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IZVLEČEK 

 
Teoretični del diplomske naloge sem namenila opisu področja prostorskega oblikovanja in se 

dotaknila začetkov likovne umetnosti, ob tem pa tudi poseganja človeka v naravo. Predstavila 

sem tudi posebne oblike likovnega izražanja, kot sta npr. instalacija in krajinska umetnost. 

Poudarila sem pomembnost ekološkega ozaveščanja učencev tudi pri likovni vzgoji in 

uporabo pouka likovne vzgoje za posebne namene. Večji poudarek sem namenila 

prostorskemu oblikovanju pri likovni vzgoji izven učilnice. Predstavila sem tudi nekaj 

primerov likovnih nalog. Poleg predstavitve likovnih materialov in pripomočkov, učnih oblik 

in metod dela, sem predstavila tudi posebnosti likovnih motivov. Na kratko sem predstavila 

tudi likovni razvoj otroka starega 9–11 let in opisala dejavnike likovnih zmožnosti učencev.  

V pedagoško-raziskovalnem delu diplomske naloge sem raziskovala posebnosti likovne 

dejavnosti učencev izven učilnice. S pomočjo raziskovalnih vprašanj sem ugotovila, da učenci 

radi izvajajo likovne naloge izven učilnice, da se takih učnih ur nadvse veselijo in da so 

ustvarjalni. Prav tako so za delo zelo motivirani, tovrstne dejavnosti pa spodbujajo njihovo 

aktivnost ter izvirnost. 

 

 

Ključne besede: 

likovna vzgoja, razredni pouk, prostorsko (kiparsko in arhitekturno) oblikovanje, pouk izven 

učilnice, ekološko ozaveščanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Theoretical part of my thesis deals with the field of spatial design referring to human 

intervention into nature and the beginning of visual arts. Forms of artistic expression in the 

area of visual arts are presented, for example installation art and land art. Further on, the 

thesis deals with a discussion of raising ecological awareness in pupils and making use of art 

classes for special purposes. Special emphasis is put on spatial design in relation to art class 

outside the classroom, and several lessons that include such activities are presented. Also, 

special artistic materials and accessories, learning methods and approaches, and further on, 

features of artistic motives for such tasks are mentioned as well. Psychological development 

of 9–11 year olds in terms of their visual arts competences is briefly summarized.  

In the teaching-research part of the thesis, the features of spatial design tasks outside the 

classroom are explored. My survey which was conducted via questionnaires has shown that 

pupils are very fond of learning outside the classroom, that they look forward to such 

activities and that they become very creative. In addition, they have proved to be highly 

motivated for such tasks. These activities encourage their active engagement and creativity. 

 

 

Key words: 

art class, first cycle of primary school, spatial (sculptural and architectural) design, outdoor 

class, ecological awareness 
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1 UVOD 

 
Likovno se izraža že predšolski otrok, ko sedi v peskovniku in dela potičke ali gradi gradove 

iz peska. To počne tudi učenec, ki iz maminih rož na vrtu ustvari labirint okoli dreves in 

opazuje mravlje, kako so marljive, ko ustvarjajo novo pot do mravljišča, to počneta tudi 

zaljubljena najstnika, ko v parku v sneg ustvarita snežna junaka in tako svetu izpovesta svojo 

ljubezen ter branjevka, ki jabolka namesto po sortah razvrsti po barvah in s tem ustvari 

mavrično ponudbo na svoji stojnici. Likovno se lahko izraža vsak, ki ima v sebi vsaj kanček 

domišljije.  

 

Kiparstvo in arhitekturno oblikovanje sta področji prostorskega oblikovanja, pri katerem 

likovni ustvarjalci iz različnih materialov ustvarjajo tridimenzionalne oblike. Ustvarjajo jih 

lahko v ateljeju ali zunaj njega, npr. na prostem. Likovne stvaritve lahko razstavijo v galeriji, 

muzeju, avli kakšne ustanove ali pa kar zunaj, npr. na ulici, v parku, na kakšnem oddaljenem 

ali zanimivem kraju v naravi, npr. na stenah zgradb. V diplomskem delu sem se usmerila v 

predstavitev prostorskega oblikovanja izven učilnice in ekološkega ozaveščanja, kar je manj 

pogosto pri pouku likovne vzgoje.  

 

Ekskurzije, šola v naravi, dnevi odprtih vrat, krožki in razne druge oblike dejavnosti 

omogočajo, da se učenci ekološko ozaveščajo in tudi likovno izražajo, saj imajo takrat na 

voljo več časa, ki ga lahko namenijo prav temu. Tako učencem učitelji tudi bolj približajo 

naravo, ki je v svojem vsakdanjem življenju pogosto ne srečujejo dovolj, posebej ne učenci, ki 

živijo v mestu. Razpoložljiv čas pri takih dejavnostih lahko učitelj izkoristi za pogovor o 

naravi, opazovanje in raziskovanje njenih posebnosti, rastlin in živali, predvsem pa za 

vzgajanje vrednot, da morajo naravo spoštovati in zanjo skrbeti. Učencem lahko ob tem 

predstavi slovenske in tuje likovne ustvarjalce, ki so v svojih likovnih stvaritvah predstavili to 

problematiko in ob tem vsebine pouka likovne vzgoje poveže tudi z vsebinami drugih 

predmetov. Na ta način učitelj učencem omogoči, da razvijajo sposobnost razumevanja 

likovnih del, ki obravnavajo okoljevarstvene probleme. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 
2.1 Narava v človeku in človek v naravi 

 
2.1.1 Narava 

 
Pred 70 milijoni let je bila narava še neokrnjena, polna barv, vzorcev, nenadnih sprememb, 

genetskih mutacij, raznolikih vrst živih bitij, življenjskega ritma, predvsem pa nenehnega 

razvijanja in prilagajanja vseh njenih prebivalcev. Narava, kot taka, je predstavljala čisto 

lepoto. 

 

Prav ta lepa, čista in neokrnjena narava je zasidrana v našem jedru in že od trenutka, ko se 

rodimo, za nas predstavlja izhodišče vsega kar smo in kar postanemo. Pesniki v njej iščejo 

navdih za svoje pesmi, naravoslovci dokaze o njenem delovanju, likovni ustvarjalci pa načine 

za izražanje doživljanja notranjih občutkov. 

 

                    Slika 1: Čudovita narava                                                           Slika 2: Notranji občutki 

         

 

 

2.1.2 Poseganje v naravo 

 
Človek ima torej že od nekdaj v sebi željo po izražanju. Eni se raje izražajo preko dejanj, 

drugi preko besed, tretji pa svoje občutke in razmišljanje pretvorijo v likovne stvaritve. Ker je 

narava del nas in našega bivalnega okolja, so se mnogi odločili, da se izrazijo prav tam.  

 

Ljudstva, ki še dandanes živijo na prvobitni način, kot so živeli tudi naši predniki, imajo svojo 

lastno kulturo ter popolnoma drugačen odnos do narave. Z njo sobivajo in so še njen 

neizmaličen del, velika soodvisnost pa se kaže tudi v njihovih delih (Flajšman 2006). Ker 
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naravo spoštujejo, se pred vsakim posegom s krajino zbližajo in prisluhnejo bitjem, ki jo 

uporabljajo za svoj življenjski prostor (Pogačnik 1986). Le tako povzročijo kar najmanj 

škode, posledice človeškega vpliva pa skoraj niso opazne.  

Drugod po svetu pa se je poseganje v naravo najprej začelo s preoblikovanjem okolja za 

ustvarjanje človeku ustreznega bivalnega prostora. S krčenjem gozdov, zajezovanjem voda in 

razkopavanjem zemlje, so ljudje naravo ojarmili in urbanizirali okolje.  

 

 

2.1.3 Ekološko ozaveščanje 

 
V sodobnem času sta znanost in tehnologija odprli popolnoma drugačne smernice in 

spremenili življenja ljudi. Nova tehnologija je prinesla nove izdelke, ki so po uporabi pristali 

v naravi in tako so se začeli kopičiti tudi odpadki. 

Z onesnaževanjem je tako človek začel podirati naravno ravnovesje in spreminjati okolje. Z 

vsakim na novo narejenim in uporabljenim izdelkom nastajajo umetne snovi, ki v naravi sicer 

ne obstajajo in jih zato organizmi ne morejo razkrojiti (Jiménez & Jiménez 2011).  

 

Človek je s svojim delovanjem tako postal motnja v ekosistemu, saj s svojim vplivom 

spreminja njegovo delovanje. Kopičenje odpadkov povzroča onesnaževanje pitne vode, tal in 

zraka, kar pa v zadnjem času predstavlja resno težavo (Costa – Pau 1995). Posebno poglavje 

so odlagališča odpadkov, zlasti komunalnih, ki so doslej nastajala manj po načrtih, množično 

pa z odmetavanjem na neprimerne kraje (Flajšman 2006). 

 

Vse to je privedlo ljudi, da so začeli razmišljati o posledicah in hkrati o alternativah za 

določene škodljive dejavnosti. Nastala so različna ekološka gibanja, pobudo za opozarjanje 

ljudi pa so prevzeli tudi množični mediji. 

 

Dober primer nagovarjanja ljudi k ukrepanju predstavlja naslednja basen (Požarnik 1988: 27): 

 

»Povej mi, koliko tehta snežinka,« vpraša vrabček goloba. In golob odgovori: »Ne dosti več 

kot nič.« 

»Potem ti moram povedati čudno zgodbo,« pravi vrabček. »Sedel sem na veji drevesa, tik ob 

deblu, ko je začelo snežiti. Ni bilo viharja, snežinke so padale kot v sanjah, brez glasu in teže.  
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Ker nisem imel kaj početi, sem štel tiste, ki so padle na vejo in obvisele na njej. Natančno tri 

milijone sedemsto enainštirideset tisoč dvesto dvainpetdeset jih je bilo. In ko je padla 

trimilijonesedemstoenainštiridesettisočdvestotriinpetdeseta snežinka, težka ne dosti več kot 

nič, se je veja zlomila.« 

Nauk: MORDA JE ZA SPREMEMBO POTREBEN SAMO ŠE EN GLAS. 

 

Slika 3: Vrabček in golob 

 

 

 

2.1.4 Rojstvo umetnosti 

 
Začetki likovnega ustvarjanja v naravi izvirajo iz osrčja zgodovine in človekovih izkušenj 

(WebEcoist 2008). Segajo namreč vse nazaj do zibelke človeštva – v pradavnino. 

 

Od trenutka, ko se je človek začel zavedati samega sebe, se je začel zavedati tudi svoje 

okolice oz. narave v kateri je živel. Začel jo je občudovati, tako da je opazoval življenjski 

krog rastlin in živali. Nato jo je začel izkoriščati npr. za pripravo ognja, nabiranje hrane, 

izdelavo orodja in orožja, lova na živali ter urejanje bivalnega okolja. Sčasoma pa jo je začel 

tudi posnemati.  

 

Likovno ustvarjanje se je rodilo, ko je neki Homo sapiens sapiens1 iz Sibirije pred 35000 leti 

iz vretenca dlakavega nosoroga izrezljal glavo medveda. Sledili so mu še drugi in po 

njegovem vzoru so nastali kipci, jamske slikarije in gravure, ki so krasile skale ali vhode v 

skalne previse. Stene so obdelovali na tak način, da so v skalo zarezovali s kremenom, če so 

bile stene ilovnate pa tudi s koščkom kosti ali lesa. Figuro so zapolnili tako, da so skalo 

spraskali ali jo prepredli s črtami, za barvanje pa so uporabili le naravne barve. Oglje, drobce 

                                                           
1
 Sodobni oz. misleči človek (Salza 1995). 
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naravno obarvanega kamenja, rdečo in rumeno oker ali kaolin2 so zdrobili v prah in zmešali z 

vodo ali živalsko maščobo. Z nastalimi barvami so upodabljali živali, ki so jih lovili ali le 

videvali. Upodobitev ljudi je bilo zelo malo (Beaumont 2008). 

 

                           Slika 4: Izrezljana medvedja glava                            Slika 5: Vklesana antilopa                           

         

Slika 6: Naslikan bizon 

 

 

Skozi stoletja so nato likovni ustvarjalci častili naravne lepote in njene posebnosti ter 

posamezne utrinke upodabljali na svojih stvaritvah. Pri tem pa je bila pomembna upodobljena 

oblika. 

 

 

2.2 Sodobni načini likovnega izražanja 

 
Z razvojem tehnike so se razvili in izpopolnili tudi načini likovnega izražanja (Trstenjak 

1981). Ustvarjalska svoboda je v kombinaciji s tehničnimi in konceptualnimi inovacijami 

likovnim ustvarjalcem odprla veliko možnosti za manipuliranje s sodobnimi umetnimi 

materiali, pa tudi za ustvarjanje naravnih skulptur in zemeljske arhitekture (WebEcoist 2008). 

                                                           
2
 Glina najboljše vrste, ki se uporablja za izdelavo porcelana. Je značilno bele barve (SSKJ 1995). 
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Sodobne likovne stvaritve ustvarjalcev je potrebno opazovati na poseben, poglobljen način, s 

kančkom domišljije in s sodelovanjem uma (Godfrey 1998). V ospredje namreč stopa 

vsebina, ki je iz našega življenja, naši vedenjski vzorci, neškodljiva in škodljiva dejanja, 

predmeti ipd. V vsem tem pa je najbolj pomembno umetniško sporočilo oz. koncept. 

  

Pravzaprav se v likovnih delih vsakdanjost in ideja ujemata na tak način, da skupaj ustvarjata 

presenetljiv pogled na stvarnost (Lynton 1994). Likovna dela spodaj nam to predstavljajo. 

 

                                                                                                            Slika 8: Damien Hirst − »The physical impossibility  

     Slika 7: Daniel Buren − »Le vent souffle où il veut«                      of death in the mind of someone living« 

                               [Veter piha, kjer želi]                                          [Fizična nezmožnost smrti v umu nekoga, ki živi] 

         

                    

                    Slika 9: Edward Kienholz − »Portable war memorial«                       Slika 10: Giuseppe Penone − »The 

                                  [Prenosni spomenik padlim vojakom]                                    hidden life within« [Skrito življenje] 

         

 

Likovni ustvarjalci so ustvarili instalacije. Te so likovne stvaritve kot kombinacija različnih 

predmetov in materialov, ki so razstavljeni na enem mestu v galeriji ali v zunanjem prostoru. 

Po navadi so sestavljene iz več delov in nosijo tudi več idej, ki se združujejo v eno celoto. 

Ljudje jih lahko prosto ocenjujejo (Hodge 2009). 
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          Slika 11: Instalacija z razstave v Berlinu                            Slika 12: Instalacija iz festivala »Burning Man« 

         

 

Nekaterim likovnim ustvarjalcem pa se je porodila ideja, da bi svet opozorili na prenasičenost 

likovnih stvaritev z umetnimi materiali in kot protest temu so začeli načrtovati pokrajinske 

projekte, ki so bili izven dosega tradicionalnih prenosnih skulptur in komercialnega trga 

likovnih stvaritev (Wikipedia 2012). 

 

Razvili so land art ali t. i. krajinsko umetnost, pri kateri likovni ustvarjalec ustvarja v naravi in 

iz narave same. Ker so likovne stvaritve izdelane po večini iz naravnih materialov, so 

podvržene naravnim pojavom in zobu časa in so zato zelo minljive (Karim 1999). Značilnost 

krajinskih umetnin je tudi ta, da nimajo uporabnega, temveč estetski namen. Vsebina teh 

likovnih del pa nas opozarja na prostor kot življenjsko kvaliteto, s katero moramo ravnati 

pozorno (Tacol, Frelih & Muhovič 2005). Oglejmo si nekaj primerov. 

