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KAKO DOMA Z OTROKOM RAZVIJATI VEŠČINE SLUŠNE 

POZORNOSTI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ZVOČNI SPOMIN                   
Priskrbimo 20 praznih škatlic ( lahko so prazne škatlice od kinder jajčkov 

) in različne predmete za prihodnje ropotulje: riževa zrna, kavna zrna, 

kamenčke, makarone, laneno seme, kovance, lego kocke, gumbe, 

žebljičke… Nato začnemo ropotati s prvo škatlico. Otroci ugibajo, kaj je v 

njej. Škatlica pripade tistemu, ki ugane njeno vsebino. Če ne ugane nihče, 

jo položimo med druge in jo kasneje spet predstavimo. Če tudi tokrat 

nihče ne ugotovi, kaj je v njej, jo odpremo in si skupaj ogledamo vsebino. 

Tako si bo vsakdo zapomnil šume, ki jih povzročajo različni predmeti. 

 

 

Pri tej varianti igre lahko tudi iščemo pare. Otroci in starši iščejo pare 

tako, da s poslušanjem poiščejo škatlice, ki enako zvenijo.  

 



 

  2.  RISANJE PO NAVODILU                           
Otrok za reševanje potrebuje prazen list papirja in svinčnik. Predno 

začnemo z branjem, skupaj z otrokom ponovimo pojme, za katere 

mislimo, da jih ne bo razumel. Otroku glasno beremo navodila. Vsako 

navodilo preberemo dvakrat. Otrok med vajo ne sme spraševati. 

 

Nekaj primerov nalog povzeto po Mravlje (1999) 

1. Na sredino lista nariši polževo hiško.  

2. Na desni strani te hiške nariši trikotnik tako, da se osnovnica dotika 

polževe hiške. 

3. Na zgornji levi strani hiške nariši manjši krog.  

4. Vanj nariši krožec.  

5. Na levi strani manjšega kroga nariši dva trikotnika tako, da se osnovnici 
dotikata kroga.  
6. Pod hiško nariši dve veliki tiskani črki L tako, da se hiške dotikata 

Pričakovan izdelek: 

 
MATEMATIČNI IZRAZI 

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 desne stranice večjega trikotnika potegni vodoravno črto v desno.  

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

 

 

 



 

 

 

 

 

  

3.  BARVICE                                     
Na mizo stresite škatlo barvic. Glasno poimenujete zaporedje barv (začnite 

s tremi, nato pa nalogo stopnjujte) in otroka izzovite, da pobere barvice, ki 

ste jih našteli, v pravilnem vrstnem redu.   

 

Na mizo lahko postavimo tudi različne druge predmete, sadje…, Glasno jih 

poimenujete in otrok jih poimenuje ter pobere v pravilnem vrstnem redu.  

 

 

 

 4.  UGANKE                          
Otroku berite različne uganke. Pozorno jih bo moral poslušati, če jih bo hotel 

rešiti pravilno. Uganke tudi otroci radi rešujejo.    

 

Primer: 

Na nebu sije sonce. Zunaj se sprehajata majhen in velik zajec. Majhen zajec 

ima majhen dežnik z majhno luknjo, velik zajec pa ima velik dežnik z veliko 

luknjo. Kateri zajec je bolj moker? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ZAPOREDJE BESED, ŠTEVILK                          
Otroku povejte zaporedje treh ali štirih besed, številk. Nato prosite svojega 

otroka, da jih ponovi v pravilnem vrstnem redu. Podaljšujte zaporedje besed, 

da bo igra večji izziv.    

 

 

 

 



 

 

  

6.   IGRA “ČAROVNIK REČE”                      
Otroku dajte več navodil hkrati, na primer “petkrat skoči  in se nato primi 

levega ušesa. Več navodil bo dobil otrok naenkrat, bolj pozoren bo moral biti.  

 

 

 

 

7.   BRANJE ZGODBICE                      

Otroku preberite kratko zgodbico. Otrok jo zbrano posluša in natančno 

ponovi za vami. 

Primer:  

NA AVTOBUSNI POSTAJI 

Sara sedi na avtobusni postaji. Čaka na avtobus, ki jo bo odpeljal do sosednje 

vasi. Želi obiskati babico in dedka. Oba jo že nestrpno pričakujeta. Sara ima v 

torbi veliko jabolko in polno škatlo piškotov. Jabolko je zanjo, piškoti pa za 

babico in dedka. Sara je sama spekla piškote.  

 

ŠOLSKI JUNAK 

Matej je član gasilskega društva. Vsako soboto se gasilci srečajo na gasilskih 

vajah. Učijo se osnovnih gasilskih veščin. Matej ni še čisto pravi gasilec. Sam 

še ne sme gasiti in reševati. Ve pa, da je ob požaru potrebno poklicati na 

številko 112. Tudi njegovi sošolci radi pridejo na gasilske vaje.  

 

METIN ROJSTNI DAN 

Meta je stara osem let in obiskuje tretji razred osnovne šole. Svoje sošolke in 

sošolce je povabila na praznovanje svojega rojstnega dne. Praznovala ga bo v 

nedeljo, pri sebi doma. Komaj čaka, da bodo imeli nepozabno zabavo.  

 

 

 

 



 

 

10.   ZGODBICE ZA POZORNO POSLUŠANJE      

Otroku damo navodilo, da ko sliši v zgodbici besedo, ki se začne na črko M, 

naredi počep (lahko naredi tudi nekaj drugega npr. Odtrga del časopisnega 

papirja, poskoči, se prime za nos…). Lahko si še sami izmislimo podobne 

zgodbice, kjer otrok počepne, ko sliši fantovsko ime, poimenovanje sadja ali 

zelenjave… 

Mama Meta 

Mama Meta živi v Mariboru. Ima vnuka Matica in vnukinjo Manco. Najrajši se 

igrajo skupaj z mucko Mišo in mačkom Murijem. Muca Miša obožuje mleko in 

druge mlečne izdelke. Ko postanejo lačni, jim mama Meta pripravi malico. 

Speče slastne palačinke, na katere namažejo med ali marmelado. Tudi dedek 

Matej uživa v skupni malici. Pozno popoldne Matic in Manca odideta domov v 

mansardno stanovanje.           

 

 

9.   MANJKAJOČE ŠTEVILKE                   

     Prirejeno po Dunlop (2010) 

     Otroku začnete šteti npr. 15, 16, 17 in 19. Otrokova naloga je, da se osredotoči 

na vase štetje in dopolni manjkajoče število. Težavnost stopnujete tako, da lahko 

štejete v določenem zaporedju, npr. večkratniki števila 5 ali 15, 25, 35 in 50. 

 

 

 

8.   ZAPOREDJE TREH ALI VEČ NESMISELNIH BESED                     

     Otroku recite zaporedje treh ali več nesmiselnih besed, npr. “fob, fab, feb, fib” in 

prosite otroka, naj jih ponovi v pravem zaporedju. Dodajte še peto, šesto ali sedmo 

besedo za dodaten izziv.   

 

 

 


