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Vaje za vadbo spomina in zbranosti 3 
 

Vaja 1: Naštejete različne predmete, živali, pojme, ki se 

začenjajo na različno začetnico in poiščite njihove skupne 

značilnosti! 
 

  

    

  

Primer: 

Naštejete imena živali, ki se začnejo na črko S 

SLON, SINICA, SOM, SRNA, SOKOL, 
SKOBEC, SIPA, SRAKA, SPUŽVA, SVIZEC ... 

Razvrstite živali, glede na skupne lastnosti! 

KOPNO  VODA  ZRAK 

SLON  SOM  SINICA  
SRNA  SIPA SOKOL 

SVIZEC  SPUŽVA SKOBEC 

  SRAKA  
Še bolj natančno: 

PTICE UJEDE: SINICA 
UJEDE: SOKOL, SKOBEC  

 

  

      

  

Vaja 2: Povejte neko besedo in nato naštevajte besede, ki so z 

njo povezane!  

    

  

Primer: 

HIŠA  

Možni odgovori: 
 

HIŠA  

 
 

  

      

Možni odgovori 

  



ne? 

    

  

Primer 1:   

KOZA OVCA 

KOKOŠ SRNA 

  

Primer 2:   

AVTO KOLO 

TOVORNJAK AVTOBUS 

  

Primer 3:   

JABOLKO HRUŠKA 

ČEŠNJA ANANAS 

  

Primer 4:   

SVINČNIK ŠILČEK 

RADIRKA RAVNILO 

   
 

  

      

  

Vaja 4: Smiselno povežite predmete z ustrezno barvo! 

    

  

SONCE ORANŽNA 

ZEMLJA ZELENA 

TRAVA MODRA 

SRCE RUMENA 

POMARANČA BELA 

NOČ RJAVA 

MORJE RDEČA 

SNEG ČRNA  
 

  

      

  

Vaja 5: Smiselno povežite predmete! 

    

  

ROŽA ČEVELJ 

DREVO OKNO 

AVTO CVET 

HIŠA LIST 

NOGA ROKAVICA 

ROKA REP 

PES SLUŠALKA 

URA VOLAN 

TELEFON KAZALCI  
 

  



      

Napravite podoben seznam tudi sami!  

  

Vaja 6: V liku se skriva 28 moških imen. Napisana so v štirih 
smereh: z leve na desno, z desne na levo, od zgoraj navzdol in 
od spodaj navzgor. Med seboj se tudi križajo. Ko najdete in 
prečrtate vsa imena, vam ostane pet polj. Črke na njih 
preberite vodoravno; tako dobite še eno ime. Katero? 

    

  

S  I L V A M O I 

O K R  A M E K R 

N A J N A T N Z 

J R A J R K I V 

A M N A I A V O 

E E A C J O M N 

A N I C A N A K 

E N O M M A J A 
 

  

      

  

Vaja 7: Koliko ženskih imen se skriva v krogu? Začnite pri a, 

desno od zgornjega š, in pojdite v smeri urinega kazalca! 

 

  



Vaja 8: Poiščite: 

• soda števila 

• števila manjša od 30 

• soda števila manjša od 50 

• števila večja od 50 

• števila deljiva s 5  

    

  

14 67 52 53 34 89 56 95 36 89 

52 78 56 42 78 59 15 36 84 67 

21 54 95 25 46 15 98 78 42 25 

35 98 16 54 84 65 25 48 75 28 

16 64 73 91 45 87 54 98 18 28 

13 67 18 65 31 29 67 35 65 17 

56 34 55 69 84 65 96 32 14 78 
 

  

      

Vaja 9: Izračunajte! 

    

  

12 + 7 = 
18 + 6 = 
24 + 5 = 
64 + 8 = 
37 + 4 = 

 

8 x 5 = 
7 x 3 = 
6 x 4 = 
3 x 9 = 
7 x 8 = 

      

45 - 6 = 
27 - 9 = 
61 - 7 = 
15 - 9 = 
73 - 8 = 

 

18 : 2 = 
24 : 6 = 
72 : 8 = 
35 : 5 = 
40 : 8 = 

      

34 +12 = 
47 + 29 = 
53 + 34 = 

  

24 - 12 = 
46 - 25 = 
88 - 53 = 

      

2356       
+ 4697       
_____       

 

7895       
- 4358       
_____       

 

  

      

Ali so bili računi pretežki ali preenostavni? Sami si izmislite 

take, ki vam najbolj ustrezajo!  

