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POVZETEK
V diplomskem delu obravnavamo prostorske predstave pri dvo- in tridimenzionalnih likovnih
področjih, natančneje pri slikanju in prostorskem oblikovanju v prvem obdobju šolanja. V prvem
delu smo predstavili razvoj likovnega izražanja predšolskih otrok in otrok v prvem vzgojnoizobraževalnem obdobju ter opisali likovno-izrazne tipe.
V empiričnem delu smo naredili podrobno analizo likovnih izdelkov, in sicer ugotavljali smo,
kako učenci predstavijo prostor pri slikanju in prostorskem oblikovanju ter določili likovnoizrazne tipe.
Glede na podana raziskovalna vprašanja smo ugotovili, da se med enako starimi otroki pojavljajo
razlike pri prikazovanju prostora na slikovni ploskvi in na maketi. Večina učencev se likovno
izraža v skladu s posameznimi fazami razvoja, nekaj učencev pa na višji ravni kot je značilno za
njihovo starost. Individualne razlike se med učenci pri likovnem izražanju pogosto pojavljajo in
prikažejo v likovno-izraznih tipih. Raziskava je pokazala tudi korelacijo med upodabljanjem
prostora pri slikanju in prostorskem oblikovanju, saj je približno 90 % otrok na primerljiv način
prikazalo prostor pri obeh likovnih področjih.
Ključne besede: prostorske predstave, likovni razvoj, likovno-izrazni tipi, prvo vzgojnoizobraževalno obdobje, slikanje, prostorsko oblikovanje.

ABSTRACT
In the diploma paper, we discuss spatial perception concerning two and three dimensional art
spheres; painting and spatial design in the first educational period, to be exact. First part
introduces development of art expression of preschool children and children in the first
educational period. In this part we also describe different art-expressive types.
The empirical part introduces a detailed analysis of art products; namely, we were interested in
how children present the space in their drawings and spatial designs, and wanted to determine
art-expressive types according to that.
Depending on the research questions, we found out that when representing the space either on a
picture surface or with a model, children of the same age do that differently. Artistically, most of
the pupils express themselves in accordance with different stages of art development. However,
among them there are some who are on a higher level than is typical of their age. Individual
differences in the art expression appear also due to the influence of the art-expressive types. The
research shows a correlation between representation of the space on a drawing and in a spatial
design as well; approximately 90 % of the children represented the space in the same way in both
art spheres.
Keywords: spatial perception, artistic development, art-expressive types, first educational
period, painting, spatial design.
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1 UVOD
Takrat, ko otroci pričnejo čebljati in hoditi, se začne njihovo raziskovanje sveta in pojavi se želja
po ustvarjanju. Tako iz peska gradijo gradove in potičke, gnetejo plastelin in oblikujejo figurice,
sestavljajo kocke ter preizkušajo sledi najrazličnejših pisal in risal. Likovno izražanje je na
začetku le igra, preko katere otrok spoznava in razumeva sebe ter svet, ki ga obdaja. Kasneje pa
preraste v tendenco po ustvarjanju in upodabljanju najrazličnejših oblik.
Likovno izražanje se ne glede na kulturno, rasno ali socialno okolje pojavi pri vseh otrocih v
enakem zaporedju, vendar kot pravi Slatinšek - Mlakar (2009), niso stopnje razvoja vedno togo
povezane s starostjo otrok, ampak se pojavljajo v odvisnosti od otrokovega zaznavanja,
mišljenja, gibanja, otrokovih lastnih interesov in motivacije.
Pri likovnem izražanju se otroci srečujejo z elementi likovnega izražanja, med katere uvrščamo
tudi prostor ter njegovo predstavo. Otrokova prostorska predstava se razvija kontinuirano in v
določenem zaporedju, odvisna pa je od tega, kako otrok spoznava in razumeva prostor.
Razumevanje prostora in prostorskih odnosov otrok pridobi z gibanjem v prostoru. Kot menita
Tomšič Čerkez in Zupančič (2011), na ta način otrok spoznava, raziskuje ter si tako izoblikuje
vedno boljše predstave o prostoru. »Z otrokovim razumevanjem prostora je tesno povezana
njegova predstavitev tridimenzionalnega prostora na ploskvi« (prav tam, 56).
Kako se bo otrok likovno izražal pa je odvisno tudi od njegovih individualnih značilnosti, zato je
pomembno, da kot dobri pedagogi poskrbimo, da pri učencih spodbujamo zmožnosti in
sposobnosti, ki ždijo v njih. Menimo, da učitelji premalo poudarka dajejo primerjavi izdelkov
vsakega učenca z različnih likovnih področij in da prevečkrat izdelke učencev ocenjujejo vse na
enak način, brez upoštevanja individualnih značilnosti posameznika, med katere uvrščamo tudi
likovno-izrazne tipe otrok.
Osrednji raziskovalni problem diplomskega dela se nanaša na prostorske predstave otrok pri
dvo- in tridimenzionalnih likovnih področjih. Raziskali bomo, kako učenci upodobijo prostor pri
slikanju in prostorskem oblikovanju, zanima nas ali obstaja korelacija med tema dvema
področjema ter kako likovno-izrazni tipi otrok vplivajo na prostorske predstave.
Raziskavo bomo izvedli v prvem in tretjem razredu devetletne osnovne šole.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 Otrokovo likovno izražanje
2.1.1 Razvoj otrokovega likovnega izražanja
Posamezne otrokove aktivnosti se pojavijo ob ustreznem razmerju psihofizičnih zmogljivosti
(Karlavaris in Berce - Golob, 1991).
Kot pojasnjujeta Duh in Vrlič (2003), vplivajo na razvoj likovnega izražanja vzporedni procesi
dozorevanja in učenja, ki so vidni v razvoju psihomotorike, spoznavanja in pridobivanja znanja o
okolju ter v razvoju sposobnosti in potrebe po prikazovanju znanja.
Gerlovičeva in Gregorač (1968) še dodajata, da se vsi otroci ne razvijajo enako hitro in da je zato
vsaka delitev razvojnih stopenj likovnega izražanja glede na starost otrok umetna tvorba, katero
sprejmemo samo kot pomoč pri razumevanju posameznih primerov otroških likovnih izdelkov.
Razvojne stopnje otroškega likovnega izražanja si vselej slede v enakem zaporedju, vendar se ne
vedno pojavijo pri isti starosti otrok in ne v vseh značilnostih na enak način.
Otrokov likovni razvoj sta Duh in Vrlič (2003) razdelila na sledeče stopnje oziroma obdobja:
– stopnja čečkanja oziroma stopnja likovnega izražanja s primarnimi simboli (od drugega do
četrtega leta),
– stopnja izražanja s sestavljenimi simboli (od četrtega do približno sedmega leta),
– stopnja intelektualnega realizma (od sedmega do enajstega leta),
– stopnja vizualnega realizma (od enajstega do šestnajstega leta),
– stopnja likovnega pojmovnega sistema (po šestnajstem letu).
V nadaljevanju bomo opisali glavne značilnosti likovnega razvoja otrok v predšolski dobi ter v
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Učenci prvega obdobja šolanja so tudi vključeni v
empirični del, zato smo njihovemu razvoju namenili nekoliko večjo pozornost.
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2.1.1.1 Likovno izražanje predšolskih otrok
Likovno izražanje otrok se prične med prvim in drugim letom starosti. To obdobje označujemo z
izrazom obdobje čečkanja. Otroci naključno ugotovijo, da materiali za seboj puščajo sledi, kar
se jim zdi zanimivo, zato z veseljem čečkajo. S svojim ustvarjanjem ne želijo ničesar
konkretnega upodobiti, čečkanje je samo odraz veselja nad gibanjem, produkt izražanja pa
nepovezane čačke. Otrok v tem obdobju še ne zanima barva, posvetijo se zgolj obliki (Duh in
Vrlič, 2003).
Za prikazovanje prostora je v tem obdobju značilen konglomerat, kar pomeni, da prostor v
likovnih delih še ni definiran. Vsak element je upodobljen posebej, tudi z različnimi težišči, kar
daje občutek razmetanosti likov na ploskvi (Tanay, 1988 v Kešina, 2012).
Pogačnik - Toličičeva (1986) to razvojno stopnjo poimenuje tudi drugače, in sicer gibalne sledi
ali motorična risba, saj pri likovnem izražanju otroci pridobivajo veliko gibalnih izkušenj.
Okrog tretjega leta starosti se pojavi obdobje simbolov. Otroci nepovezane čačke zgostijo v
krog, ki je prvi simbol v otrokovem likovnem izražanju in nosi nek pomen. Človek je prvi
objekt, ki ga otroci upodobijo s krogom, tega pa prekrižajo z navpičnico in vodoravnico. Krog je
simbol za celo telo, navpičnica, ki jo podkrepijo z vodoravnico, pa je izraz občutka za lastno
pokončno držo. Zatem krogu dodajo še roke in noge ter določene obrazne detajle, najpogosteje
so to oči, nos, usta in lasje. To obliko človeške figure imenujemo glavonožec (Gerlovič in
Gregorač, 1968).
S krogom otroci upodobijo vse, kar želijo, in sicer sebe, mamo, živali, avto, hišo … Temu se
kmalu pridružijo tudi druge oblike, kvadratne, trikotne in pravokotne. Le-te začnejo otroci
zavestno upodabljati. Živa bitja upodabljajo z mehkimi, predmete pa z oglatimi, ostrimi
oblikami. Temu obdobju pravimo tudi obdobje risanja preprostih simbolov. Tako upodobijo
človeka v navpični legi z osnovnimi udi, živali pa so upodobljene vodoravno in s človeškim
obrazom.
V tem obdobju v svoje izdelke aktivno vključujejo barvo, vendar je njena uporaba povsem
svobodna. Uporabljajo predvsem žive barve ter močna nasprotja. Njihov odnos do barve je
izključno čustvene narave. Tako bo otrok na primer mami narisal zelene lase, travo pa bo
upodobil v modri barvi (Duh in Vrlič 2003).
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Tomšič Čerkez in Zupančič še dodajata: »Med drugim in četrtim letom otroci razvrščajo oblike
po celotni ploskvi. Vsi robovi podlage, po kateri rišejo, so enakovredni« (Tomšič Čerkez in
Zupančič, 2011, 54).
Nekje pri četrtem letu starosti otroci prehajajo v obdobje sestavljenih simbolov. V tem obdobju
opazimo simbole z vedno več značilnostmi. Tako na primer upodobijo človeško figuro, ki jo
sestavijo iz glave, trupa in okončin. Na glavi in trupu lahko opazimo veliko podrobnosti in
dodatkov. V tem obdobju otroci tudi jasno nakažejo spol, moškemu narišejo hlače ter kratke lase,
ženski figuri pa narišejo trepalnice, dolge lase ter krilo. Pri upodabljanju figure se pojavi tudi
pravi kot, na navpično telo upodobijo vodoravne roke. Proti koncu tega obdobja se pojavijo
barvni znaki. V določeni barvi upodobijo določene podobe, tako trava postane zelena, strehe
rdeče, sonce rumeno (Duh in Vrlič, 2003).

2.1.1.2 Likovno izražanje v prvem razredu
Čeprav v tem obdobju otroci likovno izražanje še vedno dojemajo kot igro ter jih pri ustvarjanju
vodi raziskovalnost, spontanost, neomejenost in se njihov razvoj nadaljuje podobno kot v
predšolski dobi, pričnejo v prvem razredu upodabljati vse bolj zapletene oblike z veliko
podrobnostmi. Pri upodabljanju oblik se tako pojavi obrisna risba, ko otroci z eno linijo združijo
trup in roke ali pa trup in noge. Človeško figuro upodabljajo vedno bolj razgibano in tudi že v
profilu, posebno takrat ko nakažejo smer gibanja ali pa pogovor. Pri risanju se pojavijo
prekinjene in neprekinjene črte, valovnice ter linije različnih debelin in karakterja. Kljub
spontanemu likovnemu komponiranju, lahko opazimo razgibane likovne ritme ter bogate in
raznovrstne kompozicijske rešitve, zaznati je mogoče tudi podani likovni problem. Barve, ki jih
uporabljajo niso več samo osnovne, temveč bogate. Le-te med seboj mešajo, svetlijo in temnijo.
Razvije se tudi zavedanje o poslikavi in izpolnjenosti celotne ploskve (Duh in Vrlič, 2003).
Karlavaris in Berce - Golob (1991) ugotavljata, da so v pomenu vizualnega otrokove predstave o
svetu pretežno opisne, kar je razvidno v njegovem likovnem izražanju. Tako otrok nariše ljudi v
hiši, roke v žepu, ribe v vodi. Tak način upodabljanja poimenujemo rentgenska slika ali
transparentnost risbe. Otrok tako nariše tisto, kar ve o določenem pojavu, ne pa njegovega
dejanskega videza.
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Pogledi iz različnih smeri na določen predmet, izrez in prekrivanje so pojavi, katere srečamo pri
upodabljanju prostora (Duh in Vrlič, 2003).
Za to obdobje je značilno prikazovanje prostora na razvojno višji ravni kot doslej. Otroci se v
prostoru že znajo orientirati v relacijah zgoraj - spodaj ter levo - desno, zato se pri prikazovanju
prostora pojavi talna črta (Golomb, 1992 v Marjanovič Umek in Zupančič, 2001).
Gerlovičeva in Gregorač (1968) pravita, da podobo tako razdelijo na ploskev tal in ploskev
ozadja. Tla najpogosteje upodobijo z zeleno trato ali pa jo predstavlja kar rob formata. Na talno
črto postavijo vse podobe, ki stojijo na tleh. Še vedno pa lahko opazimo tudi podobe, ki lebdijo v
zraku. V zgornjem delu formata pa navadno naslikajo pas neba, ki ga pobarvajo modro ali pa
narišejo sonce in oblake.
»Šest- in sedem letniki so sposobni za nizanje, razvrščanje, sestavljanje in zidanje iz kamenčkov,
kock in podobne likovne igre. V igri gradijo tudi prostore, tako da premikajo pohištvo,
prevračajo stole, postavljajo različne ograde na prostem in podobno« (prav tam, 52).
Otroci so v tem obdobju pri likovnem izražanju usmerjeni predvsem v svojo domišljijo in čustva.
V likovne izdelke vnašajo veliko svežine in spontanosti (Conrad, 1964).

2.1.1.3 Likovno izražanje v drugem in tretjem razredu
V obdobju intelektualnega realizma se v otrokovem razvoju dogaja vrsto fizioloških, fizičnih in
duševnih sprememb. Otroci postajajo bogatejši tako na socializacijskem kot na emocionalnem
področju. Večja motorična spretnost jim omogoča uspešnost reševanja zahtevnih likovnih
problemov. Počasi prehajajo k abstraktnemu razmišljanju ter se prilagajajo različnim situacijam,
kar jih vodi k ustvarjanju zanimivih in izvirnih likovnih del. To obdobje poimenujemo tudi zlato
obdobje likovnega ustvarjanja. Zaradi večjih intelektualnih sposobnosti in večje tehnične
spretnosti ter zanimanja za svet okoli sebe se pojavi realnejši prikaz figur in predmetov (Duh in
Vrlič, 2003).
Kot pravita Karlavaris in Berce - Golob (1991), se v tem obdobju prične pojavljati večja
objektivnost likovnega izraza, ki se odraža v upodabljanju gibanja človeške figure ter v relativno
jasnejšem prikazu prostora. Gibanje najprej prikažejo tako, da upodobijo premikanje rok v
ramenih in nog v medeničnem sklepu, nato še v komolcih in kolenih, nazadnje pa v zapestju in
prstih. Premikanje glave pa prikazujejo z risanjem profila.
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Duh in Vrlič (2003) še dodajata, da gibanje nakažejo tudi tako, da podaljšajo določen ud. Poleg
kompleksnejšega prikaza gibanja in prostora je za to obdobje značilen tudi polnejši prikaz
različnih predmetov in odnosov med njimi. Velikosti določenih človeških in živalskih figur
otroci še vedno podrejajo čustvenemu razmerju. Tako na primer upodobijo policaja v križišču
večjega od ostalih ljudi, pa ne zaradi njegove velikosti, temveč pomembnosti.
Pri upodabljanju neke akcije v določenem časovnem zaporedju narišejo vse dogodke gibanja
naenkrat. Tako na primer narišejo igralcem več nog ali pa med igralci več žog.
Zaradi večje sposobnosti analitičnega mišljenja otroci v tem obdobju ustvarjajo zahtevnejše
kompozicije. Upoštevanje detajlov pri gradnji celote in sestavljanje oblik iz kombinacij likovnih
elementov, kažejo na dobro sposobnost opazovanja okolja. Na tej stopnji likovni izraz že gradijo
z uporabo poševnic, vendar večinoma še vedno izhajajo iz vertikalno-horizontalne
kompozicijske sheme.
Risbe ustvarjajo z bogatimi in raznovrstnimi linijami. S teksturami in rastri nakazujejo materiale
določenih objektov ali površine. Z oblikami, barvami in teksturami nakazujejo plastičnost,
valerske odnose ter variirajo kompozicije.
V tem obdobju otroci barve še vedno izbirajo glede na trenutno počutje in afiniteto do določene
barve. V njihovih izdelkih se pojavi bogastvo mešanih in svetlostnih odtenkov ter lestvica sivin.
Likovni izraz tako deluje ekspresiven, kolorističen ter tonsko bogat. Pri slikanju v drugem
razredu še vedno ustvarjajo z obrisno linijo.
Pri prikazu prostora otroci uporabljajo različne likovne rešitve. Pojavi se zvračanje oblik kot
posledica obračanja lista med ustvarjanjem. Najbolj pogosto opazimo ljudi, ki sedijo za mizo in
so zvrnjeni na ravnino formata (prav tam).
Karlavaris in Berce - Golob (1991) tak način prikaza prostora poimenujeta kot metodo
prostorskih zvratov po načelu največje jasnosti.
Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) ugotavljata, da nekje med sedmim in osmim letom v otroških
likovnih izdelkih opazimo težnjo po prikazovanju globine prostora, torej kar je v naravi bližje, se
nahaja na spodnjem robu, kar je oddaljeno pa na zgornjem robu formata. Tak način prikazovanja
prostora Grgurič in Jakubin (1996) poimenujeta vertikalna perspektiva.
Nasproti vertikalni perspektivi se v prikazovanju prostora pojavi tudi obrnjena perspektiva.
Zanjo je značilno, da so večje tiste podobe, ki so v oddaljenosti in manjše tiste, ki so v prostoru
bližje.
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V tem obdobju otroci hkrati prikažejo predmet iz več strani, in sicer čelno, hrbtno in bočno stran,
največkrat hiše. Tak način upodabljanja poimenujemo razstavljanje oblik.
Pojavi se tudi poliperspektiva. To je način oblikovanja prostora, ko otroci razporejajo predmete z
več zornih kotov. Nekatere upodobijo s strani, druge od zgoraj ali spodaj, tretje frontalno (prav
tam).
Nekje pri osmih letih opazimo pri otrocih razumevanje elementarne perspektive, kar pomeni, da
so sposobni upodobiti določen predmet, kot ga vidijo drugi in le on sam (Tušak, 2010 v Kešina,
2012).
V tem obdobju otroci postajajo dovzetnejši za prerisovanje, podrisovanje ter popravljanje
nastalih izdelkov. Zato je učiteljeva naloga, da s kvalitetnim pedagoškim pristopom v učencih
spodbuja ustvarjalnost in kreativnost ter preprečuje prej omenjene slabe navade, ki so značilne za
to obdobje likovnega izražanja (Duh in Vrlič, 2003).

