
STILI ZAZNAVANJA



VIZUALNI (VIDNI) STIL ZAZNAVANJA

Učenec, ki: 

je organiziran, 
sistematičen, premišljen, 

ki raje bere kot posluša, 

si zapomni predvsem 
slikovno gradivo in si 
pomaga pri tem s 
»prevajanjem« besed v 
skice, slike, miselne 
vzorce. 



VIZUALNI (VIDNI) STIL ZAZNAVANJA
Vidni zaznavni stil

 učenec bere veliko
 pozorno opazuje, opazi 

podrobnosti
 piše lepe zapiske: oblika, barva, 

pisava
 je usmerjen na videz
 potrebuje celovit pregled
 raje vidi slike kot posluša 

navodila
 hrup ga ne moti

Metode učenja
 ogled slik
 branje navodil
 zapisovanje lastnih zapiskov in 

miselnih vzorcev
 risanje preglednic, grafov, 

diagrame,
 uporabljanje barv,
 pisanje poročil, seminarjev
 pri pomnjenju uporaba 

miselnih slik
 učenje v manjših skupinah



AVDITIVNI (SLUŠNI) STIL ZAZNAVANJA

Učenec, ki: 

 bolje govori kot piše,

 ima raje predavanja,

razprave, razgovore in si 

ob tem veliko zapomni, 

 rad glasno bere in tudi uči 

se na ta način ali pa z 

notranjim dialogom 

(premikanje ustnic).



AVDITIVNI (SLUŠNI) STIL ZAZNAVANJA
Slušni zaznavni stil

 najraje posluša razlago

 s seboj se glasno pogovarja

 ko bere premika ustnice

 raje posluša kot bere

 hrup ga moti

 raje govori kot piše

 dobro pripoveduje

 zapomni si s poslušanjem

 je zgovoren

Metode učenja

 poslušanje navodil

 udeležba na predavanjih

 glasno ponavljanje in 
povzemanje

 učenje v paru ali skupini

 učenje v tišini

 igranje vlog, izvedba 
intervjuja

 poročanje



KINESTETIČNO-ČUSTVENI STIL ZAZNAVANJA

Učenec, ki se raje uči: 

 ob ravnanju s predmeti,

 se veliko giblje in

gestikulira, 

 si več zapomni med hojo,

 stvari in ljudi se dotika, 

 bolje si zapomni celovito

izkušnjo kot podrobnosti.



KINESTETIČNO-ČUSTVENI STIL ZAZNAVANJA

Kinestetični zaznavni stil

 je čuteč, presoja z občutki

 pomemben odnos z učiteljem

 bolje razmišlja, če hodi

 ko govori, veliko gestikulira

 govori počasi

 pomni s hojo, govorjenjem,

 dotika se ljudi

 namesto da bere zemljevid, pot 
prehodi

 uči se z dejavnostjo, izkušnjami

 rad ima aktivne igre

Metode učenja

 podčrtavanje navodil, 
obkrožanje ključnih besed, 

 dotikanje predmetov

 izvedba eksperimenta

 postopno učenje

 kipari, izdelovanje modelov, 
šivanje

 plesanje


