
 
 

VARK vprašalnik za mlajše učence 

Izberi odgovor, ki najbolje opisuje tvoje reakcije, in obkroži črko pred njim. Obkroži več kot le en odgovor, 

če eden ne povzema v celoti tvojih dejanj. Če na katero od vprašanj ne moreš odgovoriti, pusti prazno. 

 

1. RAD IMAM SPLETNE STRANI, KI IMAJO: 

a. polja, na katera lahko klikam in naredim. 

b. avdio kanale, kjer lahko poslušam glasbo, klepet ali pogovor. 

c. zanimive informacije in članke  

d. so zanimivo oblikovane in imajo vizualne učinke. 

 

2. ČE NE VEM, KAKO JE PRAV 'PREDSEDNIK' ALI 'PREDCEDNIK': 

a. premislim o besedah, ki jih že poznam in izberem glede na to, kako izgleda. 

b. tiho ali naglas si jo preberem. 

c. besedo poiščem v slovarju. 

d. napišem obe besedi na papir in eno izberem. 

 

3. NAČRTUJEŠ ZABAVO S PRIJATELJI. KAJ BI NAREDIL? 

a. povabiš prijatelje in pustiš, da se zabava odvija sama od sebe. 

b. predstavljam si, kako zabava poteka. 

c. naredim sezname, kaj moram narediti in kupiti za zabavo. 

d. o zabavi se z drugimi pogovorim po telefonu ali pa jim napišem sporočilo. 

 

4. ZA SVOJO DRUŽINO BOŠ PRIPRAVIL NEKAJ POSEBNEGA. KAKO BOŠ RAVNAL? 

a. Naredil bom nekaj, kar sem naredil že kdaj prej. 

b. O tem bi se pogovoril s prijatelji. 

c. Poiskal bi ideje ali načrte v knjigah in revijah. 

d. Poiskal pisna navodila o tem, kako naj zadevo naredim. 

 

5. IZBRAN SI BIL KOT VODJA POČITNIŠKEGA PROGRAMA. TVOJE PRIJATELJE ZANIMA, KAJ BOŠ PRIPRAVIL. KAJ 

STORIŠ? 

a. Opišem jim dejavnosti, ki jih bom počel v sklopu programa. 

b. Pokažem jim zemljevid, kjer bodo dejavnosti in fotografije o dogodku. 

c. Začnem izvajati aktivnosti, ki jih bom delal v programu.  

d. Pokažem jim seznam aktivnosti programa. 



 
 
6. KUPUJEŠ NOVO DIGITALNO KAMERO ALI MOBILNI TELEFON. KAJ BI, POLEG CENE, ŠE VPLIVALO NA TVOJO 

ODLOČITEV? 

a. Da napravo preizkusim. 

b. Preberem podrobnosti in preverim značilnosti na internetu. 

c. Moderno je oblikovana in dobro izgleda. 

d. Prodajalka mi mora povedati več o njenih značilnostih. 

 

7. SPOMNI SE, KAKO SI SE NAUČIL IGRATI NOVO RAČUNALNIŠKO IGRICO ALI DRUŽABNO IGRO. NAJBOLJE SEM SE 

NAUČIL: 

a. z opazovanjem drugih, ki so jo igrali pred mano. 

b. poslušanjem nekoga, ki mi jo je razložil in odgovarjal na moja vprašanja. 

c. našel sem napotke v diagramih v navodilih. 

d. prebral sem navodila. 

 

8. PREBEREŠ DRAMSKO IGRO, KI JO POTREBUJEŠ ZA PROJEKTNO NALOGO. KAJ BI NAJRAJE NAREDIL? 

a. pisal o igri. 

b. odigral sceno iz igre. 

c. narisal ali skiciral nekaj, kar se je zgodilo v igri. 

d. prebral govor iz igre. 

 

9. STARŠA STA TE PROSILA, DA JIMA POMAGAŠ ZAČETI UPORABLJATI NOV RAČUNALNIK. KAJ BOŠ STORIL? 

a. Preberem navodila, ki so mu bila priložena. 

b. Telefoniram, pošljem SMS ali e-pošto prijatelju in ga vprašam, kako to narediti. 

c. Odpakiram škatlo in začnem sestavljati dele. 

d. Sledim diagramom, ki prikazujejo, kako se to naredil. 

 

10. PROSIJO TE ZA NAVODILA, KAKO PRITI DO BLIŽNJE HIŠE. KAJ NAREDIŠ? 

a. Grem z njimi. 

b. Narišem zemljevid na kos papirja ali poiščem zemljevid na spletu. 

c. Napišem navodila v obliki seznama. 

d. Povem jim navodila za pot. 