2.1.2 Likovno- izrazni tipi otrok
Pri raziskovanju posebnosti likovnega izražanja ugotovimo, da se poleg razlik v likovnih
sposobnostih med enako starimi otroki, pojavljajo tudi razlike, ki se kažejo v njihovih značajskih
posebnostih. Zaradi teh individualnih razlik med otroki lahko govorimo o likovno-izraznih tipih.
Individualnosti likovnega dela ni lahko opredeliti, saj težko govorimo o enoznačni konstelaciji
psiholoških sposobnosti, ki bi zaznamovala posameznika (Karlavaris, 1974).
»Večina ustvarjalcev nima tako izrazite konstelacije sposobnosti, da bi prevladovala samo ena in
bi se preko nje dalo popolnoma jasno opredeliti umetnikovo individualnost« (Berce - Golob in
Karlavaris, 1991, 66).
Karlavaris (1974) je likovno-izrazne tipe otrok razdelil v tri skupine, ki se razlikujejo glede na:
•

psihološke značilnosti (vizualni in imaginativni tip, analitični in sintezni tip, intelektualni
in ekspresivni tip, lirsko-poetični tip in brutalno-grobi tip),

•

karakter izraza (konstruktivni in impulzivni tip, dekorativni in prostorski tip, grafični in
koloristični tip) in
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tehnične sposobnosti ter motivacijo (površen in natančen tip, spreten in nespreten tip,
hiter in vztrajen tip, hiter in površen tip, aktivno-impulziven in pasiven likovno-izrazni
tip).

2.1.2.1 Likovno-izrazni tipi glede na psihološke značilnosti
Glede na prikazovanje objektov iz zunanjega sveta ločimo vizualni in imaginativni izrazni tip.
Vizualni tip v svoje likovne izdelke prenaša vizualne vtise iz zunanjega sveta. Pri likovnem
izražanju se opira na sposobnost opazovanja in objektivno prikazovanje videnega. Ustrezajo mu
neposredno opazovani likovni motivi. Domišljijski tip pa se opira na svojo domišljijo in pri tem
zanemarja vizualne vtise. Spremlja ga nenavaden miselni svet in nerealni odnosi med objekti.
Njegovo delo je polno fantazije ter nepričakovanih kompozicijskih in kolorističnih razmerij.
Najbolj mu ustrezajo naloge z domišljijsko motiviko (Karlavaris, 1974; Podobnik, 2008).
Analitični in sintezni izrazni tip se razlikujeta glede na realizacijo oblike v posameznih
objektih. Analitični tip prehaja od detajlov k celoti. Njegov likovni izraz deluje razdrobljeno.
Sintezni pa prehaja od celote k detajlom. Pri oblikovanju se omeji na osnovno formo, ne spušča
se v podrobnosti. Kompozicija v njegovih likovnih delih deluje razgibano (prav tam).
Po psihološkem karakterju ločimo intelektualni in ekspresivni izrazni tip.
Intelektualni oziroma racionalni tip se pri reševanju likovnega problema opira predvsem na
razum, delo načrtuje, predvidi izvedbo ter dokončni videz dela. K reševanju pristopa
premišljeno, racionalno in objektivno. Ekspresivni oziroma emocionalni tip pa se opira predvsem
na svoja čustva in emocije ter se jim prepušča. Njegov izraz deluje ekspresivno in energijsko
močno. Postopka ne planira, ampak ga izvede spontano. Upodobljene oblike so največkrat
predimenzionirane, abstrahirane ali deformirane. Barve izbira premišljeno in usklajeno z
njegovim subjektivnim odnosom do objekta (prav tam).
Glede na karakter doživljanja razlikujemo lirsko-poetični in brutalno-grobi izrazni tip. Lirskopoetični oziroma senzitivni tip občuti lahkotnost linije in ima izredno občutljivost za barve.
Včasih se ne ozira na realnost oblik, zato so upodobljene podobe izrazito svojstvene. V njegovih
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delih lahko opazimo postavljanje objektov v zanimive likovne kompozicije. Brutalno-grobi tip
pa likovni izraz gradi z veliko moči in grobosti. Barve v njegovih delih so močne in izrazite
(prav tam).

2.1.2.2 Likovno-izrazni tipi glede na karakter izraza
Konstruktivni in impulzivni izrazni tip se razlikujeta glede na izraz in njegov izgled.
Konstruktivni tip se pri razporejanju likovnih elementov naslanja na občutenje trdne
konstrukcije. Njegov način oblikovanja se kaže po načelu od večjega k manjšemu, kar pomeni,
da najprej oblikuje osnovno obliko, ki jo kasneje razgiba z vnašanjem manjših delov. Impulzivni
tip se izraža spontano in hitro ter neodvisno od videne realnosti. Pogosto je nespreten pri uporabi
določenih materialov. Izraža se po trenutnem razpoloženju (Karlavaris, 1974; Podobnik, 2008).
Glede na interpretacijo objekta v prostoru ločimo prostorski in dekorativni izrazni tip.
Prostorski tip začuti prostor ter ga prikazuje na vizualni način. Svoj likovni izraz gradi na
prostorski razporeditvi likovnih elementov. Dekorativni tip začuti površino formata, njegov izraz
in barve predstavljajo dekorativni okras, brez zanašanja na vizualne objekte v realnosti (prav
tam).
Po naklonjenosti liniji in barvi razlikujemo grafični in koloristični izrazni tip. Grafični tip se
izraža z linijo, zato mu je likovno področje risanja bližje od ostalih področij. Pri slikanju ga
zanima predvsem oblika, barvi posveti malo pozornosti. Kompozicija v njegovih likovnih delih
je statična in uravnotežena. Koloristični tip pa se opira na izraznost barve, najpogosteje uporablja
intenzivne barve. Izostren občutek za barve, barvno harmonijo in kontrastnost pripomore k
dinamični razporeditvi barvnih ploskev v slikovni format (prav tam).
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2.1.2.3 Likovno-izrazni tipi glede na tehnične sposobnosti in motivacijo
Površen in pedanten izrazni tip se razlikujeta glede na pristop k izvedbi dela. Površen tip je
hitro zadovoljen s svojim delom ter ni vztrajen. Pedanten tip pa pazljivo in pozorno izvede vsak
detajl. Podobna tipa sta tudi spreten in nespreten izrazni tip (Karlavaris, 1974).
Glede na sposobnost hitrosti in vztrajnosti ločimo hiter in vztrajen izrazni tip, hiter in površen
izrazni tip, počasen in vztrajen izrazni tip ter počasen in površen izrazni tip (prav tam).
Aktivno-impulziven in pasiven izrazni tip se ločita po možnosti aktiviranja sposobnosti.
Aktivno-impulziven tip upošteva nasvete ter z lahkoto prične svojo likovno aktivnost. Pasiven
tip ima počasen pristop do dela ter težko sodeluje (prav tam).

3 EMPIRIČNI DEL

3.1 Opredelitev problema
Razvijanje prostorske predstavljivosti je eden izmed temeljnih ciljev oziroma nalog likovne
vzgoje. Pomembno je, da je učitelj seznanjen s stopnjami likovnega razvoja otrok in da skladno s
temi učence spodbuja in usmerja k opazovanju ter razumevanju prostorskih odnosov. Poleg tega
pa mora biti pozoren tudi na učenčeve individualne značilnosti in sposobnosti, ki jih opredeljuje
določen likovno-izrazni tip in temu primerno tudi ovrednotiti nastale izdelke.
Na vseh likovnih področjih lahko opazimo, kako učenci upodobijo prostor. Menimo, da večina
učiteljev sicer na posameznem področju posveča pozornost prostorskim predstavam učencev,
vendar ne daje poudarka primerjavi izdelkov z različnih likovnih področij.
V empiričnem delu bomo naredili analizo zbranih likovnih del, s katero želimo ugotoviti, kako
učenci predstavijo prostor pri slikanju in prostorskem oblikovanju, ali obstaja povezanost pri
upodobitvi prostora pri slikanju in prostorskem oblikovanju ter kako likovno-izrazni tipi otrok
vplivajo na prostorske predstave.
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3.2 Cilji raziskave
Glede na predmet in problem raziskave smo postavili sledeče cilje, s katerimi želimo ugotoviti:
•

kako učenci predstavijo (upodobijo) prostor pri dvo- in tridimenzionalnih likovnih
področjih (pri slikanju in prostorskem oblikovanju) v 1. in 3. razredu osnovne šole,

•

katere so podobnosti predstav prostora pri slikanju in prostorskem oblikovanju,

•

kako likovno-izrazni tipi vplivajo na predstavo (upodobitev) prostora.

3.3 Raziskovalna vprašanja
Na osnovi izpostavljenih ciljev smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja. Zanima nas:
1. Ali likovno-izrazni tipi otrok vplivajo na to, kako učenci predstavijo prostor pri slikanju in
prostorskem oblikovanju oziroma ali obstajajo razlike pri upodobitvi prostora med različnimi
likovno-izraznimi tipi otrok?
2. Ali se med otroki enake starosti pojavljajo razlike pri upodabljanju (predstavi) prostora pri
slikanju in prostorskem oblikovanju?
3. Kako prostorska predstava otrok pri slikanju vpliva na prostorsko predstavo pri prostorskem
oblikovanju oziroma ali obstaja povezanost/korelacija med tema dvema likovnima področjema?

3.4 Metodologija
3.4.1 Raziskovalne metode
Uporabili bomo analitično, deskriptivno in komparativno metodo znanstvenega pedagoškega
raziskovanja.

3.4.2 Raziskovalni vzorec
Raziskava temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu 41-ih učencev iz 1. a in 1. b-razreda
ter 24-ih učencev iz 3. a in 3. b-razreda devetletne osnovne šole.
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Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotki (f%) učencev glede na razred.
razred

f

f%

1.

41

63,0

3.

24

37,0

skupaj

65

100,0

3.4.3 Postopki zbiranja podatkov
V obeh oddelkih 1. razreda in obeh oddelkih 3. razreda bomo izpeljali učno uro za področje
slikanja, kjer bodo učenci upodobili motiv sprehod v dežju ter učno uro za področje prostorskega
oblikovanja, kjer bodo učenci upodobili motiv sanjske sobe.
Učne ure pouka likovne vzgoje bomo izpeljali s pomočjo vnaprej načrtovane in pripravljene
učne priprave (Priloga).

3.4.4 Postopek obdelave podatkov
Za analizo zbranih izdelkov bomo uporabili analitično, deskriptivno in komparativno metodo
znanstvenega pedagoškega raziskovanja. Analizirali bomo izdelke učencev in ugotavljali, kako
učenci upodobijo prostor pri slikanju in prostorskem oblikovanju, ali obstaja korelacija pri
upodobiti prostora med tema dvema področjema ter kako likovno-izrazni tipi otrok vplivajo na
njihove prostorske predstave.

3.5 Analiza likovnih izdelkov
V nadaljevanju bomo analizirali posamezne izdelke, ki so jih učenci izvajali na področju slikanja
in prostorskega oblikovanja. Pri vsakem učencu bomo opazovali: njegovo razmišljanje o
prostoru; kakšne so barve, s katerimi upodablja; na kakšen način uredi kompozicijo; kje upodobi
osrednji motiv, kako se zaveda in zapolnjuje razpoložljivi prostor, kako izvede likovno tehniko
ter določili likovno-izrazni tip.
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3.5.1 Izdelki učencev 1. a-razreda

Likovno delo 1: učenec 1

Likovno delo 2: učenec 1

Učenec je na sliki in na maketi prostor upodobil s talno in s stropno črto, na sliki talno črto
predstavlja travnata površina, stropno črto pa predstavljajo oblaki. Na maketi talno črto
predstavlja kar notranji rob kartonaste škatle, na stropu pa je upodobil svetilko. Na maketi je
prostor nakazal tudi z delnim prekrivanjem. Barvne ploskve so velike in majhne ter se na sliki ne
prekrivajo. Pri obeh učenčevih izdelkih lahko opazimo primerljivost barv, in sicer prevladujeta
topla oranžna barva in hladna modra barva oziroma komplementarni kontrast. Osrednji motiv je
na sliki upodobil na sredini, na maketi pa enakomerno po celoti. Na ploskvi je enakomerno in
uravnoteženo zapolnil površino, na maketi je enakomerno in uravnoteženo ter nazorno zapolnil
samo osrednjo steno, torej enako kot na sliki. Kompozicija je statična, urejena je v vodoravni
smeri, na maketi tudi trdna. Izraz barvne kompozicije pa se kaže kot energijsko močan. Na obeh
izdelkih je suvereno izvajal likovno tehniko.
Likovno-izrazni tip učenca je brutalno-grobi, saj je upodabljal v močnih in intenzivnih barvah in
likovni izraz gradil z veliko mero moči ter konstruktivni, kar se odraža pri postavitvi elementov v
trdno kompozicijo in v tem, da je najprej izoblikoval večjo formo, nato pa vanjo vnašal manjše
dele.

- 13 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tea Čandek; diplomsko delo

Likovno delo 3: učenec 2

Likovno delo 4: učenec 2

Učenec je na obeh izdelkih prostor predstavil s talno in s stropno črto. Na sliki je podobe postavil
na neravno talno črto, v liniji neba pa je upodobil oblake in sonce. Na maketi je talno črto
predstavil s preprogo, v zgornjem delu pa je upodobil svetilko. Kljub upodobljeni talni črti figuri
lebdita v zraku. Na sliki je od prostorskih ključev prisoten ključ delnega prekrivanja, z dežnikom
je prekril del hiše. Na sliki je osrednji motiv postavil bolj na desno stran, enako tudi na maketi.
Na obeh izdelkih je upodabljal v toplo-hladnem kontrastu, in sicer z rumeno in z zeleno barvo, s
katero so upodobljene večje barvne ploskve. Slikovno površino je enakomerno in uravnoteženo
zapolnil, na maketi ni v celoti zapolnil prostora. Kompozicija je statična, uredil jo je v vodoravni
smeri. Likovno tehniko je bolje izvedel na maketi kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni, saj je upodabljal hitro in impulzivno ter je nespreten
pri ravnanju z voščenkami in vodenimi barvicami.

Likovno delo 5: učenec 3

Likovno delo 6: učenec 3

Učenec je prostor na sliki in na maketi prikazal s talno črto, na katero je postavljal oblike, ena
izmed človeških figur je postavljena v talno ploskev. Na maketi je talna črta predstavljena s
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preprogo. Na obeh izdelkih je nakazal tudi globino prostora, saj so bližnje podobe upodobljene
spredaj, bolj oddaljene pa nad njimi. Izraz globine pa predstavlja tudi širok črn pas, ki ga na sliki
predstavljajo oblaki, katere je delno prekril s človeškimi figurami, na maketi pa preproga, ki jo je
tudi delno prekril. Na sliki je upodabljal s pestrimi barvami, na maketi pa z nepestrimi, hladnimi
barvami. Upodobil je velike in majhne barvne ploskve. Osrednji motiv je na obeh izdelkih
predstavljen bolj na sredini. Enakomerna in uravnotežena zapolnitev prostora na slikovni podlagi
je prikazana s smiselnim umeščanjem elementov v le-tega, na maketi je zapolnil tla, osrednjo
steno ter steno na desni strani. Kompozicija deluje dinamično. Likovno tehniko je v obeh
primerih dobro izvedel.
Likovno-izrazni tip učenca je vizualni. Prikazal je realne odnose, objekte je skušal upodobiti čim
bolj realno, kar se odraža tudi v izbiri barv, s katerimi je upodabljal.

Likovno delo 7: učenka 4

Likovno delo 8: učenka 4

Učenka je prostor na sliki in na maketi nakazala s talno črto, na sliki jo predstavlja travnata
površina, na maketi pa notranji rob kartonaste škatle, v zgornjem delu je upodobila zavese.
Barve, s katerimi je naslikala dežnik, je uporabila tudi pri okrasitvi sobe. Na obeh izdelkih
opazimo velike barvne ploskve, upodabljala je z modro, rumeno in rjavo barvo. Osrednji motiv
je na sliki postavila na sredino, na maketi pa razporedila po celoti. Na obeh izdelkih lahko
opazimo tudi ponavljanje oblik, in sicer na sliki so to dežne kaplje, na maketi pa srca, s katerimi
je okrasila steno. Od prostorskih ključev je prisoten ključ delnega prekrivanja in na sliki tudi
izrez. Slikovni prostor je enakomerno in uravnoteženo zapolnila, na maketi je barvno zapolnila
vse stene, elemente pa je razporejala samo na osrednji steni. Kompozicija je statična, uredila jo
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je v vodoravni smeri. Na maketi se izraz barvne kompozicije kaže kot dinamičen. Na obeh
izdelkih je dobro izvedla likovno tehniko.
Likovno-izrazni tip učenke je na sliki vizualni. Objekte je poskušala upodobiti čim bolj realno,
tudi izbira barv kaže na njeno dobro opazovanje. Na maketi pa se je opirala na izraznost barve,
kar pripisujemo kolorističnemu likovno-izraznemu tipu.

