
Dragi učenci! 

 

Ta teden sem za vas pripravila vaje za urjenje spomina. Glede na to, da 

se bližajo ocenjevanja, bodo te vaje še kako dobrodošle. Pri nekaterih 

vajah boste potrebovali pomoč bratov, sester ali pa staršev. Zbrane vaje 

naj bodo tako tudi priložnost za zabavna družinska druženja 😊. 

 

Dobro trenirajte spomin in veliko uspeha pri ocenjevanjih. Verjamem, da 

se boste potrudili po svojih najboljših močeh. 

Za kakršnakoli vprašanja pa sem kot vedno dosegljiva na 

stanka.gorsic@guest. arnes.si. 

 

Lep pozdrav 

 

Stanka Goršič 
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VAJE ZA URJENJE SPOMINA 

Vaja 1: Kdo pozna nasprotje?  
 
Za vsak tukaj predstavljen izraz obstaja nasprotje, kot na primer: ogenj - 

voda ali črno - belo in tako dalje. Oglejte si, prosim, seznam spodaj. 

Kolikor hitro morete, poskusite najti nasprotje vsakemu izrazu. Če 

najdete za izraz ogenj nasprotje voda ali mraz, ni pomembno; odločite 

se za izraz, ki po vašem mnenju pomeni nasprotje. 

Začnimo s petimi rešenimi primeri, nato nadaljujte sami: 

ogenj- voda      

črno - belo  

rdeče - modro     utrujen – 

velik - majhen     šef – 

glasen - tih     delati –  

drag –     svež – 

poročen –      otrok -     

sladek – 

voznik –      ozek – 

trd –       moški – 

morje –     hrib –  

poletje –     vesel – 

 jesti –     spredaj –  

mačka –     jezen – 

svetlo – 

 

Kaj s to vajo pridobite: 

Vaša zbranost, ustvarjalnost in razumevanje za slovenski jezik se bodo 

izboljšali. Lažje vam bo voditi pogovor z večjim besednim zakladom in 

brati zanimive knjige. 



 

Kako naprej: 

Poiščite še druge besede v slovenskem jeziku in poskusite najti njihova 

nasprotja. Igrajte to igro tudi z vašimi prijatelji in znanci tako, da se 

izmenjujete in eden pove eno besedo, drugi pa mora povedati 

nasprotje.To vajo delajte dvakrat na teden. 

 

 

Vaja 2: Zbrano poslušati 

Nekaj pade,vi tega ne vidite, slišite pa udarec, ko predmet pade na tla in 

pričnete iskati. Tokrat želimo namenoma spustiti predmete na tla. 

Vzemite v svojem stanovanju deset priljubljenih predmetov velikosti 

škatlice za vžigalice do velikosti knjige. Te predmete razvrstite predse na 

mizo in zaprite oči. Prosite soigralca, naj spusti enega od predmetov na 

tla. Iz načina, kako predmet pade na tla, in iz zvoka, ki pri tem nastane, 

morate razbrati, za kateri predmet gre. Ugibate lahko trikrat, nato pride 

na vrsto naslednji predmet. S soigralcem lahko vlogi zamenjate po 

vsakem predmetu ali pa najprej en ugiba pet ali deset predmetov in se 

nato zamenjata. Če je zvok, ko pade predmet na tla, preveč zamolkel, 

ker imate predebelo preprogo, dajte na tla tršo podlago (npr.kakšno 

desko,karton,...).  

Ko boste sčasoma in z vajo uspeli prepoznati vse predmete, si poiščite 

nove. 

 

Kaj s to vajo pridobite: 

Vaša sposobnost zbranega poslušanja, tudi v pogovoru z drugimi, se bo 

temeljito izboljšala. Istočasno se bo občutljivost obeh čutov - "sluha" in 

"notranje predstave " povečala in ju med seboj povezala. 

 

 
 
 
 



 
 
 

Vaja 3: Kaj manjka?  
 
Za svoje počitnice ste pripravili veliko stvari ali pa ste dali na kup stvari 
za obisk pri prijateljih, niste pa popolnoma prepričani, če imate vse 
pripravljeno. Nekako se vam zdi, da nekaj manjka. To se lahko vedno 
zgodi vsakemu izmed nas. Sedaj pomaga samo zbranost. Zato v 
naslednjih vajah vadite svojo zbranost, da boste lažje ugotovili, ali kaj 
manjka ali ne. 
 
Prosim, oglejte si naslednje besede: 
vrvica - uhan - glavnik - ravnilo - očala – robček 
 
Preberite 5 naslednjih besed in ugotovite, kateri predmet manjka: 
vrvica - uhan - ravnilo - očala – robček. 
 
