
Nasveti za boljše pomnjenje 

 Bodi pozoren. 
 Ponavljaj. 
 Način sprejema informacij prilagodi svojemu učnemu slogu. 
 Vključi več različnih čutov. 
 Informacije povezuj s stvarmi, ki jih že veš. 
 Organiziraj informacije. 
 Zdravo se prehranjuj. 
 Redno se gibaj. 

Nekaj primerov nalog za trening: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vaja ZAPOREDNO 

POMNJENJE PREDMETOV  

NAVODILO: Poslušaj spodaj 

naštete predmete. V 3 minutah 
zapišite prebrane besede - 
predmete v enakem vrstnem redu, 

ne, da bi jih še enkrat pogledali 

 Vaza,  letalo, luč, telefon, 

ključ, kljuka, testo, mleko, 

papir,  knjiga,  stol,  roža, 

tipka, noga,  rokav. 

2. Vaja SPOMNI SE  

 

NAVODILO: V 1 minuti se 

spomni 10 vonjev, ki 

spomnijo na poletje: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vaja NAŠTEJ  

 

NAVODILO: V 1 minuti 

naštejte 10 predmetov, ki jih 
najdemo v kuhinji: 

4. Vaja NAKLJUČNE BESEDE  

 

NAVODILO: POSLUŠAJ spodaj 

naštete besede. V 2 minutah 

zapiši prebrane besede v 
enakem vrstnem redu, ne, da bi 

jih še enkrat pogledal. 

 katalog – vaza – konj – 

suknjič- milo – banana – 

kozolec – ura – metulj – 

kazalec – pisalni stroj – miza 

– papir – roža 

5. Vaja SPOMNI SE  

 

NAVODILO: V 1 minuti se 

spomni 10 barv, ki te spomnijo 

na pomlad. 

6. Vaja NAŠTEJ  

 

NAVODILO: V 1 minuti naštejte 
10 predmetov, ki jih najdemo v 

kopalnici. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Vaja ZAPOREDNO 

POMNJENJE ŠTEVILK  

NAVODILO: Preberite spodaj 

naštete številke. Zapišite 
številke v enakem vrstnem 
redu, ne, da bi jih še enkrat 
pogledali.  
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10. Vaja UGANKA  

NAVODILO: Preberite spodaj 

zapisano uganko in jo poskušajte 
razvozlati. Če vam je ne uspe 
razvozlati v 2 minutah si jo 

vizualizirajte. Narišite si zapisano 
uganko in bo lažje.  

Čaka, čaka, čaka, čaka. V 
vodo vrvico namaka. Jo ven 

povleče kdaj pa kdaj in zopet 
vrže jo nazaj. 

7. Vaja ZAPOREDNO 

POMNJENJE ČRK 

NAVODILO: Preberite spodaj 

naštete ČRKE in jih opazujte 1 
minuto. Nato črke prekrijete in 
jih  v enakem vrstnem redu, ne 

da bi jih še enkrat pogledali, 
zapišete 

 

G C E B T E C G C S E G  

8. Vaja NAŠTEJ 7 BESED 

NAVODILO: Naštej 7 besed, ki 
se končajo na črko r.  

Nadgradnja vaje je lahko, 

katere od navedenih besed so 

daljše od treh črk (primer: jež, 
krt, morje, red, gore, kri, žlica). 
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