Likovno delo 9: učenka 5

Likovno delo10: učenka 5

Učenka je na sliki prostor prikazala s postavitvijo človeške figure v talno ploskev. Na maketi je
prostor prikazala s talno črto, ki jo predstavlja preproga, v zgornjem delu pa je upodobila
svetilke. Na sliki je s postavitvijo hišice nakazala globino prostora. Osrednji motiv je na sliki
postavila v središče, na maketi pa na levo in desno stran, tudi na sliki je nakazala smer levo in
desno od osrednjega motiva. Barvne ploskve se na sliki prekrivajo, enako tudi na maketi. Na
obeh izdelkih je upodabljala z modro, rumeno in rdečo barvo. Dekorativno je zapolnila
posamezne oblike, ritmično je ponavljala vzorce na dekličini kapi, jopici ter na steni. Zaveda se
celotne površine, ki ji je na voljo ter jo enakomerno in uravnoteženo zapolnjuje. Kompozicija je
statična, uredila jo je v vodoravni smeri. V obeh primerih je dobro izvedla likovno tehniko.
Likovno-izrazni tip učenke je dekorativni. Okraševala je posamezne ploskve, dodajala je veliko
detajlov, ti so opazni predvsem na človeški figuri. Opazimo tudi ritmično ponavljanje vzorcev.

- 16 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tea Čandek; diplomsko delo

Likovno delo 11: učenka 6

Likovno delo 12: učenka 6

Učenka je na sliki prostor predstavila z izrezom, v liniji neba pa je upodobila oblak. Na maketi je
prostor nakazala s talno črto, ki jo predstavlja preproga in s stropno črto, kjer je upodobila
svetilko. Na sliki je podobe prikazala od spredaj, na maketi pa tudi od strani. Osrednji motiv je
na sliki postavila v središče, tudi na maketi je razširjen kot na sliki in postavljen na sredino. Na
sliki in na maketi opazimo velike barvne ploskve, ki se ne prekrivajo. Na obeh izdelkih je
upodabljala z vijolično barvo. V obeh primerih ni prekrivala likov. Zaveda se celotne površine,
ki ji je na voljo ter jo enakomerno in uravnoteženo zapolnjuje. Kompozicijska shema na sliki
deluje vertikalno, na maketi pa horizontalno. Likovno tehniko je v obeh primerih dobro izvedla.
Likovno-izrazni tip učenke je lirsko-poetični. Opazimo lahkotnost linij ter premišljeno izbrane
podrobnosti.

Likovno delo 13: učenka 7

Likovno delo 14: učenka 7
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Učenka je na obeh izdelkih upodabljala s toplimi in s hladnimi barvami ter večinoma z velikimi
barvnimi ploskvami, ki se na maketi tudi prekrivajo. Prostor je upodobila s talno in s stropno
črto, in sicer na sliki jo predstavljajo luže, v liniji neba pa je upodobila oblake. Na maketi je
talna črta predstavljena s preprogo, na stropu pa je upodobila svetilko. Na maketi je upodobila
podobe od spredaj in od strani. Osrednji motiv je na sliki postavila na sredino. Maketa je
simetrična in osrednji motiv tudi izhaja iz postavitve na sredini. Zaveda se razpoložljive površine
in jo enakomerno ter uravnoteženo zapolnjuje. Kompozicija je na sliki statična, elemente je
razporedila vodoravno – vodoravna kompozicija, na maketi pa simetrična. Izraz barvne
kompozicije se kaže kot dinamičen in nemiren. Likovno tehniko je dobro izvedla v obeh
primerih.
Likovno-izrazni tip učenke je brutalno-grobi. Upodabljala je z intenzivnimi barvami, z
voščenkami je močno pritiskala, likovni izraz je gradila z veliko mero grobosti.

Likovno delo 15: učenka 8

Likovno delo 16: učenka 8

Učenka je na obeh izdelkih upodabljala s toplimi in s hladnimi barvami in tako ustvarila toplohladni kontrast. Opazimo razgibane poteze in velike barvne ploskve, ki se prekrivajo. Prostor je
zapolnila enakomerno in uravnoteženo. Na sliki je človeško figuro umestila v talno ploskev, v
liniji neba pa je upodobila oblake. Na maketi je prostor prikazala s talno črto, v zgornjem delu pa
je upodobila svetilko. Od prostorskih ključev je prisoten ključ delnega prekrivanja. Podobe je
prikazala od spredaj in od strani. Podobno kot na sliki, je tudi na maketi upodobila močan lik in
ga postavila na sredino. Kompozicija deluje dinamično. Na obeh primerih je dobro izvedla
likovno tehniko.
Ekspresivni likovno-izrazni tip učenke se kaže v pretirani poudarjenosti posameznih objektov.
Tudi barve je izbirala glede na čustven odnos do določenega objekta.
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Likovno delo 17: učenka 9

Likovno delo 18: učenka 9

Učenka je prostor predstavila s talno črto, na sliki jo predstavlja travnata površina, na maketi pa
je talno črto upodobila s preprogo, na katero je postavila posteljo. Na obeh izdelkih je uporabila
kombinacijo toplih (rumene in oranžne) in hladnih barv (modre in zelene). Osrednji motiv je na
sliki postavila na levo in na desno stran, na maketi pa enakomerno po celoti. Čeprav ni upodobila
veliko elementov, so le-ti enakomerno in uravnoteženo razporejeni, kar daje občutek
zapolnjenosti prostora. Kompozicija je na sliki simetrična, na maketi pa horizontalna. Na maketi
je bolje izvedla likovno tehniko kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenke je ekspresivni. Pokazala je čustven odnos do motiva, nekatere oblike
je predimenzionirala, določene deformirala. Tudi barve je izbirala glede na njen čustven odnos
do posameznega objekta.

Likovno delo 19: učenka 10

Likovno delo 20: učenka 10

Učenka je prostor na sliki prikazala z nizanjem podob na talno črto, ki jo predstavlja travnata
površina ter s črto neba, ki jo predstavljajo oblaki. Z lužami pred talno črto je nakazala globino
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prostora. Na maketi je pogled na sobo prikazala od spredaj, šla je čisto v prostor ter nakazala
plastičnost posameznih oblik, nekatere predmete je upodobila od spredaj, druge pa od strani.
Osrednji motiv je na sliki postavila na levo in na desno stran, na maketi pa enakomerno po celoti.
Barvne ploskve so velike in se prekrivajo, upodabljala je s toplimi in hladnimi barvami, na
maketi pa izstopa vijolična barva. Prostor je enakomerno in uravnoteženo zapolnila.
Kompozicija deluje trdno ter statično. Elemente je razvrstila v vodoravni kompozicijski smeri. V
obeh primerih je dobro izvedla likovno tehniko.
Likovno-izrazni tip učenke je prostorski, saj ima dobro razvite prostorske predstave, ki se kažejo
v jasni postavitvi posameznih objektov v prostor.

Likovno delo 21: učenec 11

Likovno delo 22: učenec 11

Učenec je na sliki prostor predstavil s talno črto, ki jo predstavlja travnata površina, v liniji neba
pa je upodobil oblake. Na maketi je pogled na sobo upodobil od zgoraj in pri tem kar dobro
upošteval položaj predmetov v prostoru. Z lestvijo, ki vodi do postelje je nakazal globino
prostora. Glede na razpoložljivo površino na sliki in na maketi ni enakomerno in uravnoteženo
zapolnil prostora. Na obeh izdelkih je upodabljal z vijolično, modro in zeleno barvo, opazimo
velike in majhne barvne ploskve, ki se prekrivajo. Določene ploskve je bolj prekril z
voščenkami, druge pa manj. Likovni izraz deluje monotono in pusto, kompozicija pa umirjena,
saj je elemente upodabljal v vodoravni smeri. Na sliki je osrednji motiv postavil bolj na levo
stran, enako tudi na maketi. Na maketi je bolje izvedel likovno tehniko kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni. Izražal se je v hitrem tempu ter bil hitro zadovoljen s
svojim izdelkom. Težave ima pri rokovanju z voščenkami.
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Likovno delo 23: učenec 12

Likovno delo 24: učenec 12

Učenec je prostor prikazal s talno in s stropno črto, na sliki jo predstavlja rob formata, v liniji
neba pa je upodobil oblake. Na maketi je talno črto upodobil s preprogo. Kljub talni črti pa
človeški lik na sliki in stol na maketi z eno nogo lebdita v zraku, posteljo in mizo je upodobil
brez nog, zato tudi le-ti lebdita v zraku. Na obeh izdelkih je upodabljal s hladno modro in toplo
oranžno barvo. Na sliki je upodabljal majhne barvne ploskve, na maketi pa velike in majhne, ki
se podobno kot na maketi ne prekrivajo. Osrednji motiv je na sliki postavil bolj na desno stran,
na maketi pa enakomerno po celoti. Upodobil je malo elementov ter ni upošteval razpoložljive
površine, saj ni enakomerno in uravnoteženo razporejal elementov. Kompozicija je statična,
elemente je uredil v vodoravni smeri. Na maketi je bolje izvedel likovno tehniko kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni. Upodabljal je v hitrem tempu ter je nespreten pri
izvajanju tehnike vodena barvica.

Likovno delo 25: učenec 13

Likovno delo 26: učenec 13
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Učenec je na sliki podobe postavljal v talno ploskev, v liniji neba pa je upodobil oblake.
Opazimo tudi razstavljanje oblik, saj je prikazal hkrati sprednjo in bočno stran hiše. Na maketi je
podobe postavil na talno črto, ki jo predstavlja preproga, v zgornjem delu pa je upodobil
svetilko. Na sliki in na maketi je poskušal nakazati globino prostora, na sliki majhna hiša deluje
oddaljena od ostalih podob, na maketi pa je globino nakazal z razporejanjem elementov enega
nad drugim. Osrednji motiv na sliki je upodobil bolj na levi strani, enako tudi na maketi. Pri
obeh izdelkih je učenec uporabil bogat barvni spekter, upodabljal je s toplimi in hladnimi
barvami, najbolj pa izstopa črna barva. Barvne ploskve so velike in majhne, nekatere se
prekrivajo. Na sliki so le-te raznoliko upodobljene, nekatere so bolj kritne z voščenkami in druge
manj. Prostor je zapolnil z enakomernim in uravnoteženim umeščanjem elementov v le-tega in
tako dosegel razgiban likovni izraz, vendar je na maketi zapolnil samo osrednjo steno. Na sliki je
kompozicija urejena vodoravno, na maketi pa bolj dinamično, vendar tudi vodoravno. Likovno
tehniko je dobro izvedel v obeh primerih.
Likovno-izrazni tip učenca je imaginativen, saj je učenec upodobil nenavadne podobe, ki so plod
njegove bujne domišljije.

Likovno delo 27: učenec 14

Likovno delo 28: učenec 14

Učenec je prostor na sliki in na maketi prikazal s talno črto. Na sliki jo predstavlja travnata
površina, v liniji neba pa je upodobil oblake. Na maketi pa talno črto predstavlja preproga. Kljub
talni črti pa nekatere podobe na obeh izdelkih lebdijo v zraku. Na sliki gre v globino z lužami
pred talno črto. Osrednji motiv je na sliki in na maketi razporedil po celoti. Na obeh izdelkih je
upodabljal z modro in z rjavo barvo. Likov na sliki in na maketi ni prekrival. Prostora ni
enakomerno in uravnoteženo zapolnil. Kompozicija je statična, elemente je uredil v vodoravni
smeri. Likovno tehniko je bolje izvedel na maketi kot na sliki.
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Likovno-izrazni tip učenca je ekspresivni. Upodobljene oblike na njegovih izdelkih so
deformirane, tudi z izborom barv je prikazal čustven odnos do nekaterih podob.

Likovno delo 29: učenec 15

Likovno delo 30: učenec 15

Učenec je prostor na sliki in na maketi prikazal s talno črto in s črto neba. Na sliki talno črto
predstavlja travnata površina, v liniji neba pa je upodobil oblake, ki jih je »rezal« do lika. Hiše in
človeške figure ni prekrival, tudi na maketi ni prekrival likov. Na maketi je talna črta
predstavljena s preprogo, v zgornjem delu pa je upodobil svetilko. Na sliki je z lužami pred talno
črto nakazal globino, podobno opazimo tudi na maketi. Na obeh izdelkih je osrednji motiv
postavil bolj na levo stran, desno stran je samo barvno zapolnil. Likov na sliki ni prekrival,
enako tudi na maketi. Upodabljal je s toplimi in hladnimi barvami. Prostor je enakomerno in
uravnoteženo zapolnil. Kompozicija je urejena horizontalno.
Likovno-izrazni tip učenca je imaginativen, saj je upodobil nenavadne oblike, ki so plod njegove
bujne domišljije.

- 23 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tea Čandek; diplomsko delo

Likovno delo 31: učenka 16

Likovno delo 32: učenka 16

Učenka je na sliki in na maketi prostor prikazala s talno in s stropno črto. Na sliki talno črto
predstavlja travnata površina, v liniji neba pa je upodobila oblake. Na maketi je talna črta
predstavljena s preprogo, v zgornjem delu pa je upodobila zavese. Na sliki in na maketi izstopa
izredno močan lik, ki zavzema večino prostora. V prvem primeru je to človeška figura, ki jo je
postavila na sredino slikovne ploskve in je najmočnejši motiv slike, na maketi pa postelja, ki jo
je postavila na levo stran in jo upodobila z debelimi in močnimi črtami. Upodabljala je s toplimi
in hladnimi barvami, na maketi tudi s črno barvo. Prostor deluje zapolnjen, kompozicija je na
sliki urejena vertikalno na maketi pa vodoravno. Likovno tehniko je na maketi bolje izvedla kot
na sliki.
Pretirano poudarjanje posameznih objektov je značilno za ekspresivni likovno-izrazni tip.
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Likovno delo 33: učenka 17

Likovno delo 34: učenka 17

Učenka je prostor na sliki in na maketi prikazala s talno in s stropno črto. Na sliki talno črto
predstavlja rob slikovne površine, na katero je položila like, v liniji neba je upodobila sonce in
oblake. Na maketi je talna črta predstavljena s preprogo, v zgornjem delu pa je upodobila zavese.
Osrednji motiv je na sliki postavila na levo in na desno stran, enako tudi na maketi. Barvne
ploskve so velike in se ne prekrivajo, na sliki je nekatere ploskve bolj prekrila z voščenkami,
druge pa manj. Prostor na sliki je enakomerno in uravnoteženo zapolnila, na maketi pa je
zapolnila samo tla in osrednjo steno. Kompozicija je statična, elemente je uredila v vodoravni
smeri.
Likovno-izrazni tip učenke je ekspresivni, saj je določene oblike deformirala, nekatere pa
predimenzionirala. Tudi barve je izbirala glede na svoj čustven odnos do posameznega objekta.
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Likovno delo 35: učenec 18

Likovno delo 36: učenec 18

Učenec je na sliki prostor prikazal z izrezom. Na maketi je šel čisto v prostor ter nakazal
plastičnost posameznih oblik. Na sliki je upodabljal v toplo-hladnem kontrastu, enako tudi na
maketi. V obeh primerih je ponavljal oblike, pri prvi dežne kaplje, pri drugi pa like na steni, s
katerimi je ustvaril zanimiv ritem. Osrednji motiv je na sliki postavil na sredino, na maketi pa na
levo in desno stran. Zaveda se celotne površine, ki mu je na voljo ter jo enakomerno in
uravnoteženo zapolnjuje. Kompozicija je statična, na sliki jo je uredil v vertikalni smeri, na
maketi pa v horizontalni.
Likovno-izrazni tip učenca je konstruktiven, saj je najprej oblikoval osnovno formo, na katero je
nato vnašal podrobnosti ter prostorski, saj je jasno postavil objekte v prostor, kar kaže na
njegovo dobro prostorsko predstavo.
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3.5.2 Izdelki učencev 1. b-razreda

Likovno delo 37: učenka 19

Likovno delo 38: učenka 19

Učenka je na sliki prostor prikazala z neravno talno črto, na katero je postavila cvetlice, človeško
figuro pa je postavila v talno ploskev. Na maketi je prostor nakazala s talno črto, ki jo predstavlja
rob kartonaste škatle. Na obeh izdelkih je upodobila velike barvne ploskve, in sicer s toplimi
barvami (rumeno in oranžno) in s hladnimi barvami (modro in zeleno). Osrednji motiv na obeh
izdelkih vleče bolj na levo stran. Na slikovni ploskvi se zaveda celotne površine, ki ji je na voljo
ter jo enakomerno in uravnoteženo zapolnjuje, na maketi pa je zapolnila samo osrednjo steno.
Kompozicija na sliki je urejena vertikalno, na maketi pa horizontalno. Likovno nalogo je dobro
izvedla na obeh izdelkih.
Iz učenkinih likovnih izdelkov lahko sklepamo, da barvam pripisuje velik pomen ter da jih
premišljeno izbira, kar je značilno za koloristični likovno-izrazni tip.

Likovno delo 39: učenec 20

Likovno delo 40: učenec 20
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Učenec je na sliki prostor prikazal z neravno talno črto, na katero je postavljal podobe. Človeško
in živalsko figuro je postavil v talno ploskev, v liniji neba pa je upodobil sonce in oblake. S potjo
na sliki in s pregrado na maketi je nakazal globino prostora. Od prostorskih ključev je prisoten
tudi ključ delnega prekrivanja. Osrednji motiv je v obeh primerih enakomerno razporedil po
celoti. Upodabljal je s toplimi in s hladnimi barvami. Velike in majhne barvne ploskve je
dinamično razporedil v slikovni prostor in v prostor na maketi. Zapolnjenost prostora je dosegel
z enakomernim in uravnoteženim umeščanjem elementov v le-tega. Kompozicija deluje
dinamično. Likovno tehniko je na maketi bolje izvedel kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenca je brutalno-grobi, saj je upodabljal z intenzivnimi barvami, likovni
izraz je gradil z veliko mero moči in grobosti ter prostorski, saj ima učenec dobro razvite
prostorske predstave, na zanimiv način je postavil posamezne objekte v prostor.

