
 
Šel sem v trgovino in kupil … 
V tej igri sta lahko udeležena dva ali več igralcev. Prvi 
igralec reče: »Šel sem v trgovino in kupil …« ter doda 
katerokoli stvar, npr. kruh. Naslednji igralec pove enako 
poved in doda svojo besedo, npr. »Šel sem v trgovino in 
kupil kruh in čokolado. Tako nadaljujejo, dokler se nekdo 
ne zmoti ali pozabi vrstni red besed.  
 
 

Možganska telovadba 
Iztegni levo roko, prste stisni v pest in iztegni samo palec. Enako        

naredi še z desno roko, le da na tej roki iztegni mezinec. Sedaj 
skušaj položaj prstov zamenjati, tako da bo iztegnjen  

levi mezinec in desni palec. S takimi vajami koordinacije  
     boš krepil povezave v možganih, ki so v pomoč pri 

izboljšanju spomina.  
 

 

 

Kaj je na pladnju? 
Na pladenj naj nekdo postavi nekaj predmetov. Ostali si  
lahko predmete na pladnju nekaj časa ogledujejo. 
Sami določite, koliko predmetov in koliko časa 
(npr. 10 predmetov in 1 minuta). Nato pladenj 
pokrij z rjuho in skušaj zapisati čimveč stvari, ki si 
jih videl. Da bo naloga še težja, lahko besede 
zapišeš na tisto mesto, kjer je predmet stal. 
Odkrijte pladenj in preverite, kako uspešni ste bili.  
 



Prva aktivnost je lahko hoja po 
ravni črti, medtem ko v roki držiš 
žlico, na kateri je žogica. Hodiš 
lahko naprej ali vzvratno. Druga 
naloga pa je, da poveš poštevanko 
števila 7 (lahko naprej ali 
obratno). Poskusi ti dve nalogi 
izvesti istočasno.  

Prva aktivnost je lahko držanje 
ravnotežja na eni nogi z zaprtimi 
očmi. Druga naloga pa je, da 
poveš mesece v letu (od zadnjega 
k prvemu ali obratno). Poskusi ti 
dve nalogi izvesti istočasno.  

 

 

Kaj manjka?  
Igra predstavlja različico prejšnje igre. Izmed 
predmetov na pladnju naj nekdo vzame nekaj 
stvari proč. Ostali poskušajo ugotoviti, kateri 
predmeti manjkajo.  
 
 
 

Igra spomina in pozornosti 
Vzemi komplet igralnih kart (vseh je 52) in jih položi v 4 
vrste po 13 kart, tako da ne vidiš, za katero karto gre. 

Naloga igralcev je, da iščejo pare.  
Igralec hkrati obrne dve karti.  

 

Če se ti dve karti ujemata v barvi in številu (npr.  in ) je par 
njegov, v nasprotnem primeru mora karti položiti nazaj na svoje mesto 

in nadaljuje naslednji igralec.  
Igre je konec, ko igralec izbere zadnji par.  

Tisti, ki ima največ parov, je zmagovalec.   
 

 
Dvojna naloga 
Pri tej igri si lahko sam izbereš dve aktivnosti, ki ju boš izvajal hkrati. Pri 
izvajanju nalog bodi previden. 
Možnosti:  
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