
 
Vaje za spodbujanje razvoja sinaps v možganih 

1. TELESNO – GIBALNE VAJE 

Vrtenje: 

- Otrok se z razširjenimi rokami vrti okrog svoje osi 10 do 15 sekund (prešteje do 10 oz. 

15). Potem se ustavi in zamiži. Lovi ravnotežje. Te cikle ponovi 2-3x. En dan se vrti 

samo v eno smer, naslednji dan pa smer zamenja. 

- Pralni stroj: dva otroka se primeta za roke in se skupaj vrtita. Ko se ustavita, zamižita 

in lovita ravnotežje. En dan v eno stran, naslednji dan v drugo. 

Vaje ravnotežja: 

- skakanje (trampolin, postelja) 

- hoja po črti ali vrvi z odprtimi ali zaprtimi očmi: na tla zalepimo trak (npr. zaščitni trak 

za beljenje), volna ali vrv, v pesek narišemo črto… Otrok hodi po črti tako, da 

prestavlja noge čim bolj eno za drugo. 

  
 

- hoja po robu pločnika, deski, podrtem deblu drevesa…. 

- stoja na eni nogi (z odprtimi in zaprtimi očmi), noge damo eno za drugo tako, da se 

prsti in peta dotikajo in zamižimo, potem nogi zamenjamo 

- pobiranje s tal (karkoli pobiramo s tal, lahko omejimo prostor,  tako kot je videti na 

sliki) 

 
 

2. IGRE ZA AKOMODACIJO 

- Igre z žogo: podajanje žoge po tleh, podajanje iz rok v roke, metanje žoge v koš ali cilj, 

vodenje žoge po tleh (po črti ali pa naredimo ovire, da med njimi vodi žogo). Žoga je 

lahko velika ali majhna. 



 
- Tek, preskakovanje, plazenje, plezanje, plavanje in druge telesno-gibalne aktivnosti. 

Koristno je, da je čim več teh dejavnosti izvajajo v naravnem okolju. (npr. na 

sprehodu v gozd naj preskakujejo ovire, hodijo po deblih, plezajo na nižja drevesa…) 

 

3. GRAFOMOTORIČNE IGRE 

- vsakodnevne dejavnosti (prijemanje, zapenjanje gumbov, slačenje, oblačenje, 

zavezovanje vezalk, delanje vozlov…) 

- vaje za razvijanje fleksibilnosti dlani: premeščanje kocke iz roke v roko, metanje 

ploščic v prazno škatlo, listanje časopisa in slikanic, vpeljevanje vezalk v čevlje, 

navijanje igrač, pobiranje raztrganih papirčkov, odpiranje pokrova na škatli, risanje, 

barvanje, lepljenje, rezanje, mečkanje, gubanje papirja, oblačenje majhnih lutk, 

mešanje in oblikovanje testa, plastelina, risanje v pesek, navijanje volne na palčko… 
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Vir: vaje in slike so povzete po knjigi in priročniku za NTC sistem učenja (dr. Ranko Rajović) 

 


