
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA POTOKAR 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

 

 

 

 

NAČIN IZVAJANJA UČNE URE PRI POUKU 

LIKOVNE VZGOJE NA RAZREDNI STOPNJI 

OSNOVNE ŠOLE 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica:         Avtorica: 

dr. Tonka Tacol, izr. prof.      Ana Potokar 

 

 

 

Ljubljana, maj 2013 



 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

 

Hvala, mami in ati, brata Matej in Gašper, sestri Mija in Tonka ter dedi, za podporo, ljubezen, 

razumevanje, pomoč in potrpežljivost pri celotnem študiju. 

Hvala, Miha, za tvojo ljubezen, pomoč in za vse spodbudne besede. 

Hvala Vam, dr. Tonka Tacol, izr. prof., za pripravljenost, koristne nasvete in strokovno 

pomoč pri izvedbi diplomskega dela. 

Hvala Vam, učiteljici Stanka Erjavec in Špela Zrimšek ter učenci OŠ Žalna, za omogočeno 

izvedbo empiričnega dela diplomskega dela in prijetno sodelovanje. 

Hvala, David, za fotoaparat. 

Hvala, Petra in Aleš, za trud in pomoč, naročila in dobavo angleških knjig ter hitro 

lektoriranje. 

Hvala, prof. Vita in Katarina Ule, za prevod povzetka v angleščino. 

Hvala, prijatelji in prijateljice, za podporo in razumevanje. 

 

Hvala. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

III 
 

Povzetek 

 

V prvem delu diplomskega dela opredeljujemo pouk likovne vzgoje na razredni stopnji. 

Znotraj tega namenimo pozornost učnim ciljem in različnim načinom izvajanja pouka likovne 

vzgoje. Glede na izhodišča za zasnovo likovnega problema podrobneje predstavimo načine 

izvajanja učne ure po učnih korakih. Poudarimo pomembnost prepleta teoretične in praktične 

dejavnosti med učno uro, saj vplivata na razvoj učenčevih likovnih sposobnosti, spretnosti in 

znanj. Obravnavamo vplive na učenčeve dosežke in uspešnost v motivaciji, aktivnosti, ročni 

spretnosti, razumevanju likovnih pojmov in izvirnosti v likovnem izražanju. 

 

Drugi del diplomskega dela vključuje likovni nalogi, ki se razlikujeta v izhodišču za zasnovo 

likovnega problema, in analize učenčevih rezultatov. Izhodišče za zasnovo likovnega 

problema pri prvi likovni nalogi je likovni pojem, pri drugi pa likovni motiv. Ugotavljali smo, 

pri katerem načinu izvajanja učne ure so učenci bolj motivirani in aktivni, v katerem delu 

učne ure je največ zelo motiviranih in zelo aktivnih učencev, pri katerem načinu izvedbe 

učnega procesa so učenci izvirnejši, kakšne spretnosti kažejo pri izvedbi likovne tehnike in 

kakšno je njihovo razumevanje likovnih pojmov. 

 

Rezultati kažejo, da ni bistvenih razlik v motivaciji, aktivnosti, izvirnosti pri upodabljanju 

likovnih motivov, spretnosti uporabe likovnih materialov in razumevanju likovnih pojmov, 

temveč se med seboj razlikujejo le načini izvajanja učne ure. Ugotovili smo, da je bilo pri prvi 

likovni nalogi največ zelo motiviranih učencev v osrednjem delu učne ure, pri drugi likovni 

nalogi pa v uvodnem delu. Pri obeh likovnih nalogah je bilo največ zelo aktivnih učencev v 

uvodnem delu. Izoblikovani likovni izdelki učencev nakazujejo, da je večina učencev 

razumela likovne pojme, da so pokazali veliko domišljije in spontanosti pri oblikovanju ter da 

so pri izvajanju delovnih postopkov kazali pripravljenost za hitro in dosledno izvedbo naloge. 

 

Ključne besede: likovna vzgoja, načini izvajana učne ure, izhodišče za zasnovo likovnega 

problema, vplivi na učenčeve dosežke, uspešnost učencev 
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APPROACH TO CARRYNG OUT ART LESSONS IN THE CLASS 

STAGE OF PRIMARY SCHOOL 

 

Summary 

 

In the first part of my diploma thesis, art education in the first five grades of primary school is 

defined. It is also focused on the learning objectives and various ways of carrying out art 

classes. Attention is given to the ways of implementing lessons according to lesson plans 

designed for art classes originating from art tasks. The stress is placed on the intertwinement 

of theoretical and practical activities during the lesson taking into account that both aspects 

influence the development of a learner’s artistic talents, abilities and skills. Diverse influences 

on the learner’s accomplishments and competence through motivation, activity, participation, 

skillfulness, comprehension of art concepts and originality through artistic expression are also 

dealt with. 

 

The second part includes two art assignments that differ in the baseline for the design of an art 

problem and the analysis of the learner’s results. An art concept is the starting point for the 

design of an art task with the first assignment and an art motif with the second one. It has 

been established which of the two approaches motivates and activates the learner in a more 

effective way; furthermore, it has also been found out in which part of the lesson there was 

the highest number of motivated and active learners, with which approach the learners exhibit 

most originality, what abilities they display and also what their comprehension of art concepts 

is like.  

 

The results show that there have been no major differences in motivation, activity and 

originality when it comes to portraying artistic motifs, skilful applications of art materials and 

comprehension of art concepts. The only difference was in the ways of carrying out the art 

class. It has been shown that the highest number of very motivated learners occurred in the 

middle part of the lesson with the first task, and in the introductory part of the lesson 

concerning the second task. The highest number of really active students occurred during the 

introductory part of both tasks. From the finished products it can be seen that most of the 

students grasped the art concepts and have portrayed a lot of imagination and spontaneity 
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while creating and designing their work. From that point of view, the learners’ readiness for 

quick and consistent implementation of artistic tasks can also be determined.  

 

Key words: art education, ways of carrying out an art class/lesson, the starting point for the 

design of an art task, influences on learner’s accomplishments and competence  
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1 UVOD 

Likovna vzgoja na razredni stopnji v osnovni šoli ima pomembno vlogo pri vzgoji in 

izobraževanju učencev, saj se učenci razvijajo na kognitivnem, afektivnem in 

psihomotoričnem področju. Razvoj učenčeve likovne zmožnosti in njegovo aktivno 

likovno izražanje sta temeljna cilja predmeta likovne vzgoje. Pomembno je, da učitelj pri 

pouku likovne vzgoje uvaja učence v reševanje likovnih problemov s problemsko 

zastavljenimi likovnimi nalogami (Tacol, 2003).  