  

Vaja 10: V literaturi obstajajo pari, ki sodijo skupaj. Povežite 

jih med seboj in opišite njihovo zgodbo!  



    

  

JANKO 
ROMEO 

TRISTAN 
KEKEC  

 

MOJCA 
IZOLDA 
METKA 
JULIJA  

 

  

      

  

 

Vaja 11: Katere živali se skrivajo v naslednjih črkovnih 

skupinah?  

    

  

Primer:  ČAKMA - MAČKA 
ZAOK    - 
________________________ 
GERIT   - 
________________________ 
CEZAJ   - 
________________________ 
VRAAK - 
________________________ 
LEŽAV  - 
________________________ 
BOADL - 
________________________ 
NRAS    - 
________________________ 
DOKORILK - 
_____________________ 
NEEJL   - 
________________________ 

 

  

      

Če vam je sestavljanje črk všeč, si sestavite svoje premetenke! 

  



Vaja 12: Ljudje nosimo v sebi veliko pesmi , ki smo se jih 

naučili v mladosti ali pa kdaj pozneje. Spodaj sta napisani dve 

zelo znani pesmi, ki pa jima manjka nekaj besed. Vaša naloga 

je, da dopolnite besedilo.  

    

  

Primer 1: 

O VRBA!  

O VRBA, SREČNA, DRAGA........DOMAČA, 
KJER HIŠA MOJEGA STOJI...........! 
DA B' UKA..........ME IZ TVOJEGA SVETA 
SPELJALA NE BILA, GOLJ'FIVA..........! 

Primer 2: 

LIPA ZELENELA JE, 

.......................................................................... 
S CVETJEM ME POSIPALA, 

.......................................................................... 
 

  

      

Napišite nekaj pesmi tako, da izpustite posamezne besede ali kar 

cele vrstice in nato čez čas poskusite poiskati manjkajoče 

besede. 

  

Vaja 13:Ljudske modrosti se prenešajo iz roda v rod s 

pregovori. tudi Slovenci jih imamo veliko. V tokratni vaji je 

nekaj pregovorov napisanih le napol.  

Dopolnite jih in povejte, kaj ti pregovori pomenijo. 

    

  

LAŽ IMA 
........................................................................ 

VSAK JE SVOJE 
............................................................ 

KDOR NE DELA 
............................................................ 

KDOR DRUGEMU JAMO KOPLJE 
............................... 

 

  

      

Katere pregovore še poznate? Napišite jih čim več, premislite in 

pojasnite, kaj nam hočejo povedati. 

  



Vaja 14: Pred vami je napisan krajši odlomek iz znanega 

slovenskega literarnega dela (samorastniki). 

1. Preberite ga in nato s svojimi besedami obnovite! 

2. Napišite svoje občutke ob branju omenjenega teksta! 

    

  

"Zdaj, ko ste vsi zbrani pri meni, me poslušajte, kaj 
vam povem jaz - vaša mati - pankrtska mati. 
Devetero pankrtov vas je. Karnice so zavrgle 
mene, zavrgle so tudi vas. Karnice so zavrgle tudi 
vašega očeta - zato se ne smete hudovati nanj, kajti 
Karnice so zavrgle zadelj mene, zadelj vas. Vidite 
me kako sedim med vami, moje roke vidite, ki so 
od ognjain dela tako zrezane, da niso bile zmožne 
rahlega božanja; moje srce je tako posušeno, da ne 
čuti nobenih drugih skomin, razen ljubezni do vas, 
do svoj krvi. - Kadar boste odrasli, branite svojo 
pankrtsko čast, kjer koli boste hodili. Ko zmanjka 
mene, ne boste imeli malo toplejše kamre, kamor 
bi lahko stopili... Zato pa ste povsod doma. Ker 
niso Karnice vaše, je vaša vsa Podjuna, so vaše vse 
gore, vse globače, vse skale in vaša so polja, ki jih 
sedaj pokopavate s svojimi rokami..."  