 

                  Slika 13: Alan Sonfist − »Time landscape«                      Slika 14: Andy Goldsworthy − »Touching north« 

                                        [Časovna krajina]                                                                          [Dotik severa] 
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            Slika 15: Richard Long − »A line made by walking«                   Slika 16: Robert Smithson − »Spiral Jetty« 

                                 [Linija, ustvarjena s hojo]                                    [Spiralni pomol oz. po legendi Vrtinčasta pošast] 

         

 

 

2.3 Pouk likovne vzgoje v koraku s časom 

 
Sodobna likovna vzgoja že na razredni stopnji osnovne šole ponuja učiteljem pestro izbiro 

likovnih nalog iz prostorskega (kiparskega in arhitekturnega) oblikovanja in v njihovem 

okviru tudi pestro izbiro likovnih tehnik in motivov. Učenci samo čakajo, da skupaj z 

učiteljem raziščejo posebnosti likovne rešitve. Čeprav je v učnem načrtu veliko učne snovi in 

ob vsem tem premalo ur likovne vzgoje, lahko ustvarjalen učitelj posamezne likovne naloge 

združi in usmeri učenca v raziskovanje nečesa novega, pri tem pa vključuje vsebine o varstvu 

narave in okolja ter izvaja pouk v učilnici in tudi izven nje. Če ne gre drugače, lahko za to 

izkoristi tudi razne dneve dejavnosti, ekskurzije, šolske izlete, dneve odprtih vrat, izbirne 

likovne krožke ali ure dodatnega pouka. 

   

Slika 17: Likovna vzgoja vliva otroku samozavest 
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2.3.1 Predpriprava na izvedbo učnega procesa likovne vzgoje 

 
Organizacija pouka likovne vzgoje zahteva od učitelja celostno in sistematično načrtovanje že 

pred začetkom šolskega leta. Za to mora dobro poznati cilje in vsebine okvirnega učnega 

načrta ter na podlagi vsebin v učnem načrtu napisati letno učno pripravo, ki mu je v pomoč 

tudi pri pisanju učnih priprav za posamezne učne ure. Ob tem naj bi učitelj razmislil o 

likovnih nalogah in njihovih izvedbah z metodami in oblikami dela ter o učnih sredstvih, ki 

jih bo uporabil pri posameznih učnih enotah (Tacol 2003). 

 

Če bi učitelj v letno učno pripravo rad vključil posebno izvedbo likovne naloge, pri kateri bi 

izpostavil tudi ekološko vsebino in organiziral likovno dejavnost izven učilnice, mora najprej 

preučiti vse dejavnike primernosti in ustreznosti likovne naloge za učence. Zastaviti si mora 

vprašanja o možnosti njene izvedbe in nanja odgovoriti že v času načrtovanja letne učne 

priprave, kar mu omogoča, da bi neustrezno zamisel oz. likovno nalogo lahko še pravočasno 

opustil ali nadomestil z drugo. Za izvedbo izbrane likovne naloge sem si zastavila naslednja 

vprašanja: 

- Ali je likovna naloga ustrezna za učence določenega starostnega obdobja? 

- Ali je likovno nalogo potrebno prilagoditi za učence s posebnimi potrebami (če so v 

razredu)? 

- Ali imajo učenci v zvezi z izvedbo likovne naloge že kakšno predznanje? 

- Ali bo izpostavljeni likovni problem učencem predstavljal izziv, nekaj novega, ali bo 

to zgolj ponavljanje oz. utrjevanje že znane učne snovi? 

- Katere cilje bodo učenci dosegli pri reševanju likovnih problemov z lastno 

aktivnostjo? 

- Katere metode in oblike dela bodo za izvedbo likovne naloge najustreznejše? 

- Ali imajo učenci na voljo dovolj likovnih materialov in pripomočkov za izvedbo? 

- Ali je smiselno medpredmetno povezovanje in kako ga izvesti? 

 

 

2.3.2 Učni cilji pri likovni vzgoji in na področju prostorskega oblikovanja v 5. razredu 

 
Likovna vzgoja je šolski predmet, ki učencu dopušča veliko svobode in ustvarjalnosti. Prav 

tako je to, poleg glasbene in športne vzgoje, tudi edini predmet, pri katerem učenec dosega 

izrazite kognitivne, psihomotorične in afektivne učne cilje. Takšna raznolikost ciljev pa 
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učencu omogoča celostni razvoj, mu dviguje samozavest in mu pomaga spoznati samega sebe 

znotraj njegovih interesov. 

 

Pri načrtovanju letnega učnega programa, mora biti učitelj pozoren tudi na morebitno 

uresničevanje splošnih ciljev predmeta, ki se jih sicer preverja ob zaključku osnovnošolskega 

izobraževanja pa tudi ob zaključku vsakega razreda. V posodobljenem učnem načrtu za 

likovno vzgojo (2011) so navedeni naslednji splošni cilji predmeta: 

   Učenci skladno s svojimi zmožnostmi: 

- razvijajo ustvarjalne likovnoizrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz, 

- razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno 

mišljenje, likovni spomin in domišljijo, 

- se seznanjajo z osnovnimi likovnoteoretskimi znanji in usposabljajo za izvedbo 

likovnih nalog, 

- se seznanjajo z likovnimi tehnikami (likovnimi materiali, orodji in tehnologijami), 

- ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost, 

- ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne 

kvalitete, 

- razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del in splošne 

likovne problematike okolja,  

- razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in kulturne različnosti. 

 

Usmeritveni cilji za prostorsko oblikovanje za obdobje od 4. do 6. Razreda pa so (UN 2011): 

Kiparsko oblikovanje 

   Učenci: 

- ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznajo likovne pojme, povezane z oblikovnanjem v tridimenzionalnem prostoru, 

- razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 

negujejo individualni likovni izraz, 

- spoznajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem prostoru, 

- pridobivajo izkušnje z vključevanjem barve v oblikovane tvorbe, 

- razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru, 

- spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine. 
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Arhitekturno oblikovanje 

   Učenci: 

- oblikujejo maketo in so pozorni na povezave v prostoru in na odprtine, 

- razvijajo občutek za povezovanje različnih arhitekturnih prostorov, 

- oblikujejo maketo s skeletnim ogrodjem. 

 

 

2.3.3 Oblike dela 

 
Pri pouku likovne vzgoje se pojavljata neposredna in posredna oblika interakcije učitelja z 

učenci (Tacol 2003). 

 

Nekatere vsebine učne snovi, še posebej kadar učenec z njimi še nima izkušenj, naj učitelj 

nujno predhodno razloži, da učenci likovne pojme najprej spoznajo in razumejo ter šele nato 

usvojijo. V tem primeru je učitelj tisti, ki podaja učno vsebino neposredno učencem. Seveda 

pa morajo biti učenci čim bolj aktivirani, zato učitelj organizira likovno dejavnost tako, da 

učence usmerja v raziskovanje in odkrivanje posebnosti likovnih pojmov, likovnih 

materialov, pripomočkov in likovnih motivov. Z raziskovanjem likovnih pojmov in likovne 

naloge učenci med praktično izvedbo samostojno pridobivajo novo likovno znanje. V tem 

primeru je učitelj zgolj vezni člen med učencem in učno snovjo ter ima nanju le posreden 

vpliv.  

 

Pri spoznavanju posebnosti likovnih pojmov in likovnem izražanju pridejo v poštev vse 

oblike dela: frontalna, individualna, skupinska in delo v dvojicah. Vendar na žalost za izvedbo 

učitelj nima vedno na voljo več kot dveh šolskih ur skupaj, zato bi pri učencih razredne 

stopnje priporočila uporabo kombiniranja frontalne in skupinske oblike dela.  

 

Frontalne oblike dela naj bi bilo čim manj. Prepletala naj bi se s samostojnim učenčevim 

raziskovanjem. Smiselno je njeno vključevanje v uvodno motivacijo, v posredovanje nove 

učne snovi ter v zaključni del učne ure pri vrednotenju izdelkov. Takrat naj bi učitelj poskrbel 

za pozornost vseh učencev (Berce - Golob 1993). Pogovor oz. razgovor z učenci naj vsebuje 

veliko vprašanj, učitelj pa naj bo pri poslušanju odgovorov čim bolj strpen. V osrednjem delu 

učne ure, v času likovnega izražanja in tudi spoznavanja likovnih pojmov, lahko učitelj 

formira manjše skupine učencev za organizirano delo v razredu ali zunaj učilnice. Lahko 
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organizira tudi delo v dvojicah.  Da bi pouk potekal čim bolj nemoteno in tekoče, naj bi učitelj 

predhodno zelo dobro preučil okolje v katerem naj bi pouk potekal in se z učenci pomenil o 

medsebojnem in skupinskem sodelovanju (Tacol 2003). Za učinkovitejše delo naj bodo 

skupine sestavljene iz učencev, ki so dobri v različnih predmetih in na različnih področjih, 

članov skupine pa naj ne bo več kot pet (Keller, Binder & Thiel 1999). »Pri skupnem delu 

sodelujejo vsi učenci pri enem ali več likovnih delih. Vsakdo prispeva svoj delež, ki se 

podreja skupnim ciljem, obenem pa je prispevek vsakega posameznika njegova individualna 

rešitev likovne naloge in je v skupnem delu v celoti razpoznaven« (Duh & Vrlič 2003: 90). 

 

 

2.3.4 Metode dela 

 
Učne metode predstavljajo sredstvo za doseganje ciljev na vseh učenčevih področjih. Dobro 

je, če jih učitelj prilagodi učnim ciljem, likovnim nalogam in učencem tako, da vsakemu 

posamezniku omogoča dovolj avtonomnosti, individualnosti, ustvarjalnosti in pozitivnega 

razmišljanja (Tacol 2003). 

 

Učitelj naj bi za doseganje različnih ciljev dobro razmislil, katero metodo bo izbral. Izbira 

prave metode mu namreč omogoča uspešno komunikacijo z učenci, kar pa dolgoročno vpliva 

na razvoj osebnosti učencev v procesu likovne vzgoje. Ker je komunikacija lahko vizualna, 

tipna ali besedna, se tudi metode med seboj precej razlikujejo. Učitelj mora poznati vse 

posebnosti metod, da lahko izbere tako, ki bo ustrezala dani likovni nalogi in učencem. Na 

izbiro metod vplivajo tudi etape učnega procesa, likovno področje, tip učne ure, razvojna 

stopnja in izkušnje učencev, njihova zainteresiranost, razpoložljivi čas in število učencev 

(Tacol 2003). 

 

Pri likovni vzgoji poznamo splošne in specifične učne metode. Mlajši kot so učenci, bolj 

specifične metode mora učitelj zanje izbrati.  

 

SPLOŠNE METODE (Tacol 2003): metoda razlage, metoda pogovora, dokumentacijska 

metoda, ponazoritvena metoda in metoda praktičnega dela. 

 

Vse naštete splošne metode so uporabne pri izvedbi likovnih nalog izven učilnice, zato jih 

bom na kratko opisala: 
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� Metoda razlage poteka v obliki besednega izražanja. Z njo učitelj na najhitrejši način 

posreduje učencem nepoznane likovne pojme, razloži način uporabe likovnih 

materialov in tudi posebnosti predlaganega likovnega motiva. Pri tem uporablja 

pripovedovanje, pojasnjevanje, dokazovanje in opisovanje, se pravi, da z besedami 

spodbuja čustvena doživetja, subjektivna razpoloženja, vtise in predstave učencev 

(Tacol 2003). Razlaga naj bo vedno kratka, nazorna in logično strukturirana, da 

učenec kar najhitreje dojame bistvo in da ostane več časa za praktično ustvarjanje 

(Duh & Vrlič 2003); 

 

Primer: Učitelj učencem posreduje posebnosti nastajanja arhitekture: »Gradbenik je 

strokovnjak za ... Arhitekt je ... Arhitektura je ... Poznamo naslednje oblike prostorov: 

zunanji in ... « nato jim poda navodilo, da naj po domišljiji sestavijo preprosto 

prostorsko tvorbo iz odpadnega materiala. 

 

Slika 18: Razlage in pogovora ne sme biti preveč 

 

 

� Metoda pogovora, dialoga oz. diskusije poteka v obliki dialoga med učiteljem in 

učenci ali pa med učenci samimi. Temelji predvsem na zastavljanju vprašanj in 

iskanju odgovorov. Določena vprašanja preprosto izvabijo boljše odgovore kot druga, 

zato se mora učitelj pred diskusijo dobro pripraviti (Beadle 2011). Vprašanja morajo 

biti oblikovana tako, da spodbujajo nastajanje novih vprašanj in podvprašanj (Tacol 

2003). Še posebej v prvi triadi naj učitelj uporablja predvsem sugestivna vprašanja, ki 

učencem izboljšajo samozavest in jih spodbudijo k diskusiji ter razvojna ali verižna 

vprašanja, ki se nanašajo na ugotavljanje dejstev, na podlagi katerih nato izvede 

posplošitev (Berce - Golob 1993). Najboljše rezultate bo dosegel, če bo uporabil 

predvsem odprta vprašanja, kot so npr. »Kako? Zakaj?« ali »Na kakšen način …?« 
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(Beadle 2011). Pri vodenju diskusije je zelo pomembno tudi to, da učitelj napačnih 

odgovorov učencev nikoli ne zatre, temveč jih upošteva, komentiranju le teh pa naj se 

raje izogne. Če bi njihove napačne odgovore prevečkrat izpostavil, bi se namreč lahko 

zgodilo, da v prihodnje ne bodo več želeli sodelovati v pogovoru;  

 
Primer: Učitelj z učenci razglablja o posebnostih arhitekturnega prostora: »Kaj počne 

gradbenik? Ste že slišali za pojem arhitektura? Kakšne oblike stavb opazite? Ali je 

igrišče tudi zunanji prostor?« S tem, ko učenci sami pridejo do odgovorov, se jim 

domišljija razcveti, dobijo več idej za odgovore in vsebino učne snovi bolj povežejo. 

 

� Dokumentacijska metoda temelji na združevanju znanja s pomočjo informacij, ki so 

shranjene v različnih medijih in so torej slušne, tipne, vizualne ali avdiovizualne 

(Tacol 2003). Dandanes je na voljo že veliko takih pripomočkov. Pri uri lahko učenci 

uporabijo knjige, leksikone, časopise in revije, video in zvočne posnetke, interaktivno 

tablo, računalnik in medmrežje, grafoskop, diapozitive in še kaj (Beadle 2011). Ta 

metoda je sicer primernejša za učence na predmetni stopnji, ki so že seznanjeni s 

samostojnim načinom dela, lahko pa se izvaja tudi že na razrednji stopnji. Potrebnega 

je le nekoliko več usmerjanja, bolj natančna navodila s strani učitelja ter temeljita 

predpriprava slikovnega in tekstovnega materiala; 

 
Primer: Učitelj učencem priporoči uporabo učbenikov, knjig o arhitekturi in 

videoposnetkov nastajanja stavb ter poda navodilo, da naj individualno, v dvojicah ali 

manjših skupinah poiščejo čim več informacij o različnih oblikah prostorov ter za 

vsako zapišejo nekaj bistvenih značilnosti. Za vsako naj poiščejo tudi slikovni primer. 