 

Način izvajanja učne ure pri pouku likovne vzgoje je odvisen od izhodišča za zasnovo 

likovnega problema likovne naloge. S prepletanjem teoretičnega in praktičnega likovnega 

dela učitelj spodbuja učence k mišljenju, motiviranju, aktivnosti in ustvarjalnosti. 

Tacolova (prav tam) pravi, da učitelj lahko organizira učno uro tako, da učenci v različnih 

učnih korakih spoznavajo likovne pojme, likovno tehniko – ravnajo z različnimi 

likovnimi materiali in pripomočki ter upodabljajo likovni motiv. V vseh primerih se v 

zaključku učne ure izkaže uspešnost rešitve likovnega problema, ki ima zasnovo v 

likovnem pojmu v učnem načrtu. 

 

Najučinkovitejši način izvajanja učne ure pri pouku likovne vzgoje je tisti, ki vsakemu 

učencu, glede na njegovo likovno razvojno stopnjo, omogoči usvajanje likovnega znanja, 

razvoj ročnih spretnosti ob ravnanju z likovnimi materiali ter izvirno upodobitev 

likovnega motiva. Ne glede na potek učnih korakov mora pouk likovne vzgoje omogočati 

iskanje izvirnih likovnih rešitev in ustvarjalno delo učencev. Zato v proces učenja vedno 

vključujemo problemsko zasnovane likovne naloge. Na ta način učencem omogočimo 

reševanje likovnih problemov. 

 

Vloga učitelja pri poučevanju likovne vzgoje je tudi v tem, da napravi učni proces 

raznolik in za učence zanimiv. To doseže z različnimi načini izvajanja. S tem spodbuja in 

razvija učenčevo ustvarjalnost. Hkrati učence navaja k temu, da samostojno pristopijo k 

določenemu likovnemu problemu in se samozavestno spopadejo z njim. Le tako se lahko 

ustvarjalno likovno izražajo in pridobivajo sposobnost kritičnega vrednotenja lastnih 

likovnih del, del vrstnikov in tudi umetniških del likovnih ustvarjalcev. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Likovna vzgoja na razredni stopnji 

Pouk likovne vzgoje je vzgojno-izobraževalni proces, v katerem učenci oblikujejo 

intelektualnost, emocionalnost in motoriko. Tacolova (1999) pravi, da likovna vzgoja 

obsega vzgojo, to je oblikovanje učenčeve osebnosti, in izobraževanje, to je učenje 

likovnih znanj in zmožnosti ter likovnega čuta, ki je osnova za formiranje stališč, vrednot 

in estetskega izraza. Day in Hurwitz (2007) trdita, če učitelji dobro poučujejo likovno 

vzgojo, potem so učenci navdušeni nad učenjem, saj likovna umetnost vpliva nanje kot 

tudi na celotno šolo. Poudarita tudi, da morajo učitelji verjeti v učenčeve likovne 

sposobnosti in jih spodbujati k vsaj splošni izobrazbi o likovni umetnosti. 

 

Proces likovne vzgoje ima svoje značilnosti, specifičnosti V njem se likovnovzgojni in 

izobraževalni dejavniki aktivirajo verbalno, realizirajo pa se v likovnem izražanju (Tacol, 

1999). Torej se morajo povezati tako likovni kot tudi ustvarjalni dejavniki, da lahko 

govorimo o celostnem likovnem pristopu k učencu. Avtorica (Tacol, prav tam) še 

zatrjuje, da niti eni niti drugi dejavniki niso pri učencih enako razviti. Učenec je temeljni 

udeleženec vsakega vzgojno-izobraževalnega procesa, zato je mu je potrebno slediti in ga 

spodbujati pri vsakem napredku likovnega izražanja. 

 

Likovna vzgoja je pri nas eden izmed osnovnošolskih učnih predmetov, ki se navezuje na 

likovno umetnost. Callawayeva in Kearjeva (1999) navajata, da so bistvo likovne 

umetnosti komponente človeške kulture, dediščina in kreativnost. Omenita tudi, da 

likovna vzgoja na razredni stopnji podpira intelektualni, socialni in čustveni razvoj pri 

učencih ter hkrati ponuja možnosti za razvoj njihovih ključnih spretnosti, znanja in 

razumevanja. 

 

V učnem načrtu je likovna vzgoja opredeljena kot predmet, katerega temeljni nalogi sta 

razvijanje učenčevega razumevanja prostora in razvijanje zmožnosti vrednotenja likovne 

in vizualne kulture (Učni načrt, 2011). Slednje zatrjuje tudi Wesley Dow (2010), ki pravi, 

da je resnični namen poučevanja likovne vzgoje izobraziti vse učence za vrednotenje 
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likovnih del. S spoznavanjem in razumevanjem likovnih pojmov bo torej učenec znal 

uspešno vrednotiti likovna dela umetnikov ali likovne izdelke svojih sošolcev. 

 

Pri likovni vzgoji učenci skladno z razvojno stopnjo povezujejo pojme s področja likovne 

umetnosti (likovne teorije, likovne tehnologije in zgodovine umetnosti) med seboj, hkrati 

pa jih povezujejo tudi s pojmi z drugih predmetnih področij. Vsebine predmeta so 

zasnovane na temeljnih pojmih, ki jih učenci usvajajo in razvijajo (Duh, Zupančič, 2003). 

Učenci ob tem preverjajo in razvijajo razumevanje prostora, izražajo svoja občutja, 

stališča in vrednote. Tacolova (1999) pravi, da je učencem potrebno omogočiti 

spoznavanje likovnih pojmov, njihovo neposredno povezovanje z zgledi v naravi in 

okolju in razumevanje le-teh. 

 

Pri likovni vzgoji ne gre za sprostitev učenčevih občutkov, temveč za likovno izražanje 

le-teh (Barnes, 1990). Učitelji morajo znati spodbujati učence k boljšemu opazovanju, 

presojanju in napredovanju, znati morajo odkrivati in spodbujati učenčevo likovno 

ustvarjalnost, originalnost, izvirnost in inovativnost. To je skladno z učnim načrtom 

(2011), kjer je zapisano, da učenci z likovnim izražanjem razvijajo domišljijo in likovno 

mišljenje, razvijajo sposobnost raziskovalnega dela in razumevanje vizualnega okolja. 

