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O podjetju

Proizvodi

Aktualno

Vaje za vadbo spomina in zbranosti 4
Vaja 1: Pred vami je nekaj risbic, na katerih nekaj manjka.
Dobro si jih oglejte in jih dopolnite!

Splošni pogoji poslovanja
Varstvo zasebnosti
podatkov
Osebna izkaznica podjetja
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Vaja 2: Označite spodnje like s črkami tako, kot so označeni v
okvirju!

Vaja 3: Vpišite manjkajoče črke in dobili boste več vrst sadja!
Na začetku vam bodo pri reševanju pomagale risbice.

Vaja 4: Poiščite katera slovenska mesta se skrivajo v naslednjih
črkovnih skupinah:
primer:
POEKR - KOPER
BUJLNALAJ BIMAROR KJAŠOF KOAL JNKRA Katere živali se skrivajo v naslednjih črkovnih skupinah:
Primer:
NOSL - SLON
FARŽIA KAMČA -

.
.

Katera zelenjava se skriva v naslednjih črkovnih skupinah:
Primer:
REKOJEN - KORENJE
LEZEJ RADIKINPA ATALOS -

Če vam je ta vrsta vaj všeč, si izmislite še svoje premetenke in jih
dajte reševati z drugimi.

Vaja 5: Poiščite pot skozi labirint!

Vaja 6: Besedam v levem stolpcu poiščite nasprotja v desnem!
težek
poletje
mačka
lep
utrujen
star
moški
začetek
temen
visok
zaprt
umazan

svetel
spočit
lahek
čist
konec
zima
grd
nizek
mlad
odprt
ženska
pes

Vaja 7: Poiščite sličico, ki je ostala brez para in jo obkrožite!

Vaja 8: Smiselno povežite dejavnost glede na čas!
ZJUTRAJ

KOSILO
SLAČENJE

DOPOLDNE

UMIVANJE ZOB
VSTAJANJE

OPOLDNE

ZAJTRK
OBLAČENJE

POPOLDNE

VEČERJA
TU IRANJE

ZVEČER

MALICA

Podnevi počnemo že vrsto drugih opravil. Dopišite, kaj vse še
delate zjutraj, dopoldne, opoldne in zvečer.

Vaja 9: Povejte, kateri predmet ne spada med ostale in zakaj ne?

Vaja 10: Povežite znane pregovore v smiselne pare!
Tiha voda

ga tepe nadloga.

Rana ura

se še čevelj ne obuje.

Kar se Janezek nauči

bregove dere.

Kdor ne uboga

kamen na kamen palača.

Več glav

zlata ura.

Brez muje to

Janezek zna.

Kakor si boš postlal

več ve.

Zrno na zrno pogača,

tako boš ležal.

Poznate še kak slovenski pregovor? Dopišite ga!

Vaja 11: Pred vami so risbe štirih ljudi. Dobro si jih oglejte in jih
razvrstite v dve skupini glede na:
- spol
- starost (star, mlad)
- razpoloženje (vesel, žalosten)
- pokrivalo (s pokrivalom in brez njega)

Vaja 12: Pred seboj imate dve risbi. Dopolnite ustrezno besedilo!

To je

.

Iz njega padajo
..in
Je

.

.volje.

Ker ga zebe, nosi

To je

..

Pod njo raste

.

Na veji sedi

.

Na nebu sije

..

Podobne risbe lahko narišete tudi sami in dopišete
besedilo, ki risbo opisuje.

Vaja 13: Vstavite pravilno število!
Na roki je

prstov.

V tednu je

dni.

Konj ima

..noge.

Kvadrat ima
Dan ima

kote.
.ur.

Število 10 000 ima

ničel.

Pet mačk ima skupaj

.nog.

Leto ima

. mesecev.

V besedi VRATA je

.črk.

Minuta ima

.sekund.

Človek ima

prstov.

ODGOVORI:
1. VAJA Obraz je brez ust, hiša brez strehe in avto brez kolesa.
2. VAJA Liki s črkami
3. VAJA Jabolko, če nja, pomaranča, banana, hruška, limona, sliva,
grozdje
4. VAJA Slovenska mesta: Ljubljana, Maribor, Škofja Loka, Kranj
živali: žirafa, mačka
Zelenjava: zelje, paradižnik, solata
5. VAJA zmanjšan labirint
6. VAJA težek-lahek, poletje-zima, mačka-pes, lep-grd, utrujen-spočit,
star-mlad, moški-ženska,
začetek-konec, temen-svetel, visok-nizek, zaprt-odprt, umazančist
7. VAJA

9. VAJA Med ostale predmete ne spadajo televizija, češnja, parfum in
čevlji.
10. VAJA Tiha voda bregove dere. Rana ura zlata ura. Kar se Janezek
nauči, to Janezek zna.
Kdor ne uboga, ga tepe nadloga. Več glav več ve. Brez muje se
še čevelj ne obuje.
Kakor si boš postlal, tako boš ležal. Zrno na zrno pogača,
kamen na kamen palača.
11. VAJA moška sta_ in _, ženski sta _in _, stara sta _ in_, mlada sta _
in_, pokrivalo imata
_ in_.
12. VAJA To je oblak. Iz njega padajo dežne kapljice in snežinke.
Je dobre volje. Ker ga zebe, nosi klobuk.
To je smreka. Pod njo raste goba. Na veji sedi ptiček.
Na nebu sije sonce.
13. VAJA Manjkajoče številke: 5, 7, 4, 4, 24, 4, 20, 12, 5, 60, 20.