 

        Slika 19: Učenci naj sami poiščejo odgovore                  Slika 20: Demonstracija je zelo pomembna 
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� Ponazoritvena metoda oz. metoda demonstriranja je verjetno najbolj uporabljena 

splošna metoda pri likovnovzgojnem delu, saj pri njej učitelj kaže tisto, kar je moč 

doživeti s čutili. Učitelj, učenec ali neka zunanja oseba, s svojim prikazom spodbuja 

učence k izvirnemu reševanju likovne naloge in ne predstavlja zgleda za likovno 

ustvarjanje (Berce - Golob 1993). Pri tem gre predvsem za opazovanje, doumevanje in 

doživljanje, ne pa zgolj za predstavljanje oz. prikazovanje predmetov, procesov ali 

tehnik ustvarjanja (Tacol 2003). Pri demonstraciji lahko za večji učinek uporabi tudi 

določeno osebo ali predmet, da demonstrira to, kar bi želel učence naučiti. Četudi 

nečesa ne pokaže najbolje, si bodo razlago nove učne snovi na primeru zapomnili 

bolje in jo tudi prej razumeli, kot če bi jim jo zrecitirali iz knjige (Beadle 2011); 

 
Primer: Učenci se postavijo v polkrog pred učitelja. Ta demonstrira uporabo naravnih 

materialov za oblikovanje kipa, ne oblikuje pa oblike, ki jo bodo oblikovali učenci. 

 

� Metoda praktičnega dela je pravzaprav vsaka oblika praktičnega ustvarjanja 

učencev, pri katerem pridobivajo nove izkušnje z nečim še neznanim. Naučijo se 

lahko nove likovne tehnike in ob tem spoznajo nove materiale in orodja. 

Pri likovnem izražanju naj bi učitelj vsakemu učencu pustil dovolj prostora za delo in 

mu ponudil ves potrebni material. Njihove likovne stvaritve naj komentira previdno in 

jim svetuje le v tolikšni meri, kot je to resnično potrebno (Duh & Vrlič 2003); 

 
Primer: Učenci so že oblikovali s plastelinom. Učitelj jim za oblikovanje z glino 

predstavi njene posebnosti in načine oblikovanja – dodajanje in odvzemanje materiala. 

Učenci se preizkusijo v modeliranju preprostih oblik. Pri oblikovanju sproti 

spoznavajo lastnosti materiala in odkrivajo nove tehnike manipuliranja z njim. 

 

                     Slika 21: Likovno ustvarjanje                        Slika 22: Praktično delo v dvojicah 
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SPECIFIČNE METODE (Tacol 2003): metoda širjenja in udejanjanja likovnih senzibilnosti, 

metoda estetske komunikacije, metoda transponiranja in alternative, metoda kompleksnosti in 

prepletanja, metoda uzavedanja lastne senzibilnosti ter metoda samostojnega dojemanja in 

usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo. 

 

Specifične metode, ki jih je bilo smiselno vključiti v izvedbo likovnih nalog izven učilnice so: 

� Metoda transponiranja in alternative omogoča učencem, da likovni problem 

izrazito doživijo in ga razumejo, kar vodi v ustvarjalno, svobodno rešitev (Tacol 

2003). S tem, ko se učenci lotijo nečesa novega in še neznanega, se sproži njihova 

izvirnost, kar jih spodbudi k iskanju alternativ pri reševanju likovnega problema (Duh 

& Vrlič 2003). Metoda je uspešna, če učenci uživajo pri raziskovanju izvirnih rešitev 

likovnega problema in odkrivanju novih postopkov ter tehnik ustvarjanja (Tacol 

2003); 

 
Primer: Učitelj se z učenci pogovori o fizičnih lastnostih kamna, peska in vode. 

Učencem nato v času oblikovanja dopusti, da samostojno raziščejo in ugotovijo, kako 

z materiali in pripomočki ravnati pri likovnem ustvarjanju. 

 

          Slika 23: Raziskovanje izvirnih rešitev                            Slika 24: Spontano likovno izražanje 

         

 

� Metoda kompleksnosti in prepletanja omogoča izvedbo učnega procesa tako, da 

učenci najprej besedno usvajajo likovne pojme in doumejo teoretični likovni problem, 

ki nato postane izhodišče za likovno izražanje z likovnim motivom in tehniko. Ta 

metoda vodi v spontano izvirno likovno izražanje učencev (Tacol 2003) oz. spodbuja 

slojevitost likovne ustvarjalnosti (Duh & Vrlič 2003); 
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Primer: Učitelj se z učenci pogovori o polodprtem prostoru. Usmeri jih v razmišljanje 

kje vse se pojavlja in kako bi ga lahko oblikovali. Spodbudi jih, naj razmislijo tudi o 

materialih in pripomočkih, ki bi jih lahko uporabili pri oblikovanju, nato pa učencem 

poda likovni motiv. Učenci popolnoma spontano iščejo rešitve likovnega problema. 

 

� Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti temelji na izrazitem spodbujanju 

individualnega načina izražanja vsakega učenca, ki se ga ta sčasoma zavede. Pri 

iskanju osebnih slogovno-izraznih naravnanosti so mu v pomoč lahko tudi likovna 

dela različnih ustvarjalcev (Tacol 2003). Uspešnost realizacije metode se kaže v 

učenčevi zavestni uporabi osvojenih novih načinov likovnega izražanja pri nadaljnjih 

likovnih nalogah. Metodo lahko učitelj uporabi pri izvedbi dveh zaporednih likovnih 

nalog, ki sta na določen način povezani – obravnavata isti problem, iste materiale ipd. 

(Zupančič 2006).  

 
Primer: Učitelj v praktičnem delu ure učence pozove k sestavljanju različnih maket 

objektov s skeletnim ogrodjem. Pri tem spodbuja izvirnost idej, tudi nesmiselnih. V 

nadaljevanju učne ure nato pozove učence k izdelavi skupinske makete mesta z izdelki 

posameznih učencev. 

 

Slika 25: Uzavedanje lastne senzibilnosti 

 

 

Pomembno je, da učitelj pozna vse posebnosti metod tako dobro, da jih lahko med seboj 

združuje, povezuje s splošnimi metodami in jih dopolnjuje v posameznih učnih korakih. 

Pogosto namreč ena sama metoda ni dovolj, da bi bila učna snov učencem posredovana 

razumljivo in da bi ti ustvarjalno rešili likovno nalogo. Pri tem se mora ozirati na učence, kajti 

ravno oni mu bojo dali povratno informacijo o tem ali so bistvo razumeli ali pa potrebujejo še 

kakšen drug pristop.   
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2.3.5 Vrsta učne ure 

 
Vrsto učne ure učitelj določi tako, da ugotovi, katera didaktična sestavina je v uri največ 

uporabljena. Če prevladujejo pogovor, razgovor, delo s tekstom ali vrednotenje, je ura 

teoretična. Če prevladuje praktično delo učencev, je ura praktična. Ura pa je lahko tudi 

kombinirana, če so teoretične in praktične vsebine uravnotežene oz. uporabljene v pretežno 

enaki meri. 

 

 

2.3.6 Likovni materiali, orodja in likovne tehnike 

 
Likovni materiali 

Likovni material pri oblikovanju prostorskih (kiparskih in arhitekturnih) oblik predstavlja 

neko osnovno izhodišče, temelj likovnega izdelka, saj brez njega učenci ne morejo oblikovati 

oz. rešiti likovne naloge. Je sredstvo komunikacije med učencem in okolico. Izraža njegovo 

namenskost, pa tudi sporočilo, ki ga želi učenec sporočiti. V ta namen mora učenec do 

podrobnosti spoznati likovni material – njegove lastnosti, značilnosti, uporabnost in 

odpornost. Takrat likovni material vsakemu učencu ponuja neskončno možnosti obdelave, 

predelave in uporabe. 

 

Podobno velja tudi za likovne ustvarjalce. Nekatere likovne stvaritve nas osupnejo zaradi 

velikosti v kateri so narejene, druge precej manjše pa nas prevzamejo zaradi načina izdelave, 

truda in materiala, ki ga je likovni ustvarjalec porabil za izdelavo. Nekateri likovni ustvarjalci 

uporabljajo predvsem naravne materiale, ki sovpadajo z naravo in okoljem v katerem živijo, 

medtem ko imajo drugi raje umetne materiale. Glede na idejo o izgledu prostorske oblike 

material nato različno oblikujejo (WebEcoist 2008). Tudi učenci lahko z materiali 

eksperimentirajo, raziskujejo, razmišljajo, presojajo in sklepajo, ob tem pa razvijajo zbranost 

in gradijo samozaupanje (Daitz 1997). 

 

V naravi lahko najdemo ogromno različnih materialov. Če se pojavljajo v svoji prvotni obliki, 

jim pravimo naravni materiali. To so npr. kamen, pesek, glina, odpadle veje, semena, plodovi 

in listje. Nekatere materiale pa je človek že preoblikoval za različne namene, zato pravimo, da 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Vesna Horvat; diplomsko delo 

 - 27 -  

so ti materiali umetni. Taki materiali so npr. mavec, žica, papir, iverne plošče in drugi leseni 

polizdelki, stiropor, plastika, steklo, tekstil, guma, plastelin idr.  

 

                               Slika 26: Naravni materiali                                             Slika 27: Umetni materiali 

         

 

V posebno skupino umetnih materialov spada odpadni material, ki ga lahko recikliramo na 

dva načina. Prvi način je dejanska, fizična reciklacija, pri kateri ga razvrstimo na steklo, 

plastiko, kovino, papir itd., nato pa iz njega izdelamo nove uporabne izdelke. Drugi način pa 

je estetsko recikliranje. Iz odpadnih materialov lahko pri pouku likovne vzgoje učenci izdelajo 

čudovite likovne izdelke, ki jim služijo kot okras, estetsko oblikovan praktični izdelek ali pa 

nosijo neko sporočilo, povezano z onesnaževanjem okolja. Med odpadni material štejemo 

embalažo zdravil in hrane, kozarce za vlaganje, zamaške, polomljene igrače, stare vzmeti, 

skratka vse, kar bi sicer zavrgli. 

 

                                Slika 28: Odpadni materiali                                      Slika 29: Estetsko recikliranje 

         

 

Orodja 

Pri oblikovanju izdelkov iz naravnih in umetnih materialov učenci in tudi likovni ustvarjalci 

uporabljajo različne pripomočke ali orodja, npr. nože, škarje, kladiva, klešče, ščipalke itd. 
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Kadar uporabljajo ostra orodja, mora učitelj poskrbeti za varnost učencev. Vedno naj delajo le 

pod učiteljevim nadzorom. Za bolj zapletene ali nevarne pripomočke pa naj učitelj učence 

posebej pripravi. 

 

Likovne tehnike 

Likovne tehnike prostorskega oblikovanja, ki zajema kiparsko in arhitekturno oblikovanje, 

poimenujemo po načinu obdelave likovnega materiala, ki ga učitelj izbere za izvedbo likovne 

naloge učencev. Pri izvajanju likovnih nalog v učilnici in tudi izven učilnice lahko učenci 

uporabijo naravne ali umetne materiale. Likovni tehniki za uporabo naravnih materialov, sta 

sestavljanje in zlaganje (vejice, kamni, plodovi, listje itd.), za poltrde naravne ali umetne 

materiale zgibanje, zvijanje, dolbljenje ali rezljanje (les, linolej, karton, lepenka, kovina, folija 

itd.), za trde materiale klesanje (kamen, led itd.), za gnetljive pa modeliranje (glina, blato, 

umetna masa itd.). Če je v procesu likovnega ustvarjanja uporabljenih več načinov obdelave 

likovnih materialov, lahko vse skupaj tudi posplošimo in poimenujemo kombinirana tehnika. 

 

 

2.3.7 Učna sredstva in pripomočki 

 
Učna sredstva in pripomočki omogočajo nazorno predstavitev likovnega problema, likovnih 

materialov in pripomočkov ter likovnih motivov, zato mora biti izbira le teh čim bolj 

raznolika, kakovostna in predvsem primerna starostni stopnji učencev (Tacol 2003). 

 

Učna sredstva izbere učitelj glede na starostno stopnjo učencev in učne metode, ki jih bo 

uporabil pri izvedbi učne ure. Če bo učence predhodno peljal na razstavo, v muzej ali galerijo, 

bodo učna sredstva dejanski likovni izdelki, torej predmeti, kipi, slike, risbe ali fotografije, ki 

si jih bodo pobližje ogledali. Če pa bo dejavnost potekala znotraj učilnice, pa lahko uporabi 

računalnik ali diaprojektor za predstavitev videoposnetkov in fotografij, uporabi pa lahko tudi 

plakate, fotografije iz knjig, koledarjev, revij ali lastno ustvarjene fotografije. 

 

Pri pouku likovne vzgoje lahko učenci uporabijo veliko različnih pripomočkov. Za izvedbo 

likovnih nalog izven učilnice lahko za prenašanje materiala od skupine do skupine, 

uporabljajo razne zaboje, samokolnice, vedra, plastenke, steklenice in druge pripomočke. Če 

ustvarjajo na nekoliko odročnem mestu, lahko potrebujejo tudi lestve, stole ali vrvi. 
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Potrebujejo pa tudi pripomočke, s katerimi zasnujejo idejo in pripravijo vse potrebno za delo, 

to pa so svinčnik, blok in radirka. 

 

 

2.3.8 Izvajanje nalog iz prostorskega (kiparskega in arhitekturnega) oblikovanja 

 
Kje lahko izvajamo vsebine kiparskega in arhitekturnega oblikovanja? 

� V učilnici 

Učitelji in učenci kar veliko časa preživijo v učilnici, zato ta skoraj predstavlja njihov 

drugi dom. Pomembno je, da se oboji v njej počutijo dobro. Za uspešno likovno 

vzgojo mora biti učilnica opremljena tako, da stimulira učenčeva zanimanja in ga 

motivira pri ustvarjanju. To lahko učitelj doseže s periodičnim menjanjem likovnih 

izdelkov na stenah ali z razstavljanjem nenavadnih predmetov (Lancaster 1990), npr. 

predmetov iz naravnih in umetnih materialov, posnetkov iz okolja in narave ter 

fotografij likovnih stvaritev ustvarjalcev iz različnih obdobij. 

 

                 Slika 30: Stimulativna učilnica za likovno vzgojo                          Slika 31: Kiparjenje v učilnici 

        

 

� Izven učilnice 

»Majhne otroke svet narave neustavljivo privlači, nenasitno so radovedni in sposobni 

so se čuditi že najmanjšim podrobnostim« (Danks & Schofield 2007: 13). A da bi 

izkusili naravo, lahko učitelj učence popelje v bližnji gozd, arboretum, park ali na 

šolsko dvorišče. Likovno dejavnost organizira tako, da nemoteno poteka, učenci pa 

lahko za realizacijo likovne naloge uporabijo naravne in tudi umetne materiale ter 

vključijo prostor v katerem se nahajajo.  
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Tudi npr. krajinski umetniki se za uresničevanje svojih zamisli velikokrat odločijo za 

ustvarjanje v zunanjem prostoru. Izbirajo celo oddaljene, neposeljene kraje, kjer jih 

nihče ne moti. Kadar uporabijo samo naravne materiale, lahko končne izdelke 

prepustijo naravnim dejavnikom in sčasoma ti propadejo, ne da bi kakorkoli vplivali 

na okolje. Z učenci se lahko tovrstnih načinov izvedbe likovne naloge učitelj loti pri 

dejavnostih, ko je na razpolago več časa – na ekskurzijah, športnih dnevih ali pri 

izvajanju programa šole v naravi. V takih primerih naj bi se učitelj z učenci predhodno 

temeljito pogovoril o vplivu poseganja ljudi v naravo in minljivosti tovrstnih likovnih 

izdelkov. Kadar jih ne morejo odnesti s seboj domov, ker so preveliki ali pa bi se ob 

prenosu uničili, jih lahko fotografirajo in jih ohranijo za spomin tako, da fotografije 

razstavijo v razredu ali na drugih primernih mestih v šoli. 