Likovno delo 41: učenka 21

Likovno delo 42: učenka 22

Učenka je na obeh izdelkih prostor prikazala s talno črto in s črto neba. Na sliki talno črto
predstavlja travnata površina, na katero je postavila eno izmed človeških figur, drugo figuro je
postavila v talno ploskev, tretja pa lebdi v zraku. V liniji neba pa je upodobila oblake. Na maketi
pa je talna črta predstavljena s preprogo, v zgornjem delu pa je upodobila zavese in svetilko.
Nekaj elementov je upodobila bolj oddaljenih in s tem nakazala globino prostora. Na obeh
izdelkih je upodabljala z modro, zeleno, vijola in oranžno barvo. Barvne ploskve so na sliki
majhne, na maketi pa majhne in velike ter se ne prekrivajo. Osrednji motiv je na sliki
enakomerno razporedila po celoti, enako tudi na maketi. Likov ni prekrivala. Prostor je zapolnila
z enakomernim in uravnoteženim umeščanjem elementov v le-tega. S postavitvijo podob je
dosegla dinamičeno kompozicijo. Na obeh izdelkih je dobro izvedla likovno tehniko.
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Likovno-izrazni tip učenke je lirsko-poetični, saj so njene oblike lahkotne, določene
podobe je upodobila izredno svojstvene ter v premišljeno izbranih podrobnostih.

Likovno delo 43: učenka 22

Likovno delo 44: učenka 22

Učenka na sliki ni definirala prostora, zato deluje kot da figuri lebdita v zraku. Na maketi je
prostor predstavila s talno črto, nakazala pa je tudi globino prostora, saj je v ospredje postavila
posteljo. Na sliki je upodabljala z vijolično, roza in oranžno barvo, enako tudi na maketi. Na sliki
je nakazala globino prostora, in sicer tako, da je eno človeško figuro prikazala spredaj, drugo pa
bolj oddaljeno. Elemente je razporejala na enak način na obeh izdelkih. Tako je na sliki v
spodnjem desnem kotu upodobila veliko lužo, ki jo je močneje poudarila, na istem mestu je na
maketi upodobila posteljo. Človeški figuri na sliki je postavila na levo stran, ravno tako na
maketi kose pohištva. Desna stran prostora je tako ostala delno nezapolnjena. Osrednji motiv je
na obeh izdelkih postavila bolj na levo stran. Dekorativno je zapolnila posamezne ploskve. Na
sliki je oblikovala dinamično, na maketi pa horizontalno kompozicijo.
Likovno-izrazni tip učenke je dekorativni ter počasen in vztrajen tip. Dekorativno je zapolnila
posamezne ploskve, tudi barve je izbirala z namenom okraševanja.
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Likovno delo 45: učenka 23

Likovno delo 46: učenka 23

Učenka prostora na sliki ni definirala, kar opazimo po lebdečem položaju človeških figur. Na
sliki in na maketi je upodabljala s toplimi in s hladnimi barvami. Upodobljene barvne ploskve so
majhne in se ne prekrivajo. Globino prostora na sliki je nakazala s postavitvijo elementov enega
nad drugim. Na maketi je tudi nakazala globino, tako da je nekatere podobe prikazala v ospredju.
Na sliki je podobe razporedila po spodnjem delu ploskve, zgornji del tako ostaja nezapolnjen. Na
maketi je zapolnjevala tla in osrednjo steno. Osrednji motiv je na sliki upodobila bolj na desni
strani, na maketi pa bolj na levi strani. Kompozicija je statična, elemente je uredila v vodoravni
smeri. Izraz barvne kompozicije se kaže kot dinamičen. Likovno tehniko je bolje izvedla na sliki
kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenke je koloristični. Opazimo, da barvam pripisuje velik pomen ter jih
premišljeno izbira.

Likovno delo 47: učenka 24

Likovno delo 48: učenka 24

Učenka je prostor predstavila s talno črto in s stropno črto. Na sliki talno črto predstavljajo luže,
na katere je postavila človeške figure ter z nebesno črto, ki jo predstavljajo oblaki. Na maketi je
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talna črta predstavljena s preprogo, v zgornjem delu pa je upodobila zavese. Globino prostora je
na maketi nakazala z vsakim višje upodobljenim predmetom. Na maketi je nekatere predmete
upodobila od spredaj, druge pa od strani. Na sliki je osrednji motiv postavila na sredino, zato
ostajata desna in leva stran nezapolnjeni, na maketi pa enakomerno po celoti. Na obeh izdelkih je
upodabljala s toplimi in s hladnimi barvami. Nekatere ploskve so bolj kritne z voščenkami, druge
pa manj. Posamezne ploskve je tudi dekorativno zapolnila. Na sliki je kompozicija statična,
elemente je urejala v vodoravni smeri, na maketi pa je kompozicija dinamična.
Likovno-izrazni tip učenke je dekorativni. Posamezne ploskve je na sliki okrasila z detajli, na
maketi pa je tudi barve izbirala take, da je z njimi okraševala.

Likovno delo 49: učenka 25

Likovno delo 50: učenka 25

Učenka je prostor prikazala s talno in s stropno črto, na sliki talno črto predstavlja travnata
površina, v liniji neba pa je upodobila oblake. Na maketi je talna črta predstavljena z notranjim
robom kartonaste škatle, na stropu pa je upodobila zavese. Na sliki je upodabljala s toplimi in s
hladnimi barvami, na maketi pa z rjavo barvo. Barvne ploskve so majhne in velike ter se ne
prekrivajo. Osrednji motiv je na sliki enakomerno razporedila po celotni površini, na maketi pa
bolj na levi strani. Likov na sliki ni prekrivala, enako tudi na maketi. Pri slikanju je enakomerno
in uravnoteženo zapolnila slikovno ploskev, na maketi pa je zapolnila samo osrednjo steno.
Kompozicija je statična, elemente je razporedila v vodoravni smeri. Na maketi je bolje izvedla
likovno tehniko kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenke je ekspresivni. Nakazala je čustven odnos do motiva, na sliki je tako
kapljam dodala žarke, na maketi pa z barvo prikazala čustven odnos do objektov.
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Likovno delo 51: učenka 26

Likovno delo 52: učenka 26

Učenka je na sliki prostor prikazala s talno črto, ki jo predstavlja travnata površina, v liniji neba
pa je upodobila oblake. Na maketi je pogled na prostor prikazala od zgoraj, vendar pri tem ni v
celoti upoštevala položaja predmetov v prostoru, saj je stol zvrnila na ravnino. Osrednji motiv je
na sliki postavila na sredino, enako na maketi. Na obeh izdelkih je upodabljala s toplimi in s
hladnimi barvami, na maketi tudi s črno barvo. Na obeh izdelkih je upodobila majhne barvne
ploskve, ki se ne prekrivajo. V obeh primerih ni prekrivala likov. Dekorativno je zapolnjevala
posamezne oblike. Slikovno ploskev je enakomerno in uravnoteženo zapolnila, na maketi pa je
zapolnila samo tla. Na sliki je ustvarila vertikalno kompozicijo, na maketi pa horizontalno.
Med izdelkoma ni izrazite povezave.
Likovno-izrazni tip učenke je dekorativni na sliki, saj je posamezne ploskve opremila z detajli in
na oblačila vnesla tudi elemente risanja. Na maketi pa je likovno-izrazni tip učenke brutalnogrobi, saj je upodabljala z intenzivnimi barvami. Likovni izraz je gradila z veliko mero moči in
grobosti.
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Likovno delo 53: učenka 27

Likovno delo 54: učenka 27

Učenka je na sliki prostor predstavila s talno črto, ki jo predstavlja rob formata, v liniji neba pa je
upodobila oblak. Na maketi so elementi prosto razmetani po prostoru. Nekateri so upodobljeni
od zgoraj, drugi od strani, kar je posledica tega, da je učenka pri delu škatlo obračala na vse
strani. Na sliki je upodabljala predvsem s hladnimi barvami, enako tudi na maketi. Na sliki je
upodobila velike barvne ploskve, na maketi pa majhne. Osrednji motiv je na sliki razporedila po
celoti, enako tudi na maketi. Likov na sliki ni prekrivala, enako tudi na maketi. Likovni izraz na
maketi deluje razdrobljeno, na sliki pa umirjeno. Zaveda se razpoložljive površine ter jo
enakomerno zapolnjuje. Kompozicija je statična, elemente je uredila v vodoravni smeri. V obeh
primerih likovne tehnike ni najbolje izvedla.
Likovno-izrazni tip učenke je na sliki lirsko-poetični. Barve in oblike je nekoliko predrugačila,
opazimo lahkotnost linij. Na maketi pa je likovno-izrazni tip analitični, saj je izhajala iz
posameznih oblik, upodobila je veliko podrobnosti, celota pa je ostala nedorečena.

Likovno delo 55: učenec 28

Likovno delo 56: učenec 28
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Učenec je na obeh izdelkih podobe postavljal na talno črto. Na sliki je na neravno talno črto
postavil človeško figuro in drevo, v liniji neba pa je upodobil oblake. Na maketi je talna črta
predstavljena s preprogo, na katero je postavil posteljo. Nakazal je tudi globino prostora, saj je
nekatere podobe postavil v ospredje. Na obeh izdelkih izstopata zelena in rumena barva.
Opazimo razgibane poteze in velike barvne ploskve. Osrednji motiv je na sliki enakomerno
razporedil po celoti, enako tudi na maketi. Drevo na sliki in stena na maketi dajeta občutek
nagnjenosti v levo stran, vendar je na sliki s podaljšanjem drevesa v desno stran dosegel
ravnovesje. Kompozicija deluje dinamično. Posamezne podobe je enakomerno umestil v ploskev
in prostor in ju tako izvirno zapolnil. Glede na njegovo nanašanje barv ter striženje in lepljenje bi
ocenili, da ima učenec motorične težave.
Likovno-izrazni tip učenca je ekspresivni. Barve je nanašal ekspresivno zgoščeno, opazimo tudi
vihrave poteze. Barve izbira glede na čustven odnos do posameznega objekta.

Likovno delo 57: učenec 29

Likovno delo 58: učenec 29

Učenec je prostor predstavil s talno in s stropno črto. Na sliki jo predstavlja travnata površina, na
katero je postavil človeško figuro, v liniji neba pa je upodobil oblake. Na maketi talno črto
predstavlja kar rob kartonaste škatle, na stropu pa je upodobil svetilko. Nazorno je prikazal
oblike posameznih predmetov. Globino prostora je nakazal tako, da je bližnje podobe prikazal
spredaj, oddaljene pa nad njimi. Na sliki je upodabljal z modro, zeleno in rjavo barvo, na maketi
pa z rumeno, rjavo, črno ter sivo barvo. Nekatere barvne ploskve so bolj krite z voščenkami kot
druge. Osrednji motiv je na obeh izdelkih postavil na sredino. Slikovne ploskve in prostora na
maketi ni zapolnil v celoti. Kompozicijo na sliki je uredil horizontalno, na maketi pa vertikalno.
Likovno-izrazni tip učenca je lirsko-poetični. Upodablja z lahkotnimi linijami.
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Likovno delo 59: učenec 30

Likovno delo 60: učenec 30

Učenec je prostor predstavil s talno in s stropno črto. Na sliki talno črto predstavlja travnata
površina, v liniji neba pa je upodobil oblake. Na maketi je talna črta predstavljena kar z robom
kartonaste škatle, v zgornjem delu pa je upodobil zavese. Nazorno je prikazal položaj
posameznih podob. Nakazal je globino prostora s postavitvijo enega izmed objektov v ospredje.
Na sliki je upodabljal s toplimi in s hladnimi barvami, enako tudi na maketi. Osrednji motiv je na
sliki postavil bolj na desno stran, je izrazito simetrični motiv, na maketi pa je motiv postavil na
levo in na desno stran. Slikovne površine ni enakomerno in uravnoteženo zapolnil, na maketi pa
se zaveda razpoložljive površine ter jo ustrezno zapolnjuje. Kompozicijo je na sliki uredil
simetrično, na maketi pa horizontalno.
Likovno-izrazni tip učenca je vizualni, saj poskuša čim bolj realistično prikazati posamezne
objekte, kar se odraža tudi pri izbiri barv, s katerimi upodablja.

Likovno delo 61: učenec 31

Likovno delo 62: učenec 31
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Učenec je prostor na sliki predstavil s talno črto, ki jo predstavlja travnata površina in s stropno
črto, ki jo predstavljajo oblaki. Na maketi je talna črta predstavljena kar z robom kartonaste
škatle. Nazorno je prikazal položaj posameznih predmetov. Na sliki na sredini izstopa rdeča
barva, enako tudi na maketi. Osrednji motiv je na sliki postavil bolj na desno stran, na maketi pa
enakomerno po celoti. Na sliki so podobe nerazločne, kar kaže na učenčevo nespretnost pri
ravnanju s čopičem. Zaveda se razpoložljive površine ter jo enakomerno in uravnoteženo
zapolnjuje. Izraz barvne kompozicije se kaže kot dinamičen in nemiren. Kompozicija na sliki je
statična, elemente je uredil v vodoravni smeri, na maketi pa dinamična, vendar tudi vodoravna.
Likovni izraz deluje energijsko močno. Likovno tehniko je bolje izvedel na maketi kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni, saj se je učenec likovno izražal hitro in impulzivno.
Opazimo tudi, da je nespreten pri upodabljanju z vodenimi barvicami.

Likovno delo 63: učenec 32

Likovno delo 64: učenec 32

Učenec je prostor predstavil s talno in s stropno črto. Na sliki talno črto predstavlja travnata
površina, v liniji neba pa je upodobil oblake. Na maketi je talna črta predstavljena kar z
notranjim robom kartonaste škatle, na stropu pa je upodobil svetilko. Kljub talni črti človeška
figura lebdi v zraku. Na maketi ni nazorno prikazal položaja posameznih predmetov. Upodabljal
je s toplimi in s hladnimi barvami. Barvne ploskve so majhne ter se ne prekrivajo. Osrednji
motiv je na sliki postavil bolj na desno stran, na maketi pa enakomerno po celoti. Prostora na
sliki in na maketi ni enakomerno in uravnoteženo zapolnil. Kompozicijo je uredil v vodoravni
smeri. Med izdelkoma ni izrazite povezave.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni. Hitro je bil zadovoljen s svojim delom, opazimo pa
tudi nespretnost pri upodabljanju z vodenimi barvicami.
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Likovno delo 65: učenec 33

Likovno delo 66: učenec 33

Učenec je prostor predstavil s talno črto. Na sliki jo predstavljajo gozdna tla, na katera je postavil
človeške figure ter z nebesno črto, ki jo predstavljajo oblaki. Na maketi je talna črta
predstavljena kar z robom kartonaste škatle, na katero je postavil stol, na stropu pa je upodobil
svetilko. Na obeh izdelkih prevladuje zelena barva, s katero je zapolnil prostor, na sliki pa tudi
prekril podobe, ki so postale nerazločne. Likovni izraz deluje energijsko močno. Osrednji motiv
je na sliki razporedil enakomerno po celotni površini, na maketi pa bolj na sredini. Na sliki je
podobe enakomerno razporejal po slikovni ploskvi ter jo v celoti zapolnil, na maketi pa je
večinoma vse stene samo barvno zapolnil, elementov pa ni upodobil veliko, vendar je le-te
nazorno prikazal.
Kompozicijo je uredil v vodoravni smeri. Likovno tehniko je bolje izvedel na maketi kot na sliki.
Na sliki se zdi kot da ima učenec motorične težave.
Šibka likovna spretnost ter hitro in impulzivno likovno izražanje kažejo, da je učenec izrazito
impulzivni izrazni tip.
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Likovno delo 67: učenec 34

Likovno delo 68: učenec 34

Učenec je na sliki prostor predstavil s talno črto, v liniji neba pa je upodobil oblake. Kljub talni
črti pa figuri lebdita v zraku. Na maketi je prostor predstavil tako, da je pogled na sobo prikazal
od zgoraj, vendar ni nazorno prikazal oblik posameznih predmetov ter ni v celoti upošteval
položaja predmetov v prostoru, saj je vse predmete zvrnil na ravnino. Osrednji motiv je na sliki
simetričen, enako tudi na maketi. Na obeh izdelkih opazimo upodabljanje z modro, zeleno ter
črno barvo. Barvne ploskve so na sliki majhne in se ne prekrivajo, na maketi pa velike ter se tudi
ne prekrivajo. V obeh primerih je močno označil zgornji rob. Kompozicija je simetrična.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni, saj se je likovno izražal hitro in impulzivno. Na maketi
pa tudi sintezni, saj je upodobil preproste in poenostavljene oblike posameznih objektov, brez
detajliranja.

Likovno delo 69: učenec 35

Likovno delo 70: učenec 35
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Učenec je na sliki prostor predstavil s talno črto, v liniji neba pa je upodobil oblake, pri
upodobitvi prostora opazimo tudi izrez drvesa. Na maketi ni upošteval pravilnega položaja
predmetov v prostoru, saj je stol zvrnil na ravnino. Osrednji motiv je na sliki postavil na desno
stran, tudi na maketi vleče bolj na desno stran. Upodobljene barvne ploskve so majhne in se ne
prekrivajo. Na sliki je upodabljal s toplimi in s hladnimi barvami, izstopata modra in rdeča barva,
enako tudi na maketi. Prostora ni enakomerno in uravnoteženo zapolnil. Kompozicijo je uredil v
vodoravni smeri.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni, saj je bil hitro zadovoljen s svojim izdelkom. Opazimo
nespretnost pri upodabljanju z vodenimi barvicami.

