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• raje opazujejo, kot govorijo ali sodelujejo

• preden se naloge lotijo, si svoj čas in prostor ter pripo-
močke lepo uredijo

• radi berejo

• lažje si zapomnijo, če je vsebina prikazana z različnimi 
slikami, simboli

• težko odvrnemo njihovo pozornost od vsebine

• težko sledijo ustnim navodilom

• imajo lepo pisavo

• zapomnijo si obraze

• vse vnaprej skrbno načrtujejo

• so tihi po naravi

• opazijo detajle

• radi imajo lepe stvari in so tudi sami lepo urejeni

• si delate zapiske med predavanji

• si ogledate številne primere

• si ob težjih pojmih ali besedah narišete simbole/slike, 
ki vam ob prebiranju ali poslušanju pridejo na misel

• če je mogoče, si študijske vsebine oglejte na video 
posnetkih

• uporabljajte tabele, grafe in ilustracije, ki vam bodo 
pomagale pri razumevanju snovi

• si zapisujete navodila za naloge

• pogovarjajo se naglas s samim seboj

• hitro in lahko odvrnemo njihovo pozornost 

• imajo več težav s pisnimi navodili

• radi imajo, če jim kdo kaj prebere

• lažje si zapomnijo stvari po korakih oz. po določenem 
vrstnem redu

• uživajo v glasbi

• ko berejo, šepetajo ali premikajo ustnice

• hrup jih hitro zmoti

• pogosto mrmrajo melodijo ali pojejo

• se veliko gibljejo v naravi

• radi imajo vse aktivnosti v zvezi s poslušanjem

• si posnamete učno vsebino (tudi svoje ponavljanje 
učne vsebine)

• sedite v prvi vrsti

• pozorno poslušate in si ob tem oblikujte kar najbolj 
uporabne zapiske

• dogovorite se, da za vas še nekdo drug zapisuje preda-
vanja

novite navodila za naloge pred kolegi ali skupaj pred 
predavateljem še preden zapustite predavalnico

• glasno berite

• delite svoje misli in ideje v razgovoru z drugimi

• poslušajte glasbo

• za lažje pomnjenje nove pojme postavite v rime

• nove stvari glasno ponovite sami zase

• sodelujte v manjših skupinah

• za nagrade imajo radi različne predmete

• so ves čas v gibanju

• radi se ljudi dotikajo, ko se z njimi pogovarjajo

• ko se učijo, si dajejo takt z nogo ali roko

• uživajo, če lahko stvari naredijo

• branje ni njihova prioriteta

• probleme rešujejo praktično

• radi preizkušajo nove stvari

• so radi v naravi zaradi možnosti gibanja

• ko govorijo, uporabljajo veliko kretenj z rokami

• oblačijo se udobno

• ves čas imajo radi nekaj v rokah

• si delate sezname

• žvečite žvečilni gumi za sproščanje

• si pri naštevanju stvari pomagate s prsti

• se igrate besedne igre

• si pretipkate ali prepišete zapiske s predavanj

• se premikate po prostoru, ko se učite

• dihate počasi in se sproščate

• igrate igre vlog

• vsebine predavanj povežite s svojimi občutki in izku-
šnjami
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