Prav na tak način delujejo krajinski umetniki, ki svoja dela ohranjajo brezčasna s 

pomočjo fotografij, videoposnetkov in člankov v katerih jih opisujejo (Hodge 2009). 

 

Edina stvar, ki se ji je potrebno prilagajati pri izvajanju likovnih nalog izven učilnice, 

sta vreme in čas (dan in noč). Sicer pa se lahko izvajajo kadarkoli. Spomladi in jeseni 

lahko učenci ustvarijo čudovite likovne stvaritve iz listja, vejic in plodov, poleti se 

lotijo risanja v pesek in sestavljanja kipov ter drugih prostorskih tvorb iz kamnov, 

mivke in školjk, pozimi pa ni lepšega, kot ustvarjanje kipov iz snega in ledu, ki jim 

dodajo kakšno zanimivo podrobnost. 

 

V kolikor bi učenci svoje likovne izdelke radi razkazovali širše, mora učitelj dobiti 

dovoljenje na šoli, tudi občini ali od lastnikov parcel in zemljišč, saj s tovrstno 

dejavnostjo vplivamo na naravo. Če dovoljenje dobi, lahko ustvarjajo skoraj kjerkoli: 

na travnikih, v gozdovih, na obalah, v vrtovih, na ulicah, šolskih dvoriščih in še 

marsikje. Pomembno je le, da učitelj pazi na varstvo učencev in da ne povzročajo 

kakršne koli nepotrebne škode v naravi. 

 

Že od majhnih nog se otroci z naravo in njenimi posebnostmi srečujejo v knjigah, v 

filmih, na sprehodih oz. izletih s starši. Na žalost je zaradi prezaposlenosti staršev v 

današnjem času teh odhodov v naravo čedalje manj. Pouk likovne vzgoje izven 

učilnice jim zato omogoča, da z naravo zaživijo, jo vidijo in občutijo na povsem 

drugačen način. Ponuja jim odlično priložnost za spoznavanje živih bitij in nežive 

narave ter izražanje domišljije na tisoč in en način. Predstavlja jim izziv, možnost, da 
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razmišljajo izven okvirjev in sposobnost, da pojmu »naravno« podajo večznačen 

pomen. 

 

                Slika 32: Izkoristimo ekskurzije                                    Slika 33: Ustvarjanje v šoli v naravi 

         

 

� V učilnici in izven učilnice 

Pri kiparskem in arhitekturnem oblikovanju se lahko učitelj poslužuje tudi 

kombiniranja obeh načinov. Del likovne naloge izvede z učenci v učilnici, del pa izven 

nje. Na ta način se učitelj izogne nepotrebnemu zapravljanju časa s prenašanjem orodij 

in pripomočkov izven učilnice ter nazaj v učilnico, raznim neprijetnostim, ki jih v 

procesu ustvarjanja lahko povzroči vreme in vsem ostalim malenkostim, ki bi lahko 

pokvarile sicer dobro zasnovano uro likovne vzgoje. 

 

 

2.3.9 Medpredmetne povezave 

 
Ustvarjalen učitelj lahko izvaja medpredmetne povezave pri vsaki uri likovne vzgoje, seveda, 

če najde povezavo likovnih pojmov s pojmi vsebin drugih predmetov. Za to, da lahko učitelj 

te povezave ustvari, mora dobro poznati učni načrt oz. vsebine različnih predmetov in jih 

znati povezati. 

 

Likovne pojme lahko poveže s pojmi drugih predmetnih področij le preko besed ali pa temu 

doda še likovno interpretacijo (izražanje). Za izhodišče povezovanja lahko vzame likovni 

pojem, likovni motiv ali likovno tehniko (Tacol 2003):  

a) kadar učitelj za zasnovo likovnega problema uporabi likovni pojem, lahko pri učencih 

podkrepi spoznavanje in doživljanje likovnih pojmov z že poznanimi pojmi drugih 

predmetnih področij ali iz njih celo izhaja; 
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b) kadar za izhodišče uporabi likovni motiv, ga lahko poveže z že spoznano vsebino pri 

drugem predmetnem področju. Pri snovanju likovnega motiva mora paziti predvsem 

na to, da izbrani motiv poveže z likovnim pojmom iz vsebine učnega načrta ter tako 

likovno nalogo načrtuje in tudi uresniči celostno. V tem primeru učenci ob njegovi 

izvedbi razvijajo zmožnost doživljanja, usvajajo nove likovne pojme in razvijajo ročne 

spretnosti;  

c) če pa se odloči za likovno tehniko, lahko pojme, ki so jih učenci usvojili pri drugem 

predmetu, uporabi kot izhodišče za spoznavanje različnih likovnih materialov. Po 

opredelitvi likovnega materiala, učenci razumevanje teh pojmov razširijo na likovne 

pojme, ki vključujejo spoznavanje likovnih tehnik, ki s tem materialom sovpadajo. Za 

izvedbo rešitve likovnega problema mora učitelj izbrati tudi ustrezen likovni motiv, 

uresničitev likovnih ciljev pa lahko preveri pri vrednotenju nastalih likovnih stvaritev. 

 

Učitelji prepogosto medpredmetno povezovanje izkoriščajo za to, da izberejo motiv iz vsebin 

drugih predmetov, npr. iz vsebine zgodbe pri slovenščini, materiala, ki so ga spoznali pri 

spoznavanju narave, spoznanega števila pri matematiki itd., nato pa pri izvedbi likovne naloge 

namesto likovnih ciljev uresničujejo cilje drugih predmetov. Učitelj naj bi se zavedal, da 

medpredmetno povezavo pri likovni vzgoji ustvari šele takrat, ko pri izvajanju likovne naloge 

celostno uresniči likovne cilje, ne pa cilje kakšne vsebine drugega predmeta. 

 

 

2.3.10 Likovne teme in motivi 

 
Pri likovni vzgoji tema predstavlja širši vsebinski sklop, v okviru katerega lahko učenci 

izvedejo več likovnih nalog. Motiv je pa torej tisto, kar učenec nariše, naslika, zmodelira ali 

izoblikuje znotraj likovne naloge, s katero se ukvarja. Primerni motivi so tisti, ki so otroku 

čustveno blizu, usmerjajo njegovo pozornost, širijo njegova obzorja, bogatijo njegovo likovno 

izražanje in mu pomagajo pri uresničevanju likovnih ciljev (Vrlič 2001). 

 

Likovni motiv mora biti prilagojen likovnemu področju, likovnemu problemu, likovni tehniki 

in bivalnemu okolju učencev (Tomšič Čerkez 2003). Sicer pa motivi niso predpisani z učnim 

načrtom, zato jih lahko izbere učitelj sam ali ob pomoči učencev. Priporočljivo je, da jih 

stalno menja in išče vedno nove izzive, saj bo le tako ustvaril pester pouk likovne vzgoje. 
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Predvsem v njižih razredih naj se učitelj pred začetkom reševanja likovne naloge z učenci 

pogovori in razjasni vse nejasnosti v povezavi z likovnim motivom. 

 

Veliko pozornost naj nameni tudi spoznavanju in vrednotenju likovnih motivov na delih 

likovnih ustvarjalcev, zato lahko učence večkrat pelje na ogled razstave v razstavni prostor (v 

galerijo) ali pa organizira pogovor s priznanim likovnim ustvarjalcem (UN 2011). Na ta način 

lahko učencem likovne motive še bolj približa. 

 

Vrste likovnih motivov 

Likovne motive razvrščamo glede na upodobitev podob, ki jih učenec ustvari. Duh & Vrlič 

(2003) omenjata naslednje likovne motive: 

- človeške figure (v celoti ali delno; od spredaj, s strani ali z drugih zornih kotov; ena 

figura ali več skupaj; lahko je portret, avtoportret itd.), 

- živalski motivi, 

- tihožitje (predmeti nežive narave), 

- krajine oz. eksterier (naravna pokrajina, mestni predel, morska pokrajina itd.), 

- notranjost prostorov oz. interier (bivalni prostor ali drugi prostori), 

- žanri (poklici in prizori iz vsakdanjega življenja), 

- domišljijski motivi, 

- abstraktni motivi. 

Lahko pa so tudi (Wikipedija 2010): 

- rastlinski motivi, 

- zgodovinski motivi (mitološki, alegorični motivi itd.), 

- verski motivi (svetopisemski, ikonografski motivi itd.), 

- dekorativni motivi (cvetni, geometrijski, okrasni motivi itd.) 

- in drugi. 

 

Likovne motive učenci upodabljajo po opazovanju, po spominu ali po domišljiji. Pri prvem 

učenci likovno delo ustvarjajo ob neposrednem opazovanju predmeta ali bitja. Če ta predmet 

ali bitje ni neposredno navzoče ob likovnem ustvarjanju, učenci ustvarjajo po spominu. Po 

domišljiji pa učenci ustvarjajo takrat, kadar podobe izvirajo iz njihovih misli, želja ali sanj. V 

tem primeru so podobe edinstvene in ne nujno realistične (Tomšič Čerkez 2003). 

Vsebine likovnih motivov 
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Motive lahko učitelj črpa iz različnih virov, npr. iz arhitekture, književnosti, glasbe, risanih 

filmov ali perečih problemov sodobne družbe, lahko pa vztraja tudi pri bolj posplošenih 

motivih, ki so nekoliko bolj povezani z matematiko ali fiziko. Taki motivi so npr. vzorci, liki, 

oblike, geometrijska telesa, količina, gostota in podobni. 

 

� Ekološki oz. okoljevarstveni motivi 

»Ekologija je naravoslovna veda, ki raziskuje povezanost med živimi bitji (organizmi) 

znotraj združb ter njihovo povezanost z življenjskim okoljem in neživo naravo« (Tola 

& Infiesta 2005: 6). Je torej veda, ki se ukvarja z Zemljo in njenimi prebivalci. Eden 

izmed teh je tudi človek, ki je hkrati tudi eden njenih največjih uničevalcev. Promet, 

industrija in na sploh bivanje človeka povzročajo veliko škode v ekosistemih in 

biotopih, ki jih je ustvarila narava.  

Iz tega razloga pa se ekologija ukvarja tudi z reševanjem sodobnih problemov 

onesnaževanja in nam pomaga izbirati prave oblike zaščite življenjskega okolja (Tola 

& Infiesta 2005). Na učiteljih in na generacijah, ki jih učijo pa je, ali bojo te oblike 

zaščite tudi spoštovali in upoštevali v svojem življenjskem ciklu. 

 

                          Slika 34: Ozaveščanje                                                                Slika 35: EKO       

         

Slika 36: Združevanje naravnega z realnim prostorom 
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Eden izmed načinov poučevanja otrok o varstvu okolja, je tudi preko izvajanja 

likovnih nalog. S pomočjo medpredmetnega povezovanja lahko naravoslovne vsebine 

učitelj vključi v pouk likovne vzgoje preko likovnih pojmov, likovnih motivov in 

likovnih materialov. 

 

Ekološki motivi tako predstavljajo dober način za ekološko ozaveščanje, saj temeljijo 

na posameznikovemu videnju sveta. Ekologija je s stališča medpredmetnega 

povezovanja nekakšen most, ki povezuje likovni prostor z naravnim, realnim 

prostorom in prispeva k odkrivanju učenčeve ustvarjalnosti. Z likovnim izražanjem 

namreč učenci preverjajo in razvijajo razumevanje prostora, izražajo občutja, stališča 

in vrednote (Flajšman 2009). 

 

Naj naštejem nekaj primerov ekoloških oz. okoljevarstvenih motivov: (ne)pitna voda, 

onesnaževanje zraka, izlitje nafte, ogrožene živalske vrste, umetne mase: njihova 

dobra in slaba stran, Greenpeace, radioaktivno onesnaževanje itd. 

 

 

2.3.11 Likovne naloge iz prostorskega (kiparskega in arhitekturnega) oblikovanja 

 
»Učitelj lahko udejanji cilje v učnem procesu likovne vzgoje skozi več stopenj. Cilje mora 

dosledno načrtovati in domisliti njihovo medsebojno povezanost. Pri tem mora izhajati iz 

problemsko zasnovane likovne naloge, torej likovne naloge z likovnim problemom, tako da 

učenci s svojo miselno dejavnostjo, spoznavanjem in doživljanjem postopoma prihajajo skozi 

etape k izvirnim rešitvam likovnega problema in do končnega elementarnega znanja« (Tacol 

2003: 29). 

 

Učitelj lahko načrtuje reševanje likovnega problema v kateremkoli učnem koraku učnega 

procesa, saj je odvisen od izhodišča njegove zasnove. To izhodišče pa je lahko likovni pojem, 

likovni motiv ali likovna tehnika. Najpogosteje se učitelj posluži prvega načina (Tacol 2003). 

 

Torej, da je izhodišče za zasnovo likovnega problema likovni pojem, učitelj učencem nove 

pojme najprej na nazoren način posreduje, nato pa osvetli predvsem tiste podrobnosti, ki so 

pomembne za rešitev likovnega problema. Likovni motiv in tehnika sta tako podrejena 

spoznanim likovnim pojmom, zato sta tudi motorična dejavnost in doživljanje v vlogi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Vesna Horvat; diplomsko delo 

 - 36 -  

spoznavanja (Tacol 2003). Pojmi, tudi likovni, nastanejo z aktivno tvorbo tedaj, kadar učenec 

z razmišljanjem odkrije skupne poteze predmetov ali pojavov. Pojem se razvije z 

diferenciacijo, to je ugotovitev skupnih in različnih potez, z abstrakcijo, to je odmislitev 

različnih potez, s kategorizacijo, to je združevanje primerov s skupnimi potezami ter z 

imenovanjem posameznih kategorij (Pečjak 2001). Pri tem je zelo pomembno, da učitelj 

učence čim bolj motivira, da čim bolj zavzeto raziskujejo posebnosti likovnega pojma in 

iščejo rešitve teoretičnega likovnega problema, da ga raziskujejo samostojno in da se sprosti 

njihova ustvarjalnost. Ideje o rešitvi likovnega problema tako izhajajo iz zamisli učencev, 

njihovih izkušenj, doživetij, likovnega spomina in že usvojenega likovnega znanja. V tem 

primeru poteka reševanje likovnega problema celostno (Tacol 2003). 

 

Sporočilnost izvedenih likovnih nalog 

Pomembna koncepta likovne naloge iz prostorskega oblikovanja, ki sem jo izvedla z učenci 

na nastopu, sta okoljevarstvena vsebina in izvedba likovne naloge izven učilnice. Smiselno je, 

da nastale stvaritve, ki jih ustvarjajo učenci v naravi, nosijo neko sporočilo. To sporočilo je 

lahko naravnano pozitivno, v večini primerov pa predstavlja opozorilo na neko negativno 

situacijo, ki se dogaja nekje na Zemlji. Za večino negativnih situacij, ki se dogajajo s svetom, 

smo krivi ljudje in prav je, da nosimo posledice teh dejanj. Učitelji imajo možnost, pravico in 

dolžnost, da učence na te posledice opozarjajo in jih učijo, da morajo skrbeti za svoj planet. Z 

uporabo medpredmetnih povezav lahko pri urah likovne vzgoje izkoristijo izkušnje učencev, 

ki so jih pridobili pri urah naravoslovja in družboslovja ter jih spodbudijo k ustvarjanju 

likovnih izdelkov s posebnim namenom. Učenci se na ta način učijo, pridobivajo novo znanje 

in nove izkušnje, se ozaveščajo ter hkrati pripomorejo k varstvu okolja in narave. 