Likovno delo 71: učenec 36

Likovno delo 72: učenec 36

Učenec je na sliki prostor predstavil s talno črto, ki jo predstavlja travnata površina in z nebesno
črto, kjer je upodobil oblake. Na maketi je pogled na sobo prikazal od zgoraj, vendar ni
upošteval pravilnega položaja predmetov v prostoru. Barvne ploskve se majhne ter se ne
prekrivajo, na sliki so bolj ali manj kritne z voščenkami. Opazimo podobnost barv, na obeh
izdelkih je upodabljal s toplimi in s hladnimi barvami. Osrednji motiv je na sliki postavil bolj na
levo stran, na maketi pa na sredino. Slikovnega prostora in prostora na maketi ni enakomerno
zapolnil. Kompozicija je statična, elemente je uredil v vodoravni smeri. Likovno tehniko je na
maketi bolje izvedel kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni ter nespreten, saj je njegova likovna spretnost šibka,
nespreten je pri upodabljanju z voščenkami in vodenimi barvicami.
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Likovno delo 73: učenec 37

Likovno delo 74: učenec 37

Učenec je prostor predstavil s talno in s stropno črto, ki jo predstavljajo oblaki. Na maketi je
talna črta predstavljena z robom kartonaste škatle, v zgornjem delu pa je upodobil zavese. Na
sliki in na maketi je upodabljal z modro barvo. Osrednji motiv je na sliki razporedil enakomerno
po celoti, na maketi pa vleče bolj na levo stran. Prostor na sliki je enakomerno in uravnoteženo
zapolnil, na maketi pa je zapolnjeval tla in osrednjo steno, vendar neenakomerno in
neuravnoteženo. Kompozicijo je statična, elemente je uredil v vodoravni smeri. V obeh primerih
ni dobro izvedel likovne tehnike.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni nespreten tip. Izražal se je v hitrem tempu ter bil hitro
zadovoljen s svojim izdelkom. Opazimo tudi nespretnost pri upodabljanju z vodenimi barvicami.

Likovno delo 75: učenec 38

Likovno delo 76: učenec 38

Učenka je prostor predstavila s talno in s stropno črto, na sliki talno črto predstavlja rob formata,
eno izmed človeških figur pa je postavila v talno ploskev, v liniji neba pa je upodobila oblake.
Na maketi je v zgornjem delu upodobila zavese. Na sliki je upodabljala predvsem s hladnimi
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barvami, enako tudi na maketi. Na obeh izdelkih je upodobila majhne objekte. Osrednji motiv je
na sliki in na maketi postavila na sredino. Prostor deluje nezapolnjen. Likovni izraz deluje pusto
in skromno, podobe pa nerazločne. Kompozicija je statična, elemente je uredila v vodoravni
smeri. V obeh primerih ni dobro izvedla likovne tehnike.
Likovno-izrazni tip učenke je impulzivni nespreten tip, saj je njena likovna spretnost šibka, hitro
je bila zadovoljna s svojim delom. Učenka ima slabše razvite motorične spretnosti.

Likovno delo 77: učenec 39

Likovno delo 78: učenec 39

Učenec je prostor prikazal s talno črto, na sliki jo predstavljajo luže, na maketi pa rob kartonaste
škatle. Na sliki in na maketi je osrednji motiv upodobil na desni strani. Na sliki je upodabljal s
toplimi in s hladnimi barvami, na obeh izdelkih pa s črno barvo. Likovni izraz deluje skromen,
podobe na izdelkih pa nenavadne. Likov na sliki ni prekrival, enako tudi na maketi. Prostora ni
enakomerno in uravnoteženo zapolnil. Kompozicija je statična, elemente je uredil v vodoravni
smeri. V obeh primerih ni dobro izvedel likovne tehnike.
Likovno-izrazni tip učenca je imaginativen, saj je upodobil nenavadne oblike, ki so plod njegove
domišljije ter impulziven, saj se je likovno izražal v hitrem tempu ter nespretno izvaja likovno
tehniko vodena barvica.
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Likovno delo 79: učenec 40

Likovno delo 80: učenec 40

Učenec je na sliki prostor prikazal s talno črto, ki jo predstavlja travnata površina in s stropno
črto, ki jo predstavljajo oblaki. Na maketi je pogled na sobo upodobil od zgoraj in pri tem kar
dobro upošteval položaj posameznih predmetov v prostoru. Na sliki je upodabljal s toplimi in s
hladnimi barvami, enako tudi na maketi. Upodobil je majhne barvne ploskve, ki se ne prekrivajo.
Osrednji motiv je na sliki upodobil na levi strani, na maketi pa na levi in na desni strani. Prostora
ni enakomerno in uravnoteženo zapolnil. Kompozicija je statična, elemente je uredil v vodoravni
smeri. Likovno tehniko je na maketi bolje izvedel kot na sliki.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni. Izražal se je hitro in impulzivno ter je nespreten pri
izvedbi tehnike vodena barvica.

Likovno delo 81: učenec 41

Likovno delo 82: učenec 41
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Učenec je na sliki prostor prikazal s talno črto, ki jo predstavlja rob slikovne površine, na maketi
pa rob kartonaste škatle. Nakazal je tudi globino prostora, tako da je na sliki nekatere podobe
prikazal spredaj, druge pa bolj oddaljene, enako tudi na maketi. Osrednji motiv je na sliki
enakomerno razporedil po celoti, na maketi pa vleče bolj na levo stran. Na obeh izdelkih je
upodobil majhne barvne ploskve, ki se ne prekrivajo. Upodabljal je predvsem s hladnimi
barvami. Likovni izraz deluje skromen. Kompozicijo je na sliki uredil vertikalno na maketi pa
horizontalno. Slikovno površino je zapolnil, prostora na maketi pa ni v celoti zapolnil,
zapolnjeval je samo tla in osrednjo steno. V obeh primerih ni najbolje izvedel likovne tehnike.
Med izdelkoma ni izrazite povezave.
Učenčev čustven odnos do motiva ter do posameznega objekta se kaže v predimenzioniranem ter
abstrahiranem upodabljanju določenih oblik, kar je značilno za ekspresiven likovno-izrazni tip.

3.5.3 Izdelki učencev 3. a-razreda

Likovno delo 83: učenec 42

Likovno delo 84: učenec 42

Učenec je na sliki prostor upodobil s prekrivanjem in z izrezom, kar daje občutek globine.
Opazimo, da je odrezal kader, saj figura ni prikazana v celoti. Pri oblikovanju prostora na maketi
se je odločil za pogled od zgoraj in pri tem ustrezno nakazal položaj predmetov v prostoru ter
njihov volumen. Na obeh izdelkih opazimo veliko barvno podobnost. Upodabljal je z velikimi
barvnimi ploskvami, in sicer s toplimi barvami (rumeno in oranžno) ter s hladno zeleno barvo
oziroma v toplo-hladnem kontrastu. Osrednji motiv je na sliki postavil na desno stran, na maketi
pa je like enakomerno razporedil po prostoru. Enakomerno in uravnoteženo je zapolnil slikovni
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prostor in prostor na maketi. Ustvaril je trdno ter vodoravno kompozicijo. Ima dobro razvite
prostorske predstave. Likovno tehniko je suvereno izvedel v obeh primerih.
Likovno-izrazni tip učenca je dekorativni, saj je dekorativno zapolnjeval posamezne ploskve,
celota deluje skladno in urejeno ter konstrukcijski, saj je njegova postavitev elementov v
kompozicijo izredno trdna. Najprej je izoblikoval osnovno formo in nato vanjo vnašal manjše
dele.

Likovno delo 85: učenec 43

Likovno delo 86: učenec 43

Učenec pri slikanju ni definiral prostora, kar opazimo po lebdeče razporejenih podobah. Na
maketi je pogled na prostor prikazal od zgoraj in pri tem upošteval položaj predmetov v prostoru
ter nakazal njihov volumen. Na sliki in na maketi je upodabljal v toplo-hladnem kontrastu, zato
se predvsem na sliki zdi človeška figura bližje od dreves in ozadja. Likov na obeh primerih ni
prekrival. Zaveda se razpoložljive površine ter jo enakomerno in uravnoteženo zapolnjuje.
Osrednji motiv je na sliki postavil na sredino, na maketi pa na levo in na desno stran. V obeh
primerih gre za simetrično postavitev motiva. Kompozicijo je na obeh izdelkih uredil simetrično.
Likovno tehniko je dobro izvedel tako na sliki kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenca je vizualni, saj je poskušal objekte upodobiti čim bolj realno, kar se
odraža tudi pri izbiri barv, s katerimi je upodabljal.

- 44 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tea Čandek; diplomsko delo

Likovno delo 87: učenka 44

Likovno delo 88: učenka 44

Učenka je na sliki prostor upodobila s talno črto, na katero je nizala podobe. Na maketi je prostor
prikazala od zgoraj in pri tem upoštevala položaj predmetov v prostoru, vendar ni nakazala
njihovega volumna. Na sliki in na maketi je upodabljala predvsem s hladnimi barvami. Likov v
obeh primerih ni prekrivala. Osrednji motiv je enakomerno razporedila po celoti. Na slikovni
podlagi se zaveda razpoložljive površine in jo enakomerno zapolnjuje, na maketi je prostor delno
zapolnjen. Kompozicijo je uredila v vodoravni smeri. Na sliki je likovno tehniko bolje izvedla
kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenke je lirsko-poetični, saj se opira na lahkotnost linije ter premišljeno
izbira barve in podrobnosti.

Likovno delo 89: učenka 45

Likovno delo 90: učenka 45

Učenka pri slikanju ni definirala prostora, kar opazimo po lebdečih podobah. Globino prostora je
nakazala tako, da je osenčila podobe, opazimo pa tudi delno prekrivanje. Na maketi je pogled na
prostor prikazala od spredaj in pri tem upoštevala položaj predmetov v prostoru ter nakazala
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volumen določenih predmetov. Osrednji motiv je na sliki enakomerno razporedila po celoti,
enako tudi na maketi. Upodabljala je predvsem s hladnimi barvami. Slikovni prostor je
enakomerno in uravnoteženo zapolnila, na maketi pa ga ni zapolnila v celoti. Kompozicija je
statična, elemente je uredila v vodoravni smeri. Na sliki je likovno tehniko bolje izvedla kot na
maketi. Med izdelkoma ni izrazite povezave.
Likovno-izrazni tip učenke je imaginativen, saj je upodobila nenavadne podobe, ki so plod njene
bujne domišljije.

Likovno delo 91: učenec 46

Likovno delo 92: učenec 46

Učenec je na sliki podobe postavil na talno črto, živalsko figuro pa je postavil v talno ploskev.
Na maketi je pogled na sobo prikazal od zgoraj in pri tem upošteval položaj predmetov v
prostoru ter nakazal njihov volumen. Na sliki in na maketi je upodabljal s toplimi (rumeno in
oranžno) in s hladnimi barvami (zelena, vijolična). Osrednji motiv je na obeh izdelkih
enakomerno razporedil po celoti. Z enakomerno in uravnoteženo umestitvijo podob je dosegel
zapolnjenost prostora. Globino prostora je na obeh izdelkih prikazal s prekrivanjem posameznih
likov. Kompozicija deluje dinamična in urejena. Izraz barvne kompozicije se kaže kot
dinamičen. Likovno tehniko je dobro izvedel v obeh primerih.
Iz učenčevega likovnega izražanja lahko sklepamo, da barvam pripisuje velik pomen in da ima
izostren občutek za njihovo izbiro, kar lahko pripišemo kolorističnemu izraznemu tipu. Dobro
razvite prostorske predstave ter smisel za postavitev likov v prostor pa kažejo značilnost
prostorskega izraznega tipa.
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Likovno delo 93: učenec 47

Likovno delo 94: učenec 47

Učenec je na sliki prostor predstavil s talno črto, ki jo predstavlja rob slikovne površine, na
katero je postavil like. Na maketi je pogled na prostor prikazal od zgoraj in pri tem upošteval
položaj predmetov v prostoru ter nakazal njihov volumen. Globino prostora je na sliki nakazal z
izrezom. Na obeh izdelkih opazimo velike barvne ploskve. Upodabljal je s hladnimi barvami ter
v svetlo-temnem kontrastu. Opazimo podobnost barv, na sliki in na maketi je upodabljal z zeleno
in rjavo barvo. Osrednji motiv je na sliki enakomerno razporedil po površini, na maketi pa vleče
bolj na levo stran. Slikovno površino je enakomerno in uravnoteženo zapolnil, na maketi
prostora ni v celoti zapolnil. Kompozicija je statična, elemente je uredil v vodoravni smeri.
Likovno tehniko je bolje izvedel na sliki kot na maketi.
Učenec je nekatere objekte upodobil izrazito svojstvene. Opira se na lahkotnost linije in
tenkočutne barvne nianse kar pripisujemo lirsko-poetičnemu likovno-izraznemu tipu.

Likovno delo 95: učenec 48

Likovno delo 96: učenec 48
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Učenec je na sliki prostor prikazal s talno črto, ki jo predstavlja rob slikovne površine. Na maketi
je pogled na prostor prikazal od zgoraj in v večini upošteval položaj objektov v prostoru ter
nakazal plastičnost posameznih predmetov. Tako na sliki kot na maketi so oblike posameznih
objektov poenostavljene. Na sliki opazimo simetrično postavitev osrednjega motiva, na maketi
pa je ga je razporedil po celoti. Prostor daje vtis zapolnjenosti. Kompozicija je na sliki
simetrična, na maketi pa dinamična. V obeh primerih ni najbolje izvedel likovne tehnike.
Med izdelkoma ni izrazite povezave.
Likovno izražanje s preprostimi in poenostavljenimi oblikami posameznih objektov, brez
vnašanja podrobnosti, pripisujemo sinteznemu izraznemu tipu.

Likovno delo 97: učenka 49

Likovno delo 98: učenka 49

Učenka je na sliki podobe postavila na talno črto. Na maketi je pogled na prostor prikazala od
zgoraj in pri tem dokaj dobro upoštevala položaj predmetov v prostoru, volumen je nakazala
samo določenim predmetom. Osrednji motiv je na sliki enakomerno razporedila po prostoru, na
maketi pa vleče bolj na desno stran. Na sliki opazimo komplementarni kontrast modre in oranžne
barve ter velike barvne ploskve. Likov v obeh primerih ni prekrivala. Slikovno površino je
zapolnila z različnimi barvnimi ploskvami ter nenavadnimi podobami. Prostor na maketi ni v
celoti zapolnjen. Kompozicija je na sliki horizontalna, na maketi pa dinamična. Likovno tehniko
je bolje izvedla na maketi kot na sliki, saj je nespretno upodabljala s temperami.
Med izdelkoma ni izrazite povezave.
Likovno-izrazni tip učenke je sintezni na sliki, saj se je omejila na osnovno formo in vanjo ni
vnašala veliko podrobnosti. Na maketi pa je njen likovno-izrazni tip imaginativen, saj je
upodobila objekte, ki so plod njene domišljije.
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Likovno delo 99: učenka 50

Likovno delo 100: učenka 50

Učenka je na sliki prostor prikazala s talno črto, na katero je postavila človeško figuro, drevo in
grm pa je postavila v ospredje in tako s prekrivanjem nakazala globino prostora. Na maketi se je
odločila, da bo pogled na sobo upodobila od zgoraj, pri tem je upoštevala položaj predmetov v
prostoru ter nakazala volumen posameznih predmetov. Dekorativno je zapolnila slikovno
površino in prostor. Osrednji motiv je enakomerno razporedila po celotni površini. Na obeh
izdelkih lahko opazimo toplo-hladni kontrast. Zaveda se razpoložljive površine ter jo
enakomerno in uravnoteženo zapolnjuje. Kompozicija je statična, elemente je uredila v
vodoravni smeri. V obeh primerih je natančno izvedla likovno tehniko.
Oba izdelka delujeta skladno in urejeno. Dekorativno je zapolnila posamezne ploskve ter izbirala
»lepe« barve, kar je značilno za dekorativni in pedanten likovno-izrazni tip.

Likovno delo 101: učenec 51

Likovno delo 102: učenec 51

Učenec je na sliki prostor prikazal s talno črto, ki jo predstavlja rob slikovne površine. Slikal je v
svetlo-temnem ter toplo-hladnem kontrastu. Na maketi je pogled na prostor upodobil od zgoraj in
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pri tem dokaj dobro upošteval položaj predmetov v prostoru ter nakazal plastičnost posameznih
oblik. Upodabljal je v toplo-hladnem kontrastu (oranžna in zelena barva). Na obeh izdelkih je
uporabil zeleno barvo. Osrednji motiv je na sliki enakomerno razporedil po celoti, enako tudi na
maketi. Prostor je enakomerno zapolnil. Kompozicija je na sliki statična, elemente je uredil v
vodoravni smeri, na maketi pa dinamična. Na maketi je likovno tehniko bolje izvedel kot na
sliki.
Poenostavljene in preproste oblike, brez pretiranega vnašanja dodatkov, kažejo značilnost
sinteznega likovno-izraznega tipa.

Likovno delo 103: učenec 52

Likovno delo 104: učenec 52

Učenec je na sliki prostor predstavil s talno črto, ki jo predstavlja travnata površina. Na maketi je
pogled na sobo prikazal od zgoraj in pri tem upošteval položaj predmetov v prostoru ter prikazal
njihov volumen. Na sliki in na maketi je upodabljal v toplo-hladnem kontrastu (rumena in modra
barva). Na obeh izdelkih je motiv simetričen. Likov na sliki ni prekrival, enako tudi na maketi.
Zaveda se razpoložljive površine ter jo enakomerno in uravnoteženo zapolnjuje. Kompozicija je
simetrična. Izraz barvne kompozicije se kaže kot energijsko močan. Likovno tehniko je bolje
izvedel na sliki kot na maketi.
Brutalno-grobi likovno izrazni tip učenca se kaže v upodabljanju z močnimi barvami. Likovni
izraz gradi z veliko grobosti.
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3.5.4 Izdelki učencev 3. b-razreda

Likovno delo 105: učenec 53

Likovno delo 106: učenec 53

Učenec je na sliki prostor upodobil s talno in s stropno črto. Na maketi je pogled na sobo
upodobil od zgoraj in pri tem ustrezno prikazal položaj posameznih predmetov, nakazal je
plastičnost posameznih oblik. Osrednji motiv je na sliki postavil bolj na desno stran, na maketi
pa enakomerno po celotnem prostoru. Slikovno ploskev in prostor na maketi je večinoma samo
barvno zapolnil, predvsem slikovna površina ni enakomerno in uravnoteženo zapolnjena. Na
sliki je upodabljal s svetlimi in s toplimi barvami ter velikimi barvnimi ploskvami, enako tudi na
maketi. Liki se na obeh izdelkih ne prekrivajo. S količinskim barvnim kontrastom je dosegel
dinamičen izraz barvne kompozicije. Kompozicija je statična, uredil jo je v vodoravni smeri. Na
sliki je bolje izvedel likovno tehniko kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenca je brutalno-grobi, saj upodablja z močnimi in intenzivnimi barvami
ter sintezni, saj se je omejil predvsem na osnovno formo in vanjo ni vnašal veliko podrobnosti.

