VAJE ZA SPOMIN IN KONCENTRACIJO

“Vsak je lahko genij, ampak če sodimo ribo po tem, kako pleza na drevo bo živela celo življenje v
prepričanju, da je neumna.”
Albert Einstein

1.VAJA: uganke
Poskusite odgovoriti na spodnje uganke. Pravilne odgovore najdete na koncu vaj.
a. Kmet Jakob ima na pašniku blizu gozda 23 črno-belih koz. Ker ni imel časa, da bi jih odpeljal na varno,
jih je pustil kar na pašniku. Ponoči je prišel medved in vse, razen sedmih pojedel.
Koliko koz je naslednje jutro pričakalo kmeta Jakoba?
b. Pri pouku so se učenci učili koliko dni imajo meseci. Ugotovili so, da jih imajo nekateri 31 dni.
Koliko jih ima 28 dni?
c. Po zraku je na belem listu papirja priletela beseda iz šestih črk. Čeprav so se dijaki, ki so našli ta list
papirja, zelo trudili, so jo vedno izgovorili narobe.
Katera beseda je to?
d. Polž leze po deblu drevesa. Da preleze 1,5 m v višino potrebuje eno uro in štirideset minut. Ko leze
nazaj, pa za enako pot potrebuje le 100 minut.
Premisli zakaj taka razlika?
e. Koliko rojstnih dni ima v povprečju človek?

2.VAJA: labirint
Poskusite poiskati izhod iz labirinta. Začnite na sredini in z očmi sledite poti do izhoda.

3.VAJA: Kje je zajček?
Med spodnjimi muckami poskušajte poiskati zajčka. Če vem ne uspe v prvem poskusu lahko vajo
pustite za kasneje in ko boste imeli več koncentracije, poskusite znova 

4.VAJA: Živalski vrt
Peter in Maša sta obiskala živalski vrt. Na listek papirja sta si sproti zapisovala živali, ki sta jih videla.
Pozorno si (približno 2min) ogledujte listek in si poskušajte čimbolj zapomniti živali, ki sta jih videla.
Potem na prazen papir po spominu zapišite živali, ki se jih spomnite. Za večji izziv jih poskušajte napisati
tudi v pravilnem vrstnem redu.

5.VAJA: Računčki
Brez uporabe kalkulatorja izračunajte spodnje račune.






2437 + 2983
1002 + 9231
9085 – 3774
6102 – 4488
1432 x 3

REŠITVE:
a)
b)
c)
d)
e)

Kmeta je pričakalo sedem koz.
Vsi imajo 28dni
Ta beseda je: narobe
Ni razlike. 1 ura in 40min je enako kot 100min
Enega-ko se rodi