 

Vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje je za učence zavestna vzgojno-

izobraževalna dejavnost. Učenci so soustvarjalci učno-vzgojnega procesa. Niso samo 

sprejemniki ali oddajniki teoretičnih in praktičnih informacij, ampak so vključeni v 

sodelovanje z učiteljem in drugimi učenci s pomočjo komunikacije in interakcije (Tacol, 

1999). Pouk likovne vzgoje se mora kazati z zavestnim delom in ustvarjalnostjo vseh 

učencev. Ko pridejo do izraza učenčeve individualne ustvarjalne posebnosti, govorimo o 

učinkoviti likovni vzgojno-izobraževalni dejavnosti. Pri tem je učitelj tisti, ki spodbuja in 

usmerja učence k dejavnosti. Tako kot sta učitelj in učenec vključena v medsebojno 

komunikacijo v celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu, sta tudi pri likovni vzgoji v 

medsebojni interakciji. 

 

Učenci se pri predmetu likovna vzgoja na razredni stopnji seznanijo z osnovnimi 

likovnoteoretskimi znanji in različnimi likovnimi tehnikami. Pri tem razvijajo socialne, 

čustvene in estetske osebnostne kvalitete, sposobnost vrednotenja likovnih del in vizualne 

problematike okolja ter občutljivost za raznolike oblike kulturne dediščine (Bucik, Požar 
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Matijašič, Pirc, 2011). Pri likovni vzgoji torej učenci izražajo svoje ustvarjalne posebnosti 

in originalnost, učitelj pa je tisti, ki krepi likovno dejavnost učencev, razvija njihove 

ročne spretnosti, spodbuja njihov estetski čut in jih usmerja k napredovanju. Učence naj 

tudi spodbuja k razmišljanju in izražanju čustev ter občutkov. Vsekakor je likovna vzgoja 

na razredni stopnji osnovne šole izobraževalna in vzgojna dejavnost, v katero so vključeni 

učenci in učitelj. 

2.1.1 Cilji likovne vzgoje 

Učenci pri likovni vzgoji na razredni stopnji skladno s svojimi zmožnosti razvijajo:  

− sposobnosti opazovanja in prostorske predstavljivosti,  

− likovno mišljenje, likovni spomin in domišljijo,  

− ustvarjalno likovno izražanje,  

− socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete,  

− sposobnost za oblikovanje kriterijev in vrednotenje likovnih del umetnikov in 

hkrati lastnih likovnih izdelkov.  

Ob vsem tem se seznanijo z likovnimi tehnikami, ravnanjem z likovnimi materiali in 

likovnimi pripomočki ter z osnovnimi likovnoteoretskimi znanji, kar jih usposablja za 

izvedbo likovne naloge (Učni načrt, 2011, Duh, Zupančič, 2003). 

 

Zapisane splošne cilje predmeta likovna vzgoja na razredni stopnji upošteva predvsem 

učitelj, ki učence vodi k njihovemu doseganju. Na podlagi učnih ciljev snuje likovno 

nalogo in pri tem v največji možni meri upošteva zmožnosti učencev pri likovnem 

izražanju. Učenci s svojimi zmožnostmi pridobivajo likovna znanja, kot jih opredeljuje 

učni načrt za likovno vzgojo. Učne cilje dosegajo postopno. Vsebine posameznih likovnih 

področij pa se med seboj prepletajo in nadgrajujejo iz nižjega v višji razred. 

 

Učitelj izvaja likovni učni proces tako, da učence vzgaja celostno. To pomeni, da se 

učenci ob likovnem izražanju čustveno in socialno razvijajo, usvajajo znanje o osnovnih 

likovnih pojmih in razvijajo ročne spretnosti. Pri učenčevem likovnem izražanju učitelj 

upošteva kognitivne, afektivne in psihomotorične cilje in tako vpliva na celostni razvoj 

učenca (Tacol, 2011a).  
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Izhodišče za načrtovanje učnih ciljev likovne vzgoje so učenci, za katere učitelj načrtuje 

likovno dejavnost (Tacol, 2003). Učitelj ob postavljanju likovnih ciljev razmišlja o 

ravnanju učencev in okoliščinah, kjer jih bodo dosegli. Pomembno je, da napiše kriterije, 

s katerimi preveri dosežke učencev po likovnem izražanju. Tako lahko ovrednoti likovne 

izdelke in učencem pove, katere cilje so dosegli. Tacolova (1999) še pravi, da so cilji 

nekakšen posredniški mehanizem za usmerjanje pozornosti, napora in vztrajnosti 

učencev. 

 

Pri oblikovanju ciljev učitelj izhaja torej iz učenca, zato mora dobro poznati temeljna 

področja učenčeve osebnosti in katere cilje želi doseči pri učencih pri likovni vzgoji. 

Učitelj mora vedeti, da učenec na področjih znanja, čustvovanja in motorike pridobiva 

sorazmerno z višjo razvojno stopnjo. Tacolova (prav tam) omeni, da mora učitelj pri 

realizaciji ciljev upoštevati individualni likovni razvoj učenca, čeprav so vzgojni in 

izobraževalni cilji oblikovani enotno in veljajo za vse učence v razredu enako. 

Pomembno je, da se učitelj zaveda, da se razlike v likovnem izražanju pojavljajo tudi med 

enako starimi otroki. Vsak učenec se likovno razvija po svoje. Učitelj mora priznavati in 

spodbujati individualne razlike med učenci. Na takšen način lažje realizira učne cilje. 

 

Tudi učiteljevo poznavanje sodobne teorije učenja in poučevanja je izhodišče za 

oblikovanje učnih likovnih ciljev na razredni stopnji (Tacol, 2003). Pri tem mora učitelj 

vedeti, kateri cilji likovne vzgoje so uresničljivi in jih učenci na določeni razvojni stopnji 

dejansko lahko dosežejo. Ne sme pozabiti, da je potrebno izbrati ustrezne učne metode in 

oblike dela. Z njihovo pomočjo lažje nadgrajuje učne cilje. 