Likovno delo 107: učenec 54

Likovno delo 108: učenec 54
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Učenec je na sliki prostor predstavil s talno črto, ki jo predstavlja travnata površina in s črto
neba. Na maketi je pogled na sobo prikazal od zgoraj in pri tem upošteval položaj predmetov v
prostoru ter prikazal njihov volumen. Osrednji motiv je na sliki razporedil na levo in na desno
stran, na maketi pa enakomerno po celoti. Na obeh izdelkih je upodabljal z modro, oranžno in
rjavo barvo, torej v toplo-hladnem kontrastu. Likov na sliki ni prekrival, enako tudi na maketi.
Slikovno ploskev je enakomerno zapolnil, na maketi pa prostor ni v celoti zapolnjen. Na sliki se
izraz barvne kompozicije kaže kot dinamičen in nemiren. Kompozicija je statična, uredil jo je v
vodoravni smeri.
Likovno-izrazni tip učenca je brutalno-grobi, upodabljal je z intenzivnimi in močnimi barvami,
likovni izraz je gradil z veliko mero moči in grobosti. Likovno-izrazni tip učenca je tudi
impulzivni, saj je upodabljal hitro in impulzivno ter je nekoliko manj suveren pri izvajanju
tehnike tempera.

Likovno delo 109: učenka 55

Likovno delo 110: učenka 55

Učenka je na sliki prostor prikazala s talno črto, ki jo predstavlja rob formata, na katerega je
razvrščala podobe, opazimo pa tudi izrez drevesa na desni strani. Prostor na maketi je upodobila
od zgoraj in pri tem upoštevala položaj predmetov v prostoru ter prikazala volumen določenih
oblik. Osrednji motiv je na sliki enakomerno razporedila po celoti, enako tudi na maketi. Na
obeh izdelkih opazimo podobnost barv, upodabljala je v svetlo-temnem kontrastu. Likov na sliki
ni prekrivala, enako tudi na maketi. Enakomerno je zapolnila razpoložljivo površino.
Kompozicijo je statična, elemente je uredila v vodoravni smeri. Likovno tehniko na sliki je bolje
izvedla kot na maketi.
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Tenkočutne barve nianse, lahkotnost linij ter nekoliko predrugačene podobe, ki se kažejo v
premišljeno izbranih podrobnostih, so značilnosti, katere pripisujemo lirsko-poetičnemu likovno-izraznemu tipu.

Likovno delo 111: učenka 56

Likovno delo 112: učenka 56

Učenka je na sliki prostor predstavila s talno črto, ki jo predstavlja rob slikovne površine, na
katero je postavila like, v liniji neba pa je upodobila sonce. Osrednji motiv je na obeh izdelkih
upodobila bolj na levi strani. Na maketi je prostor prikazala od zgoraj, vse podobe je zvrnila na
ravnino. Neustrezno je prikazala položaj predmetov, ne opazimo prikaza plastičnosti posameznih
oblik. Na obeh izdelkih je upodabljala z enakimi barvami, s toplimi (rumeno in rdečo) ter
hladnimi (modro in zeleno) barvami, barvne ploskve so majhne in se ne prekrivajo. Liki na obeh
primerih se ne prekrivajo. Prostor ni enakomerno in uravnoteženo izpolnjen. Kompozicija je
statična, elemente je razporedila v horizontalni smeri. Izraz barvne kompozicije se kaže kot
dinamičen. Likovno tehniko je bolje izvedla na sliki kot na maketi.
Iz učenkinih likovnih del lahko sklepamo, da barvam pripisuje velik pomen. Opazimo tudi
barvno kontrastnost in premišljeno izbiro barv. Vse naštete lastnosti pripisujemo kolorističnemu
likovno-izraznemu tipu.
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Likovno delo 113: učenec 57

Likovno delo 114: učenec 57

Učenec je na sliki prostor predstavil s talno črto, na katero je nizal podobe. Pogled na sobo je
prikazal od zgoraj ter upošteval položaj predmetov v prostoru in nakazal plastičnost določenih
oblik. Osrednji motiv je na sliki upodobil bolj na sredini, gre za simetrično postavitev motiva, na
maketi pa enakomerno po celotnem prostoru. Na obeh izdelkih opazimo podobne barve,
upodabljal je z modro in zeleno barvo. Liki se na sliki ne prekrivajo, enako tudi na maketi. V
obeh primerih je enakomerno in uravnoteženo zapolnil prostor. Kompozicija na sliki deluje
simetrično, na maketi pa dinamično. Likovno tehniko je bolje izvedel na sliki kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenca je vizualni, saj je poskušal čim bolj realistično prikazati posamezne
objekte, to se odraža tudi pri izbiri barv, s katerimi je upodabljal.

Likovno delo 115: učenec 58

Likovno delo 116: učenec 58

Učenec je prostor na sliki predstavil s talno črto (rob slikovne ploskve), na katero je nizal
podobe. Opazimo razgibane poteze. Na maketi je pogled na prostor prikazal od spredaj in dokaj
dobro upošteval položaj predmetov v prostoru ter prikazal njihov volumen. Na obeh izdelkih je
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nakazal globino prostora, tako da je bližnje podobe prikazal spredaj, bolj oddaljene pa zadaj.
Opazimo tudi prekrivanje likov. Na sliki je upodabljal z modro in rjavo barvo, enako tudi na
maketi. Na sliki je osrednji motiv enakomerno razporedil po celotni površini, enako tudi na
maketi. Kompozicija na sliki deluje dinamično, na maketi pa statično. Učenec ima zanimive
prostorske predstave. Opazimo, da je na sliki nekatere podobe prikazal majhne, druge pa izjemno
velike. Nekatera drevesa v ozadju je upodobil večja od tistih spredaj.
Likovno-izrazni tip učenca je impulzivni, saj se je učenec likovno izražal hitro in impulzivno.
Materiale je uporabljal zelo sproščeno.

Likovno delo 117: učenka 59

Likovno delo 118: učenka 59

Učenka je na sliki prostor predstavila z neravno talno črto, ki jo predstavlja travnata površina, v
liniji neba pa je upodobila sonce. Od prostorskih ključev opazimo delno prekrivanje, drevesi je
postavila v ospredje in prekrila grmovje. Na maketi je pogled na prostor prikazala od zgoraj in
pri tem upoštevala položaj predmetov v prostoru ter prikazala volumen določenih predmetov. Na
obeh izdelkih je dekorativno zapolnila posamezne oblike. Smiselno in ustrezno je razporejala
podobe po ploskvi in prostoru ter ju tako enakomerno in uravnoteženo zapolnila. Osrednji motiv
je na sliki enakomerno razporedila po celoti, na maketi pa je postavljen na levi in desni strani.
Upodabljala je s toplimi in s hladnimi barvami ter majhnimi barvnimi ploskvami. Elemente je
razporedila v vodoravno kompozicijo. Na sliki je izredno natančno izvedla likovno tehniko ter
bolje kot na maketi.
Izdelka delujeta skladno in urejeno. Dekorativno je zapolnila posamezne ploskve. Naštete
značilnosti pripisujemo dekorativnemu likovno-izraznemu tipu.
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Likovno delo 119: učenka 60

Likovno delo 120: učenka 60

Učenka je na sliki perspektivno prikazala prostor, v ospredje je postavila večje podobe, torej
podobe, ki se nahajajo bližje in manjše tiste, ki se nahajajo v oddaljenosti. Na maketi je pogled
na prostor prikazala od zgoraj in pri tem upoštevala položaj predmetov v prostoru. Za prikaz
globine je uporabila naslednje prostorske ključe: manjšanje in večanje predmetov, prekrivanje,
razdalja med predmeti. Na obeh izdelkih je upodabljala s toplimi, s svetlimi in z nasičenimi
barvami. Barvne ploskve je dinamično umestila v slikovno površino in prostor. Osrednji motiv je
na sliki enakomerno razporedila po celotni površini, na maketi pa bolj na levi strani. Na obeh
izdelkih je ustrezno umestila podobe v slikovno površino in prostor ter ju tako zapolnila.
Kompozicija deluje umirjeno, saj je elemente razvrstila v horizontalni smeri. Izraz barvne
kompozicije se kaže kot dinamičen, upodabljala je predvsem z intenzivnimi barvami. Na sliki je
bolje izvedla likovno tehniko kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenke je koloristični, saj se je opirala na izraznost barve, ima izostren
občutek za barve in barvno kontrastnost.
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Likovno delo 121: učenka 61

Likovno delo 122: učenka 61

Učenka je prostor na sliki prikazala z vertikalno perspektivo. Enakomerno in uravnoteženo je
zapolnila slikovni prostor. Na maketi je pogled na sobo prikazala od zgoraj in pri tem upoštevala
položaj predmetov v prostoru, vendar ni prikazala volumna pri vseh oblikah. Osrednji motiv je
na sliki enakomerno razporedila po celotni površini, na maketi pa bolj na desni strani. Na maketi
ni enakomerno in uravnoteženo zapolnila prostora, kar opazimo po nezapolnjeni levi strani
prostora. Na obeh izdelkih je upodabljala v svetlo-temnem ter toplo-hladnem kontrastu, izstopata
vijolična in oranžna barva, na sliki pa tudi zelena. Kompozicija na sliki deluje statično, saj je
elemente razporejala v vodoravni smeri, na maketi pa dinamično. Izraz barvne kompozicije se
kaže kot energijsko močan. Na sliki je bolje izvedla likovno tehniko kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenke je brutalno-grobi, upodabljala je z močnimi in intenzivnimi barvami
ter likovni izraz gradila z veliko mero moči in grobosti.

Likovno delo 123: učenec 62

Likovno delo 124: učenec 62
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Učenec je prostor na sliki prikazal s slikanjem od zgoraj navzdol oziroma iz ptičje perspektive.
Na maketi je pogled na prostor predstavil od spredaj in pri tem upošteval položaj predmetov v
prostoru ter prikazal njihov volumen. S potjo na sliki in s pregrado na maketi je nakazal globino
prostora. Na sliki je prekrival like in ravno tako na maketi. Opazimo podobnost barv, in sicer na
obeh izdelkih je upodabljal z modro, rumeno in rjavo barvo. Osrednji motiv je na obeh izdelkih
enakomerno razporedil po površini. Podobe je smiselno umestil v prostor in ga tako enakomerno
ter uravnoteženo zapolnil. Elemente je postavil v dinamično kompozicijo. Likovno tehniko je
dobro izvedel v obeh primerih. Občutena predstava prostora kaže tipično značilnost prostorskega
izraznega tipa.
Likovno-izrazni tip učenca je prostorski, jasno je postavil objekte v prostor ter slikal iz ptičje
perspektive, kar nakazuje na njegove dobro razvite prostorske predstave.

Likovno delo 125: učenec 63

Likovno delo 126: učenec 63

Učenec na sliki ni definiral prostora, kar opazimo po lebdečih podobah. Na maketi je pogled na
prostor prikazal od zgoraj in pri tem kar dobro upošteval položaj predmetov v prostoru, vendar ni
v celoti prikazal volumna posameznih oblik. Upodabljal je predvsem s hladnimi barvami, najbolj
izstopa vijolična barva. Barvne ploskve so velike. Liki se na sliki in na maketi ne prekrivajo.
Osrednji motiv je na sliki upodobil na levi strani, na maketi pa enakomerno po celoti. Na sliki so
podobe nerazločne, kar priča o tem, da je učenec nespreten pri slikanju s temperami. Prostora na
sliki in na maketi ni enakomerno in uravnoteženo zapolnil. Kompozicijo je uredil v vodoravni
smeri. Obe likovni tehniki nista dobro izvedeni. Glede na način nanašanja barv ter striženja in
lepljenja bi lahko povzeli, da ima učenec motorične težave.
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Na njegovih izdelkih opazimo šibko likovno spretnost ter poenostavljene podobe, brez vnašanja
podrobnosti, omenjene značilnosti pripisujemo sinteznemu ter nespretnemu likovno-izraznemu
tipu.

Likovno delo 127: učenka 64

Likovno delo 128: učenka 64

Učenka je na sliki podobe postavila na talno črto, ki jo predstavlja rob slikovne površine, v liniji
neba pa je upodobila oblake. Na maketi je pogled na prostor prikazala od zgoraj in pri tem
upoštevala položaj predmetov v prostoru, vendar ni prikazala volumna posameznih oblik.
Osrednji motiv je na sliki enakomerno razporedila po celoti, enako tudi na maketi. Na obeh
izdelkih je upodabljala s toplo oranžno barvo ter hladnimi zeleno in vijolično barvo. Likov na
sliki ni prekrivala, enako tudi na maketi. Enakomerno in uravnoteženo je zapolnila prostor.
Kompozicijo je uredila v vodoravni smeri. Izraz barvne kompozicije se kaže kot energijsko
močan. Likovno tehniko je bolje izvedla na sliki kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenke je brutalno-grobi, saj je upodabljala z intenzivnimi in močnimi
barvami ter likovni izraz gradila z veliko mero moči in grobosti.
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Likovno delo 129: učenka 65

Likovno delo 130: učenka 65

Učenka na sliki ni definirala prostora, kar opazimo po lebdečem položaju predmetov. Slikala je
predvsem s hladnimi barvami. Na maketi je pogled na sobo prikazala od zgoraj, vendar je
neustrezno prikazala položaj predmetov v prostoru, saj ni prikazala volumna pri oblikah.
Upodabljala je s toplimi barvami, barvne ploskve so majhne in se ne prekrivajo. Elemente je
razvrščala prosto po prostoru. Liki se na sliki ne prekrivajo, enako tudi na maketi. Osrednji motiv
je na sliki simetrično postavljen, na maketi pa na levi in na desni strani. Prostor ni v celoti
zapolnjen. Na sliki je kompozicija simetrična, na maketi pa horizontalna. Med izdelkoma ni
izrazite povezave. Likovno tehniko je bolje izvedla na sliki kot na maketi.
Likovno-izrazni tip učenke je ekspresiven. Izhajala je iz svojih čustev do motiva, določene stvari
je izločila, druge pa pretirano poudarila, kot na primer dežnik na sliki. Tudi na maketi je barve
izbirala glede na čustven odnos do posameznega objekta.
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3.6 Ugotovitve
3.6.1 Ali likovno-izrazni tipi otrok vplivajo na to, kako učenci predstavijo prostor
pri slikanju in prostorskem oblikovanju?
Glede na kriterije, po katerih smo analizirali izdelke, smo ugotovili, da se med učenci pojavljajo
individualne razlike. Te se odražajo v likovno-izraznih tipih in vplivajo na likovno izražanje pri
slikanju in prostorskem oblikovanju ter posledično na prikazovanje prostora. Izpostavili bi, da se
učenci z enakim likovno-izraznim tipom ne ujemajo v vseh postavljenih kriterijih, ampak le po
določenih segmentih. Pri nekaterih učencih smo zasledili tudi kombinacijo dveh likovno-izraznih
tipov. Analiza izdelkov je pokazala, da se pojavljajo sledeči likovno-izrazni tipi: prostorski,
koloristični, impulzivni, dekorativni, ekspresivni, lirsko-poetični, konstruktivni, sintezni,
imaginativni, vizualni, brutalno-grobi, analitični, pedanten, spreten, nespreten, počasen in
vztrajen ter hiter in površen.
Učenci s prostorskim likovno-izraznim tipom kažejo izredno občutljivost za dobro prostorsko
predstavo. Pri slikanju se nekateri poslužujejo prikaza prostora od zgoraj navzdol, torej iz ptičje
perspektive. Pri oblikovanju prostora ustrezno nakažejo položaj predmetov v prostoru in njihovo
prostornino. Osrednji motiv razporedijo po celoti. Globino prostora nakažejo s potjo na sliki in
pregrado na maketi. Upodobljene objekte med seboj prekrivajo. Kompozicija v njihovih likovnih
delih je dinamična. Zavedajo se razpoložljive površine in jo smiselno zapolnjujejo.
Koloristični izrazni tip dinamično razporedi barvne ploskve po površini in prostoru, kar se
odraža v dinamičnem in nemirnem izrazu barvne kompozicije. Prostor nakaže s postavitvijo
podob na talno črto ali v talno ploskev. Barve, s katerimi upodablja so predvsem osnovne,
opazimo tudi upodabljanje v toplo-hladnem kontrastu.
Učenci z impulzivnim izraznim tipom nakažejo prostor s talno črto. Opazili smo postavitev
osrednjega motiva bolj na levo oziroma na desno stran. Postavitev oblik v statično ali simetrično
kompozicijo ter primerljivost barv na sliki in na maketi. Večina učencev z impulzivnim izraznim
tipom je nespretnih pri slikanju z vodenimi barvicami, zato so bile podobe na njihovih izdelkih
nerazločne. Prostor v likovnih delih večinoma ni enakomerno in uravnoteženo zapolnjen.
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Za dekorativni izrazni tip je značilna dekorativna zapolnitev posameznih ploskev, tudi barvno in
ritmično ponavljanje vzorcev ter upodabljanje v toplo-hladnem kontrastu. Prostor enakomerno in
uravnoteženo zapolni. Kompozicija v njegovih delih je statična ali dinamična. Likovno tehniko
dobro izvede tako na sliki kot tudi na maketi.
V likovnih izdelkih ekspresivnega izraznega tipa izstopajo premajhne podobe ali
predimenzioniran, izredno močan lik, ki zavzema večino slikovnega prostora in prostora na
maketi. Pri nekaterih učencih opazimo, da na sliki in na maketi upodabljajo z enakimi barvami
ter enako velikimi barvnimi ploskvami, pri drugih pa se barve popolnoma razlikujejo, saj jih
izbirajo glede na razpoložljivost in čustven odnos do posamezne barve.
Pri vseh učencih z lirsko-poetičnim izraznim tipom opazimo opiranje na določeno barvo in
upodabljanje z njo, tudi v več odtenkih, v največ primerih je bila to vijolična barva. Večina je
prostor nakazala s talno črto, nekateri tudi z izrezom ali vertikalno perspektivo. Prostor
enakomerno in uravnoteženo zapolnijo. Kompozicija v njihovih likovnih delih je umirjena,
elemente urejajo v vodoravni smeri.
Za konstruktivni izrazni tip je značilna postavitev elementov v trdno kompozicijo. Pri prikazu
prostora na slikovni ploskvi uporabi izrez ali prekrivanje. Pri prostorskem oblikovanju ustrezno
in nazorno nakaže obliko in položaj posameznih predmetov v prostoru ter njihovo relacijo.
Zaveda se razpoložljive površine ter jo smiselno zapolnjuje.
Sintezni izrazni tip se omeji predvsem na osnovno formo, ki jo zapolni z velikimi barvnimi
ploskvami, vanjo ne vnaša veliko podrobnosti, zato njegovi likovni izdelki velikokrat izpadejo
nedokončani. Prostor večinoma nakaže s talno črto. Kompozicija v njegovih izdelkih je statična,
elemente ureja v vodoravni smeri. Prostora ne zapolni v celoti.
Na izdelkih imaginativnega izraznega tipa opazimo nenavadne oblike. V prvem razredu
opazimo, da podobe postavi na talno črto in da na sliki upodablja s črno barvo. V tretjem razredu
opazimo tudi nedefiniran prostor na sliki ter nezapolnjen prostor na maketi. Pri upodabljanju
prostora ne nakaže volumna vsem predmetom.
Vizualni izrazni tip nazorno in ustrezno prikaže položaj posameznih predmetov v prostoru.
Objekte poskuša upodobiti čim bolj realno. Pri upodabljanju prostora se pojavi talna črta.
Osrednji motiv upodobi na sredini. V prvem razredu opazimo vodoravno urejeno kompozicijo, v
tretjem razredu pa simetrično kompozicijo.
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Brutalno-grobi izrazni tip se v večini primerov pojavlja še v kombinaciji z drugimi likovnoizraznimi tipi. Zanj je značilno, da prostor upodobi s talno in s stropno črto. Barve, s katerimi
upodablja, so intenzivne, pojavijo se toplo-hladni, komplementarni ter količinski barvni kontrast.
Izraz barvne kompozicije se na njegovih delih kaže kot dinamičen in energijsko močan.
Na izdelkih analitičnega izraznega tipa pri prikazu prostora opazimo zvračanje oblik. Osrednji
motiv razporedi po celoti. Zaveda se celotnega prostora ter ga enakomerno zapolnjuje. Likovni
izraz na njegovih delih deluje razdrobljeno. Kompozicijo uredi v vodoravni smeri.

