
Dragi učenci! 

 

Ta teden sem za vas zbrala zabavne vaje, s pomočjo katerih boste 

urili svojo koncentracijo. Predlagam vam, da vaje izvedete preden 

se boste lotili učenja na daljavo. Ni vam potrebno narediti vseh vaj, 

poskusite narediti tiste, ki se vam zdijo zanimive. Z veseljem bom 

prebrala, če so vam vaje bile v korist. Pišite mi na 

stanka.gorsic@guest.arnes.si. 

 

Vaje (z izjemo zadnje in predzadnje) so vzete iz Zbirke vaj za 

razvijanje pozornosti in koncentracije od J. Viler.  

VAJA 1: NARIŠI 

Nariši dečka.  

Deček je oblečen v modre hlače in zelen pulover. Na nogah ima rjave 

čevlje. V desni roki drži pisanega zmaja, v levi drži šolsko torbico. 

Zraven dečka je ribnik. V ribniku plavajo tri race in dve ribi. Okoli ribnika 

raste trava. Do ribnika vodi pot, ki je narejena iz kamenčkov 

 

VAJA 2: DVOROČNO PISANJE  

Namen te vaje je izboljšanje koncentracije in izboljšanje sodelovanja 

naših možganskih polovic; naj bi si tudi lažje zapomnili besede, ki si jih 

drugače težko zapomnimo (npr. pri angleščini).  

 

NAVODILO: Položite oba svinčnika na sredino lista in pišite z desno in 

levo roko hkrati. Napišite svoje ime ali pa kakršnokoli drugo besedo, ki 

vam v tistem trenutku pride na misel.  
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VAJA 3: NARIŠI  

S pomočjo te vaje razvijamo pozornost z razumevanjem prebranega.  

 

NAVODILO: Nariši kar ti sporoča besedilo. Pazi, preberi vse, da bo slika 

popolna.  

 

Slika prikazuje Majino veliko rdečo žogo  

Na levi strani stoji vaza, v kateri sta dva tulipana,rdeče in rumene barve. 

Desno od nje je kozarec, do polovice napolnjen z rdečim vinom.Slika 

prikazuje Majino veliko rdečo žogo.Žoga je jajčaste oblike, ker je Maja 

nekaj časa sedela na njej. Na njej so narisani mali beli srčki. Srčki so 

obrobljeni sčrno barvo, v njih pa so tri zelene pikice. 

 

 

 

VAJA 4: ZGODBA 

S to vajo razvijamo pozornost in koncentracijo pri branju. 

 

NAVODILO: Če imajo starši čas, naj vam preberejo spodnjo zgodbo. 

Vaša naloga pa je, da pozorno poslušate zgodbo in zapišete vsako 

številko, ki jo slišite. 

 

V nedeljo zjutraj ob 7. uri je trikrat pozvonilo na naših vratih. Prišla je 

babica. Stara je 63 let. Pripotovala je z vlakom številka 6 iz Ljubljane. V 

Zidanem Mostu je prestopila na vlak številka 10. S seboj je prinesla 6 

kovčkov in 2 vrečki. V vrečkah je imela 7 daril. Dve zame, tri za Matejo in 

dve za Sonjo.»Zakaj toliko daril?« sem jo vprašal.»Vsak dobi eno darilo 

za novo leto, eno za rojstni dan, Mateja pa še eno za odličen uspeh v 8. 

razredu,« je odgovorila babica.»Stokrat hvala za vsa darila, babica!« 



 

VAJA 5:  

Tudi s to vajo razvijamo pozornost in koncentracijo pri branju. 

 

NAVODILO: Hitro poišči enake besede in jih podčrtaj z različnimi 

barvami. Na črte napiši, katere besede se ponavljajo in kolikokrat 

se to zgodi. Ko nalogo končaš, ugotovi, kaj je skupnega vsem 

besedam. 

 

zdaj, ukaz, ukaz, vozu, bili, njim, niso, bolj, dalj, levo, sedi, raje, 

niso, bled, samo, tisk, lase, kita, ukaz, cula, svet, niso, uiti, niso, 

naju, takt, svoj, ukaz, bili, park, bili, niso, šipa, list, teza, gumb, pipa, 

list, ukaz, vino  

 

rdeča: __________,modra: ___________,zelena: ___________, 

rumena: ____________. 

 

Če si pravilno rešil/-a nalogo, si podčrtal/-a 15 besed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VAJA  6: Matematični izrazi 

 

Tudi pri tej vaji boste potrebovali pomoč staršev, bratov, sester… 

NAVODILO: Naj vam preberejo spodnje ukaze, vi pa narišite slišano. 

 

1. Na sredino lista nariši trikotnik z vrhom navzgor. 

2.Iz osnovnice potegni navzdol 2 navpični črti. 

3.Na vrh trikotnika nariši krog. 

4.V sredino tega kroga nariši majhen trikotnik. 

5.Na vsaki strani tega trikotnika nariši krog. 

6.Pod majhen trikotnik napiši veliko tiskano črko U. 

7.Iz vrha večjega kroga nariši 3 poševne črtice. 

8.Iz leve stranice večjega trikotnika potegni vodoravno črto v levo. 

9.Iz desnestranice večjega trikotnika potegni vodoravno črto v desno. 

10.Iz konca obeh vodoravnih črt nariši 5 poševnih črtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VAJA 7: ISKANJE BESED 

Namen vaje je izboljšanje pozornosti, bogatenje besednega zaklada, 

razvijanje veščin zaporedja 

 

NAVODILO: Poišči spodnje besede 

 

 

  

 

 

 

 

 



Zdaj pa tiste besede, ki si jih prečrtal,                

umesti v križanko. Eno besedo smo spustili. Najdeš 

jo, če obkrožene črke prepišeš v spodnjo mrežo.  

 

 

 

VAJA 8: VSILJIVEC (vzeto iz: spletna stran učiteljska.net) 

 

NAVODILO: Hitro preberi besede in prečrtaj tisto, ki ne sodi zraven 

 

hrast, smreka, jelka, macesen 

solata, korenje, hruška, krompir 

barvice, svinčnik, flomaster, radirka 

mož, žena, mrož, hči 

čebela, komar, pikapolonica, golob 

petelin, piščanec, lisica, kokoš 

ciklama, trobentica, zvon, zvonček 

miza, omara, stol, omaka 

sobota, torek, april, nedelja  

poletje, jesen sneg, zima 

stopnice, vrata, drevo, zvonec 

slikanica, igra, pobarvanka, strip 

plavanje, potapljanje, smučanje, branje 

žemlja, presta, cesta, makovka 

september, november, sreda, december 

zvezda, luna, tema, dan 

strop, strip, stena, streha 

 

 
     

 

Obkroži pravilno trditev. 

To je nekaj, s čimer se igramo, 

nekaj kar lahko pojemo, nekaj kar 

preberemo ali nekaj, kar podarimo? 


