
PACE je program  vaj, načrtovan z 

namenom, da vsak najde lasten ritem in 

čas učenja. Z njim uravnotežimo levo in 

desno polovico možganov in se sprostimo. 

Tako pripravimo možgane, da se lažje učimo, 

smo boljši pri športu, ki ga treniramo ter pri 

vseh ostalih aktivnostih. 

 

PACE – ENERGETSKI 

Pitje vode

PACE – JASEN

Možganski gumbki

PACE – AKTIVEN

Križno gibanje

PACE – POZITIVEN

Zanke 

  
 

 

Naredimo največ kar lahko zmoremo! 

 

 

 

 

 

''Vsakega posameznika vidimo kot edinstveno, 
rastočo, dobro osebo, ki se bo učila takrat, 
ko mu bo dano potrebno orodje in vzgojno 

okolje. Naš namen je podpreti naše 
učence v razvijanju enotne senzorične 

poti, da bodo lahko delovali s celotnimi 
možgani kot popolni posamezniki.'' 

 

P. E. Dennison in Gail Dennison  

(avtorja programa) 

 

 

 

 

 

 

Zloženko izdelal aktiv DSP. 

Za interno uporabo OŠ Gradec. 
 

 
BRAIN GYM  

MOŽGANSKA TELOVADBA 
 
 
 

 

 

 



 
Naravno učenje poteka skozi gibanje in igro. 

 
 

 
Učenje je individualni dosežek posamezne 

osebe in njenega delovanja. Učenec se uči z 

vsem svojim telesom, z vsemi svojimi čuti in 

sprejema informacije iz okolja, v katerem je. 

 
 
 
 
 
 

BRAIN GYM 

 
• Brain Gym program omogoča, da se 

posamezniki z gibanjem sprostijo in 

odkrijejo svoje sposobnosti. 

 

• Temelji na tem, da je ves potencial  v 

učencu samem, samo spodbuditi ga je 

potrebno.  

 

• To je metoda, ki ne uči, ampak preko 

gibanja povzroča, da učenje lažje poteka 

(pripravi možgane za višje možganske 

procese, npr. učenje, razmišljanje, 

sklepanje…) 

 

• Gre za  26 gibalnih aktivnosti, ki so 

temelj koncepta Brain Gym in  

vzpostavljajo povezave v možganih in 

podpirajo optimalno koriščenje 

mentalnega potenciala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brain Gym vaje so usmerjene k izboljšanju: 

 
• branja; 
•  pisanja; 
•  računanja; 
•  koordinacije; 
•  spomina; 
•  poslušanja; 
•  organizacije; 
•  koncentracije; 
•  fine in grobe motorike; ravnotežja; 
•  samozavesti; 
•  govornih spretnosti; 
•  soočanja s stresom; 
•  doseganja ciljev; 
•  delovanja v razredu (obnašanje, 

vedenje, delanje domačih nalog); 
•  vida; 
•  gibalnih sposobnosti 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


