
RAZMIGAJMO MOŽGANE PRED ŠOLSKIM DELOM 

Izvedi si eno od spodnjih vaj in nato lažje prični z delom za šolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAJA 1: Zaporedno pomnjenje 

predmetov 

Preberi spodaj naštete predmete. V 3 

minutah zapiši besede v enakem 

vrstnem redu, ne, da bi jih še enkrat 

pogledal. 

Vaza, letalo, luč, telefon, ključ, 

kljuka, testo, mleko, papir, knjiga, 

stol, roža, tipka, noga, rokav 

VAJA 2: Naključne besede 

Poslušaj spodaj naštete besede. V 2 

minutah zapiši prebrane besede v 

enakem vrstnem redu, ne, da bi jih še 

enkrat pogledal. 

Katalog – vaza – konj – suknjič – 

milo – banana – kozolec – ura – 

metulj – kazalec – pisalni stroj – 

miza – papir - roža 

VAJA 3: Spomni se 

V 1 minuti se spomni 10 vonjev, ki te 

spomnijo na poletje. 

VAJA 4: Naštej 

V 1 minuti naštejte 10 predmetov, ki jih 

najdemo v kuhinji. 

VAJA 6: Naštej 

V 1 minuti naštej 10 predmetov, ki jih 

najdemo v kopalnici. 

VAJA 5: Spomni se 

V 1 minuti se spomni 10 barv, ki te 

spomnijo na pomlad. 

Nasveti za boljše pomnjenje: 

- bodi pozoren 

- ponavljaj 

- način sprejemanja informacij prilagodi svojemu učnemu slogu 

- vključi več različnih čutov 

- informacije povezuj s stvari, ki jih že veš 

- organiziraj informacije 

- zdravo se prehranjuj 

- redno se gibaj 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAJA 7: Zaporedno pomnjenje črk 

Preberi spodaj naštete črke in jih opazuj 

1 minuto. Nato črke prekrij in jih v 

enakem vrstnem redu, ne, da bi jih še 

enkrat pogledal, zapiši. 

G C E B T E C G C S E G 

VAJA 10: Naštej 7 besed 

Naštej 5 besed, ki se končajo na črko r. 

VAJA 8: Zaporedno pomnjenje 

številk 

Preberi spodaj naštete številke. Zapiši 

jih v enakem vrstnem redu, ne, da bi jih 

še enkrat pogledal.  
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VAJA 9: Uganka 

Preberi spodaj zapisano uganko in jo 

poskušaj razvozlati. Če ti ne uspe v 2 

minutah si jo vizualiziraj. Nariši 

zapisano uganko in bo lažje. 

Čaka, čaka, čaka, čaka. V vodo vrvico 

namaka. Jo ven povleče kdaj pa kdaj 

in zopet vrže jo nazaj.  

VAJA 11: Huda mravljica 

Prosi nekoga naj ti prebere spodnjo pesmico. Vsakokrat, ko slišiš besedo mravljica, 

naredi počep.  

 

Bila je huda mravljica,  

šest črnih nog je imela,  

je migala, je vohala,  

je čisto ponorela.  

Bila je huda mravljica,  

po trgu je hodila,  

lončarju je čez piskre šla,  

pa vse mu je pobila.  

 

 

 

 

In kamorkoli je prišla,  

so vsi pred njo bežali,  

je pokalo, je stokalo,  

pod njenimi stopali.  

Oj, mravljica požrešnica,  

le kaj je naredila!  

Še bika je pohrustala,  

samo roge pustila.  

 

 

 

 

 

 

Seveda to je čisto res,  

le kaj se bik šopiri,  

šest črnih nog 'ma 

mravljica,  

a bik ima le štiri.  

Če slišiš hudo mravljico  

po svetu godrnjati.  

Obrni se in zbeži proč, 

 kar zmorejo podplati. 

 

 

 

 


