
 

KATERI UČNI STIL TI NAJBOLJ USTREZA?  

Za začetek bomo preverili kateri učni stil ti najbolj ustreza. Preberi značilnosti posameznih stilov in 

preveri kateri ti najbolje ustreza, saj bodo v prihodnjih tednih sledili nasveti za učenje prilagojeni 
različnim učnim tipom. 
  
Poznamo tri različne tipe učnih stilov - vidni, slušni in telesno-gibalni (kinestetični). V grobem 
se razlikujejo po tem, da si vidni tip najbolj zapomni besede oz. snov, če ob njih nariše sličice, 
slušni tip si najlažje zapomni snov s poslušanjem (npr. posname se na kaseto in si predvaja 

posnetek), telesno gibalni tip pa se najlažje uči s pomočjo poskusov, ki jih izvaja ali z dotikanjem 
predmetov. 
  

KAKO VEM KATERI UČNI STIL JE NAJPRIMERNEJŠI ZAME? 

Da se boš lažje uvrstila oz. uvrstil v ustrezni učni tip, sledi nekaj osnovnih značilnosti posameznega 
tipa. Pozorno jih preberi in ugotovi katere od njih veljajo zate - najprimernejši učni stil zate je tisti, 
pri katerem največ opisanih značilnosti velja zate. 
  

Vidni tip: 

 bolj si zapomnim, če snov oz. besede vidim ali si jih 
predstavljam, kot pa če jo slišim, 

 ko berem ali pišem, si zraven zapisujem, saj si tako bolje 
zapomnim, 

 najraje berem sam(a), 

 o tistem kar se učim si v mislih ustvarim podobo. 

  
Slušni tip: 

 bolj si zapomnim, če besedilo poslušam, 

 ko berem v mislih "poslušam" besede, med pisanjem rad(a) 

govorim, 

 lažje razumem snov, če o njej razpravljam z drugimi, 

  bolje si zapomnim snov, če se učim glasno. 

  
Telesno gibalni tip: 

  bolje si zapomnim, če se učim z delom in telesno aktivnostjo 
(poskusi, raziskovanje, ipd.), 

 ob telesni dejavnosti dobim dobre nove zamisli in lažje 
učinkovito razmišljam, 

 rad(a) delam stvari z rokami, 

 rad(a) se učim na različnih mestih, stoje ali se med učenjem 
premikam. 

Povzeto po Ajdini nasveti, spletni naslov Kopija nova : http://www.kopija-nova.si/kateri-ucni-stil-ti-
najbolj-ustreza 