Ta vaja je mišljena samo kot primer. V resnici morate igrati s pravimi 
predmeti. Naj soigralec položi pred vas na mizo 6 predmetov. Dobro si 
jih oglejte (ogledujete si jih lahko 30 sekund), nato pa zaprite oči. 
Soigralec naj skrije enega od predmetov, vi pa morate ugotoviti, kateri 
predmet manjka. 
 
Kaj s to vajo pridobite: 
 

Vaša pozornost v primerih, ko morate imeti pregled nad več stvarmi 

hkrati, bo narasla. Okrepil se bo vaš pregled nad zapletenimi stvarmi. 

 

Kako naprej: 

Igrajte to igro enkrat na teden. Stopnjo težavnosti postopoma zvišujte - 

skrajšajte čas opazovanja predmetov, preden začnete ugibati; povečajte 

število opazovanih predmetov; medtem ko mižite, naj soigralec spremeni 

vrstni red predmetov na mizi ... Če se vam zdi vaja preveč zahtevna, se 

poskušajte spomniti vseh predmetov, ki ste jih videli. Običajno lahko 

tako uporabite večje število predmetov.  

 

 



 

 

Vaja 4: Aktivno zbrano prisluhniti 

Ali vam je včasih težko slediti pogovoru? Vam misli kdaj odtavajo proč in 

izgubite nit pogovora? Proti temu lahko ukrepate.  

Naj vam nekdo na glas prebere spodaj napisane stavke, vi pa jih 

poskušajte dobesedno ponoviti. Začnite s prvim stavkom. Ko ste ga 

uspešno dobesedno ponovili, sledi drugi stavek. Pomembno je, da 

stavek samo slišite in nato dobesedno ponovite. Stavki naj bodo vedno 

daljši. 

1. Lačen sem.  

2. Jutri grem nakupovat. 

 3. Danes si bom naredil nakupovalni seznam.  

4. Kadar sije sonce, sem vesel. 

 

Kaj s to vajo pridobite: 

Ko vam bodo znanci ali prijatelji brali vedno daljše stavke, vi pa jih boste 

poskušali dobesedno ponavljati, se bo vaš spomin izboljšal, vaša 

zbranost v vsakdanjih pogovorih s soljudmi pa se bo povečala. 

Istočasno boste tudi ugotovili, da vam je lažje navezovati stike z ljudmi. 

Začnite s kratkimi stavki in jih postopoma podaljšujte. 

 

Kako naprej:  

Delajte to vajo trikrat na teden, vsakič po deset stavkov. Zastavite vedno 

tako dolžino stavka, da vam ponavljanje ne bo delalo prevelikih težav. 

 

 

 

 



 

 

Vaja 5: Katere barve se skrivajo v spodnjih črkovnih skupinah? 

DEČRA -  
ADOMR -  
NRAČ -  
NLEEZA -  
URNAEM -  
AELB -  
VIAS -  
ŽNOANR -  
ZORA -  
VJRAA – 

 

Vaja 6:Črkovanje besed nazaj  

Če v mislih besede črkujemo nazaj, možgane prisilimo k razmišljanju in 

uporabi delovnega spomina. Na list zapišemo dolgo besedo (še bolje je, 

če si jo zgolj zamislimo), potem pa jo črkujemo nazaj. Ponovimo 

desetkrat, vsakič seveda z drugo besedo. Lahko uporabljamo imena, 

priimke, pridevnike… Bolj, kot je beseda kompleksna, bolje je.  

 

 

Vaja 7: Ugibamo 

Eden izmed sodelujočih si zamisli določeno žival, rastlino ali predmet. 

Ostali sodelujoči zastavljajo vprašanja, ki pomagajo pri ugibanju 

neznane besede tako, da je mogoče odgovoriti z da ali ne. Kdor prvi 

ugane zamišljeno besedo, je zmagovalec in si lahko izmisli naslednjo 

besedo. 

 

Primer:  

Ali je ta žival ptica? 



 Ali je nočna ptica?  

Ali je sova? 

 

Kaj s to vajo pridobite: 

 Vaša sposobnost dalj časa trajajoče, usmerjene pozornosti se bo 

okrepila. Razvijali boste lahko različne oblike načrtnega iskanja rešitve, 

ki vas bodo čim hitreje in uspešneje pripeljale do cilja. Ker si morate 

zapomniti prej zastavljena vprašanja in odgovore, se bo krepil vaš 

spomin. S spoznavanjem novih živali, rastlin in predmetov se bo širilo 

tudi vaše splošno znanje. 

 

Kako naprej: 

Začnite z živalmi, rastlinami ali predmeti iz domačega okolja ali bližnje 

okolice in nadaljujte z manj znanimi živalmi in rastlinami. Ugibate lahko 

tudi mesta, države ali pojme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabljeni internetni strani: 

http://www.ambulanta-garmus.si/nasveti/spomin2.pdf 

https://www.revijazamojezdravje.si/neurofitnes-vaje-ki-izboljsajo-delovanje-mozganov/ 