" Z vami je tako: vi niste kakor drugi otroci - vi ste 
samorastniki. Vi se niste odzibali po zibelkah, vaše 
zibelke so razgoni, brazde, zare, kjer vas je žgalo 
sonce in vas je močil dež. Ob teh zibelkah so vam 
popevale tutujke in prepelice , svetila vam je strela, 
budil vas je grom... Zato ste ko samorastniki. Sami 
ste se izlevili, brez goje, kot izgubljena samorastna 
setev v razgonu. Kakor se samorastnik zgrabi z 
okolico, tako se morate tudi vi, Hudabivniki, 
zgrabiti z življenjem. Kjer stojite, poženite 
korenine. Ne dajte se teptati odrugih, ne prenašajte 
ponižno krivic, ali tudi vi ne prizadevajte nikomur, 
nobenemu bližnjemu kakih krivic. - Poglejte, mene 
so položili na martrnico, ko še dobro vedela nisem, 
kaj je svet. Mogoče bodo polagali tudi vas. Tedaj 
stisnite zobe in si mislite, da ste samorastniki - da 
ste Hudabivniki. Zdaj, po meni, vas je devet, čez 
pet-deset let vas bo lahko že sto, čez sto let vas bo 
petkrat, desetkrat toliko. Potem si boste združeni 
lahko priborili svojo enakovrednost, svoje 
pravice..." 

  
 

  

      

Tako lahko sami izberete različne besedila iz knjig, časopisov; 

vsak dan vsaj enega obnovite z besedami ali besedo.  



  

Vaja 15: Pred vami je fotografija znanega slovenskega kraja. 

Opazujte jo eno minuto, nato pa zaprite knjižico in na list 

papirja napišite, kaj ste videli! 

  

  

  

Tako lahko sami izberete različne razglednice, fotografije; vsak 

dan si izberite in opišite vsaj eno. 

  

Vaja 16: Uredite si svojo življensko knjigo. To je lahko velik 

album, v katerem razvrstite svoje fotografije od rane mladosti 

do danes! 

  

  

  

  



  

     

Poleg fotografij napišite, kdaj, kje in s kom ste na njih. 

 
  

  

Poleg fotografij napišite, kdaj, kje in s kom ste na njih. 

  

  

     

morda fotografijo vaše najljubše igrače, 

morda papirček vašega najljubšega bonbona; vstopnico filmske 

predstave, na kateri ste poznali svojega partnerja; štiriperesno 

deteljico; pesem, ki vam je všeč itd. 



 

Če vam samim naloga ne gre najbolje od rok, naj vam 

pomagajo vaši domači. S to nalogo se boste zaposlili za kar 

nekaj časa. Z njo se poslavljamo od vas in vam želimo uspešno 

in domiselno oblikovanje vaše življenske knjige . 

  

Odgovori: 

Vaja 3: 

Primer 1  

• srna (ni domača žival)  

• kokoš (ima dve nogi): 

Primer 2  

• kolo (ima dve kolesi; je brez motorja)  

• tovornjak (za prevoz tovora) 

Primer 3 

• ananas (eksotično sadje) 

Primer 4 

• ravnilo (ne gre v puščico)  

• radirka (iz mehke snovi) 

Vaja 6: 

Imena: Anica, Jana, Karmen, Maja, Marija, Marko, Metka, 
Mojca, Silva, Sonja, Tanja, Tone, Vanja, Vinko, Zvonka. 
Končna rešitev je Irena. 

Vaja 7: 

Anka, Karmen, Nina, Nataša, Andreja, Jasna, Nadja. 



Vaja 10: 

Skupaj spadajo Janko in Metka, Romeo in Julia, Kekec in Mojca, 
Trista in Izolda. 

Vaja 11: 

mačak, koza, tiger, zajec, krava, želva, labod, srna, krokodil, 
jelen 

Vaja 12: 

Primer 1 

• vas, očeta, žeja, kača 

Primer 2 

• tam v dišečem gaju  

• d`jal sem, da sem v raju! 

Vaja 13: 

kratke noge. 
sreče kovač, 
naj ne je, 
sam vanjo pade. 

  
 
 

           
 


