
VSE KAR ZANIMA NAJSTNIKE 
RAZŠIRJENI PROGRAM – RAP 

1. teden (23. 3. 2020 – 27. 3. 2020) 

 
 

Ta teden so dejavnosti namenjene razgibavanju vaših 
možganov. Za vas sem izbrala nekaj vaj za krepitev 
spomina. Ker vem, da obvladate delo z računalnikom, 
lahko vse vaje izvedete kar na spletu. 
 
 
Lep pozdrav,  
Ana Amon 
 

1. Spomin - zastave 
Na spodnji povezavi se nahaja igra, ki jo zagotovo že poznate - spomin.  
https://www.memozor.com/memory-games/big-or-giant/easy-learning-countries-flags 

 
Za začetek igranja pritisnite START. Da pa bo igranje še bolj zanimivo, vam bo igra 
beležila čas in število potez, ki jih boste potrebovali za iskanje parov zastav.  
 

 
 
 

Če se boste igre lotili, vas prosim, da si čas in število 
potez zabeležite in mi rezultat posredujete - lahko ga 
zapišete ali pošljete sliko/posnetek zaslona. Za 
dodaten izziv lahko poskušate z vsakim igranjem svoj 
rezultat izboljšati - tudi v tem primeru mi rezultate 
posredujte. 
 
 

https://www.memozor.com/memory-games/big-or-giant/easy-learning-countries-flags


2. Mreža črnih kvadratov 
Na spodnji povezavi se nahaja vaja, ki se imenuje mreža črnih kvadratov. 
https://www.memozor.com/other-memory-games/grids-of-squares-memory-
games/grid-of-black-squares 
 
Vaja je sestavljena iz 10 stopenj. Vaša naloga je, da si na vsaki stopnji dobro ogledate 
razporeditev črnih kvadratov in jih nato po spominu poskušate razvrstiti. Razporeditev 
je vidna le nekaj sekund (čas se odšteva), nato pa se pokaže prazna mreža, v katero 
poklikate kvadratke. Za začetek igranja pritisnite START, po vsaki uspešno opravljeni 
stopnji pa CONTINUE (ali TRY AGAIN, če vam ne uspe). Vaja se zaključi, ko uspešno 
opravite vse stopnje (seveda pa lahko tudi sami prenehate z reševanjem).  

 
 

 
 
 
 
 

 
Če se boste odločili za izvedbo vaje, vas prosim, 
da si doseženo stopnjo in rezultat zabeležite in mi 
oboje posredujete - lahko zapišete ali pošljete 
sliko/posnetek zaslona. 
 

 

 

 

 

 

 
3. Simon 
Na spodnji povezavi se nahaja igra Simon. 
https://www.memozor.com/simon-games/simon-game 
 
Pri tej igri boste lahko hkrati urili vidni in slušni spomin. Krožna oblika je sestavljena iz 
štirih barvnih gumbov: rdečega, zelenega, modrega in rumenega. Vsak gumb je 
povezan z zvokom, ki vam bom pomagal pri zapomnitvi zaporedij osvetljenih gumbov. 
Pozorno spremljajte, v kakšnem zaporedju se gumbi osvetlijo, nato pa poskušajte to 
zaporedje ponoviti. Za začetek igranja pritisnite PLAY. 
 

 

 
 
 
 
 

Če se boste odločili za igranje te igre, vas prosim, da si 
dosežena rezultata zabeležite in mi ju posredujete - 
lahko ju zapišete ali pošljete sliko/posnetek zaslona. 

https://www.memozor.com/other-memory-games/grids-of-squares-memory-games/grid-of-black-squares
https://www.memozor.com/other-memory-games/grids-of-squares-memory-games/grid-of-black-squares
https://www.memozor.com/simon-games/simon-game

