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1  Asociacije 

    a  - predlogi rešitev
Breskev: sadje, kompot, marmelada,drevo, sok
Milo: umazanija, umivalnik,  trdo, spolzko, milnica
Ljubezen: srce, skrita, prva, strastna, čustvo, 
Tablete: bolezen, glavobol, zdravje, lekarna, zdravnik
Televizor: daljinec, spored, novice, filmi, naslonjač
Zima: sneg, sanke, mraz, snežinke, šal
Šola: torba, zvezki, otroci, ocena, globus, 
Moka: mlinar, kruh, sito, pecivo, sestavine
Sanje: spanje, postelja, noč, lepe, hude

    b  - predlogi rešitev
Koruza – pšenica: črka  A, žito, hrana, moka, njiva
Zajec – lisica: črki A in C, žival, kožuh, gozd, lovec,   
Televizor – radio: črke  R, I, O, elektrika, novice, glasba, plastika
Paradižnik – paprika: črke P, A, R, I, K, rdeča barva, seme, solata, vrt   
Avto – kolo: črka O, kolesa, prevoz, sedež, luč
Jabolko – hruška: črki A in K, sadje, pecelj, koščica, zelena barva
Roka – noga: črki  O, A, okončine, prsti, kosti, oblačilo
Reka – morje: črki R, E, voda, kopanje, čoln, ribolov
Zelje – ohrovt: vrt, zeleno, listi, kuhamo, juha

    c  - predlogi rešitev
Rdeča: vrtnica, prt, jabolko, češnje, avto
Zlata: ogrlica, kelih, bogastvo,  srce
Bela: obleka, moka, čistost, zima, nevesta
Rumena: sonce, roža, banana, , limona, svetloba
Rjava: zemlja, plašč, les, lasje, oči
Siva: oblaki, lasje, obleka, jesen, zajec
Črna: žalost, noč, umazano, jopa, mačka 
Modra: morje, nebo, neskončnost,  uniforma, pamet
Oker: ilovica, opeka, stena, lonček, srna
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2  Simboli

    a
Umivalnik: kopalnica; Televizor: dnevna soba; Obešalnik: hodnik; 
Postelja: spalnica; Motika: vrt; Bazen: dvorišče; Drevo: sadovnjak; Avto: garaža;
Ponev: kuhinja; Srajca: garderoba

    b
Krožnik: žlica; Žoga: gol; Gora: planinec; Avto: gorivo; Morje: dopust; 
Praznovanje: obisk; Drevo: sekira; Krt: vrt; Mleko: maslo; Jezero: labod

    c - predlogi rešitev

INDIJANEC
Barve: rjava, oker, črna, rdeča, siva
Predmeti: tomahavk, perjanica, vrv, lok, puščica
Živali: bizon, sokol, grizli, konj, pes

KMETOVALEC 
Barve: rjava, zelena, modra, črna, zlata 
Predmeti: motika, voz, traktor, senik, hlev
Živali: konj, krava, ovca, koza, kokoš

3  Vaje za matematično logično razmišljanje

    a
Med vrečo s cementom in zavitkom stiropora ni razlike, saj sta oba težka 10 kg.

    b
Ena ura in dvajset minut = 60 minut + 20 minut  = 80 minut. Od vhodnih vrat do 
ribnika in nazaj porabi enako število minut.

    c
16     I      18
8       I      12
16     I       6
6       I      12
14     I       2
16     I       4
10
18
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    b
Rana ura - zlata ura.

    c
Lepa beseda lepo mesto najde.

1  Ugankarske zgodbe

Stimulacija funkcionalnega razmišljanja01

    a
Poleg marljivega soseda skozi okno opazuje strašilo.

    b
Barve vezalk: Klara - modre; Sonja - rdeče; Bine - črne.

    c
RUNO.

2  Kratke uganke

    a
1. Žlica za obuvanje; 2. Banana; 3. Jež; 4. Veter; 5. Prsti na roki; 6. Teden

    a - predlogi rešitev
Primerni: sedežna garnitura, klubska mizica, preproga, televizor, komoda, lestenec, 
naslanjač, lončnica, okrasna blazina, stenska ura

    b - predlogi rešitev
1.razlog: Iz daljave se je zaslišal lajež.
2. razlog: K ptičji hišici so pritekli otroci.
3.razlog: Okrog ptičje hišice se plazi maček.
4. razlog: Zapihal je močan veter.
5. razlog:  Zmanjkalo je hrane za ptice.