 

Učni cilji so torej osnova učnega procesa likovne vzgoje v celoti. Brez njih ne moremo 

predpostavljati ne učiteljevega ne učenčevega intenzivnega dela. Skladno s tem tudi ni 

možno pričakovati uspešnih likovnih dosežkov. Zato je pomembno, da učitelj pri 

izvajanju likovne vzgoje upošteva zastavljene učne cilje in da od učenca pričakuje, da jih 

bo v največji možni meri dosegel. V tem primeru lahko določi uspešnost pri učenčevem 

likovnem izražanju. Učitelj mora usmerjati likovno dejavnost h končnim likovnim 

izdelkom in dosežkom ter k realizaciji zastavljenih učnih ciljev. 
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2.1.1.1  Problemska naravnanost pouka likovne vzgoje 

Problemska naravnanost pouka likovne vzgoje predstavlja fleksibilno, ustvarjalno in 

dinamično učenje v likovno problemskih situacijah. Pri tem učenci spoznavajo likovni 

problem in iščejo njegovo likovno rešitev (Duh, Zupančič, 2003). Tudi na razredni stopnji 

je pouk likovne vzgoje usmerjen v izvedbe takšnih likovnih nalog, ki temeljijo na 

reševanju likovnih problemov. Tacolova (2003) omenja, da je problemska zasnova pouka 

likovne vzgoje najuspešnejši metodični pogoj za doživljanje in aktiviranje emocionalnih, 

psihomotoričnih in kognitivnih funkcij pri samostojni likovni dejavnosti učencev. 

 

Lahko torej trdimo, da je problemska situacija, na kateri temelji učenje, tista situacija, ki 

pri učencih spodbudi mišljenje in s pomočjo katere prideta spoznavanje in doživljanje do 

znanja in izvirnih likovnih rešitev. Če učenje o likovnih pojmih, likovnih tehnikah – o 

ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki, o upodabljanju likovnih motivov, 

spremenimo v reševanje likovnih problemov, učence bolj izzovemo k likovni aktivnosti 

kot s katerokoli drugo metodo. Prav izkušnja reševanja likovnih problemov jim omogoča 

samostojno reševanje z uporabo določenih strategij. Vsekakor z likovnimi problemi pri 

učencih sprožimo procese mišljenja, spoznavanja, doživljanja in likovnega izražanja 

(Tacol, prav tam). 

 

Uspešno reševanje likovnega problema je odvisno od posameznega učenca, njegovih 

sposobnosti, predhodnega znanja, motiviranosti, od jasnosti problemske situacije, pomoči 

od zunaj in socialnih razlogov. Vendar je osnovni predpogoj za uspešno reševanje 

likovnega problema »/…/ določena stopnja razvitosti splošnih sposobnosti ali 

inteligentnosti reševalca problemov« (Marentič-Požarnik, 2000, str. 81). Učitelj se mora 

zavedati, da med učenci obstajajo individualne razlike v sposobnostih, zato mora biti 

likovni problem opredeljen in predstavljen jasno in razumljivo vsem učencem. 

 

Poleg razlik v sposobnostih se učenci razlikujejo tudi v tempu reševanja likovnega 

problema, zato pouk ne more potekati frontalno. Likovna vzgoja, ki je problemsko 

naravnana, poteka razmeroma samostojno, saj gre pri »/…/ reševanju problemov za 

učenje z bolj ali manj samostojnim odkrivanjem /…/« (Marentič-Požarnik, 2000, str. 85). 

Veliko bolje je, da učenci likovne probleme rešujejo individualno, kjer lahko vsak 

prispeva svoj del likovnega izražanja. Tako se v učencih spodbuja notranja motivacija, ki 
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jih vodi k zavzetosti za spoznavanje in reševanje likovnega problema. Ob tem razvijajo 

intelektualne zmožnosti, pokaže pa se tudi njihova ustvarjalnost. Vsak učenec »/…/ 

razvija produktivno problemsko mišljenje ter pospešuje razvoj opazovanja in s tem razvoj 

perceptivnih zmožnosti /…/« (Duh, Zupančič, 2003, str 19). Tak način dela učitelju 

omogoča, da lažje prepozna, kako učinkovito je učenec razumel likovni problem. Nalogi 

učitelja sta predvsem spodbujanje k čim bolj samostojnemu likovnemu izražanju in 

usmerjanje učencev. S premišljenim dajanjem navodil in sporočanjem lastnega mnenja o 

možnih rešitvah likovnega problema učence dodatno spodbuja, nikakor pa jih ne sili v 

likovno rešitev (Tacol, 2003). 

 

Izhodišče za likovnoustvarjalno delo pri problemsko naravnanem pouku je likovni 

problem, ki je sestavni del likovne naloge. Izhodišče za zasnovo likovnega problema so 

lahko likovni pojem, likovna tehnika ali likovni motiv. Učitelj lahko sam predstavi 

likovni problem, lahko pa ga poiščejo in opredelijo tudi učenci preko opazovanja 

predmetov in pojavov v naravi. Vsak del učne ure likovne vzgoje s problemsko 

naravnanostjo mora biti v skladu s tem tudi zasnovan in izpeljan. Učenec v komunikaciji 

z učiteljem in s pomočjo motivacije postopno odkriva likovni problem (Tacol, prav tam). 

Ko ga ozavesti, začne z aktivnim iskanjem možnih likovnih rešitev, ki jih potem likovno 

izrazi. 

2.2 Izvajanje učne ure pri pouku likovne vzgoje 

Sodobni pouk likovne vzgoje na razredni stopnji temelji na procesih poučevanja in 

učenja, preko katerih se uresničujejo učni cilji, dosega celostni likovni razvoj učencev in 

razvijajo njihove individualne razlike. S prepletanjem teoretičnega in praktičnega dela 

učitelj doseže pri učencih razvoj na kognitivnem, čustvenem, socialnem in 

psihomotoričnem področju. Uspešna učna ura pri pouku likovne vzgoje je tista, ki v 

učencih spodbudi tudi likovno aktivnost (Tacol, 1999). 

 

Učno uro pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji v osnovni šoli lahko učitelj izvaja 

na različne načine. Osnova za način izvedbe je izbor izhodišča za zasnovo likovnega 

problema. Izhodišče je lahko likovni pojem, likovni motiv ali likovna tehnika, ki 
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vključuje ravnanje z likovnim materialom in pripomočki (Tacol, 2003). Učni koraki se 

razlikujejo glede na zasnovo likovnega problema. Zasnovani so lahko na dva načina: 

1. najprej teoretična dejavnost, ki ji sledi praktična ali 

2. najprej praktična dejavnost, ki ji sledi teoretična. 