 

Primeri likovnih nalog 

Naj navedem nekaj primerov prostorskih (kiparskih ali arhitekturnih) nalog, ki bi jih učitelj 

lahko izvedel delno v učilnici in delno izven učilnice ali pa v celoti izven učilnice, s tem, da bi 

za izvedbo učenci uporabili naravne in umetne materiale, motiv pa bi povezali z 

okoljevarstveno vsebino: 
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1) Oblikovanje prostostoječega kipa iz upogljivih materialov; 

  
                  Slika 37: Miniaturne živali iz vejic                                        Slika 38: Večje živali iz vejic 

         

 

2) Oblikovanje nizkega reliefa iz gnetljivega materiala; 

 
                                   Slika 39: Blatna pošast                                                    Slika 40: Vzorci v blatu 

         

                                                                                                             Vir: Skenirano iz Danks & Schofield (2007) 

 
3) Oblikovanje zaprte prostorske tvorbe iz ploskovitega materiala; 

 
                    Slika 41: Stolp iz ploščatih kamnov                               Slika 42: Stolp iz papirja 

                               

             Vir: Skenirano iz Danks & Schofield (2007) 
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4) Oblikovanje visečega kipa iz naravnih materialov; 

 
                        Slika 43: Ledena obešanka                                               Slika 44: Gozdna obešanka 

         

                                                                                                         Vir: Skenirano iz Danks & Schofield (2007) 

 
5) Oblikovanje kipa iz gnetljivega materiala. 

 
                      Slika 45: Modeliranje gline                                               Slika 46: Pitnik za male živali 

         

 

 

2.4 Dejavniki likovnih zmožnosti učencev 

 

Vsak učenec je individuum, zato se mora učitelj pri poučevanju ozirati tudi na dejavnike 

likovnih zmožnosti posameznega učenca. Najprej jih mora dobro poznati. 

 

Tacolova (1999) med dejavnike likovnih zmožnosti učencev uvršča senzitivnost učencev, 

njihove predstave, vizualni spomin, vizualno in likovno mišljenje, ustvarjalnost, motivacijo, 

intuicijo, domišljijo, podoboživost, čustva ter senzibilnost, zato jih bom opisala v navedenem 

vrstnem redu. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Vesna Horvat; diplomsko delo 

 - 39 -  

� Natančno in občutljivo zaznavanje (senzitivnost) 

»Zaznavanje je proces sprejemanja in dojemanja dražljajev iz okolja, ki delujejo na 

posameznika«. Pri tem se pojavljajo različni občutki, ki našim možganom sporočajo, 

kako te zaznave doživljamo (Kompare, Budanovič, Rupnik & Felicijan 2001: 4).  

 

Čeprav dražljaje zunanjega sveta zaznavamo z vidom, tipom, vohom in okusom, lahko 

le s pomočjo prvih dveh čutil ustvarimo vizualne in tipne zaznave, ki so predpogoj za 

likovno izražanje in tvorjenje likovnih pojmov. Učenci pojave ali stvari zaznavajo 

glede na svoje potrebe, izkušnje, znanje in kulturo, vidijo pa po navadi le tisto, kar si 

želijo ali pričakujejo (Tacol 1999). Vizualne zaznave se namreč razlikujejo pri vsakem 

posamezniku. Čeprav vsi učenci opazujejo npr. isto stvar, jo zaznajo, občutijo in 

doživljajo na različne načine (Wade & Swanston 1991). Iz tega razloga naj bi učitelj 

učencem prepustil svobodo pri likovnem izražanju in tudi pri vrednotenju likovnih del. 

Upošteval naj bi njihovo »videnje« predmetov − kje so, kakšni so, kaj so oz. kaj 

predstavljajo itd. 

 

       Slika 47: Učenci zaznavajo glede na izkušnje        Slika 48: Učenčeve predstave so lahko nenavadne 

                                    

 

� Predstave 

Kadar ustvarimo neko miselno podobo, pravimo, da si jo predstavljamo. Ta miselna 

podoba je lahko popolnoma realistična in vsakdanja ali pa popolnoma nerealistična in 

abstraktna (Russel 1990). Razlikujemo spominske in domišljijske predstave (Pečjak 

2001). Spominske predstave so slike predmetov ali pojavov s katerimi smo se v 

preteklosti že srečali in so shranjeni v naši zavesti (Tacol 1999), medtem ko so 

domišljijske predstave kombinacija izkušenj, ki v celoti ne ustrezajo stvarnosti. 
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Predstave ustvarimo s pomočjo čutil, zato jih delimo na vidne, slušne, gibalne, 

vonjalne in čutne, mnoge pa so mešane, ker se pojavljajo hkrati (Pečjak 2001).  

 

Včasih so predstave bežne in nerealne, vedno pa so med seboj povezane, zaradi česar 

se izoblikujejo asociacije. Takšno spajanje zaznav omogoča domišljija, s pomočjo 

katere učenci oblikujejo nove zamisli, ki jih nato preko likovnih simbolov prenesejo v 

likovno stvaritev (Tacol 1999). In več kot imajo asociacij na določene pojme, bolj so 

njihove zamisli izvirne in zanimive. To pa vzoredno privede tudi do boljše zapomnitve 

nove učne snovi in okrepitve njihovega spomina (Russel 1990). 

 

� Vizualni spomin 

Vsak človek ima kratkoročni in dolgoročni spomin, potem pa so tu še delovni, 

senzorni, vizualni, prostorski, konstrukcijski, fotografski in še druge vrste spomina.  

Dolgoročni spomin je spomin z neomejeno kapaciteto, ki ohranja spomine za poznejšo 

rabo. Kratkoročni spomin pa delimo na senzorni spomin, ki kratkotrajno shranjuje 

naše čutne informacije ter na delovni spomin, ki kratkotrajno shranjuje informacije, s 

katerimi se trenutno aktivno ukvarjamo (Papalia, Olds & Feldman 2003). 

 

V spomin lažje vtisnemo informacije, ki pritegnejo našo pozornost, zato moramo le te 

sprejemati selektivno ter s pomočjo vizualizacije in asociacij. Prav tako si več 

zapomnimo, če pri raziskovanju uporabimo vsa svoja čutila (Mulej 1993) ali pa če 

svojo razlago podkrepimo še z demonstracijo, s slikami, fotografijami ali z 

videoposnetki (Bristow, Cowley & Daines 2001). Načinu pomnenja, pri katerem skuša 

učenec informacije razumeti tako, da jim deloma doda nove vsebine in medsebojne 

povezave ter s tem miselno konstruira kontekst, pravimo konstrukcijski spomin 

(Marjanovič Umek et al. 2004). 

 

Vizualni spomin pa je posebne vrste predstava, v kateri prejšnje predstave obnovimo, 

prepoznamo in v mislih vizualiziramo (Tacol 1999). Pravzaprav nam omogoča, da si 

zapomnimo splošne značilnosti, ki jih naštejemo pri opisovanju, npr. nekega predmeta 

(Bristow, Cowley & Daines 2001). Na trajanje in jasnost te predstave vplivata 

učenčevo zanimanje za predmet in njegov čustveni odnos do predmeta. Dober vizualni 

spomin je pogosto odvisen tudi od kvalitete učenja in pozornosti, ki pri likovni vzgoji 

obsegata motorično in verbalno usvajanje likovnih pojmov (Tacol 1999). 
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              Slika 49: Vizualizacija predstav                                          Slika 50: Likovno mišljenje 

                          

 

� Vizualno in likovno mišljenje 

Mišljenje obsega kratek interval med trenutkom, ko zaznamo neko neznano situacijo, 

in trenutkom, ko vemo, kako jo spremeniti v znano (Tacol 1999). Te zaznave niso 

nujno racionalne, a jih naša inteligenca kljub temu skuša predelati tako, da na poti do 

cilja išče povezave z že znanimi situacijami in tako ustvari nek logičen zaključek 

(Pinker 2009). Pri tem naši možgani uporabljajo različne strategije mišljenja (Pečjak 

2001). V nekaterih primerih zaključkov preprosto ne moremo ustvariti, ker vizualne 

zaznave ne sovpadajo z našimi idejami o racionalnem. V mislih imam iluzije. To so 

podobe, ki v resničnem svetu ne bi mogle obstajati, zato so v naših očeh nesmiselne in 

povzročajo optični in miselni konflikt. 

 

Človeku misli nikoli ne zmanjka, prav tako si misli nikoli niso enake. Eno in isto stvar 

lahko opazuje in ob tem razmišlja v neskončnost zato, ker je edino živo bitje na 

Zemlji, ki ima um (Pinker 2009). Um daje človeku sposobnost ustvarjalnega mišljenja, 

ki se razlikuje od običajnega po tem, da daje neobičajne in nepričakovane ideje. Te po 

navadi nastanejo nenadoma in spontano, prav tako pa sovpadajo s svetom in so 

uporabne (Pečjak 2001).  

 

Rezultat mišljenja so pojmi, ki jih običajno izražamo z besednimi simboli oz. znaki. 

Likovni znaki se nanašajo na vidno in tipno stvarnost, zato so osnova za ustvarjanje 

pojmov in likovnega mišljenja. Za konkretizacijo vizualnih likovnih pojmov 

potrebujemo tudi izkušnje, ki jih učenci lahko pridobijo neposredno sami ali z 

učenjem pri urah likovne vzgoje (Tacol 1999). 
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� Ustvarjalnost 

Človekova želja po ustvarjalnosti se izraža že od samega začetka in skozi zgodovino. 

Tudi miti, zgodbe in bajke, ki izhajajo iz nje, predstavljajo človeško željo po 

ustvarjanju, užitek pri stvaritvi in občutek oz. potrebo po lastninjenju tega, kar je bilo 

ustvarjeno (Duffy 2006). 

 

Ustvarjalnost je torej delovanje, pri katerem iščemo različne rezultate povezovanja 

ročnega dela z umskim v splošno ustvarjalno dejavnost. Določamo jo na podlagi 

različnih dejavnikov (Pibernik 2006), kot so doseganje izvirnih rešitev brez tujih 

vplivov, likovna fleksibilnost pri iskanju novih likovnih rešitev, občutljivost za 

likovne probleme, ki se kaže v jasnosti interpretacije likovnega problema, likovna 

redefinicija, ki se kaže kot proces uspešnega  preoblikovanja ideje, materiala ali 

vizualnega vtisa v nekaj novega, likovna fluentnost, kot uspešno motorično 

obvladovanje likovne tehnike in elaboracija, kot estetska organiziranost izraza ter 

skladnosti ideje in materiala v likovnem načrtovanju (Duh & Vrlič 2003). 

 

Učenec je ustvarjalen takrat, ko prvič uporabi oz. ustvari neko povezavo, ki jo prej še 

nikoli ni, pa čeprav je bila ta »izumljena« že veliko pred njegovim časom (Duffy 

2006). Njegova ideja je torej izvirna, kadar je edinstvena, neobičajna in osupljiva tudi 

v njegovih očeh. Ali je učenec ustvarjalen, je zapisano že v njegovi dedni zasnovi, 

veliko pa je odvisno tudi od vzgoje spontanega mišljenja. Ustvarjalnost se naglo 

razvija do 6. leta, nato se upočasni in pade, od 9. do 13. leta pa je razvoj spet zelo 

intenziven. Z ustrezno motivacijo lahko takrat učitelj v učencu odkrije željo po 

raziskovanju in poslušanju lastne intuicije (Tacol 1999). Kajti poleg sposobnosti 

vplivajo na ustvarjalnost tudi mnoge osebnostne lastnosti, npr. vztrajnost, 

radovednost, odprtost duha, nekonformizem (Pečjak 2001), potreba po novih, 

raznolikih in kompleksnih stimulacijah ali po sporočanju idej in vrednot z namenom 

seznaniti ljudi (Kobal Grum & Musek 2009). 

 

Ne glede na to, koliko jih učitelj spodbuja, so učenci lahko ustvarjalni samo do 

določene mere in v okviru možnosti, ki jih poznajo. Ne morejo namreč biti ustvarjalni 

na področjih, ki jih šele spoznajo. Zato mora učitelj učence postopoma seznanjati s 

sodobnimi likovnimi praksami in jih preko njih usposabljati tudi za sprejemanje 
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sodobne likovne umetnosti. Na ta način razširja njihova obzorja in vpliva na njihov 

razvoj ustvarjalne osebnosti (Vrlič 1998). 

 

               Slika 51: Ustvarjalnost je izvirnost idej                           Slika 52: Otroci so po naravi radovedni 

         

 

� Motivacija 

Motivacija je psihični proces, ki usmerja naše vedenje oz. obnašanje. Njeni učinki so 

začasni, vzroki zanjo pa so lahko notranji ali zunanji. Sestavljajo jo trije dejavniki: 

fiziološka, psihološka ali socialna potreba, dejavnost, ki človeka usmerja do cilja in 

cilj, ki je lahko pozitiven ali pa tudi negativen. Motivacij je več vrst, npr. potisna, 

privlačnostna ali storilnostna, vse pa uravnavamo s pomočjo spodbud. Te so naučene, 

se spreminjajo, lahko so naše misli ali se prenašajo preko posrednika, predvsem pa 

vplivajo na naše vedenje (Kobal Grum & Musek 2009). Beck (2003) je mnenja, da 

zaradi motivacije ljudje izberejo določen način obnašanja v določenih okoliščinah. 

Prav vsa živa bitja pa naj bi privedla do tistih dejanj, ki bodo imela za njih ugodno oz. 

pozitivno rešitev v danem trenutku. 

 

Uspešna motivacija učencev je povezana z uporabo različnih didaktičnih metod ter 

izbiro dejavnosti, ki so povezane z izbirnimi znanji, hkrati pa v učencih vzbujajo 

zanimanje ter prikažejo njihove izkušnje in talent. Izbirna znanja učitelj določa po 

svoji strokovni kompetenci in glede na zmožnost posameznih učencev (UN 2011). 

Najučinkovitejši obliki motivacije sta radovednost in uspeh. Prva pomaga otroku, da 

se s pomočjo vtisov iz okolja hitro in temeljito uči o stvareh, ki ga zanimajo, druga pa 

učinkuje na posameznika kot nagrada, če je uspeh pozitiven oz. kot razočaranje v 

nasprotnem primeru (Mulej 1993). 
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Velik vpliv na uspešnost učencev imata notranja in zunanja motivacija. Dobro je, če je 

zunanje motivacije čim manj in da prevladuje notranje zanimanje učencev po samih 

dejavnostih. Te morajo vsakemu posameznemu učencu predstavljati svojevrsten izziv, 

ki ga lahko učitelj oblikuje na podlagi interesov celega razreda (Juriševič 2012). 

Učenci morajo čutiti vzburjenje, napetost in zanimanje za likovno dejavnost. Njihova 

radovednost in želja po spoznavanju novega sta namreč tesno povezani tudi z željo po 

ustvarjanju in uresničevanju lastnih potencialov (Berce - Golob 1993). Ker je za vsako 

likovno ustvarjanje bistveno doživljanje, morajo učenci ustvarjanje doživljati kot igro. 

Če jim bo učitelj dal dovolj prostora za izmišljanje lastnih interpretacij, bodo ustvarjali 

z zanosom in veseljem ter ustvarili najboljše likovne stvaritve (Trstenjak 1981). 

 

� Intuicija 

Intuicija oz. navdih je nenadno, neposredno, hitro in jasno spoznanje resničnosti ali 

bistva česa, ki ni odvisno od razumskega razčlenjevanja, logičnega sklepanja ali 

izkušnje. Je življenjska sila, ki se je zavemo s pomočjo notranje zavesti in 

prepoznavanja občutka, ki se poraja v nas. Lahko bi rekli, da je človeška različica 

živalskega instinkta (Wanless 2008). Oseba, ki doživi intuitiven preblisk, namreč na 

vprašanja »Zakaj?« ali »Kako to?« pogosto odgovori, da to preprosto ve oz. čuti, da je 

tako prav, pa čeprav je rešitev še tako nenavadna.  