3  Vaje za ustvarjalno razmišljanje

Neprimerni: umivalnik, brisača, omarica za čevlje, predpražnik, kolo, štedilnik, 
nočna omarica, obešalo za perilo, pralni stroj, drsalke
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    a 
20     I      35
 18     I      29
22     I      40
26     I      80
24     I      65
 21     I      58

    c - predlogi rešitev
Pesem: melodična, glasna, mila, znana, tiha, nežna, stara, moderna 
Knjiga : debela,  zanimiva, razprodana, priljubljena, izposojena, raztrgana
Pogled: zasanjan, radoveden, jezen, zanimiv, obsojajoč, topel, znan, zlovešč 
Misel: lepa, turobna, znana, hudobna, preprosta, topla, prijazna, nagajiva
Otrok: priden, ubogljiv, igriv, razigran, prijazen, nagajiv, kričav, neotesan,
Ladja: velika, moderna, čezoceanska, ribiška, vojaška, potniška, razpadajoča
Veter: močan, mrzel, hud, vrtinčast, topel, rahel 
Smreka: visoka, zelena, mlada, stara, zibajoča, okrašena, posekana 
Miličnik: postaven, oborožen, izkušen, prijazen, pravičen 
Večer: lep, topel, prijeten, sobotni, družinski, samotni

    b 
10     I      20
  6     I      80
 11     I      0
10     I      35
  7     I      71
  3     I      20

    c 
14     I      65
16     I      55
21     I      70
12     I      66
16     I      53
  6     I      65

    d 
 16     I       18
24     I      30
28     I      40
28     I       21
45     I      27
 14     I      56

4  Reševanje matematičnih nalog

    e 
vsota

10 + 1  ali  1 + 9

5 + 8  ali  3 + 6

9 + 5  ali  2 + 13

13 + 7  ali  20 + 15

45 + 21  ali  18 + 67

47 + 53  ali  56 + 43

     
razlika

8 - 4  ali  5 - 3

10 - 6  ali  18 - 2

15 - 5  ali  10 - 8

35 - 12  ali  56 - 34

88 - 24  ali  75 - 33

75 - 35  ali  68 - 12

zmnožek - več

8 x 3  ali  5 x 2

6 x 2  ali  1 x 7

2 x 4  ali  4 x 3

zmnožek - manj

9 x 3  ali  8 x 4

5 x 2  ali  6 x 8

3 x 8  ali  2 x 10
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1  Obnavljanje besedila po spominu

    a
Sredi vsake pravljice se zgodba zaplete in situacija postane grozna, 
celo življenjsko nevarna.
V vseh treh pravljicah nastopajo: volk, kozlički in pujski.
Vse pravljice se končajo pozitivno.
Besede, ki se začnejo na črko P:  pravljice, pujskih, pravljice, prikažejo, postane, 
pravljico, pozitiven, pride, pujski, pomagajo, pravljicah (11)

    b
Pismonoša je potrkal enkrat.
Gospa je imela oblečen rožast predpasnik.
V pismu je bilo vabilo na obletnico mature.
Besede, ki imajo 2 črki: je, je, in, je, ki, je, pa, je, jo, je, in, ji, je, se, in, si, je, ga, in, 
ga, je, na, in, se, je, na,se, je, se, ji, je, na, in, ve, bo, po, še.
Besed je 37.

    c
Vreme je bilo sončno.
V dnevni sobi sta bila dva gugalnika.
Moderator je napovedal tri različne novice – dnevne novice, vreme in šport.
Oba sta želela slišati novico o vremenu.
Bil je večer.
Število ločil: 13 (trinajst)

Krepitev spomina02

    a - predlogi rešitev
mina, moja, mačka, miš, mesto, meter, maslo, med, morje, malica

    b - predlogi rešitev
Azija, Amerika, afna, alergija, arija, Atlantida, Atena, Anamarija, avla, Atila

    c - predlogi rešitev
sedlo, votlo, malo, pila, vila, delo, mleko, kladivo, slava, pleteno

2  Razvijanje pretočnosti besed
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    Predlogi rešitev
Če bi znala šivati obleke, bi bila šivilja.
Če bi zunaj snežilo, bi se z družino šli kepat.
Če bi imel/a veliko rdečo žogo, bi z njo šla/šel na igrišče.
Če bi majhen otrok potrkal na moja vrata, bi ga vprašal/a, kje ima mamico.
Če bi mi na vrtu zrastel velikanski brokoli, bi naredil/a odlično kosilo.
Če bi kukavica zapela ku-ku, bi me spravila v dobro voljo.
Če bi moj kuža znal govoriti, bi mi povedal čudovite zgodbe iz živalskega sveta.
Če bi me obiskal sorodnik, bi ga bil/a zelo vesel/a.
Če bi znal/a peti, bi se včlanil/a v pevski zbor.

