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Za posamezno učno snov si izmisli zgodbico, s katero boš snov povezal v celoto
(zgodba naj bo napeta, smešna, nenavadna).

Posamezne informacije poveži z njihovimi ilustracijami. Izdelaj sličice, ki
upodabljajo učno snov.
tri-kri, pravilo za postavljanje vejice (pred ki, ko ker,
da, če VEJICA SKAČE).

prizor opišemo z barvami, čustvi,
občutki, ga zaigramo, lahko pretiravamo
uporabimo pri pomnjenju številčnih podatkov. Naši
možgani si najlažje zapomnijo vizualne podobe, zato si lahko števila, letnice in
druge številčne podatke ponazorimo v obliki slik (npr. število štiri kot smrečico,
enico kot paličico, devetica pa bi lahko bila balon).

Gre za še eno možnost, ki nam olajša
učenje tujih jezikov. Na lističe zapišemo nove besede. Sedaj lahko gremo na
kratek obhod po sobi in sproti na ustrezne predmete zalepimo lističe z novimi
besedami. Besede večkrat ponavljamo pri našem obhodu po sobi.
vsebine, ki si jih želite zapomniti, povežite z določenimi mesti
ali kraji, ki jih dobro poznate. Nato besede, poglavja, teme, ki si jih morate
zapomniti, povežite z določenimi mesti, pri čemer se vzpostavijo slikovne
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asociacije med temami, ki se jih učite, in določenim krajem, ki ga poznate.

Zapomni si naslednje besede v pravilnem vrstnem redu s pomočjo
tehnike zgodbic:
 avto
 svetilka
 reka
 klobuk
 streha
 kokoš
 grm
 pes
 pločevinka
 krof

Primer zgodbice
Vidiš se, kako stopaš v AVTO in se z njim odpelješ. Zavoziš se naravnost
v ULIČNO SVETILKO. Tvoj avto se prevrne v REKO. V reki plava star
klobuk. Tega veter odpihne in pade na neko STREHO. Na strehi sedi
prav tedaj KOKOŠ. Ta se prestraši in pade v bližnji GRM. Mimo grma
teče pes s pločevinko Fante in krofom v ustih.
Skušaj si zapomniti BISTVO naslednjega besedila s pomočjo
ILUSTRACIJE BESED:
Vodo onesnažujejo različne odpadne vode
iz naselij, tovarn pa tudi umetna gnojila,
škropiva in neurejena odlagališča.
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Primer:

1. PRIPRAVI SE NA BRANJE (poišči gradivo, uredi učni prostor, zberi se) Kaj
rabim, zakaj?
2. PREGLEJ (kazalo, naslove, skice, slike, zgradbo, vire …)
Kako je sestavljen učbenik?
3. PRELETI (pri članku uvod in zaključek, pri učbeniku
debeli, obarvani tisk)
O čem govori?
4. PREBERI (vse)
Kaj me zanima? Kaj moram znati? Kaj je pomembno? Česa ni treba znati? Kaj ni
pomembno?
5. POBARAVAJ/PODČRTAJ (ključne besede)
Kaj je ključno za razumevanje?
- Uporabljaj le eno barvo za ključne besede.
6. Pripiši/POJASNI (pojasnila, vprašanja, opombe)
Kaj manjka? Česa ne razumem? Kaj pomenijo nove, neznane besede?
7. POVZEMI (izpiši)
Za kaj gre, kaj je pomembno?
8. PONOVI (preberi znova, uporabi)
Kaj moram znati? Zakaj? Kako? Kaj?
9. POVEJ (na glas, po svoje, uporabi)
Kako to razumem? Kaj mi pomeni? Kako lahko uporabim?
 10. PREVERI/PREMISLI Kaj znam? Kako sem se učil?
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1.
PONAVLJANJE

10-30 min po
učenju

2.
PONAVLJANJE

1 dan po
učenju

3.
PONAVLJANJE

1 teden po
učenju

4.
PONAVLJANJE

1 mesec po
prvem učenju

5.
PONAVLJANJE

3-6 mesecev
po prvem
učenju

Na spletni strani https://www.brihta.rocks/fitnes-za-mozgane/ucni-stili/ preveri svoj
učni stil.
UČENJE GLEDA NA UČNE STILE:
 VIDNI STIL
 *miselni vzorci
 *tehnika ilustracije
 *tehnika predstav
 *kartice za učenje
 *novo snov si skicirajte
 *snov si miselno predstavljate
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 SLUŠNI STIL
 pomembne odlomke berite naglas
 *sestavljanje nesmislov
 *tehnika rim
 *zapomnitvijo besed s pomočjo asociacij
 *posnemite se in se poslušajte
 *snov razložite sošolcu
 GIBALNI STIL
 *učenje s samolepilnimi lističi
 *snov zapišite, narišite
 *uporabljate označevalec besedila