 

Intuitiven človek je zelo dojemljiv in ima pogled na celoto, zato je zanj značilno tudi 

široko znanje in odprtost duha novostim (Raw 1985). Ljudje so lahko bolj ali manj 

intuitivni. Intuicijo lahko tudi razvijemo in jo z vadbo krepimo. Nekateri intuicijo 

upoštevajo, drugi pa raje sledijo razumu. To je odločitev vsakega posameznika. 

 

Tudi učenec se, tako kot večina ljudi, intuicije zaveda le delno, zato se z njo ustvarja 

ravnovesje med njegovim notranjim in zunanjim svetom. Prav tako omogoča pravilno 

uporabo čutnega materiala, ki učenca vodi k likovnim odkritjem (Tacol 1999). 

 

� Domišljija (fantazija) in podoboživost (imaginacija) 

Domišljija je zmožnost prostega sestavljanja misli in predstav (Pibernik 2006). Je 

oblika zamišljanja, pri kateri imajo zamišljene predstave malo podobnosti z resničnim 

svetom (Duffy 2006). Ker ločnica med fantazijo in realnostjo ni jasno začrtana, si 
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posameznik neko situacijo lahko zamišlja tako, kot bi si sam želel, da bi tekla, ne pa 

tako, kot dejansko teče v resničnem svetu (Hall, Hall & Leech 1990). 

 

Običajno razmišljanje pogosto omejuje strah pred neuspehom, razmišljanje izven teh 

okvirjev, pa iz nas potegne najbolj čudne, nenavadne in neobičajne misli (Cowley 

2008) in predstave, ki v svoji obliki še niso bile doživete in narejene, so pa odraz naše 

osebnosti, karakterja in stopnje osebnega razvoja (Tacol 1999). Vse te prvine lahko 

najdemo v našem umu, ki ni le skupek nagonov, prirojenih misli in želja, ampak nam 

omogoča ustvarjalnost in domišljijo ter s tem tudi fizično in mentalno napredovanje 

(Pinker 2009). 

 

Podoboživost pa je, v nasprotju z domišljijo, izrazita zmožnost ustvarjanja notranjih 

podob, ki so predstave nečesa še ne videnega, a že zamišljenega (Tacol 1999). Pomen 

teh ponotranjenih in preoblikovanih predstav ni odvisen od zunanjega sveta (Duffy 

2006). Po nekaterih raziskavah, naj bi podoboživost celo odražala notranje občutke in 

prikrite želje. Zato pravijo, da naj bi bili umetniki, tako kot znanstveniki,  norci ali pa 

geniji. Norci naj bi bili tisti, ki svojih misli ne znajo kontrolirati, geniji pa tisti, ki 

lahko svoje misli in občutke izražajo spontano a tudi zavestno in z razumom (Wimmer 

& Doherty 2011).  

 

               Slika 53: Domišljija je odraz učenčeve osebnosti                      Slika 54: Podobe so že zamišljene 

         

 

Domišljija in podoboživost se odražata predvsem pri likovnem ustvarjanju ob motivih 

po domišljiji (Hall, Hall & Leech 1990). Okrog 9. leta starosti začneta tako domišljija 

kot tudi podoboživost nekoliko upadati, saj učenci v tem obdobju iščejo večji stik z 

realnostjo. Prevelik upad lahko učitelj prepreči tako, da ta dva dejavnika nekoliko bolj 

poudarja in ju vključuje v pouk. Tako pravzaprav spodbudi ponovni in hitrejši porast. 
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Na ta način od učencev dobi tudi boljše rezultate in doseže večji učinek pri praktičnem 

delu. 

 

� Čustva (emocije) 

Definicija čustev se razlikuje od avtorja do avtorja. Na splošno bi lahko rekli, da so 

čustva zapleteni procesi, ki jih sprožijo zunanji dražljaji. Ti so lahko pozitivni ali 

negativni in tako so lahko tudi čustva lahko pozitivna ali negativna. Čustva lahko 

razdelimo tudi na temeljna in kompleksna. Čeprav vsi doživljamo podobna čustva v 

podobnih okoliščinah, čustveni odzivi otroka že zelo zgodaj izražajo individualnost. 

(Smrtnik Vitulić 2007). Za učence je doživljanje čustev odvisno predvsem od zunanjih 

dejavnikov, poleg temeljnih čustev pa prepoznajo tudi že številna čustvena stanja, ki 

jih ta sestavljajo. Enajstletni otroci prav tako razumejo, kako lahko doživljanje 

določenega čustva vpliva na posameznika in so tudi že sposobni nadziranja čustev 

(Marjanovič Umek et al. 2004). 

 

Čustva so prisotna pri vsakem likovnem izražanju, njihova intenzivnost pa je odvisna 

od motivacijske sile občutka, zanimanja in količine vložene domišljije (Tacol 1999). 

Preko likovnih izdelkov učencev lahko tako učitelj spozna čustva posameznih učencev 

in jim privzgaja nekatera ostala čustva, kot so ljubezen, ljubosumje, ponižanje in še 

katero (Majerhold 2010). Večinoma se njihov čustveni odnos do subjekta ali objekta, 

ki ga upodabljajo, odraža tudi z velikostjo upodobljene oblike. Kar imajo raje ali se 

jim zdi pomembnejše pogosto izdelajo večje. Šele kasneje, ko svet začnejo opazovati 

na racionalnejši način, pa začnejo uporabljati prava velikostna razmerja (Duh & Vrlič 

2003). Likovni izdelek je zato vselej izraz notranje izkušnje posameznega učenca, saj 

svoje občutke izraža na način, ki je značilen samo zanj (Tacol 1999). 

 

         Slika 55: Prevladujejo naj pozitivna čustva                                  Slika 56: Potrebna je vaja 
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� Motorična spretnost in občutljivost (senzibilnost) 

Likovno izražanje nujno vključuje tudi motorično spretnost, ki se razlikuje pri 

posameznih učencih. Učenci jo pridobijo s posnemanjem in vajo. Razvija se z 

dozorevanjem telesnega gibanja in z razvojem zaznavanja. Vsaka poteza, ki jo učenec 

naredi z določenim orodjem, odraža njegovo osebnost in ga spodbuja k razvijanju 

občutljivosti za likovno izražanje z likovnimi izrazili, materiali in orodji (Tacol 1999).  

 

Motorična spretnost pri mlajših učencih pa se razvija tudi in predvsem z igro. Ko 

otroci posnemajo resnični svet, se hkrati urijo v preprostih veščinah, ki jim kasneje še 

kako pridejo prav (Wimmer & Doherty 2011). 

 

 

2.4.1 Prostorsko oblikovanje pri učencih starih od 9 do 11 let 

 
Ozirajoč na dejavnike likovnih zmožnosti učencev lahko govorimo o njihovem likovnem 

razvoju. Pri 9. letih učenci začenjajo opazovati oblike in zgradbe pojavov (Gerlovič 1968). Pri 

iskanju novih izraznih načinov potrebujejo veliko spodbude ter zelo jasna in razumljiva 

navodila. Likovne izdelke, ki nastanejo pri likovnem izražanju, oblikujejo na podlagi meril, ki 

so jih pridobili iz vizualne izkušnje. Pravimo, da prehajajo v čas vizualnega realizma in ker 

želijo prikazati realne podobe, pogosto posnemajo druge izdelke z realističnimi podobami.  

Še posebej jih pritegnejo njihove podrobnosti. Oblikujejo izrazito tridimenzionalne podobe in 

ne več sploščenih oblik. Spretnejši so pri oblikovanju upogibnih in ploskih materialov (Tacol 

2002) in so že sposobni sestaviti preprosto prostorsko tvorbo iz enovitega ploskovitega 

materiala. Pri kiparjenju ustvarjajo stabilne podobe, gibanje ljudi in živali pa izražajo s 

pregibanjem udov in nagibanjem telesa v različne smeri (Gerlovič 1968). 

 

Okrog 10. leta so že zmožni kritično in z razumom dojeti in upoštevati prostorsko-

oblikovalske vrednote, torej uporabiti kontraste oblik in prostora ter upoštevati kompozicijska 

načela z še nepravilnimi oblikovalnimi razmerji. Sposobni so izdelati nizki, srednji, visoki ali 

ugreznjen relief ter preprosto maketo s skeletnim ogrodjem. Večji poudarek dajejo ustvarjanju 

povezav med prostori in pridobivajo izkušnje z vključevanjem barve v prostorske tvorbe.  

Zmožni so tudi dosledneje oblikovati in bogatiti teksturirane površine kipov in arhitekturnih 

tvorb tako, da podrobnosti obdelajo izbočeno. Vse bolj se tudi zanimajo za svoj likovni 

izdelek in ga radi primerjajo z drugimi (Gerlovič 1968).  
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Pri 11. letih so učenci že zmožni ločevanja in razčlenjevanja ter sestavljanja elementov v nove 

skladne celote na različne načine. Zaradi razvitejših motoričnih zmožnosti lahko uporabljajo 

tudi zahtevnejše materiale in orodja, zato so že sposobni oblikovati kiparske in arhitekturne 

tvorbe v simetrični in asimetrični kompoziciji.  

Ker so spretnejši pri sestavljanju podob iz različnih materialov, jih lahko učiteljevo 

spodbujanje k samostojnemu in individualnemu načinu izražanja privede do izvirnih in 

ustvarjalnih rešitev likovnih problemov. V nasprotnem primeru, pa bi se pri učencih lahko 

pojavilo nezadovoljstvo, strah ali celo nazadovanje (Tacol 2002). Da do tega ne bi prišlo, 

lahko učitelj ure likovne vzgoje popestri z medpredmetnim povezovanjem, za katerega so 

učenci pri tej starosti tudi bolj dovzetni. 

 

 

3 PEDAGOŠKO-RAZISKOVALNI DEL 

 
Osnove kiparskega in arhitekturnega oblikovanja spoznajo učenci že v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju, posebnosti pa razširjajo v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

Pravilno je, da kiparske in arhitekturne pojme spoznavajo ob igrivem pristopu, z uporabo 

naravnih in umetnih materialov. Pouk lahko poteka v učilnici ali izven nje, zato lahko že 

mlajši učenci spoznajo posebnosti likovnega izražanja v naravi z različnimi likovnimi 

materiali in se navajajo upodabljati likovne motive z okoljevarstveno vsebino. 

 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Sodobna likovna vzgoja ponuja učencem pestro izbiro likovnih nalog in v okviru njih izvedbo 

številnih likovnih tehnik ter izbiro motivov. Čeprav je učni načrt zelo natrpan z učno snovjo, 

je pravilno, da je učitelj ustvarjalen pri zasnovi likovnih nalog, saj so tako učenci bolj 

motivirani za likovno dejavnost. Kar je novo, je večinoma bolj razburljivo in se za učence 

rado zavleče. In ker sta na voljo le dve šolski uri likovne vzgoje na teden, lahko pri kiparskem 

in arhitekturnem oblikovanju učitelj likovne naloge povezuje in jih izvede v učilnici ali tudi 

izven nje. Če del likovne naloge izvede v učilnici, del pa izven nje, časovno prihrani. Pri tem 

lahko poleg umetnih materialov učenci izrabijo tudi naravne materiale, ki jih lahko najdejo v 

naravi in jih vključijo v rešitev likovne naloge z izbranim motivom v okviru varovanja okolja. 
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Učenci torej v učilnici preživijo veliko časa in se vsega, kar je v njej, tudi počasi navadijo. To 

pomeni, da jih določena likovna dejavnost čez nekaj časa ne stimulira in tudi ne spodbuja 

njihove domišljije. Narava pa je v nasprotju z učilnico polna drugačnih dražljajev. Pouk 

likovne vzgoje zunaj učilnice omogoča učencem, da naravo vidijo in občutijo na povsem 

drugačen način. Ponuja jim odlično priložnost za izražanje domišljije ob snovanju motivov in 

jim predstavlja izziv, možnost, da razmišljajo izven ustaljenih okvirjev. Ker so v današnjem 

času učenci z naravo le redko v stiku, jo imajo radi. Z izvedenimi likovnimi nalogami bom v 

nadaljevanju dokazala, da likovna dejavnost v naravi učence zares motivira za delo, da jih 

spodbuja k aktivnosti ter izvirnosti pri reševanju likovnega problema in razvoju ideje o 

varovanju okolja. 

 

 

3.2 Cilj raziskave 

 

Cilj izvedbe likovne naloge, povezane s problematiko okolja, je dokazati, da so učenci za 

izvajanje kiparskih in arhitekturnih nalog izven učilnice zelo motivirani in da tovrstne 

dejavnosti skupaj z vsebino o varovanju okolja spodbujajo njihovo aktivnost ter izvirnost pri 

reševanju likovne naloge. 

 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalna vprašanja so: 

1) Ali izvajanje naloge iz prostorskega oblikovanja izven učilnice učence motivira za 

delo? 

2) Ali izvajanje naloge iz prostorskega oblikovanja izven učilnice pri učencih spodbudi 

aktivnost pri delu? 

3) Ali izvajanje naloge iz prostorskega oblikovanja izven učilnice pri učencih spodbudi 

izvirnost reševanja likovne naloge? 
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3.4 Raziskovalna metoda 

 

3.4.1 Vzorec 

 
Učno uro sem izvedla v 5. razredu na osnovni šoli v Ljubljani. Moj vzorec je predstavljalo 22 

učencev, od tega 11 dečkov in 11 deklic, starih od 9 do 11 let.  

 

 

3.4.2 Likovni materiali, pripomočki in orodja 

 
Za izvedbo učne ure smo potrebovali naravne in umetne materiale, pripomočke in orodja 

(škarje, nožki, lepilni trakovi itd.), zato sem se v šoli zglasila že kakšen teden dni pred 

nastopom. Učencem sem se predstavila, jim omenila, da bom v kratkem izvedla učno uro ter 

jim naročila, da naj do takrat v razredu zberejo čim več različnih materialov. Orodja in 

pripomočke, ki jih v šoli niso imeli, sem priskrbela sama. 

 

 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

 
Učence sem razdelila na 4 skupine. Med izvajanjem učne ure sem opazovala dejavnost 

učencev v skupinah in zapisovala opaženo. Pri izpolnjevanju opazovalnih lestvic sem 

upoštevala vsa oblikovana merila. Za večjo točnost, je opazovalne lestvice izpolnila tudi 

njihova razredna učiteljica, ki učence bolje pozna.  

 

� Opazovalna lestvica za motivacijo učencev: 

ZELO MOTIVIRAN – Učenec kaže veliko zanimanje za izvajanje likovne naloge. Prisotna so 

pozitivna čustva. Pri delu ne potrebuje spodbud, saj prevladuje notranja motivacija. 

DELNO MOTIVIRAN – Učenec kaže nekaj zanimanja za likovno nalogo. Prisotna so mešana 

čustva. Pri delu občasno potrebuje spodbude, saj je zunanje in notranje motiviran. 

NI MOTIVIRAN – Učenec ne izkazuje zanimanja za likovno nalogo. Prisotna so negativna 

čustva. Pri delu potrebuje veliko spodbud, saj prevladuje zunanja motivacija. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Vesna Horvat; diplomsko delo 

 - 51 -  

� Opazovalna lestvica za aktivnost učencev: 

ZELO AKTIVEN – Učenec med uro posluša, razmišlja o likovni nalogi in zavzeto sodeluje. 

Znotraj skupine aktivno opravlja svojo nalogo in pomaga drugim članom. Svoje delo sproti 

vrednoti in izpopolnjuje. 