 

Pouk likovne vzgoje je kakovosten, če se teoretični in praktični del med seboj prepletata. 

Z uravnoteženjem obeh delov učenci lažje ozavestijo nove likovne pojme. Na takšen 

način se dviguje raven njihove likovne ustvarjalnosti. Likovno izražanje učencev »/…/ je 

odraz njihovih lastnih zmožnosti in predhodnih izkušenj /…/« (Tacol, 2003, str. 60). Zato 

je pomembno, da učitelj ohranja pravo razmerje med teoretičnim in praktičnim delom in 

upošteva zakonitosti o tem, na kakšen način in koliko svetuje posameznemu učencu, 

posebno pri praktičnemu delu. Od ustrezne uravnoteženosti med obema deloma učne ure 

je v veliki meri odvisna uspešnost učencev. 

 

Glede na način izvajanja učne ure likovne vzgoje se učenci z usvojenim znanjem likovnih 

pojmov, likovne tehnike ali likovnega motiva preskusijo v likovnem izražanju v praktični 

likovni nalogi. Podlaga za konkretno likovno ustvarjanje je njihovo lastno mišljenje in 

doživljanje. Vsako likovno izražanje je v tesni povezavi z mišljenjem. Pri učenčevem 

ustvarjanju tako poteka tudi proces mišljenja, saj učenec razmišlja, kako in na kakšen 

način bo s svojim likovnim izdelkom predstavil likovno nalogo (Tacol, prav tam). 

Likovno oblikovanje tako prispeva tudi k razvoju produktivnega likovnega mišljenja. 

 

2.2.1 Uvodni del učne ure 

V uvodnem delu učne ure se učenci uvajajo v vzgojno-izobraževalno delo v procesu 

likovne vzgoje. Uvod vedno obsega motivacijo učencev, ustvarjanje razpoloženja in 

pripravo na osrednji del učne ure. Uvodni del učne ure je odvisen od zasnove likovnega 

problema (izhodišče za zasnovo likovnega problema so lahko likovni pojmi, likovna 

tehnika ali likovni motiv) oziroma od vsega, kar učitelj predstavi kot izhodišče likovnega 

izražanja. Če je izhodišče za zasnovo likovnega problema likovni pojem, učitelj zbuja 

pozornost za usvajanje likovnih pojmov, če je izhodišče za zasnovo likovnih problemov 

likovni material ali motiv pa vzbuja pozornost za likovno tehniko ali likovni motiv. Tako 
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kot mora biti pri tem učinkovita motivacija, sta pri tem pomembni primerna učna metoda 

in oblika dela, saj morata v učencih ustvariti ustrezno stopnjo čustvene in intelektualne 

napetosti, ki uspešno vodi v osrednji del učne ure in naprej do končnega cilja (Tacol, 

2003). 

 

Ne glede na izhodišče za zasnovo likovnega problema je učiteljeva dejavnost v uvodnem 

delu, da aktualizira »/…/ izkušnje učencev, predstavi namere učne ure, vzbuja 

vedoželjnost in zanimanje za raziskovalno dejavnost /…/« (Tacol, 2011b). Tacolova še 

omeni, da ob tem učenci sprejemajo učiteljeve usmeritve in aktivirajo svoja doživetja 

(Tacol, prav tam). 

2.2.2 Osrednji del učne ure 

Osrednji del učne ure se razlikuje glede na zasnovo likovnega problema: 

1. Izhodišče je likovni pojem. 

Učitelj posreduje učencem najprej vsebine o likovnih pojmih. 

2. Izhodišče je likovna tehnika. 

Učitelj usmeri učence v spoznavanje in doživljanje novih likovnih materialov in 

pripomočkov. 

3. Izhodišče je likovni motiv. 

Učitelj usmeri učence v doživljanje in spoznavanje likovnega motiva (Tacol 

2003). 

 

V osrednjem delu učitelj posreduje in razumljivo predstavi likovno nalogo. Likovna 

naloga predstavlja načrtovano dejavnost za učence. Ob njenem posredovanju učenci 

spoznajo vse posebnosti za reševanje likovnega problema z likovnim izražanjem. Njena 

izvedba je povezana z zasnovo likovnega problema:  

1. Izhodišče je likovni pojem. 

Učitelj najprej svetuje učencem v likovni nalogi rešitev teoretičnega likovnega 

problema, nato postopke za izvedbo likovne tehnike in nazadnje usmeritev 

učencev v doživljanje likovnega motiva.  

2. Izhodišče je likovna tehnika. 
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Učitelj najprej predstavi izvedbo likovne tehnike – ravnanje z likovnimi materiali 

in pripomočki, nato pa doživljanje likovnega motiva.  

3. Izhodišče je likovni motiv. 

Učitelj usmeri učence v posebnosti postopka izvedbe likovne tehnike in vzbudi 

doživljanje za likovni motiv ter njegovo upodabljanje (Tacol, prav tam). 

 

Učitelj v osrednjem delu opozori »/…/ učence na aktivnost, subjektivnost, lastno 

senzibilnost, samostojnost (lastno snovanje idej in lastno mišljenje /…/« (Tacol, 2011b). 

Učenci analizirajo posredovano likovno nalogo, dojamejo njeno bistvo in njene rešitve. 

Ko pripravijo delovno površino, likovne materiale in pripomočke, sledi reševanje 

likovnega problema z likovnim izražanjem. Med samo izvedbo likovne naloge učitelj 

motivira učence, demonstrira uspešno, delno izvedeno likovno nalogo posameznih 

učencev in izpostavlja možne rešitve. Učitelj nudi pomoč, krepi likovno-izrazne 

zmožnosti učencev, usmerja delo k ustvarjalnemu reševanju likovne naloge in spodbuja 

različnost izražanja. Učenci ob delu samostojno oblikujejo lastne ideje in izvirne rešitve 

(Tacol, prav tam). 

 

Vsaka likovna naloga mora temeljiti na likovnih pojmih, ki so zapisani v učnem načrtu. V 

katerem učnem koraku učenec spoznava likovne pojme ni pomembno. Vsakemu učencu 

omogoča samostojno likovno izražanje in razumevanje likovnih pojmov ter posebnosti 

likovne tehnike, ki vključuje ravnanje z likovnimi materiali in pripomočki. Likovna 

naloga mora biti prilagojena »/…/ razvojni zmogljivosti učencev /…/« (Tacol, 1999, str. 

