VAJE ZA SPOMIN IN KONCENTRACIJO 20.1.2020
"Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj."
-Eleanor Roosevelt-

1.VAJA: Črkarija
Za vsako črko posebej poiščite ime, državo, mesto, rastlino, žival in predmet, ki se začnejo na to črko.
Za malo večji izziv, se lahko pri posamezni črki omejite na 1 minuto. Poskušajte biti čimbolj izvirni.
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2.VAJA: Pozorno opazovanje
Poskušajte 3 minute pozorno opazovati spodnjo sliko. Nato jo prekrijte in po spominu odgovorite na
spodnja vprašanja. Bodite pozorni na barve, število predmetov ipd.

VPRAŠANJA:
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Kaj počne medvedek?
Ali drži leseno žlico in skledo?
Kakšna je marmelada na mizi?
Imenuj eno stvar, ki visi na steni
Ima medved na glavi roza ali belo kapo?
Koliko posod je na polici?

3.VAJA: Besedilo
Preberite spodnje besedilo in nato sledite navodilom.

MOUNT EVEREST
Mount Everest je s 8848,86 metri nadmorske višine najvišja gora na Zemlji. Njegov vrh in greben
predstavljata mejo med Nepalom in Tibetom. Do leta 1921 se Mount Everestu noben Evropejec ni smel
približati na manj kot 80 kilometrov. Prvi vzponi v Everestu so se začeli leta 1921, ko se je na goro
odpravila prva odprava.
29. maja 1953 sta se novozelandski alpinist Edmund Hillary in šerpa Tenzing Norgay prva povzpela na
Everest. 16. maja 1975 je Japonka Džunko Tabei postala prva ženska, ki je stopila na najvišji vrh sveta.
Kot prvima Slovencema je to uspelo 13. maja 1979 Andreju Štremflju in Nejcu Zaplotniku. Večina
poskusov vzpona se izvaja aprila in maja. Takrat so vremenske razmere najbolj ugodne (čas pred
poletnim monsunom, veter na gori je relativno miren). Pri vzponih imajo veliko vlogo pripadniki Šerp,
nepalskega ljudstva, ki opravljajo službo višinskih nosačev in opremljajo goro z vrvmi. Njihovo znanje
plezanja se je s porastom plezalskih odprav v Nepal močno izboljšalo.



Iz besedila izpišite vse številke



Iz besedila izpišite vsa imena



V besedilu obkrožite vse črke K



V besedilu obkrožite vsa ločila



Preštejte kolikokrat se v besedilu pojavi črka T

Besedilo povzeto po: https://sl.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
4.VAJA: Nadpomenke
Spodnjim podpomenkam določite nadpomenko. Nadpomenka je beseda, ki zaobjame ostale npr:
banana, pomaranča, jagoda  Nadpomenka tem besedam je sadje.






omara, stol, miza, postelja 
bor, jelka, lovor, cipresa 
avto, konjska vprega, avion, kolo 
Murska Sobota, Ljubljana, Celje, Ajdovščina 
Svetlana, Jurček, Melita, Rok 

5.VAJA: Krompir
Med družbo hrčkov se je skril krompir. Ali ga lahko najdete? 