DELNO AKTIVEN – Učenec med uro posluša in občasno sodeluje. Pusti se usmerjati, zato 

se loti nalog, ki mu jih zadajo drugi. S svojim delom je takoj zadovoljen. 

NI AKTIVEN – Učenec med uro ne posluša in ne sodeluje. Znotraj skupine je nedejaven in 

nedelaven. Ukvarja se z drugimi stvarmi. 

 

� Opazovalna lestvica za izvirnost učencev: 

ZELO IZVIREN – Učenec išče izvirne, neobičajne rešitve likovnega problema. Njegove 

zamisli so osupljive in edinstvene.  

DELNO IZVIREN – Učenec išče različne rešitve likovnega problema. Predlaga varne, že 

znane in učinkovite pristope k ustvarjanju. 

NI IZVIREN – Učenec ne išče rešitev likovnega problema. Nima lastnih zamisli, zato 

posnema ostale učence. 

 

Z obzirom na zgoraj zapisane opazovalne lestvice za motivacijo, aktivnost in izvirnost 

učencev vstavite ustrezni simbol v tabelo in po potrebi dopišite opombe. 

 
 
          =  ZELO motiviran/aktiven/izviren  

 
          =  DELNO motiviran/aktiven/izviren  

 
          =  NI motiviran/aktiven/izviren 

 

Ime 
učenca/ke 

MOTIVACIJA AKTIVNOST IZVIRNOST Opombe 

Učenka 1     

Učenka 2     

Učenec 3     

...      
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3.5 Učna ura 

 

3.5.1 Načrtovanje učne ure 

 
Učno uro sem zasnovala po veljavnem učnem načrtu. Za izhodišče za zasnovo likovnega 

problema sem izbrala likovne pojme, kar je pomenilo, da sta bila likovna tehnika in likovni 

motiv podrejena teoretičnemu likovnemu problemu. Potek ure sem si zamislila na tak način, 

da je prevladoval spoznavni vidik, motorična dejavnost in doživljanje učencev pa sta bila v 

vlogi spoznavanja. Zelo pomembno se mi je zdelo tudi to, da likovne izdelke po koncu 

ustvarjanja učenci pustijo razstavljene še nekaj dni in s tem omogočijo, da si jih ogledajo še 

drugi učenci, učitelji, starši in vsi ostali mimoidoči. 

 

Pri načrtovanju ciljev za učno pripravo, sem pregledala sedanji prenovljeni učni načrt, pa tudi 

prejšnjega. Oblikovala sem cilje za rešitev naloge. 

 

V prenovljenem učnem načrtu (2011) so za drugo vzgojno-izobraževalno obdobje navedeni 

naslednji operativni cilji za prostorsko oblikovanje: 

   Učenci: 

- ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja 

spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem v tridimenzionalnem prostoru, 

- razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju v tridimenzionalnem prostoru in s tem 

negujejo individualni likovni izraz, 

- spoznavajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja v tridimenzionalnem 

prostoru, 

- pridobijo izkušnje z vključevanjem barve v oblikovane tvorbe, 

- razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru, 

- razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 

za izražanje v tridimenzionalnem prostoru, 

- spoznajo pomembna likovnoumetniška dela z različnih oblikovalnih področij domače 

in svetovne kulturne dediščine. 
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Poleg teh, bi dodala še cilje iz učnega načrta iz leta 2004: 

   Učenci: 

- naštejejo že znane ter spoznajo nove naravne in umetne materiale, 

- opišejo različnost površin ter barv naravnih in umetnih materialov, 

- v kombinaciji različnih materialov sestavijo različne prostorske tvorbe, 

- razvijajo samostojnost pri konstruiranju tridimenzionalnih oblik,  

- razvijajo kritičen odnos do neurejenosti okolja, 

- razvijajo zmožnost samostojnega interpretiranja. 

 

 
3.5.2 Izvedba učne ure 

 

UČNA PRIPRAVA 
 

Razred: 5. a Datum: 30.5.2012 

Predmet: likovna vzgoja 

Likovno področje: prostorsko (kiparsko in arhitekturno) oblikovanje 

Likovna tehnika: upogibanje, sestavljanje, zlaganje, izrezovanje, lepljenje, barvanje, ...  
različnih materialov 

Likovni prostor: učilnica in šolsko igrišče 

Likovna naloga: Oblikovanje tridimenzionalnih oblik iz umetnih in naravnih materialov ter 
njihovo umeščanje v prostor.  

Likovni motiv: Varujmo naravo in življenje v njej. 

Likovni materiali, orodja in podlage: naravni (vejice, listje, praprot, trava), umetni (papir za 
izdelavo kolaža, krep papir, trši šeleshamer, karton, žica, paličice) in odpadni materiali (vrvi, 
revije, kartonska embalaža živil ali zdravil, plastična embalaža, izdelki iz umetnih mas, 
stekleni izdelki), tempera barvice; čopiči, palete, škarje in noži za karton; lepenka, časopisni 
papir in lepilni trak 

Metode dela: razlaga, pogovor, demonstracija, praktično delo, m. transponiranja in 
alternative, m. kompleksnosti in prepletanja 

Oblike dela: frontalna, skupinska 

Učna sredstva in pripomočki: računalnik, diaprojektor, fotografije del znanih likovnih 
ustvarjalcev 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Medpredmetne povezave: NIT, DRU  
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Cilji: 
Učenci: 

• opredelijo posebnosti naravnih in umetnih materialov, 

• ob likovnih delih spoznajo likovne pojme reciklaža, instalacija in umetnost krajine, 

• opredelijo pojme kiparstvo, arhitektura in oblikovanje krajine, 

• razvijajo kritičen odnos do neurejenosti okolja, 

• razvijajo zmožnost samostojnega in skupinskega interpretiranja, 

• uporabijo različne veščine komuniciranja in medsebojnega sodelovanja, 

• razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi materiali in pripomočki 
za izražanje v tridimenzionalnem prostoru, 

• razvijajo občutek za razporejanje oblik v tridimenzionalnem prostoru, 

• v kombinaciji različnih materialov sestavijo različne tridimenzionalne oblike in jih 
postavijo v prostor. 

Literatura in viri: 
• Učni načrt. Program osnovnošolskega izobraževanja. Likovna vzgoja. (2004). 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo. 

• Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja [elektronska verzija]. (2011). 
Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

• Robert Smithson: Spiral Jetty. Pridobljeno 22.5.2012 s svetovnega spleta: 
http://theslideprojector.com/art1/art1summer/art1lecture10.html 

• Eko umetnost: Inštalacija iz plastenk. Pridobljeno 22.5.2012 s svetovnega spleta: 
http://inhabitat.com/eco-art-plastic-bottle-installation-in-nyc/ 

• Onesnaženje mesta. Pridobljeno 22.5.2012 s svetovnega spleta: 
http://adsoftheworld.com/media/print/central_pollution_control_board_scooter 

• Veliko vode izgubimo. Pridobljeno 22.5.2012 s svetovnega spleta: 
http://webecoist.momtastic.com/2008/12/14/water-snow-ice-art/6-flowing-pixels-
cartoon-water-art1/  

 

Potek učne ure po etapah 
 

Učna etapa 
Potek učne ure 

UČITELJ UČENCI 

 
UVOD Z 
MOTIVACIJO 
 

 
Učence lepo pozdravim. Nato po 
razredu pošljem 2 vrečki iz blaga in jih 
pozovem, naj vsak otipa predmet v eni 
izmed vrečk in mnenje zadrži zase. 
 

 
V tišini otipajo predmet v vrečki 
in razmislijo, kaj bi to lahko bilo. 
Ko vrečki zaokrožita po razredu, 
na moj poziv povedo svoja 
mnenja, domneve in ugotovitve. 
 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Vesna Horvat; diplomsko delo 

 - 55 -  

 
Predmeta vzamem iz vrečk in potrdim 
njihove domneve. 
 

 
 
 

 
OSREDNJI 
DEL 
 
 
 
Spoznavanje 
likovnih 
pojmov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Učence pozovem, naj opišejo 
predmeta. 
 
 
 
Pogovor usmerim na materiale, ki jih 
lahko uporabljamo pri pouku likovne 
vzgoje za oblikovanje kipov ali 
arhitekturnih tvorb, izpostavim trde in 
upogljive materiale ter jih usmerim v 
njihovo opisovanje. 
 
 
Učence vprašam, kaj lahko naredimo 
iz teh materialov. Pojasnim pojem 
reciklaža in jih usmerim v opredelitev 
pojmov kiparstvo, arhitektura ter 
oblikovanje krajine. 
 
 
 
 
Učence vprašam iz katerih materialov 
likovni ustvarjalci oblikujejo kipe in 
arhitekturne tvorbe ter kaj želijo z 
oblikovanimi kipi in arhitekturnimi 
tvorbami sporočiti gledalcem. 
 
Učence vprašam, kje likovni 
ustvarjalec oblikuje kipe in 
arhitekturne tvorbe. Pojasnim jim, da 
jih lahko oblikuje v ateljeju, v studiu 
za načrtovanje arhitekture in tudi 
okolja, nato pa jih npr. kipar razstavi v 
galeriji ali pa kje na prostem, npr. na 
ulici, v parku, na kakšnem zanimivem 
kraju v naravi. Po arhitekturnem 
načrtu pa gradbeniki zgradijo stavbe 
 

 
Naštevajo zunanje značilnosti, 
rabo v vsakdanjem življenju, 
opišejo material iz katerega sta 
narejena itd. 
 
Naštevajo naravne in umetne 
materiale, jih opisujejo ter 
naštevajo njihove značilnosti. 
Posebej opisujejo trde in 
upogljive materiale ter 
izpostavijo posebnosti umetnih 
materialov. 
 
Razglabljajo o možnostih 
oblikovanja iz različnih 
materialov. Spoznajo pojem 
reciklaža in razložijo pojme 
kiparstvo, arhitektura ter 
oblikovanje krajine. Naštevajo 
kiparske materiale ter opisujejo 
njihove posebnosti.  
 
Pripovedujejo, da veliko likovnih 
del ustvarjalcev, še posebej 
kipov, nosi sporočilo ali 
opozorilo na nek problem. 
 
 
Naštevajo različne notranje in 
zunanje prostore. 
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in uredijo okolje. 
 
Pojasnim jim še, da se lahko likovni 
ustvarjalci posebej zavzamejo za 
varovanje okolja in svoje stvaritve 
ustvarijo tudi v naravi sami in sicer 
tako, da naravo nekoliko preoblikujejo 
zato, da bi opozorili na probleme, ki so 
povezani z njenim uničevanjem. 
 
Pokažem jim nekaj fotografij likovnih 
stvaritev, ki jih skupaj opazujemo in 
opišemo: 

- Kaj mislite, katere materiale je 
uporabil ustvarjalec? Ali mislite, 
da je stvaritev po zaključku 
oblikovanja podrl ali jo je 
prepustil naravnim vplivom? 

- S kakšnim namenom bi lahko 
izdelal določeno stvaritev? Ali 
mislite, da nas želi na kaj 
opozoriti, nam kaj sporočiti? 

Pojasnim pojma instalacija in 
umetnost krajine. 
 
Instalacije so likovne stvaritve, ki so 
sestavljene iz različnih že oblikovanih 
predmetov ter naravnih in umetnih  
materialov. Razstavljene so na enem 
mestu v notranjem ali zunanjem 
prostoru in nosijo eno ali več idej, 
ljudje pa jih lahko prosto ocenjujejo. 
 
Umetnost krajine je umetnost, pri 
kateri likovni ustvarjalec ustvarja v 
naravi in iz narave same, torej 
uporablja pretežno naravne materiale. 
Razvije idejo in oblikuje stvaritev, s 
katero opozori na življenjske probleme 
(npr. varovanje okolja). To stvaritev 
tudi pusti razstavljeno v naravi, kjer 
počasi mineva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opazujejo fotografije in izražajo 
svoja mnenja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoznajo pojma instalacija in 
umetnost krajine. 
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Predstavitev 
likovne naloge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Likovno 
izražanje 
 

 
Zastavim jim nekaj vrašanj glede 
ustvarjanja v naravi: 

- Kaj mislite ali lahko likovni 
ustvarjalci ustvarjajo kar kjerkoli 
v naravi? Ali lahko npr. 
ustvarjamo na sosednem vrtu, ali 
v mestnem parku, ali nekje v 
gorah? 

- Zakaj ne? Kaj potrebujemo za to? 
- Problem pa je še v nečem 

drugem. Če uporabljamo umetne 
ali odpadne materiale ali lahko 
naravo tudi po nepotrebnem 
onesnažujemo? 

- Kako pa bi se lahko izognili 
onesnaževanju? Kakšne materiale 
bi lahko uporabili? 

- Ali bi se taka likovna dela 
ohranila? 

 
Učencem pojasnim, da bojo tudi oni 
ustvarjali na podoben način. Povem 
jim, da jih bom razdelila na 4 skupine 
in vsaki skupini določila dejavnost. 
Vsaka skupina bo zasnovala idejo za 
sporočilo o varovanju okolja in jo nato 
likovno izrazila. Ko si bodo razdelili 
vloge in pripravili vse potrebno, bodo 
pričeli z delom najprej v učilnici. Nato 
jim pojasnim katere likovne materiale 
bojo uporabili (naravne in umetne) in 
kako naj jih uporabijo. Povem jim še, 
da bomo likovne izdelke dokončali na 
šolskem dvorišču, kjer jih bojo tudi 
pustili razstavljene, pospravili pa jih 
bojo čez nekaj dni. 
 
Učence razdelim na skupine, določim 
dejavnosti in jim naročim, naj 
pripravijo likovni material, podlage, 
orodja in pripomočke za delo. 
 
 

 
Razmišljajo o ustvarjanju v 
naravi in spoznajo, da za 
ustvarjanje potrebujemo 
dovoljenje lastnikov parcel, da 
moramo skrbeti za okolje tako, 
da ga ne onesnažujemo po 
nepotrebnem, da je pametneje 
uporabljati samo naravne 
materiale, ki jih lahko pustimo v 
naravi, da taka likovna dela niso 
trajna in da jih lahko ohranimo le 
na fotografiji ter da moramo, če 
uporabljamo umetne ali odpadne 
materiale, na koncu izdelke 
pospraviti. 
 
 
 
 
 
Pozorno poslušajo navodila in 
sledijo opisu likovne naloge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razporedijo se po skupinah in 
pripravijo likovni material, 
podlage, orodja in pripomočke 
za delo. 
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Učencem v skupinah svetujem pri 
načrtovanju in med uro skrbim, da vsi 
sodelujejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po dokončanju dela v učilnici učence 
pozovem, naj pospravijo učilnico in 
pripravijo vse potrebno za postavitev 
stvaritve na šolskem dvorišču.  
 
 
Ko se učenci preselijo na šolsko 
dvorišče se dogovorimo, katero 
območje na igrišču bo od katere 
skupine, nato pa jih pozovem k 
nadaljevanju dela. 
 

 
Znotraj skupin razmislijo o ideji 
sporočila in ustvarijo načrt za 
delo. Nato pričnejo z delom. Pri 
tem med seboj sodelujejo, 
izvedbo kritično ocenjujejo in 
stvaritev sproti dopolnjujejo. Če 
prej končajo, pomagajo drugim 
skupinam. 
 
Ko vse skupine končajo z delom, 
počakajo, da se izdelki posušijo.  
 
Ko vse skupine pospravijo 
učilnico, polizdelke, skupaj s 
potrebnim materialom, orodji in 
pripomočki odnesejo na šolsko 
dvorišče.  
 