81) in mora omogočati dejavno vlogo učencev. Učitelj rešitev likovnega problema 

načrtuje tako, da vnaprej določi, kaj so učenci sposobni rešiti, in sicer glede na to, kaj so 

zmogli poprej in kakšne so njihove likovne izkušnje. 

 

Likovna naloga torej predstavlja dejavnost, v okviru katere učenci rešujejo likovne 

probleme. Gerlovič in Gregorač (1968) sta že v preteklosti menila, da je potrebno likovno 

nalogo prilagoditi delovnim razmeram v šoli, vsekakor pa je pomembnejše, da jo učitelj 

razumljivo predstavi učencem. Učencem mora biti likovna naloga jasna in razumljiva 

pred likovnem izražanjem, saj učitelj le tako lahko pričakuje njeno zanimivo rešitev. 

Tacolova (2003) pravi, da mora učitelj v problemski likovni nalogi zasnovati likovni 

problem celostno, ki predpostavlja učenčev razvoj na kognitivnem, afektivnem in 

psihomotoričnem področju. 
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2.2.2.1  Izhodišče za zasnovo likovnega problema je likovni pojem 

Učenec se na razredni stopnji lahko najprej seznani z osnovnimi likovnimi pojmi. 

Dejavnost tako temelji na teoretičnem delu. Učitelj najprej nazorno razloži učencem nove 

likovne pojme, nato pa predstavi tiste posebnosti, ki jih obsega likovni problem in so 

pomembne za njegovo dojemanje ali likovno rešitev. Učitelj izbere tudi ustrezno likovno 

tehniko in likovni motiv za likovno rešitev predstavljenega teoretičnega problema. 

Likovna tehnika in likovni motiv sta torej podrejena spoznanim likovnim pojmom. Pri 

tem prevladuje spoznavni vidik, motorična dejavnost in doživljanje pa sta ob reševanju 

likovnega problema v vlogi spoznavanja (Tacol, 2003).  

 

Tacolova še pravi, da učitelj pri reševanju teoretičnega likovnega problema motivira 

učence tako, da so kar najbolj zavzeti, ga rešujejo samostojno in se sprosti njihova 

ustvarjalnost. Ideje o likovni rešitvi teoretičnega problema tako izhajajo iz zamisli 

učencev, njihovih izkušenj, doživetij, likovnega spomina in znanja o likovnih pojmih. 

Reševanje likovnega problema temelji na spoznanih likovnih pojmih. Temelj za rešitev 

likovnega problema pa sta ustrezna likovna tehnika in izbrani likovni motiv (Tacol, prav 

tam).  

2.2.2.2  Izhodišče za zasnovo likovnega problema je likovni motiv 

Pri snovanju likovne naloge mora učitelj upoštevati ustreznost likovnega motiva, saj je 

sestavni del likovne naloge. Likovne motive učitelj izbira sam, saj niso predpisani z 

učnim načrtom. 

 

Berce-Golob (1993) omeni, da morajo likovni motivi izhajati iz okolja, v katerem učenci 

delajo in živijo, saj se tako lažje likovno izražajo ob oblikovanju likovnega izdelka. Še 

posebej je to pomembno pri mlajših učencih. Duh in Vrlič (2003) pa pravita, da naj bodo 

izbrani likovni motivi čim bolj raznoliki, nevsakdanji in nenavadni, hkrati pa naj bodo 

motivi  učencem čustveno blizu. Vseeno naj učitelj ponuja učencem dovolj možnosti za 

razvoj splošnih in prostorsko-likovnih sposobnosti. Tudi Gerlovičeva in Gregorač (1968) 

trdita, da se ob različnih likovnih motivih učencem živahneje razvijata sposobnost 

opazovanja in da se lažje spoprijemajo z ustvarjalnostjo oblikovanja likovnega motiva. 
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Izbrani likovni motiv je lahko tudi izhodišče za zasnovo likovnega problema pri likovni 

nalogi. Tacolova (2003) pravi, da učenci z uporabo ustrezne učne metode in učne oblike 

dela likovni motiv najprej doživijo ter ga z različnimi likovnimi materiali in pripomočki 

upodobijo, likovne pojme pa spoznajo po rešitvi likovne naloge. Učitelj načrtuje likovno 

nalogo tako, da je likovni motiv osnova za spoznavanje in doživljanje likovnega 

problema, njegovo besedno opisovanje in likovno upodabljanje. Učenci likovne pojme 

doumejo šele po izvedbi likovne naloge, ko likovni motiv upodobijo s pomočjo likovne 

tehnike ter rešijo likovni problem. Učenci torej spoznajo likovne pojme pri vrednotenju z 

učiteljevim vodenjem. V tem primeru so likovni izdelki učencev učilo za spoznavanje 

novih likovnih pojmov (Tacol, prav tam). 

 

Duh in Zupančič (2003) pravita, da je likovni motiv dejavnik, s katerim učence 

pripravimo, da se ukvarjajo z zadanim likovnim problemom. Tudi Tacolova (2003) trdi, 

da učenci rešujejo likovni problem (izvirno upodobijo likovni motiv), ne da bi se tega 

zavedali. To ve učitelj, saj je likovni motiv, izbral tako, da so učenci sami zasnovali tudi 

izhodišče za spoznavanje novih likovnih pojmov. Spoznavanje novih likovnih pojmov in 

motorična dejavnost sta v tem primeru v vlogi izražanja doživetega. Pri tem je poudarek 

na likovni dejavnosti, ki poteka pod diskretnim učiteljevim vodstvom. 

 

Učitelj lahko organizira potek učne ure tudi tako, da učenci ob doživljanju likovnega 

motiva doumejo likovni pojem, preden se začnejo z ustrezno izbranimi likovnimi 

materiali in pripomočki likovno izražati. Takrat so spoznani likovni pojmi kot 

pripomoček za globlje doživljanje likovnega motiva prek likovnega spomina in 

domišljije, saj jih učitelj ne izpostavlja posebej. Ob vrednotenju nastalih likovnih del pa 

lahko učence spomni nanje in jih motivira, da jih skušajo razumeti (Tacol, prav tam). 

