TiPovej!

Učni stili.

Ta vprašalnik ti bo pomagal odkriti kakšen tip učenke ali učenca si.
Preberi vsako vrstico in označi eno možnost, ki najbolj velja zate.
Raje imam učne
ure, kjer se lahko
pogovarjamo o
stvareh.

Raje imam učne
ure, kjer lahko kaj
pogledamo (na
primer sliko,
zemljevid,
diagram)
ali rišemo.

Raje imam učne
ure, kjer lahko
delamo praktično
ali se vsaj
premikamo na
okrog.

□

□

□

Pri pouku se
pogosto igračkam
s stvarmi ( pisalo,
sponka, radirka).

Pri pouku si
pogosto mrmram
ali pojem.

Pri pouku pogosto
čečkam.

A V K

K

□

□

□

Ko se učim nove
veščine, imam
najraje, da se
sam/a naučim.

Ko se učim nove
veščine, imam
najraje, da mi
nekdo razloži,
kako se to dela.

Ko se učim nove
veščine, imam
najraje, da
gledam nekoga, ki
mi to kaže.

□

□

Ko se pojavijo
oglasi na TV,
vstanem in delam
kaj drugega.

Ko se pojavijo
oglasi na TV,
rad/a pojem
zraven.

□
Ko se pojavijo
oglasi na TV, jih
rad/a pogledam.

□

□

Raje imam, če
zgodbo
poslušam.

Raje imam, da si
ogledam zgodbo v
obliki stripa.

Raje imam, da
odigram zgodbo.

□

□

□

A V

K A V

V K A

□
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Dober/dobra sem
v učenju fizičnih
spretnosti.

Imam dober
spomin za imena
ljudi.

Imam dober
spomin za obraze.

□

□

□

Raje imam
učitelje, ki
uporabljajo
diagrame, da nam
pokažejo stvari.

Raje imam
učitelje, ki z nami
delajo stvari.

Raje imam
učitelje, ki nam
razlagajo stvari.

□

□

□

Če se znajdem pri
pouku v težavah,
je to zaradi
govorjenja.

Če se znajdem pri
pouku v težavah,
je to zaradi
risanja po mizi ali
po knjigah.

Če se znajdem pri
pouku v težavah,
je to zaradi
mojega mencanja.

□

□

□

Na dolgem
potovanju rad/a
gledam okolico ali
berem knjigo.

Na dolgem
potovanju komaj
čakam, da se
ustavimo, da se
lahko malo
sprehodim.

Na dolgem
potovanju rad/a
poslušam glasbo
ali se pogovarjam
s sopotniki.

□

□

□

Veliko uporabljam
roke, ko govorim.

Včasih ko se
pogovarjamo,
uporabljam
besede, ki jih moji
prijatelji ne
poznajo.

Med
pogovarjanjem,
rad/a čečkam.

□

□

□

K A V

V K A
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Če bi bil slaven, bi
bil športnik ali
plesalec. / Če bi
bila slavna bi bila
športnica ali
plesalka,

Če bi bil slaven, bi
bil filmski
igralec./ Če bi bila
slavna, bi bila
filmska igralka.

□

□

Raje bi šel/šla ven
se igrat.

Raje bi gledal/a
moj najljubši
program.

□
Pri pouku me
zmoti, če vidim
kaj skozi okno.

□
Dobro rišem.

Če bi bil slaven, bi
bil pevec./ Če bi
bila slavna, bi bila
pevka,

K

V A

K

V A

□
Raje bi poslušal/a
mojo najljubšo
glasbo.

□

□
Pri pouku me
zmoti, če slišim,
da se kaj dogaja
zunaj.

Izgubim
koncentracijo, če
moram dolgo
sedeti.

□

□

Dobro izdelujem
stvari.

V A K

Znam dobro
poslušati.

V K A

□

□

□

Od teh 3 služb, bi
najraje bil/a
radijski DJ ali
napovedovalec/ka.

Od teh 3 služb, bi
najraje bil
mehanik.

□

□

Od teh 3 služb, bi
najraje bil
umetnik ali
pevec/umetnica
ali pevka.

□
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V svojem prostem
času bi najraje
počel/a nekaj
fizičnega kot je
šport ali ples.

V svojem prostem
času bi najraje
gledal/a TV ali
video.

□

□

□

Vrsta uganke, ki
mi je všeč je:
»Označi razliko«

Vrsta uganke, ki
mi je všeč je:
» Poimenuj ta
ton«

Vrsta uganke, ki
mi je všeč je:
» Rubikova
kocka«

□

□

□

Če bi bilo
potrebno graditi
model iz lego
kock, bi nekoga
vprašal/a, da mi
razloži, kako se to
dela ali pa bi
prebral/a navodila

Če bi bilo
potrebno graditi
model iz lego
kock, bi
poskusil/a kateri
deli spadajo
skupaj.

Če bi bilo
potrebno graditi
model iz lego
kock, bi sledil/a
načrtu ali sliki na
škatli.

□

V svojem prostem
času bi najraje
poslušal/a glasbo
ali klepetal/a s
prijatelji.

K

V A

V A K

A K V

□

□

Ko si označil/a eno možnost v vsaki vrsti, obkroži pravo črko. Za tem seštej kolikokrat je
označena posamezna črka (kolikokrat A, kolikokrat V, kolikokrat K).
V:________
A:________
K:________
Če imaš največ Vjev, si VIZUALNI tip učenke ali učenca.
Če imaš največ Ajev, si AUDITORNI – SLUŠNI tip učenke ali učenca.
Če imaš največ Kjev, si KINESTETIČNI tip učenke ali učenca.
V-A–K
(vizualni – auditorni – kinestetični)
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Vizualni stil

• uporablja predvsem besede, ki označujejo barve in vidne vtise: ima jasne predstave, uvidi bistvo problema;
• je organiziran, sistematičen;
• je miren, premišljen;
• si zapomni predvsem slikovno gradivo, podobe;
• hrup ga manj moti;
• težko si zapomni ustna navodila;
• raje bere sam, kot da posluša;
• stvari urejuje po barvah;
• želi pregled, vizijo (na papirju kot skice, miselne vzorce…).

Slušni stil

• uporablja izraze »to mi dobro zveni«, »to je odgovor na vprašanje«;
• ima rad predavanja, razprave, razgovore in si veliko zapomni;
• pri branju premika ustnice, rad glasno bere;
• govori sam s seboj, pri učenju uporablja notranji dialog;
• hrup ga moti pri delu;
• govori ritmično;
• ima rad glasbo;
• dobro posnema govorni ton, barvo, (narečno) melodijo;
• vse si zapomni po vrsti, po korakih;
• bolje govori kot piše.

Kinestetični stil

• uporablja izraze »imam slab občutek«, »obliva me kurja polt«;
• ljudi, stvari se dotika, se jim približa;
• veliko se giblje, gestikulira;
• uči se ob ravnanju s predmeti (na laboratorijskih vajah);
• si več zapomni med hojo;
• ob branju si kaže s prstom;
• bolje si zapomni celovito izkušnjo kot podrobnosti;
• govori počasi;
• rad bere »akcijske« knjige;
• važnejši mu je dober občutek kot videz (obleke itd.).
-5-