Na šolskem dvorišču razmislijo o 
območju, kjer bo razstavljen 
njihov izdelek in nadaljujejo s 
postavitvijo izdelkov. 
 

 
ZAKLJUČNI 
DEL 
 
Vrednotenje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ko vse skupine zaključijo z delom, 
učence zberem in jih pohvalim. 
  
Z učenci oblikujemo kriterije za 
vrednotenje nastalih stvaritev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z učenci pokomentiramo in kritično 
ovrednotimo njihovo delo. 
 
 

 
Vsi učenci se zberejo na sredini 
igrišča.  
 
Razmislijo o kriterijih za 
vrednotenje likovnih del in 
podajo svoje predloge. Kriteriji 
vrednotenja so lahko:  

- pester izbor uporabljenih 
likovnih materialov, 

- ustrezna uporaba naravnih 
in umetnih materialov, 

- izvirnost ideje za rešitev 
likovne naloge. 

 
Vsaka skupina določi vodjo, ki 
opiše njihovo stvaritev in pove  
kdo je imel kakšno vlogo pri  
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Učencem se zahvalim za sodelovanje 
in popestritev dneva. 
 

 
ustvarjanju. Ostali jo opredelijo 
po kriterijih in izpostavijo idejo 
sporočila. Nato se vrnejo v 
razred. 
 

 
Čez nekaj dni se vrnem in učence 
opomnim, da je čas razstave potekel in 
da morajo izdelke pospraviti. 
 

 
Razumejo, da umetni materiali 
onesnažujejo okolje, zato skupaj 
pospravijo vse, kar ne spada v 
naravo. 
 

 

Priloge k učni pripravi: 
 

            Robert Smithson: Spiral Jetty                           Eko umetnost: Instalacija iz plastenk 

         
 
                     Onesnaženje mesta                                               Veliko vode izgubimo 
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3.6 Analiza izvedbe učne ure 

 
Pouk je potekal, kot je bilo predvideno v učni pripravi. Motivacijska dejavnost v uvodu je 

učence pritegnila in z zanimanjem so pričakovali nadaljevanje. V teoretičnem delu osrednjega 

dela učne ure so učenci obnovili in razširili svoje znanje glede oblikovanja tridimenzionalnih 

oblik iz umetnih in naravnih materialov ter ga poglobili z razmišljanjem o varovanju okolja. 

Ker sem jim vse likovne pojme predstavila jasno in nazorno, s pomočjo fotografij, so jih hitro 

usvojili in uresničili vse začrtane učne cilje. Tudi likovni motiv jih je takoj pritegnil, zato je 

večina učencev nestrpno čakala na pričetek dejavnosti. Nekateri učenci so se nekoliko 

pritoževali nad načinom razdelitve v skupine, a so kmalu popustili. Praktično delo v učilnici 

je potekalo kot po načrtu, dokler se trije člani ene izmed skupin niso začeli dolgočasiti. Začeli 

so motiti ostale in povzročati nemir. Učiteljica mi je pojasnila, da so disciplinske težave z 

njimi pogoste, zato sem v tej skupini uporabila drugačen pristop s pozitivno spodbudo in s 

tem preprečila uničevanje ustvarjalnega vzdušja v učilnici. V nadaljevanju je delo potekalo 

brez večjih težav. Učenci so si med seboj pomagali in aktivno sodelovali pri reševanju 

likovnega problema. Ko so vse skupine zaključile z delom, smo nastale likovne stvaritve 

pazljivo odnesli na šolsko dvorišče. Razstavili smo jih v kotu igrišča, da bi čim manj ovirale 

ostale učence pri igri in hkrati pritegnile poglede tudi mimoidočih obiskovalcev. S 

postavitvijo lastnih izdelkov na izbranem območju na šolskem dvorišču so bili učenci 

navdušeni in s ponosom so si ogledali svoje in stvaritve drugih skupin. Pri vrednotenju so 

svoja mnenja izrazili jasno in podali konstruktivno kritiko. Vsak izmed učencev je povedal, 

kaj je bilo dobro in kaj bi lahko storili drugače. Pospravljanje izdelkov, ki smo ga izvedli čez 

slab teden dni, je potekalo hitro. Učenci so bili ob tem vidno razočarani, ker so pričakovali, da 

se bodo njihove likovne stvaritve bolje ohranile. Izrazili so obžalovanje, da izdelkov niso 

mogli obvarovati pred starejšimi učenci, ki so jih namerno postopoma uničevali. 

 

Nekaj izjav učencev: 

- »Všeč mi je bilo, da smo delali po skupinah in da smo izdelke razstavili v naravi.« 

- »Zelo mi je bilo všeč, da smo izbirali skupine s kartončki.« 

- »Meni je bilo super! Tema je bila odlična. Najbolj mi je bilo všeč zeleno mesto.« 

- »Ničesar ne bi spremenil. Všeč mi je bilo, ko smo šli na dvorišče obesit izdelke, ki 

smo jih naredili v skupini.« 

- »Naloge so bile zanimive in zabavne.« 

- »Všeč mi je bilo delo v skupini.« 
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- »Všeč sta mi bila zeleno mesto in gradnja mostov za žabe. Škoda, ker nismo imeli še 

več časa.« 

- »Všeč so mi bile rože in tudi drugi izdelki.« 

- »Vse je bilo odlično! Brez besed.« 

- »Všeč mi ni bilo le to, da so, ko smo končali in izdelke razstavili v naravi, otroci iz 

drugih razredov začeli postopoma uničevati naše izdelke.« 

 

 

3.6.1 Obdelava podatkov 

 

Po zaključenem nastopu sem izvedla obdelavo podatkov in rezultate prikazala v naslednjih 

tabelah. 

 

Tabela 1: Rezultati ocenjevanja motivacije, aktivnosti in izvirnosti učencev 

Dejavnik likovnih zmožnosti učencev 
Število učencev 

f f% 

MOTIVACIJA   

zelo motiviran 17 77,3 

delno motiviran 5 22,7 

ni motiviran 0 0 

skupno 22 100 

AKTIVNOST   

zelo aktiven 19 86,4 

delno aktiven 3 13,6 

ni aktiven 0 0 

skupno 22 100 

IZVIRNOST   

zelo izviren 19 86,4 

delno izviren 3 13,6 

ni izviren 0 0 

skupno 22 100 

LEGENDA:    f = število učencev 

                   f% = število učencev izraženo v odstotkih 
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Tabela 2: Rezultati ocenjevanja motivacije, aktivnosti in izvirnosti učencev (učiteljica) 

Dejavnik likovnih zmožnosti učencev 
Število učencev 

f f% 

MOTIVACIJA   

zelo motiviran 19 86,4 

delno motiviran 3 13,6 

ni motiviran 0 0 

skupno 22 100 

AKTIVNOST   

zelo aktiven 21 95,5 

delno aktiven 1 4,5 

ni aktiven 0 0 

skupno 22 100 

IZVIRNOST   

zelo izviren 18 81,8 

delno izviren 4 18,2 

ni izviren 0 0 

skupno 22 100 

LEGENDA:    f = število učencev 

                   f% = število učencev izraženo v odstotkih 

 

 

Moje ugotovitve in ugotovitve učiteljice sem nato primerjala in rezultate združila v eno samo 

tabelo, s pomočjo katere sem lahko odgovorila na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

Tabela 3: Rezultati ocenjevanja motivacije, aktivnosti in izvirnosti učencev (skupna) 

Dejavnik likovnih zmožnosti učencev 
Število učencev 

f̄ f̄% 

MOTIVACIJA   

zelo motiviran 18 81,8 

delno motiviran 4 18,2 

ni motiviran 0 0 

skupno 22 100 
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AKTIVNOST   

zelo aktiven 20 90,9 

delno aktiven 2 9,1 

ni aktiven 0 0 

skupno 22 100 

IZVIRNOST   

zelo izviren 18 81,8 

delno izviren 4 18,2 

ni izviren 0 0 

skupno 22 100 

LEGENDA:    f̅ = povprečno število učencev 

                   f̅% = povprečno število učencev izraženo v odstotkih 

 

Kot je razvidno iz zadnje tabele, je bil velik delež učencev (81,8%) zelo motiviran za 

izvajanje kiparske in arhitekturne naloge izven učilnice. Delno motivirani so bili v povprečju 

štirje učenci (18,2%). Zelo aktivni pri izvajanju kiparske in arhitekturne naloge izven učilnice 

so bili skoraj vsi učenci (90,9%), manj aktivnosti sta pokazala le dva učenca (9,1%). Pri 

ugotavljanju izvirnosti pa je bila potrebna posebna pozornost, saj so učenci delali v skupinah. 

Po dobljenih podatkih opazimo, da je bil precej visok odstotek učencev (81,8%) zelo izvirnih 

pri rešitvi likovnega problema, delno izvirni pa so bili le štirje učenci (18,2%). 

 

Glede na pridobljene rezultate lahko trdim, da kiparska in arhitekturna dejavnost izven 

učilnice učence zelo motivira, da v njih spodbudi visoko stopnjo aktivnosti pri delu in jih 

privede do zelo izvirne rešitve likovnega problema. 
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3.7 Analiza likovnih del učencev 

 
Skupina 1: V skupini je sodelovalo 5 učencev. 

Takoj so si smiselno razdelili zadolžitve in delovali 

kot ekipa. Vsi člani skupine so bili aktivni in 

izredno motivirani, hkrati pa so prav vsi prispevali 

k izvirni ideji. Razvili so namreč idejo, kako 

pomagati žabam pri varnem prehodu čez cesto, 

zato so izdelali cesto iz tršega papirja in jo porisali 

z debelim flomastrom. Sestavili so tudi več 

mostičkov iz različnih kartonskih škatlic in druge 

odpadne embalaže, ki so jo na koncu 

samoiniciativno prelepili z listjem in ostalimi 

naravnimi materiali. Žabe iz umetnega materiala so 

napihnili in jih razporedili po cesti. S tem so opozorili na njihovo varovanje. Z umetnim 

materialom (plastična masa) so hkrati opozorili tudi na to, da ta material močno onesnažuje 

okolje. 

 

Skupina 2: V skupini je sodelovalo 6 

učencev. Že ob pričetku učne ure so 

izkazali nezanimanje za vsebino učne 

snovi, zato tudi v izvedbo naloge niso 

vložili veliko truda. Trije učenci so 

bili le delno motivirani in aktivni le 

ob spodbudi, zato so nekoliko ovirali 

ostale člane skupine. Ti so svojo 

nalogo dobro opravili in se izkazali z 

izvirno idejo. Odpadne materiale so 

ločili na tri skupine: na predmete iz plastike, iz papirja in kartona ter steklene predmete. Na 

vsak predmet so privezali vrvico. Nato so jih prebarvali z rumeno in modro barvo. Na 

steklene predmete so nalepili rdeče nalepke z opozorilom, da so predmeti iz stekla. Ko so se 

izdelki posušili, so jih obesili na drevesa, jih tako okrasili, hkrati pa opozorili na varovanje 

okolja in skrb za njegovo očiščenje. 
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Skupina 3: V skupini je sodelovalo 5 učencev. Bili 

so dobro motivirani, izvirni in tudi aktivni, vendar 

preveč samokritični in zaradi tega tudi nekoliko 

počasnejši. Rezultat tega je bil, da so izdelali manj 

cvetlic, kot sem pričakovala. Za stebla cvetlic so 

uporabili veje in kartonske tulce, ki so jih ovili z 

zelenim papirjem. Cvetne liste so izdelali iz trakov, 

barvnega papirja, listja in drugih materialov. Na 

stebla so jih privezali z vrvico ali prilepili z lepilom v 

stiku oz. lepilnim trakom. Cvetlice so nato razporedili 

po travi. Okrasili so pusto površino dvorišča in s tem 

izkazali svojo željo, da bi lahko skakali po zeleni 

površini in občudovali cvetoče dvorišče. 

 
 

Skupina 4: V skupini je sodelovalo 6 

učencev. Učenci v tej skupini so bili 

najbolj aktivni, motivirani in zelo 

izvirni. Niso potrebovali niti najmanjše 

spodbude. Med seboj so sodelovali in si 

pomagali. Za oblikovanje prostorskih 

tvorb so uporabili kartonske škatle, v 

katere so vrezovali okna in vrata ter 

izoblikovali stolpnice in hiše. Tudi 

prebarvali so jih s tempera barvami in 

nekatere polepili z listjem in ostalimi naravni materiali. Oblikovane prostorske tvorbe so 

razporedili po travniku in zgradili zeleno naselje, v katerem bi se bolje počutili, se lahko vsak 

trenutek igrali na zelenih površinah ter dihali svež in čist zrak. 
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4 SKLEP 

 
Pri pouku likovne vzgoje učenec spoznava likovne pojme in praktično dela. Prav praktično 

delo pa učenca tudi pripelje v najbolj neposreden stik z naravo in mu tako omogoča, da jo 

spoznava. To lahko počne na igriv način, saj lahko učitelj igro uporabi kot pomoč za 

intenzivno delo. Za učence ni boljše aktivnosti, ki bi hkrati združevala ustvarjalnost, učenje in 

zabavo s priložnostjo za raziskovanje (Brooklyn & Shilling 2009). 

 

Prostorsko oblikovanje v učilnici in izven nje ponuja učencem neskončno možnosti za 

izražanje in razvijanje ustvarjalnosti. Za večji navdih za ustvarjanje jim lahko učitelj predstavi 

sodobne načine likovnega izražanja in jih poveže z ekološko problematiko, ki jo učenci 

spoznajo tudi pri drugih predmetih. Ta vsebina je aktualna, saj je vse bolj razširjeno 

razmišljanje o boljši prihodnosti s poudarkom na reševanju okoljevarstvenih problemov. 

Izviren in izkušen učitelj lahko tovrstne vsebine dobro izkoristi in jih vključi v likovno 

ustvarjanje tako, da jih poveže z vsebinami drugih predmetov. Pri tem naj upošteva razvojno 

stopnjo učencev in njihovo dotedanje znanje (izkušnje). Pri likovni dejavnosti pa naj spodbuja 

samostojnost učencev in jih podpira pri iskanju lastnih rešitev (individualnost izražanja). 

 

Ekološka osveščenost učencev se mi zdi pomembna, zato sem to vsebino tudi vključila v 

svojo raziskavo. Po izvedbi šolske ure in pogovoru z učenci lahko trdim, da se učenci 

zavedajo okolijskih problemov in da si želijo polepšati okolico šole. Dokazali so, da so za 

dosego tovrstnega cilja z likovnim izražanjem zelo motivirani in sposobni aktivno in z 

izvirnimi rešitvami prispevati svoj del k lepšemu in čistejšemu okolju. 

 

Med izvedbo raziskave so se pojavila tudi nekatera dodatna raziskovalna vprašanja, ki bi jih v 

prihodnje lahko obravnavali, npr. Ali kraj izvedbe likovne naloge (učilnica, šolsko dvorišče, 

gozd) vpliva na motivacijo/aktivnost/izvirnost učencev? Ali čas izvedbe likovne naloge (jutro, 

poldan, večer) vpliva na motivacijo/aktivnost/izvirnost učencev? Ali so deklice pri izvajanju 

likovne naloge bolj motivirane/aktivne/izvirne od dečkov? Ali bi bili učenci prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja pri izvedbi iste likovne naloge manj motivirani/aktivni/izvirni?  

 

Z izvedbo moje raziskave sem zadovoljna. Izboljšala bi le to, da bi namesto ene likovne 

naloge z različnimi dejavnostmi izvedla štiri posamezne likovne naloge in tako posvetila več 

pozornosti posameznim vsebinam. Učnih metod in oblik pri izvedbi ne bi spreminjala. 
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