
UČNI STILI/TIPI 

 

Svet okrog sebe zaznavamo preko čutov: vid, sluh, vonj, okus in otip. Ljudje 

dajemo prednost enemu, na katerega se bolj zanašamo pri zaznavanju, 

predstavljanju, pomnenju in sporočanju informacij.  

Če vemo, kateri je naš najljubši »kanal« za sprejemanje informacij, lahko temu 

prilagodimo svoj način učenja in smo pri njem uspešnejši. 

Reši spodnji TEST in ugotovi, kateri učni stil velja zate. Spodaj zapiši kolikokrat 

si obkrožil/a odgovor a, b, c. Tistega, ki si ga največkrat obkrožil/a, je tvoj 

zmagovalni. Lahko sta tudi dva, kar pomeni, da imaš dva močnejša zaznavna 

kanala.  

http://www2.arnes.si/~lukoper9/spretnosti_ucenja/test_pdf.pdf 

 

Odgovor a:_______________  VIDNI UČNI STIL/TIP 

Odgovor b:_______________ SLUŠNI UČNI STIL/TIP 

Odgovor c:_______________ GIBALNI UČNI STIL/TIP 

 

VIDNI UČNI STIL  

 
 

 delaj si zapiske po branju besedila ali 

pri ponavljanju snovi, 

 pri branju besedila podčrtuj besede, 

 uporabljaj barve (barvice, barvni 

flomastri), 

 oglej si že rešene primere nalog, 

 ob težjih pojmih ali besedah si nariši 

simbol ali slikico, ki ti bo ob 

učenju prišla na misel, 

 če je mogoče, si učno vsebino oglej 

na video posnetkih, 

 preglej tabele, grafe in ilustracije, 

ki ti bodo pomagale pri razumevanju 

snovi, 

 naredi si plakat, miselni vzorec. 

 

 

 

http://www2.arnes.si/~lukoper9/spretnosti_ucenja/test_pdf.pdf


SLUŠNI UČNI STIL  

 
 

 posnemi si učno vsebino, pa tudi 

svoje ponavljanje te učne vsebine, 

 glasno beri, 

 s sošolci se o snovi pogovarjaj po 

telefonu ali skypu, 

 med učenjem poslušaj glasbo (sam 

presodi kako glasno, kakšna zvrst, pri 

katerem predmetu, da ne bo moteče za 

tvoje delo), ali se uči v tišini,  

 za lažje pomnjenje nove pojme postavi v 

rime, 

 nove stvari in nove besede glasno ponovi 

na glas, 

 po samostojnem učenju snov razloži 

svojim družinskim članom, 

 prosi koga, da ti prebere besedilo, ti pa 

pozorno poslušaj in prebrano obnovi. 

 
 

  

 

GIBALNI UČNI STIL 

 pri naštevanju stvari si pomagaj s prsti, 

 na računalnik si pretipkaj ali prepiši 

zapiske iz zvezka na list/tablo, 

 ko se učiš, bereš, se premikaj po prostoru, 

naredi kakšen počep ali plesni korak, 

 dihaj počasi in se sproščaj, 

 predstavljaj si, da si učitelj, ki razlaga 

učencem (igra vlog), 

 vsebine učne snovi poveži s 

svojimi občutki in izkušnjami. 

 

 
 


