
Verjetno je edino zima tista, ko ne gremo ravno z navdušenjem na sprehod. Komaj čakamo pomlad, da

se sprehodimo med vsem brstečim zelenjem in jesen, da veselo stopamo po suhem listju. Še najbolj pa

nam prija poleti v večernih urah, ko se shladi ali ko zaidemo v gozd sredi vročega dne.  
 

SPREHOD SI LAHKO POPESTRITE 

Z IGRO POSLUŠANJA. 
 

POSLUŠANJE ZVOKOV IZ OKOLICE je eden izmed temeljev dobre SLUŠNE POZORNOSTI, ki je

ključna  za USVAJANJE GLASOV ter kasnejše dobro FONOLOŠKO ZAVEDANJE, ki je temelj za

UČENJE BRANJA IN PISANJA. 

Zelo dobre učinke ima tudi na umirjanje ter krepitev pozornosti in koncentracije.  
 

Uhh, pa je res POSLUŠANJE eden najbolj pomembnih temeljev. 

 

IN NI STAROSTNO OMEJENO!
 

S sabo na sprehod lahko vzamete seznam zvokov in med poslušanjem

označujete, kaj ste slišali. Je eno stopničko lažje, če veš, kaj poslušati, 

kot če le podamo navodilo "poslušaj".
 

V kvadratkih lahko poljubno označujete. Lahko je kljukica, lahko kvadratek pobarvamo ali naredimo le
kakšno čačko. Lahko vzamete zraven nalepke in jih lepite v kvadratke ob slišanem zvoku. Tu namreč ni
cilj grafomotorika. Na vsakem listu je tudi možnost, da sami narišete ali dopišete zvok, ki ga ni na listu.
Če jih je več - ni problema, na zadnji strani je običajno cela stran prazna. 

Vedno pa lahko na sprehodu enostavno poslušamo, smo pozorni na zvoke narave (in družbe), si dovolimo, da nas
pomirjajo ali pa o njih veselo klepetamo. Večkrat opazim, da je naloga tudi za odrasle kar težka. Težko se umirimo
in skoncentriramo. Lahko se zgodi, da otrok pove, da nekaj sliši, vi pa tega ne zaznate. A to ne pomeni, da otrok
tega res ne sliši, le vi se morate mogoče malo bolj potruditi. Izkoristite to, da otroku pokažete, da je res dobro
poslušal, še bolje kot vi (ste tudi vi le človek, ki ni vsemogočen in otrokom je lažje pri premagovanju izzivov, če tudi
vi kdaj naredite napako ali pa nalogo rešijo prej kot vi).  

 

POSLUŠAM

LOGOPEDINJA NINA
logopedinjanina.si

Naloge si natisnite, lahko jih plastificirate in imate za večkratno uporabo. 
Lahko pa tudi na telefonu pokukate v dokument, če pozabite natisniti. 



POSLUŠAM

LOGOPEDINJA NINA

Ali slišiš te zvoke okoli sebe? V kvadratkih označi zvok, ki si ga slišal/a. Na
koncu preštej, koliko zvokov si uspel/a slišati in koliko ne. 

Danes so moja ušesa slišala               zvokov. 

        Niso uspela slišati                zvokov.

Zvok, ki sem ga slišal/a, 
a ga ni na listu. 

Ali se 
različni avtomobili 

različno slišijo?

Koliko različnih 
ptičkov slišiš?

ŠUMENJE VODE

PASJI LAJEŽ

HOV
 HO

V

CERKVENI ZVON
VETER, ŠUMENJE 

V DREVESIH

POGOVORAVTOMOBIL

KOSILNICA, 
ŽAGAPETJE

PTIČKA



Danes so moja ušesa slišala               zvokov. 

        Niso uspela slišati                zvokov.

Koliko različnih 
ptičkov slišiš?

POSLUŠAM V GOZDU

LOGOPEDINJA NINA

Ali slišiš te zvoke okoli sebe? V kvadratkih označi zvok, ki si ga slišal/a. Na
koncu preštej, koliko zvokov si uspel/a slišati in koliko ne. 

Zvok, ki sem ga slišal/a, 
a ga ni na listu. 

ŠUMENJE VODE

ZVOK ŽIVALI, KI HODIJO
 PO GOZDU

ZLOM VEJE
VETER, ŠUMENJE 

V DREVESIH

ŽAGA

PETJE
PTIČKA

ŠUMENJE LISTJA POD NOGAMILET PTIC MED KROŠNJAMI



Danes so moja ušesa slišala               zvokov. 