2.2.2.3  Izhodišče za zasnovo likovnega problema je likovna tehnika 

Likovni materiali so sredstvo za likovno izražanje oziroma izvedbo likovne naloge. 

Učenci se pri likovnem ustvarjanju izražajo v različnih likovnih tehnikah že iz lastnega 

nagiba, vendar ima vsaka likovna tehnika, ki jo učitelj predstavi učencem pri pouku 

likovne vzgoje, svoje lastnosti in zakonitosti. Gerlovič in Gregorač (1968) menita, da 
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učitelj s smotrnim menjavanjem likovnih tehnik na vseh likovnih področjih doseže 

vsestransko razvijanje ročnih spretnosti pri učencih. 

 

Tudi izbran likovni material je lahko izhodišče za zasnovo likovnega problema. Za 

izvedbo likovne naloge učitelj izbere še ustrezni likovni motiv in likovne pojme. Učenci 

lahko ob doživljanju likovnih materialov in pripomočkov ter ob upodabljanju likovnega 

motiva razvijajo ročne spretnosti. Prav učitelj mora biti tisti, ki vodi učence, da bodo na 

sproščen način upodobili likovni motiv v izbrani likovni tehniki. Z likovnimi in drugimi 

pojmi se učenci seznanijo ob nastalih likovnih izdelkih. Tudi v tem primeru učenci 

rešujejo likovni problem celostno, ne da bi se tega zavedali. Učitelj se mora tega zavedati, 

saj je likovno tehniko (likovni problem) izbral tako, da so učenci sami zasnovali izhodišče 

za spoznavanje novih likovnih pojmov. Doživljanje in spoznavanje sta v tem primeru v 

vlogi motorične dejavnosti učencev. Učitelj poda jasna navodila za izvedbo likovne 

naloge in učence usmerja k rešitvi likovnega problema (Tacol, 2003). 

2.2.3 Sklepni  del učne ure 

V sklepnem delu učne ure učenci razstavijo svoje likovne izdelke. Ob razstavi vseh 

dokončanih in nedokončanih likovnih del se ovrednoti celotna likovna dejavnost vsakega 

učenca glede na načrtovani čas. Učitelj opozori učence na posamezne posebnosti v okviru 

izraznih sredstev ali oblikovalnih načel, postavlja vprašanja, vzbudi doživljanje in 

vzdržuje aktivnost učencev. Učenci ob tem burijo vizualni spomin in domišljijo, 

pridobivajo in sprejemajo informacije s pomočjo učnih sredstev (fotografije stvaritev 

likovnih ustvarjalcev, izdelki učencev, fotografije iz narave in okolja itd.). 

 

Učitelj skupaj z učenci oblikuje merila za vrednotenje, ki izhajajo iz ciljev likovne 

naloge. Pri tem učitelj upošteva starostno stopnjo učencev. Če je bilo izhodišče za 

zasnovo likovnega problema likovni pojem, kriteriji vrednotenja temeljijo na spoznanih 

likovnih pojmih, izvirni izvedbi likovne tehnike in upodobitvi likovnega motiva. Sledi 

vrednotenje nastalih likovnih izdelkov. Učitelj načrtuje vrednotenje tako, da pri 

opredeljevanju uspešnosti rešitve likovne naloge lahko sodelujejo vsi učenci. Ob 

vrednotenju učenci opredelijo svoje dosežke v okviru rešitve likovnega problema, 

kritično interpretirajo lastne likovne izdelke in izdelke svojih vrstnikov po oblikovanih 
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kriterijih, razlagajo lastne rešitve, se soočajo z mnenji drugih in dojamejo bistvo rešitve 

likovne naloge. Učitelj si v opisni ali številčni obliki zapiše opažanja o dosežkih 

posameznega učenca na spoznavnem, afektivnem in psihomotoričnem področju (Tacol, 

2003, 2011b). 

2.3 Vplivi na učenčeve dosežke in uspešnost dosežkov  

 
Učinkovitost načina izvajanja učne ure pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji 

povezujemo z realizacijo učnih ciljev ob aktivni in ustvarjalni vlogi učencev. Med 

izvedbo učne ure se odraža njihova motiviranost, aktivnost, uspešnost razumevanja 

likovnih pojmov, izvirnost v upodobitvi likovnega motiva in uspešnost uporabe likovnih 

materialov in pripomočkov. 

2.3.1 Motivacija učencev 

Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa. Motivirani učenci učenje 

začnejo, se učijo in pri učenju vztrajajo, vse dokler ne končajo učnih nalog ali ne dosežejo 

zastavljenih učnih ciljev (Juriševič, 2012). Tudi Marentič Požarnikova (2000) pravi, da je 

učna motivacija skupen pojem za vse vrste motivacij v učni situaciji in da daje učencu 

spodbude za učenje od zunaj ali od znotraj. Motiviranost učencev pri pouku je torej 

odvisna od motivacijskih spodbud, ki se razlikujejo v izvoru motivacije. 

 

Glede na izvor motivacije pri učencih poznamo notranjo in zunanjo motivacijo. Cilj 

delovanja pri notranji motivaciji je v dejavnosti sami in je vir podkrepitve v učencih. 

Učenci želijo doseči, kar jih zanima, želijo razviti svoje sposobnosti, obvladati določeno 

spretnost, spoznati in razumeti nekaj novega. Proces je pogosto pomembnejši od rezultata 

in je že sam po sebi vir zadovoljstva tudi pri učencih (Marentič Požarnik, 2000). 

Spaulding (1992) pravi, da so učenci notranje motivirani za učenje zaradi notranje želje, 

da izpolnijo svoje naloge uspešno, ne glede na nagrado ali kazen. Avtor tudi pravi, da 

učenec lahko izkusi notranjo motivacijo, ko se počuti kompetenten in odločen (Spaulding, 

prav tam). Blažič (2003) še navaja primere notranjih motivacijskih spodbud, in sicer: 
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izzivi, radovednost, interes, domišljija, pozitivna samopodoba in druge, ki izhajajo iz 

učencev samih. 

