VAJE ZA SPOMIN IN KONCENTRACJO

“Človek, ki premakne goro, začne z odnašanjem majhnih kamnov.”
-Konfucij-

1.VAJA: Bralno razumevanje
Preberite besedilo o slonih, nato pa po spominu poskušajte odgovoriti na spodnja vprašanja.

Sloni so največje kopenske živali. So zelo bistre, miroljubne in prijazne živali. Slon ima velikanski
trup, velika ploščata ušesa, dolg trobec in stebraste noge. Prehranjuje se z rastlinami, travo,
listjem in plodovi. Slonov trobec opravlja več nalog. Z njim slon voha, prijemlje travo, lomi veje
in srka vodo. Vodo lahko nese v usta ali pa se z njo poliva po telesu. Kadar se potopi v vodo,
dvigne trobec nad vodno gladino, in tako diha. Okla uporablja za trganje lubja z dreves in za
obrambo. Z njima lahko koplje po tleh, ko išče vodo in hrano. Okla zrasteta približno za 17 cm
na leto skozi vse slonovo življenje. Sloni živijo samo v Afriki in Aziji, in sicer v stepah, gozdovih,
puščavah in močvirjih. Danes poznamo tri vrste slonov; to so afriški slon, azijski slon in gozdni
slon.
(vir: http://www.mladirod.at/pdf/001492.pdf)
VPRAŠANJA:






S čim se prehranjujejo sloni?
Za kaj uporabljajo okle?
Za koliko centimetrov zrastejo v enem letu slonovi okli?
Na katerih dveh celinah živijo sloni?
Koliko vrst slonov poznamo?

2.VAJA: Zvoki
Za to nalogo pobrskajte po stanovanju in poiščite 10 predmetov od velikosti škatlice za vžigalice pa do
velikosti knjige (pazite, da predmeti niso občutljivi oziroma, da se ne zlomijo hitro). Predmete razvrstite
predse na mizo in zaprite oči. Prosite soigralca naj spusti enega izmed predmetov na tla. Iz načina kako
pade in zvoka, ki ga ob tem proizvede poskusite ugotoviti za kateri predmet gre. Ugibate lahko 3 krat,
nato pa zamenjajte predmet.
3.VAJA: Računčki
Brez uporabe kalkulatorja poskusite rešiti spodnje računčke.
3308 – 1020 =

5724 – 3711=
3422 + 1022=
8563 + 976 =
34 x 12 =
821 x 31 =
452 + 5 x 450 =
512 x 4 – 132 =

4.VAJA: sopomenke in protipomenke
Poskušajte ugotoviti ali sta spodnji dvojici besed sopomenki ali protipomenki.






Pozno – zgodaj
Utihniti – umolkniti
Spregovoriti – umolkniti
Rano – zgodaj
Hiteti – zavlačevati

5.VAJA: Sledi
Poskušajte ugotoviti s čim so se posladkale maškare. Sledite poti, ki vodi od maškare do sladice in
dobili boste odgovor.