 

  



 
 
11. IMAŠ TEŽAVE S KOLENOM. KAJ BI NAJRAJE VIDEL, DA NAREDI ZDRAVNIK? 

a. Pokaže ti diagram, kaj je narobe. 

b. Ti da članek ali brošuro, ki razlaga poškodbe kolena. 

c. Opiše ti, kaj je narobe. 

d. Pokaže ti, kaj je narobe z uporabo plastičnega modela kolena. 

 

12. V KINO PRIHAJA NOV FILM. KAJ BI NAJBOLJ VPLIVALO NA TVOJO ODLOČITEV, DA GA (NE) GREŠ POGLEDAT? 

DENARJA IMAŠ DOVOLJ.  

a. Za film mi povedo prijatelji. 

b. Prebral sem si, kaj drugi menijo o filmu na spletu ali v reviji. 

c. Videl si napovednik za film (trailer). 

d. Film je podoben tistim filmom, ki so ti bili všeč. 
 

13. KAKŠNEGA UČITELJA IMAŠ RAJE? TISTEGA, KI MED POUKOM: 

a. izvaja demonstracije, prikazuje modele in izvaja praktične primere. 

b. spodbuja razredne diskusije, diskusije na spletu, klepet na spletu in vabi gostujoče govorce. 

c. uporablja učbenik in veliko izročkov. 

d. uporablja pregledne diagrame, tabele, označene diagrame in zemljevide. 
 

14. UČIŠ SE FOTOGRAFIRANJA S TVOJO NOVO DIGITALNO KAMERO ALI MOBILNIM TELEFONOM. RAD BI: 

a. mnogo primerov dobrih in slabih fotografij in kako jih izboljšati. 

b. jasno napisana navodila s seznami in alinejami, kaj moraš storiti. 

c. priložnost, da zastavljaš vprašanja in se pogovoriš o kameri in njenih lastnostih. 

d. diagrame, ki bi prikazovali kamero in kako jo uporabljati 
 

15. RAD BI IZVEDEL, KAKO TI JE ŠLO NA DOGODKU, TEKMOVANJU ALI TESTU. NA KAKŠEN NAČIN BI RAD IZVEDEL 

REZULTATE? 

a. z uporabo primerov iz tvojega izdelka. 

b. od nekoga, ki se s tabo o rezultatu pogovori. 

c. z uporabo pisnega opisa tvojih rezultatov. 

d. z uporabo grafov, ki prikazujejo, kaj si dosegel. 
 

16. PRED RAZREDOM MORAŠ PREDSTAVITI SVOJE IDEJE. KAKO? 

a. izdelam diagrame ali pridobim grafe, da boš lažje razložil svoje ideje. 

b. zapišem nekaj ključnih besed in spet in spet vadim svoj govor. 

c. zapišem si moj govor in se ga naučim tako, da ga večkrat preberem. 

d. zberem mnoge primere in zgodbe, da bo moj govor realen in praktičen. 

  



 
 
Točkovalna tabela vprašalnika VARK  

Uporabite naslednjo tabelo, da bi videl, kakšen je tvoj učni stil. Obkroži črke, ki ustrezajo tvojim odgovorom. 

Npr. Če si odgovoril na tretje vprašanje z odgovoroma B in C, obkroži tako V kot R v tretji vrstici tabele. 

 Odgovor 
A 

Odgovor 
B 

Odgovor 
C 

Odgovor 
D 

1 K A R V 

2 V A R K 

3 K V R A 

4 K A V R 

5 A V K R 

6 K R V A 

7 K A V R 

8 R K A V 

9 R A K V 

10 K V R A 

11 V R A K 

12 A R V K 

13 K A R V 

14 K R A V 

15 K A R V 

16 V A R K 

 

Izračunaj si točke: 

Preštej število črk, ki si jih obkrožil v vsakem stolpcu, da bi ugotovil, kakšen je tvoj učni stil. 

Število obkroženih V-jev = 

Število obkroženih A-jev = 

Število obkroženih R-jev = 

Število obkroženih K-jev = 

Katerih črk je največ?  

Kaj pomenijo črke V, A, R in K? Označujejo različne učne stile. Črka, ki si jo največkrat obkrožil, označuje 

tvoj učni stil.  

V – vizualni učni stil, A – slušni učni stil, R – branje/pisanje učni stil, K – kinestetični učni stil 

Sedaj poznaš tvoj stil učenja. Kaj to pomeni, kako najbolje sprejemaš nove informacije, kako se 

najuspešneje učiš in kako se pripraviš na preizkuse znanja, si preberi na spodnji povezavi. 

http://www.brihta.rocks/fitnes-za-mozgane/ucni-stili/  

http://www.brihta.rocks/fitnes-za-mozgane/ucni-stili/

