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Spodnji kviz lahko uporabite pri baby shower igrah kot vprašanja za bodočo mamico ali vse 

udeleženke in se med seboj pomerite v znanju o dojenčkih. 

Študentske mame vam želimo obilo zabave! 

Kdaj otrok ob joku potoči prvo solzo: 

a) 3 tedne po rojstvu 

b) 5 mesecev po rojstvu 

c) 1 uro po rojstvu 

Solze vsebujejo stresne hormone in tako jok pomaga pomiriti otroka. Nobena žival ne toči solz ob joku. 

Dojenčki jokajo že v maternici. 1-3 mesece. 

Kako pogosto je, da se otrok, ki ima ob rojstvu že vsaj en zob? 

a) eden na 1000 rojstev 

b) eden na 100 rojstev 

c) eden na 5000 rojstev 

 

Kje je rojenih največ dvojčkov? 

a) v srednji Afriki 

b) v Mariboru 

c) v Indoneziji 

Kdo (glede na raziskave) hitreje zamenja plenico in koliko časa porabi:  

a) Moški 1 min 

b) Ženske več kot 2 min  

Kdaj se dojenček začne plaziti: 

a) ob rojstvu 

b) po 6 mesecih 

c) po 4 mesecih 

Znanstveniki na Norveškem, ki so snemali novorojenčke, ki so bili postavljeni na trebuščke mamic so na 

njihovo začudenje ugotovili, da če so dojenčki prepuščeni samemu sebi s počasnimi, a koordiniranimi gibi 

lezejo navzgor, dokler ne prilezejo do prsi in se lahko samostojno hranijo. 

Kako velik bi bil človek, le bi celo življenje rastel s tempom, ki ga ima v prvem letu: 

a) preko 50 m 

b) preko 20 m 

c) preko 150 m 
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Kdaj dojenčki razumejo prepoved »ne«  

a) po enem letu  

b) ob rojstvu 

c) po dveh letih 

Razumevanja prepovedi in pravil, ki jih postavljajo starši, pa se učijo postopoma nekje do konca 24. 

meseca. 

Katere zvoke ima dojenček najraje: 

a) človeški glas 

b) sesalec 

c) beli šum 

d) fen 

Novorojenček ima rajši človeški glas kot kateri koli drug zvok, zato kasneje najraje posnema človeške 

glasove in ne ostale zvoke okoli njega kot npr. razne igračke, zvok telefona... 

 

V kateri roki dojenčka drži, nosi in uspava večina mamic? 

a) v levi 

b) v desni 

Mit o nošenju otrok v levi roki govori o tem, da otrok čuti materin utrip srca na levi strani in se zato 

umiri. Znanstveniki pa menijo, da je to posledica funkcije leve možganske polovice, ki je bolj dovzetna za 

čut do otroka in njegove potrebe. 

 

Kako pogosto se na svet rodi nov dojenček?  

a) Vsake tri sekunde se na svet rodi nov otrok. 

b) Vsake 50 sekund se na svet rodi nov otrok. 

c) Na vsako minuto se na svet rodi nov otrok. 

 

 Kolikokrat na dan kakajo novorojenčki? 

a) 6-krat na dan, lahko pa tudi 1-krat na 6 dni 

b) 3-krat na dan, lahko pa tudi 1-krat na 3 dni 

c) 1-krat na dan, lahko pa tudi 1-krat na 10 dni 

Lulajo vsake 20 minut. Lulajo že v materinem trebuhu 

 

 

(Pri vseh vprašanjih je pravilen odgovor a))   


