
Sprejemanje informacij 



 Sprejemanje informacij 
 Procesiranje informacij 
 Osebnost 
 Socialni dejavniki 



 Najpomembneje je, da informacije vidimo  
VIDNI TIP 

 Najpomembneje je, da informacije slišimo  
SLUŠNI TIP 

 Najpomembneje je, da imamo možnost 
določene vidike sami preizkusiti  TELESNO-
GIBALNI TIP 



 Piše lepe zapiske (oblika, barve, velikost črk, 
pisava). 

 Slike, urejenost. 
 Napiše listek s seznamom opravil ali listek za 

nakupe. 
 Predstavitev naredi s plakatom. 
 Čečka, ko telefonira. 
 Raje vidi zemljevid kot posluša navodila. 

 



 Zapisuj, naredi izpiske in miselne vzorce. 
 Riši preglednice, grafe, diagrame, skice, 

tabele, časovne trakove, plakate. 
 Uporabljaj barve. 
 Oglej si slike, zemljevid. 
 Beri navodila. 
 Uči se v manjših skupinah. 
 Oglej si fotografije, film, diapozitive. 



 Učenec najraje posluša razlago 
 S seboj se glasno pogovarja. 
 Ko bere, premika ustnice. 
 Hrup ga moti. 
 Raje gre na predavanje ali seminar kot da 

bere knjigo. 
 Zapomni si s poslušanjem. 

 



 Nekdo naj ti prebere navodila. 
 Glasno ponovi prebrano snov. 
 Uči se v paru ali v skupini. 
 Snov glasno povej. 
 Uči se v tišini. 
 Javi se za igranje vlog, naredi intervju. 
 Zate bi lahko bil primeren debatni krožek. 

 



 Bolje razmišlja, če hodi. 
 Ko govori, veliko krili z rokami. 
 Težko sedi pri miru. 
 Veliko se giblje. 
 Ko bere si pomaga s prstom. 
 Namesto, da gleda na zemljevid, pot raje 

prehodi. 
 



 Podčrtaj navodila, prepiši jih, obkroži ključne 
besede, nariši preglednice, pobarvaj 
pomembno. 

 Otipaj predmete. 
 Naredi vajo, eksperiment. 
 Hodi in govori, ko ponavljaš. 
 Pojdi na delavnice. 
 Sodeluj v igralski skupini. 
 Sodeluj na kvizu. 

 



1. Uporabljaj poudarke 
2. Povezuj 
3. Bodi jasen 
4. Razvij svoj slog 
5. Ponovno preglej!!! 



 Začni s središčno sliko 
 Uporabljaj slike in barve 
 Lepo razporedi po prostoru 
 Različna velikost – po pomembnosti 



 Puščice 
 Barve  Iste za ista področja in različne za 

različna 
 Znaki  



 



 Do 3 besede na črto 
 Vse besede tiskaj 
 Piši NA črte 
 Debelina črt je vedno manjša 
 Papir naj bo obrnjen vodoravno 
 



 Ustvarjalnost 
 Osebnost 
 Edinstvenost  



 Ponovi miselni vzorec po 30 minutah 
 Ponovno po enem dnevu  skušaj skicirati 

novega in primerjaj  Kaj ti je ostalo? 



1. Delaj v paru z nekom, ki je doma 
2. Preberi učno snov in jo povej tej osebi (lahko 

ji tudi daš delovni list ali DZ in ji skušaš 
razložiti odgovore) 

3. Potem zamenjajta vlogi – drugi prebere in ti 
pojasni, ti pa rešuješ (delovni list, DZ,…) 

4. Lahko še kaj vprašaš, če ne dobiš vseh 
informacij ali poveš, če se s čim ne strinjaš, 
saj si napisano razumel drugače kot on… 



 Beri medtem, ko hodiš po sobi 
 Snov si napiši na samolepilne lističe, nato pa 

izdelaj plakate (npr. vsak plakat ena pokrajina 
in na samolepilnih lističih lastnosti te 
pokrajine) 

 Nato plakate (lahko tudi navadne liste) 
razporedi po prostoru 

 Sedaj pa zalepi lastnosti, ki jih imaš napisane 
na samolepilnih lističih na ustrezen plakat 
(npr. glede na to h kateri pokrajini sodi 
posamezna lastnost) 
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