3.6.2 Ali se med otroki enake starosti pojavljajo razlike pri upodabljanju (predstavi)
prostora pri slikanju in prostorskem oblikovanju?
Ugotovili smo, da se med otroki enake starosti pojavljajo razlike pri upodobitvi prostora pri
slikanju in prostorskem oblikovanju.
V prvem razredu pri slikanju opazimo nedefiniran prostor, upodobitev prostora s talno črto, ki jo
predstavlja rob formata ali pa travnata površina, v nekaj primerih tudi neravna talna črta,
postavitev podob v talno ploskev, ki je zahtevnejši razvojni korak pri prikazu prostora,
upodobitev prostora z izrezom in prekrivanjem, razstavljanje oblik, upodobitev podob iz
različnih smeri – razstavljanje oblik, pri nekaterih učencih zasledimo tudi stropno črto oziroma
črto neba. Globina prostora ni nakazana, je nakazana s prekrivanjem, z vsakim višje
upodobljenim elementom, z velikostjo podob, z barvnimi kontrasti.
Osrednji motiv so učenci upodobili na sredini, na levi ali na desni strani ali enakomerno po
celotni površini. Butina (2000) pravi, da na položaj oblik vpliva smer pisanja iz leve proti desni,
kar pomeni, da se bodo desničarji lotili upodabljanja na levi strani, levičarji pa na desni strani.
Razlike med učenci zasledimo tudi pri postavitvi elementov v kompozicijo. Pojavita se statična
in dinamična kompozicija oziroma postavitev elementov v vodoravno, vertikalno, simetrično in
diagonalno kompozicijo.
Barve, s katerimi upodabljajo, so tople in hladne, opazimo toplo-hladni ter komplementarni
kontrast. Barvne ploskve so velike ali majhne, ki se prekrivajo ali ne.
Pri zapolnjevanju slikovne površine se pojavi enakomerno in uravnoteženo zapolnjena ploskev
ali delno zapolnjena ploskev.
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Na maketi so nekateri učenci prikazali pogled na sobo od strani, drugi pa od zgoraj. Zapolnitev
prostora je prikazana z zapolnjevanjem osrednje stene, tal in osrednje stene, opazimo pa tudi
obvladovanje celotnega prostora. Prostor so predstavili s talno črto, ki jo predstavlja preproga ali
rob kartonaste škatle, pri večini opazimo tudi stropno črto, ki jo predstavljajo svetilke, nekateri
med njimi so nakazali tudi volumen posameznih predmetov. Pojavi se prosto, brez reda
postavljanje likov v prostor ter ustrezna postavitev predmetov v prostor. Barve, s katerimi
upodabljajo so tople ali hladne, opazimo tudi upodabljanje v toplo-hladnem kontrastu ter
uporaba bele, sive, rjave in črne barve.
Osrednji motiv so upodobili na sredini osrednje stene, na njeni levi ali desni strani, enakomerno
po celoti.
Kompozicija v njihovih delih je statična ali dinamična, pojavi se ureditev elementov v vertikalno,
horizontalno ter diagonalno kompozicijo.
V tretjem razredu smo pri slikanju opazili nedefiniran prostor, prikazovanje prostora s talno črto,
ki jo predstavlja rob formata, neravna talna črta ter postavitev podob v talno ploskev. Pojavila sta
se tudi izrez in prekrivanje, vertikalna perspektiva in pogled od zgoraj oziroma iz ptičje
perspektive. Globino prostora so učenci nakazali s prekrivanjem podob, z velikostjo, tako da so
večje podobe prikazane spredaj, manjše pa zadaj, s svetlo-temnim in toplo-hladnim kontrastom
ter osenčenjem. Upodabljajo s toplimi in s hladnimi barvami, torej v toplo-hladnem kontrastu,
svetlo-temnem kontrastu, pojavi pa se tudi količinski kontrast. Osrednji motiv so postavili na
sredino, na levo ali na desno stran slikovne površine ter enakomerno po celotni površini.
Pri zavedanju razpoložljive površine opazimo v celoti enakomerno in uravnoteženo zapolnjeno
slikovno ploskev ali delno zapolnjeno ploskev.
Razlike med učenci se pojavljajo tudi pri postavitvi elementov v kompozicijo. Kompozicija v
njihovih izdelkih je statična ali dinamična, uredili so jo horizontalno, vertikalno, simetrično in
diagonalno.
Na maketi se pojavi pogled na sobo od strani in od zgoraj. Pri postavitvi pohištva razlikujemo
neupoštevanje ustreznega položaja predmetov v prostoru, delno upoštevanje ustreznega položaja
predmetov ter v celoti upoštevanje pravilne lege predmetov. Slednje kaže na dobre prostorske
predstave ter razumevanje elementarne perspektive.
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Barve, s katerimi upodabljajo so tople ali hladne, svetle in temne, toplo-hladni kontrast, svetlotemni kontrast, količinski barvni kontrast. Tomšič Čerkez (2005) pravi, da je barva tista, s katero
pri oblikovanju prostora jasno prikažemo prostorske odnose.
Osrednji motiv so upodobili na sredini, na levi ali na desni strani ter enakomerno po celoti.
Nekaj učencev ni nakazalo volumna predmetov v prostoru, nekateri so samo določenim
predmetom nakazali volumen, ostali pa vsem. Opazimo prekrivanje ter neprekrivanje elementov.
Kompozicijo uredijo vodoravno, dinamično ali simetrično.

3.6.3 Kako prostorska predstava otrok pri slikanju vpliva na prostorsko predstavo
pri prostorskem oblikovanju oziroma ali obstaja povezanost/korelacija med tema
dvema likovnima področjema?
Z analizo izdelkov smo ugotovili, da je korelacija upodabljanja prostora pri slikanju in
prostorskem oblikovanju pri približno 90 % učencev opazna in se ujema v večini kriterijev, po
katerih smo analizirali izdelke.
Več kot polovica učencev je na sliki in na maketi prostor prikazala s talno črto, nekateri med
njimi tudi s stropno črto.
Dve tretjini učencev je upodabljalo z enakimi barvami na sliki in na maketi, pojavljajo se
predvsem toplo-hladni in svetlo-temni kontrast, vijolična ter črna barva.
Učenci, ki so globino prostora nakazali pri slikanju, so jo tudi pri prostorskem oblikovanju.
Tisti učenci, ki so prekrivali like na sliki, so enako storili tudi na maketi.
Dobra polovica učencev je osrednji motiv upodobila na obeh izdelkih na enakem mestu, torej
tisti, ki so osrednji motiv postavili na sliki na sredino, na levo ter na desno stran ali enakomerno
po celoti, so ga tudi na maketi postavili na enako mesto.
Dve tretjini učencev je kompozicijo uredilo na enak način na obeh izdelkih.
Učenci, ki so na sliki enakomerno in uravnoteženo zapolnili prostor, so to storili tudi na maketi.
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4 ZAKLJUČEK
Razvijanje prostorskih predstav je eden izmed poglavitnih ciljev likovne vzgoje. Temeljni
poudarek v diplomskem delu je bil namenjen raziskovanju in primerjanju prostorskih predstav
učencev pri dvo- in tridimenzionalnih likovnih področjih, natančneje pri slikanju in prostorskem
oblikovanju v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
Glede na postavljena raziskovalna vprašanja smo želeli ugotoviti, kako učenci predstavijo
prostor pri slikanju in prostorskem oblikovanju. Obenem pa nas je zanimala tudi povezava med
upodabljanjem prostora na slikovni ploskvi in na maketi, saj menimo, da na tem področju ni
veliko raziskanega in da učitelji ne dajejo poudarka primerjavi izdelkov z različnih likovnih
področij.
Preden smo pričeli z analizo izdelkov, smo si na osnovi likovnega razvoja postavili kriterije, po
katerih smo analizirali nastala likovna dela. Odločili smo se, da bomo opazovali, kako učenci
razmišljajo o prostoru, torej kako nakažejo prostor, kako zapolnijo le-tega, na kakšen način
uredijo elemente v kompozicijo, kam postavijo osrednji motiv, s katerimi barvami upodabljajo
ter kakšna je velikost barvnih ploskev. Poleg naštetega pa smo opazovali tudi izvedbo likovne
tehnike.
Analiza likovnih izdelkov je pokazala, da se med otroki enake starosti pojavljajo razlike pri
predstavitvi prostora na slikovni ploskvi in na maketi. Presenetilo nas je, da se nekateri učenci
likovno izražajo na višji ravni, kot je značilno za njihovo starost. Individualne razlike med njimi
so se pokazale tudi zaradi vpliva likovno-izraznih tipov. Razlike pa se niso pokazale le med
učenci, ampak tudi pri vsakem učencu posebej, saj so se nekateri pri slikanju drugače likovno
izražali kot pri oblikovanju prostora. Opazili smo, da so se likovno izražali na podoben način tisti
učenci, ki so sedeli skupaj, saj otroci v tem obdobju postajajo dovzetnejši za prerisovanje.
Opredelitev likovno-izraznih tipov se je izkazala kot zelo subjektivna, saj imajo po teoretičnem
opisu nekateri izrazni tipi veliko skupnih karakteristik, zato jih težko razlikujemo. Menimo, da bi
bilo potrebno dobiti v vpogled več likovnih izdelkov učencev, kar bi zagotovo olajšalo
prepoznavanje likovno-izraznih tipov. Strinjamo pa se tudi s Podobnikovo (2008), ki meni, da bi
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likovno-izrazne tipe veliko lažje opredelili, če bi tiste s sorodnimi značilnostmi združili v enega
in tako zmanjšali njihovo število.
Prišli pa smo tudi do pomembnih ugotovitev, in sicer da večina učencev pri slikanju in
prostorskem oblikovanju prostor predstavi na primerljiv način, čeprav smo namenoma izbrali
takšna motiva, da pri prvem predstavijo pogled na zunanji, pri drugem pa na notranji prostor. Da
med dvo- in tridimenzionalnimi likovnimi področji obstajajo povezave, je po našem mnenju
razlog v tem, da imajo otroci v vsakem obdobju likovnega izražanja razvite določene predstave
o prostoru in te se na enak način odražajo pri različnih likovnih področjih.
Raziskava nam je odprla nekatere nove ideje in vprašanja. Menimo, da bi le-to lahko razširili,
tako da bi postavili več kriterij za analizo likovnih izdelkov, bodisi razširili vzorec z vključitvijo
večih učencev. Zanima nas tudi, do kakšnih ugotovitev bi prišli, če bi izbrali drug motiv.
Prepričani smo, da bi prišli do zanimivih in koristnih ugotovitev, katere bi bile v veliko pomoč
vsem razrednim učiteljem. Tako bi lažje povezali poučevanje prostorskih predstav pri likovni
vzgoji in drugih predmetih, kot sta na primer matematika in spoznavanje okolje oziroma družba.
Med drugim pa bi tudi bolje spoznali osebnost učencev.
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6 PRILOGE

6.1 Učna priprava za 1. razred za področje slikanja
Študentka: Tea Čandek

Datum: 11. 4. 2012

Mentorica na fakulteti: dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
Mentorici na šoli: Jolanda Klinc in Nelly Tiran
Osnovna šola: OŠ Kolezija, Ljubljana
Razred: 1. a in 1. b
Predmet: likovna vzgoja
Število ur: 2
Likovno področje: slikanje
Likovna tehnika: kombinirana likovna tehnika (vodene barvice, voščenka)
Likovna naloga: slikanje slike v kombinirani slikarski tehniki in upodobitev motiva po
spominu
Likovni motiv: sprehod v dežju
Likovni materiali, orodja in podlage: risalni list, vodene barvice, voščenke, podlaga, čopič,
lončki z vodo
Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, opazovanje
Učne oblike: frontalna, individualna
Učna sredstva in pripomočki: kartončki s sladoledi, primeri slik
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetne povezave: slovenščina, matematika
Cilji:
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Operativni: Učenci:
•

naštejejo poznane tekoče in suhe slikarske materiale,

•

spoznavajo nove slikarske materiale,

•

spoznajo posebnosti slikarskih materialov,

•

navajajo se na različno kombiniranje tekočih in suhih materialov,

•

razvijajo zmožnost za uporabo različnih slikarskih materialov in njihovih
pripomočkov.

Splošni: Učenci:
•

sodelujejo v pogovoru,

•

razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in
izdelkov vrstnikov.

Literatura:


Učni načrt za likovno vzgojo. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod

RS za šolstvo.


Duh, M., Vrlič, T. (2003). Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole.
Ljubljana: Rokus.

Potek učne ure po etapah
Učna etapa

Potek učne ure
UČITELJ

UČENCI

UVOD Z
MOTIVACIJO

Učencem razdelim kartončke, na enem
kartončku sta narisani dve kepici
sladoleda, na ostalih kartončkih pa je

Vsak učenec si izbere dva okusa
in ju nalepi na kepici.

narisan okus sladoleda (šest različnih
Z učenci ugotovimo, da so dobili

vrst).

veliko različnih kombinacij.
OSREDNJI

Učence vprašam, katere materiale za

DEL

slikanje poznajo, oz. s čim vse lahko
slikamo.
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Vpeljava

Medtem,

naštevajo,

prednje

likovnega

postavim različne slikarske materiale

problema

(voščenke, barvne krede, barvice, tuš,
vodene barvice, tempere, flomastre,
kolaž papir, barvno blago, časopisni
papir).
Pokažem jim nekaj primerov slik in
učence spodbudim, da povedo, s
katerim

slikarskim

materialom

Poimenujejo material, s katerim je
naslikana slika.

je

naslikana slika.
Vsakemu učencu dam risalni list in
voščenko. Povem jim, da je voščenka

Opazujejo demonstracijo,
poslušajo in sodelujejo.

zelo uporabno risarsko in slikarsko
Reševanje
likovnega
problema

orodje. Pokažem jim, kakšne barvne
učinke lahko dosežejo z njo.
S konico lahko narišejo bolj ali manj
tanko črto, pritisnejo lahko močno ali
samo rahlo potegnejo. Pri slikanju z
voščenkami

običajno

zapolnimo

celotno slikovno ploskev.
Narišejo črte različnih debelin in
Spodbudim jih, da tudi sami to

karakterja.

poskusijo.
Odgovarjajo.
Nato jih vprašam, kako slikamo z
vodenimi barvicami.

Skupaj ugotovimo, da jih redčimo
z vodo

Demonstriram jim slikanje z vodenimi
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barvicami.

Opazujejo demonstracijo.

Vprašam jih, če z vodenimi barvicami
lahko prekrijemo, kar naslikamo z Odgovarjajo.
voščenkami.