        Niso uspela slišati                zvokov.

Koliko različnih 
ptičkov slišiš?

 Koliko različnih 
vozil slišiš?

POSLUŠAM NA MORJU

LOGOPEDINJA NINA

Ali slišiš te zvoke okoli sebe? V kvadratkih označi zvok, ki si ga slišal/a. Na
koncu preštej, koliko zvokov si uspel/a slišati in koliko ne. 

Zvok, ki sem ga slišal/a, 
a ga ni na listu. 

VALOVI, 
ČOFOTANJE

VETER, ŠUMENJE 
V DREVESIH

OTROŠKI SMEH

PETJE
PTIČKA

GLASBA
LADJA

PROMET POGOVOR, 
KLEPET



Danes so moja ušesa slišala               zvokov. 

        Niso uspela slišati                zvokov.

Ali se 
različni avtomobili 

različno slišijo?

POSLUŠAM V MESTU

LOGOPEDINJA NINA

Ali slišiš te zvoke okoli sebe? V kvadratkih označi zvok, ki si ga slišal/a. Na
koncu preštej, koliko zvokov si uspel/a slišati in koliko ne. 

Zvok, ki sem ga slišal/a, 
a ga ni na listu. 

KOLO, SKIRO, 
ROLERJI, ROLKA, ... 

MOTOR GLASBAAVTOBUS

KORAKI POGOVOR, 
KLEPET

CERKVENI ZVONAVTOMOBIL



Danes so moja ušesa slišala               zvokov. 

        Niso uspela slišati                zvokov.

POSLUŠAM V HIŠI

LOGOPEDINJA NINA

Ali slišiš te zvoke okoli sebe? V kvadratkih označi zvok, ki si ga slišal/a. Na
koncu preštej, koliko zvokov si uspel/a slišati in koliko ne. 

Zvok, ki sem ga slišal/a, 
a ga ni na listu. 

TIKTAKANJE URE

RADIO, TELEVIZIJAODPIRANJE, ZAPIRANJE
VRAT

STIKALO POGOVOR, 
KLEPET

ZVONEC, TRKANJEŠUMENJE VODE

KORAKI



Danes so moja ušesa slišala               zvokov. 

        Niso uspela slišati                zvokov.

POSLUŠAM V HIŠI

LOGOPEDINJA NINA

Ali slišiš te zvoke okoli sebe? V kvadratkih označi zvok, ki si ga slišal/a. Na
koncu preštej, koliko zvokov si uspel/a slišati in koliko ne. 

Zvok, ki sem ga slišal/a, 
a ga ni na listu. 

ODPIRANJE, ZAPIRANJE 
PREDALA

INŠTRUMENTZVONJENJE TELEFONA

POMIVALNI, PRALNI,
SUŠILNI STROJ

DEŽNE KAPLJE

ŽVENKET PRIBORA

KORAKI

PROMET



Danes so moja ušesa slišala               zvokov. 

        Niso uspela slišati                zvokov.

Koliko različnih 
ptičkov slišiš?

POSLUŠAM NA KMETIJI

LOGOPEDINJA NINA

Ali slišiš te zvoke okoli sebe? V kvadratkih označi zvok, ki si ga slišal/a. Na
koncu preštej, koliko zvokov si uspel/a slišati in koliko ne. 

Zvok, ki sem ga slišal/a, 
a ga ni na listu. OGLAŠANJE ŽIVALIŽAGA

ŠUMENJE VODE KOSILNICAPETJE
PTIČKA

PASJI LAJEŽ

HOV
 HO

V

TRAKTORVETER, ŠUMENJE 
V DREVESIH

Koliko različnih 
živali slišiš?



Danes so moja ušesa slišala               zvokov. 

        Niso uspela slišati                zvokov.

POSLUŠAM ŽIVALI NA KMETIJI

LOGOPEDINJA NINA

Ali slišiš te zvoke okoli sebe? V kvadratkih označi zvok, ki si ga slišal/a. Na
koncu preštej, koliko zvokov si uspel/a slišati in koliko ne. 

Zvok, ki sem ga slišal/a, 
a ga ni na listu. RAČKEKOKOŠ

PUJS PETELINOVCA, KOZA

KUŽAKRAVAMUCA