    a - predlogi rešitev
Imeti rad: ljubiti; Norčavost: šaljivost; Zlatnik: cekin; Krpa: cunja; Dežnik: marela;
Zvedav: radoveden; Kolo: bicikel; Samokolnica: karjola; Očala: naočniki; 
Jokati: cmeriti se

    b - predlogi rešitev
Hitrost: počasnost; Lepo: grdo; Žalost: veselje; Prijaznost: hudoba; Svetlo: temno; 
Mokro: suho; Priden: poreden; Ubogljiv: neubogljiv; Čista: umazana; 
Lenoba: delavnost

    c - predlogi rešitev
Obleka: oblekica; Žaba: žabica; Muca: mucka; Rjuha: rjuhica; Omara: omarica;
Mama: mamica; Zvezda: zvezdica; Konj: konjiček; Otok: otoček; Pesem: pesmica

3  Razvijanje pretočnosti idej

4  Razvijanje pretočnosti asociacij
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1  Enake besede

    a
Besede, ki se ponavljajo:    Tonček        vrata         zapri         dragi
Število ponovitev:                        7                    8                 6                  4
Dragi Tonček, zapri vrata!

    b
Besede, ki so sestavljene iz dveh črk: in, pa, je, za, ni, en, mi, je, so, po, za, in, je, 
bi, ja, ni (16)
Besede, ki so sestavljene iz 4 črk: sluh, cena, avla, vino, šara, očem, grem, sluh, 
Mica, ukor, biti, svet, beda, peta, miza, volk, moka, šapa, šiva, ovca, svit, mama, 
hlev, brez, avto, sivo, pred (27)

Krepitev pozornosti in koncentracije02

    c
Besede, ki se začnejo na črko B: brca, blag, boben, beda, biti, brin, brin, bled, bro-
dolom, blok, brki, brod, bilo, brusnica (14)
Besede, ki se začnejo na črko P: pipa, pogled, pred, padalo, pravljica, park (6)
Besede, ki se začnejo na črko S: svet, sedi, svitek, samota, seno, stvor, samotar, 
spet (8)

Besede, ki se končajo na črko A: brca, šala, raba, cela, pipa, beda, vama, šega, 
moka, šoja, taca, capa, Mojca, joka, hiša, ovca, samota, pravljica, avla, brusnica, 
dalija, voda (22)
Besede, ki se končajo na črko O: jedro, nato, niso, padalo, meso, leto, seno, bilo, 
kosilo (9)
Besede, ki se končajo na črko I: moji, biti, tihi, sedi, teči, neki, brki, moji, jasli (9)

    a
Idrija, Kamnik, Ljubljana, Maribor, Kranj, Postojna, Velenje, Celje, Koper, Lendava 

    b
Mačka, miš, krava, konj, pujsek, kokoš, raca, kit, kenguru, pes, slon, bik, riba, žirafa, 
lev, krokodil, piščanec, noj, volk, želva, žaba.

2  Premetanke

    c
Število  črk C je:  28
Število črk D je:  24
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4  Iskanje likov in predmetov na slikah

    a

    b

5  Iskanje napak na slikah

    a

    b
Grm ob hiši; majhno okno; stol; krožnik; letev na ograji; znamka na majici, pes

    c
Jata ptic; slon; grmovje; žirafin rep; drevo pred goro; zelenje na drevesu;
kolo na avtomobilu; torbica fotografinje; oseba na zadnjem sedežu; levinja

    c

6 5 8 7

5

8 7

6 9

3

Okrogla rdeča posodica; pokrovka; rumeni cvet; žlica na obešalu; ročaj na 
spodnjem predalu

Rešitve vaj 
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Vaje za orientacijo02

1  Vaje z labirinti

    a

    b
Do koklje bo našel pot srednji piščanec.

    c

2  Povezovanje številk in črk v sliko

    a
Dobljena slika: gugalnik

    b
Dobljena slika: pingvin

Medo Kala Nero Runo Pika
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1  Koliko je ura?

    a
07:15     
03:30   
05:15      
11:00     
04:45    

    b
05:15   pet in petnajst minut/petnajst čez pet/četrt na šesto; 
02:00  dve;  
03:45  tri in petinštirideset minut/petnajst do štirih/tričetrt na štiri;
01:00  ena;
11:30   enajst in trideset minut/pol dvanajst/enajst in pol;
01:15   ena in petnajst minut/petnajst čez ena/četrt na dve;
4:30   štiri in trideset minut/štiri in pol/pol pet;
2:45   dve in petinštirideset minut/petnajst do tri/tričetrt na tri

Določanje ure in časa03

08:45     
05:00   
09:15      
01:30     
10:30    

2  Kateri del dneva je?

    a
Jutro; večer; jutro; popoldan; dopoldan; popoldan; popoldan; jutro; popoldan   

    b
Dopoldan; opoldne; popoldan; popoldan; dopoldan; polnoč; dopoldan; popoldan; 
jutro; popoldan; popoldan.

I
I
I
I
I

1  Pobarvaj po navodilu

    c
Dobljena podoba: sova  

Barvanje04
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