Zatem jim pokažem nekaj primerov
kombinirane

tehnike,

uporabljene

voščenke

kjer
in

so Opazujejo.

vodene Iz primerov ugotovimo, da vodene
barvice niso pokrivne, te se na

barvice.
Opozorim

jih,

da

pa

morajo

z voščenko,

ki

je

mastna,

ne

voščenko močneje pritiskati, ko slikajo primejo.
in vodene barvice morajo dobro
razredčiti

z

vodo,

v

nasprotnem

primeru se, kar naslikamo prekrije.
Povem jim, da bodo tudi oni danes
naslikali

sliko

v

kombinaciji

z

voščenkami in vodenimi barvicami.
Likovna naloga

Naročim

jim,

naj

pripravijo

vse

potrebno za delo (časopisni papir,
risalni list, voščenke, vodene barvice).
Pripravijo,

kar

jim

je

bilo

naročeno.
Učence vprašam, če imajo radi dež in
kaj počnejo, ko zunaj dežuje.

Odgovarjajo.

Povem jim, da bodo sedaj naslikali
sprehod v dežju, torej poskušajo naj si Zamislijo si, kako bodo naslikali
predstavljati, da zunaj dežuje in oni se dani motiv.
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odpravijo na sprehod.
Najprej naj z voščenkami poskušajo to
narisati, lahko z njimi tudi prebarvate
določene ploskve in nato celotno
površino risalnega lista prebarvajte z
vodenimi barvicami. Pri tem uporabite
čim več različnih barv.
Po potrebi svetujem glede izvedbe Naslikajo sprehod v dežju in pri
Individualno

likovne tehnike.

tem upoštevajo navodila, ki jih je

delo učencev

dala učiteljica.

ZAKLJUČNI
DEL

Pospravijo delovne prostore.
Učence povabim v krog. Skupaj
razobesimo vse izdelke, dokončane in

Vrednotenje

nedokončane. Nato obnovimo likovno
nalogo

in

oblikujemo

merila

za

vrednotenje ter vrednotimo nastale
izdelke. Spodbudim jih, da izpostavijo
slike, ki najbolj ustrezajo posameznim
kriterijem.
Nato individualno obrazložim rešitev
likovne naloge.
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6.2 Učna priprava za 1. razred za področje prostorskega oblikovanja
Študentka: Tea Čandek

Datum: 25. 4. 2012

Mentorica na fakulteti: dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
Mentorici na šoli: Jolanda Klinc in Nelly Tiran
Osnovna šola: OŠ Kolezija, Ljubljana
Razred: 1. a in 1. b
Predmet: likovna vzgoja
Število ur: 2
Likovno področje: prostorsko oblikovanje
Likovna tehnika: izrezovanje in lepljenje barvnega papirja
Likovna naloga: likovna ureditev prostora; opremljanje prostora po domišljiji
Likovni motiv: moja sanjska soba
Likovni materiali, orodja in podlage: barvni papir, kartonska embalažna škatla, lepilo, škarje,
časopisni papir
Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, opazovanje
Učne oblike: frontalna, individualna
Učna sredstva in pripomočki: plakat, slike pohištva
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetne povezave: spoznavanje okolja
Cilji:
Operativni: Učenci:
•

opišejo bivalni prostor,

•

naštejejo sestavne dele bivalnega prostora,

•

naštejejo kose pohištva za posamezne bivalne prostore in opišejo različnost bivalnih
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prostorov,
•

naštejejo primere okrasnih predmetov v prostoru.

Splošni: Učenci:
•

sodelujejo v pogovoru,

•

razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in
izdelkov vrstnikov.

Viri in literatura:
 Učni načrt za likovno vzgojo. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport:
Zavod RS za šolstvo.

Potek učne ure po etapah
Učna etapa
UVOD Z
MOTIVACIJO

Potek učne ure
UČITELJ

UČENEC

Na tablo prilepim plakat prekrit z
oštevilčenimi polji. Pod polji se skrivata
stanovanjski blok in hiša. Učencem

Odkrivajo polja.

povem, da bomo skupaj odkrivali polja
in poskušali ugotoviti, kaj se skriva v
ozadju. Pri določanju vrstnega reda nam
bo pomagala žoga, katero si bodo
učenci naključno podajali, vendar je
pomembno, da vsak pride na vrsto.
Tisti, ki ima v rokah žogo, pove številko
polja in tega odkrijemo.

OSREDNJI
DEL

Vprašam jih, če živijo v stanovanjskem
bloku ali v hiši ter kateri so posamezni
bivalni prostori.
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Vpeljava

hodnik, shramba …

likovnega

Nato na tablo napišem štiri bivalne

problema

prostore

(kuhinja,

dnevna

soba,

kopalnica, spalnica). Vsak učenec dobi
sliko, na kateri je kos pohištva in
njegova naloga je, da ga prilepi k
ustreznemu bivalnemu prostoru.
Opazujejo in sodelujejo.
Zatem se pogovorimo, če je postavitev
Reševanje

pohištva ustrezna.

likovnega
problema

Vprašam jih, čemu služijo posamezni
bivalni

prostori,

torej

kaj

v

njih
Podajo odgovore: npr. v kuhinji

počnemo.

kuhamo in jemo, v dnevni sobi
gledamo televizijo in beremo, v
kopalnici se umivamo, v sobi
spimo in delamo domačo nalogo.

Zatem jih vprašam, če imajo v svoji sobi
še kakšen predmet, ki ga prej nismo

Odgovarjajo.

omenili.
Spodbudim jih, da razmislijo, kako
pravimo takim predmetom, ki jih imamo
v posameznih prostorih za okras.
Povem jim, da bodo danes opremljali
svojo sanjsko sobo, torej sobo, kakršno
Likovna naloga

bi radi imeli.
Naročim jim naj mizo prekrijejo s
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papirjem

časopisnim

in

pripravijo Pripravijo,

kar

jim

je

bilo

lepilo, škarje, kartonsko embalažno naročeno.
škatlo, barvni papir. V kartonasto škatlo
bodo zalepili kose pohištva in okrasne
predmete,

katere

bodo

izrezali

in

sestavili iz barvnega papirja (omaro,
posteljo, pisalno mizo, računalnik …).
To jim tudi demonstriram.

Poslušajo in opazujejo

Povem jim, da naj sobo skušajo čim bolj demonstracijo.
zapolniti.
Upodobijo svojo sanjsko sobo in
Individualno

Po potrebi svetujem glede izvedbe

pri tem upoštevajo navodila, ki jih

delo učencev

likovne tehnike.

je dala učiteljica.

Pospravijo delovne prostore.
ZAKLJUČNI
DEL
Vrednotenje

Učence

povabim

v

krog.

Skupaj

razstavimo vse izdelke, dokončane in
nedokončane.
Nato obnovimo likovno nalogo in
oblikujemo merila za vrednotenje ter
vrednotimo nastale izdelke.
Spodbudim jih, da izpostavijo izdelke,
ki

najbolj

ustrezajo

posameznim

kriterijem.
Nato individualno obrazložim rešitev
likovne naloge.
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6.3 Učna priprava za 3. razred za področje slikanja
Študentka: Tea Čandek

Datum: 7. 5. 2012

Mentorica na fakulteti: dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
Mentorici na šoli: Kristina Stropnik Šolmajer in Petra Likar Jan
Osnovna šola: OŠ Kolezija, Ljubljana
Razred: 3. a in 3. b
Predmet: likovna vzgoja
Število ur: 2
Likovno področje: slikanje
Likovna tehnika: tempera
Likovna naloga: slikanje slike z mešanimi barvami in upodobitev motiva po spominu
Likovni motiv: sprehod v dežju
Likovni materiali, orodja in podlage: risalni list, tempere, slikarska paleta, čopiči, podlaga,
lončki z vodo
Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, opazovanje
Učne oblike: frontalna, individualna
Učna sredstva in pripomočki: primeri umetniških del, barvni krog, barvni papirji
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetne povezave: spoznavanje okolja
Cilji:
Operativni: Učenci:
•

poimenujejo barve in njihove različice,

•

obnovijo značilnosti nemešanih (čistih) in mešanih barv na paleti,
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•

utrdijo postopke mešanja barv,

•

poiščejo primere čistih in mešanih barv v okolju, naravi in na umetniških delih.

Splošni: Učenci:
•

sodelujejo v pogovoru,

•

razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in
izdelkov vrstnikov.

Viri slikovnega gradiva:
http://blog.kis.ac.th/pollyart/files/2010/01/dsc01483.jpg
http://blog.kis.ac.th/yuheiart/files/2010/01/james_paulklee4.jpg
Literatura:


Tomšič Čerkez, B. in Tacar, B. (2010). Likovne kuharije: uporabne likovne tehnike.
Ljubljana: Mladinska knjiga.



Učni načrt za likovno vzgojo. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport:
Zavod RS za šolstvo.

Potek učne ure po etapah
Učna etapa

Potek učne ure
UČITELJ
Preberem uganko:

UVOD Z

Ko sije sonce, dež prši,

MOTIVACIJO

razpne čez mesta se, vasi,

UČENEC
Pozorno poslušajo in ugibajo.

razpne se kakor slavolok,
v vseh barvah čez neba obok.
(MAVRICA)

OSREDNJI
DEL

Učence vprašam, na kaj pomislijo, ko
Odgovarjajo.

zaslišijo besedo mavrica.

Skupaj ugotovimo, da pomislimo

Vpeljava

na barve.

likovnega
Povem

jim,

da

se

bomo
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pogovarjali o barvah ter jih vprašam, Podajajo odgovore: npr. rumena,
katere barve poznajo.

modra, zelena, rdeča …

Medtem, ko naštevajo barve, prednje
postavim barvne papirje in jih vprašam, Povemo, da so rumena, rdeča in
če vedo, katere izmed teh barv so modra nemešane barve.
nemešane oz. čiste barve in katere Opazujejo in sodelujejo.
mešane.
Naročim jih, naj v barvnem krogu
Skupaj ugotovimo, da oranžno

pokažejo te barve.
Reševanje

Zatem jih vprašam, kateri dve barvi barvo dobimo tako, da zmešamo

likovnega

zmešamo skupaj, da dobimo: oranžno rdečo in rumeno; zeleno barvo, če

problema

zeleno in vijolično barvo.

zmešamo rumeno in modro barvo;

Spodbudim jih, da si pomagajo z vijolično barvo pa dobimo, če
barvnim krogom.

zmešamo rdečo in modro.

Vprašam jih, katero barvo dobimo, če Ugotovimo,

da

dobimo

rjavo

zmešamo vse tri osnovne barve med barvo.
seboj.
Nato učence spodbudim, da v razredu, v Vsak učenec pove en primer čiste
naravi in na umetniških delih poiščejo barve

v

razredu,

naravi

in

umetniških delih in prav tako za

primere čistih in mešanih barv.

mešane barve.
Pripravim slikarsko paleto, tempere in
čopič

ter

učence

vprašam,

kako Ugotovimo, da barvi postopoma

spreminjamo (mešamo) barve.

dodajamo le malo druge barve.

Demonstriram mešanje barv.

Opazujejo.

Zatem jim povem, da bodo tudi oni Poslušajo navodila in si zamislijo,

- 81 -

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

danes

Tea Čandek; diplomsko delo

naslikali

sliko

z

mešanimi kako bodo naslikali dani motiv.

barvami, in sicer naslikali bodo sprehod
Likovna naloga

v dežju. Pokažem jim, kako naj se lotijo
slikanja. Najprej naj narišejo podobe in
jih pobarvajo z različnimi barvami
(slikajo samo z mešanimi barvami),
nato prebarvajo ploskve okrog njih –
ozadje. Ko se barve posušijo, naslikajo
čez

že

pobarvane

ploskve

še

podrobnosti oz. detajle.
Naročim

jim,

potrebno

za

naj

pripravijo

delo

in

pričnejo

vse Pripravijo delovne prostore.
s

slikanjem.
Individualno

Po potrebi svetujem glede izvedbe Naslikajo sprehod v dežju in pri

delo

likovne tehnike.

tem upoštevajo navodila, ki jih je
dala učiteljica.
Pospravijo delovne prostore.

ZAKLJUČNI

Učence

DEL

razobesimo vse izdelke, dokončane in

povabim

v

krog.

Skupaj

nedokončane.
Nato obnovimo likovno nalogo in
oblikujemo merila za vrednotenje ter Vrednotijo glede na oblikovna
vrednotimo nastale izdelke.

merila.

Spodbudim jih, da izpostavijo izdelke,
ki

najbolj

ustrezajo

posameznim

kriterijem.
Nato individualno obrazložim rešitev
likovne naloge.
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SLIKOVNO GRADIVO

Barvni krog

Delo narejeno po Kleeju

Delo narejeno po Kleeju
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6.4 Učna priprava za 3. razred za področje prostorskega oblikovanja
Študentka: Tea Čandek

Datum: 14. 5. 2012

Mentorica na fakulteti: dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez
Mentorici na šoli: Kristina Stropnik Šolmajer in Petra Likar Jan
Osnovna šola: OŠ Kolezija, Ljubljana
Razred: 3. a in 3. b
Predmet: likovna vzgoja
Število ur: 2
Likovno področje: prostorsko oblikovanje
Likovna tehnika: sestavljanje iz embalažnih škatel
Likovna naloga: likovna ureditev prostora; opremljanje prostora po domišljiji
Likovni motiv: moja sanjska soba
Likovni materiali, orodja in podlage: kartonasta škatla, embalažne škatlice, barvni papir,
lepilo, škarje, podlaga
Učne metode: razlaga, pogovor, demonstracija, opazovanje
Učne oblike: frontalna, individualna
Učna sredstva in pripomočki: primeri sob,
Vrsta učne ure: kombinirana
Medpredmetne povezave: spoznavanje okolja
Cilji:
Operativni: Učenci:
•

glede na namembnost opišejo opremo v različnih prostorih,

•

opišejo pomen naravnih materialov za zdravo življenje,

•

pojasnijo pomembnost svetlobe, zračnosti, velikosti prostorov,
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ob fotografijah likovno urejenih prostorov pripovedujejo o uporabi barv v prostorih

•

in opišejo pomen okrasnih predmetov v prostorih.
Splošni: Učenci:
•

sodelujejo v pogovoru,

•

razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in
izdelkov vrstnikov.

Viri in literatura:


Učni načrt za likovno vzgojo. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport:

Zavod RS za šolstvo.
Potek učne ure po etapah
Učna etapa

Potek učne ure
UČITELJ
UČENEC
Z učenci se igramo vislice. Rešitev Predlagajo črke.

UVOD Z

vislic je prostor.

MOTIVACIJO
Povem jim, da bomo ponovili, katere
OSREDNJI DEL

bivalne prostore poznajo ter katera

Naštevajo.

oprema se v njih nahaja. Nato jih
vprašam, kaj je namen določene
opreme v prostoru, torej za kaj nam
Vpeljava
likovnega
problema

služi. Dam ji primere fotografij
različnih prostorov, s katerimi si
pomagajo pri odgovarjanju.

Odgovarjajo,

npr.

V

spalnici

imamo posteljo, da na njej spimo;
v kuhinji imamo mizo, za katero
jemo,

štedilnik,

da

na

njem

kuhamo …

Zatem jih na projektorju pokažem
nekaj fotografij hiš, zgrajenih iz
različnih materialov. Spodbudim jih,
da razmislijo, iz katerih materialov

Odgovarjajo, npr. iz kamna, lesa,
slama, opeka, glina, pesek …

gradimo hiše in kateri izmed naštetih
so naravni materiali (ponovimo, kaj

- 85 -

Podajajo

odgovore,

npr.

les,

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Tea Čandek; diplomsko delo

pomeni, da so materiali naravni) ter kamen, glina, slama, pesek …
zakaj je pomembno, katere materiale Podajajo odgovore.
uporabimo pri gradnji.

Ugotovimo,

da

materiale

izbiramo, glede na to, kje živimo,
torej prilagajamo se podnebnim
razmeram, dostopnosti določenega
materiala ter vplivu le-tega na
naše zdravje, torej da ne vsebuje
zdravju škodljivih snovi.
Pogovorimo

se

tudi

o

zdravih Odgovarjajo. Povzamemo, da so

prostorih ter jih vprašam, kakšni so to prostori, ki so dovolj veliki,
po njihovem zdravi prostori.
Nato

jim

pokažem

imajo dovolj svetlobe, so zračeni.

fotografije

različnih bivalnih prostorov in z
učenci se ob teh fotografijah
Reševanje
likovnega
problema

pogovarjamo

o

barvah

sten

in

pohištva ter o pomenu okrasnih Odgovarjajo.
predmetov v prostoru. Vprašam jih,
ob katerih barvah v prostoru se dobro
počutijo. Učencem povem, da sta
zelena in modra barva primerni za
prostore, v katerih se želimo umiriti.
Rumena in oranžna barva pa za
kuhinje in prostore, v katere želimo
pripeljati

toplino

Vprašam

jih,

in

katere

svetlost.
okrasne Naštevajo, npr. vaze, slike na

predmete imajo v prostorih ter zakaj steni, zavese, ure …
jih krasimo.
Skupaj ugotovimo, da z okrasnimi
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predmeti zapolnimo določen prostor,
da se v njem bolj prijetno počutimo.
Povem jim, da bodo danes arhitekti,
Likovna naloga

opremljali bodo svojo sanjsko sobo.
Naročim jim naj mizo prekrijejo s
časopisnim papirjem in pripravijo
lepilo, škarje, kartonsko embalažno
škatlo, embalažne škatlice, barvni
papir. V kartonasto škatlo bodo
zalepili embalažne škatlice, katere
bodo predstavljale kose pohištva in
okrasne predmete, te škatlice pa naj
oblepijo z barvnim papirjem. Povem
jim, da naj sobo skušajo čim bolj
zapolniti.
Upodobijo svojo sanjsko sobo in

Individualno delo

Po potrebi svetujem glede izvedbe pri tem upoštevajo navodila, ki jih
je dala učiteljica.

likovne tehnike.
ZAKLJUČNI
DEL

Pospravijo delovne prostore.
Učence povabim v krog. Skupaj
razobesimo vse izdelke, dokončane
in nedokončane. Nato obnovimo
likovno nalogo in oblikujemo merila Vrednotijo glede na oblikovna
za

vrednotenje

vrednotimo merila.

ter

nastale izdelke. Spodbudim jih, da
izpostavijo

izdelke,

ki

najbolj

ustrezajo posameznim kriterijem.
Nato individualno obrazložim rešitev
likovne naloge.
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