 

Kadar se učenci učijo zaradi zunanjih posledic, ki niso nujen sestavni del dejavnosti 

same, kadar cilj ni v dejavnosti, ampak izven nje, govorimo o zunanji motivaciji. Cilj, ki 

ga želi doseči učenec, je v dobri oceni, pohvali ali nagradi. Takšna motivacija običajno ni 

trajna; če vir zunanje podkrepitve, ki jo učenec dobi od zunaj, izgine, dejavnost preneha 

(Marentič Požarnik, 2000). Blažič (2003) navaja primere zunanje motivacijske spodbude, 

in sicer: pohvala, graja, nagrada, kazen, ocena. V tem primeru je učenje le sredstvo za 

doseganje pozitivnih posledic ali izogibanje negativnim posledicam. Tako učenje vodi 

učence v nesamostojnost. Tudi Spaulding (1992) zatrjuje, da zunanje motivirani učenci za 

učenje posledično pričakujejo zagotovljeno nagrado ali pa izognitev kazni. 

 

Brez motivacije se učenje sploh ne more zgoditi. Vedno je v učencih samih, učitelji pa 

lahko s svojim poučevanjem prispevajo k motivaciji (oziroma demotivaciji) učencev za 

učenje oziroma delo v šoli. Za učinkovito poučevanje v šoli, ki vodi h kakovostnemu 

učenju in znanju, je pomembno, da učitelji prepoznajo in upoštevajo motivacijske 

značilnosti učencev. Juriševičeva (2006, 2012) pravi, da morajo učitelji za uspešno 

motiviranje učencev v šoli ob strokovni kompetentnosti imeti tudi znanje o: 

− razvojno-psiholoških značilnostih učencev, 

− psihološki naravi motivacije, 

− prepoznavanju različnih motivacijskih značilnosti in 

− delovanju motivacije v procesu učenja. 

 

Motivacija je pri pouku pomembna, saj učence pripravi na proces usvajanja, utrjevanja ali 

preverjanja znanja. Med poučevanjem pomaga ohranjati že pridobljeno pozornost, krepi 

zanimanje, sprošča in vpliva na koncentracijo, da se učenci lažje osredotočijo na učno 

snov (Blažič, 2003). Visoko motiviranemu učencu sta znanje in učenje pomembni 

vrednoti znotraj njegovega vrednostnega sistema, zanima ga vse, kar je povezano z 

učenjem, želi napredovati v svoji kompetentnosti, meni, da lahko kompetentno sodeluje v 

procesu učenja in ga tako trenutni učni uspehi kot neuspehi spodbujajo k vztrajanju pri 

aktivni udeležbi  v procesu učenja in pri doseganju učnih rezultatov. (Juriševič, 2012). 
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2.3.1.1  Motiviranost učencev pri pouku likovne vzgoje 

Tudi pri pouku likovne vzgoje na razredni stopnji je motivacija ključni dejavnik dinamike 

učnega procesa in je lahko notranja ali zunanja. Day in Hurwitz (2007) zatrjujeta, da sta 

glavna vira motivacije tako zunanji kot notranji svet učencev. Učenci so lahko dobro 

likovno motivirani zaradi svojih predhodnih izkušenj, ki jih prenesejo v likovno izražanje, 

ali pa jih motivirajo že same fotografije in skulpture znanih likovnih ustvarjalcev. 

Tacolova (1999) pravi, da motivacija vpliva na učenčevo vedenje, na njegovo likovno 

spoznanje, likovno izražanje, hitrost pridobljenih pridobivanja likovnih znanj in spretnosti 

ter na hitrost razvijanja likovnih zmožnosti.  

 

Močna motivacija je zelo pomembna, saj lahko nadomesti tudi primanjkljaj likovnih 

zmožnosti pri manj nadarjenih učencih, ki pri reševanju likovnih nalog potrebujejo večjo 

vztrajnost. Zastavljene likovno problemske naloge za učence ne smejo biti ne prelahke ne 

pretežke. Prilagojene morajo biti starostni stopnji učencev in izbrane tako, da jih bodo 

učenci rešili z zanimanjem in čim bolj samostojno. Učitelj mora vsem učencem 

omogočiti, da z zadovoljstvom sodelujejo pri uvodni motivaciji, predstavitvi likovne 

naloge, likovnemu izražanju in vrednotenju likovnih izdelkov. Za uspešnost motivacije v 

veliki večini skrbi učitelj, ki spodbuja vse učence pri likovnemu izražanju, podpira 

njihovo samozavest, odpravlja vzroke za njihovo pasivnost ali celo sovraštvo do 

likovnega ustvarjanja. Skrbeti mora tako za zunanjo kot notranjo motivacijo (Tacol, prav 

tam). Lancaster (1990) omeni, da so za učenčevo motivacijo pri pouku likovne vzgoje 

pomembne senzorične izkušnje iz prve roke, ob njih pa tudi občutljivo opazovanje. 

 

»Motivirani učenci pri usvajanju likovnih pojmov izkoriščajo vse svoje likovne 

zmožnosti in z veseljem rešujejo likovne naloge« /…/ (Tacol, 1999, str. 42). Zanima jih 

vse, kar je povezano z likovno nalogo (likovnim pojmom, likovnim motivom in likovno 

tehniko), sprejemajo spodbude učiteljevega skupinskega in individualnega posredovanja, 

izkažejo pripravljenost za spoznavanje likovnih pojmov in likovno izražanje, izkažejo 

vedoželjnost, zanimanje in radovednost. Motiviranega učenca trenutni uspehi (tudi 

neuspehi) pri nastajanju likovnega izdelka spodbujajo k vztrajanju za izvedbo likovne 

naloge. Tacolova (1999) še trdi, da se notranje motiviran učenec rad vključuje v delo na 

teoretičnem področju in pri likovnem izražanju, in prav tu lahko iščemo tudi njegovo 

ustvarjalnost. 
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V nasprotju z motiviranimi učenci, pa nemotivirani učenci /…/ »naloge izvajajo in 

likovno znanje usvajajo z nezadovoljstvom in brez interesa ter motijo delo v razredu« 

(Tacol, 1999, str. 42). Teh učencev ne zanima, kar je povezano z likovno nalogo 

(likovnim pojmom, likovnim motivom in likovno tehniko). Ne sprejemajo spodbude 

učiteljevega skupinskega in individualnega posredovanja ter ne izkažejo pripravljenosti 

za spoznavanje likovnih pojmov in likovno izražanje. Nemotivirani učenci ne izkažejo 

vedoželjnosti, zanimanja in radovednosti. Trenutni uspehi ali neuspehi pri nastajanju 

likovnega izdelka jih ne spodbujajo k vztrajanju za izvedbo likovne naloge. 

 

Motivirani učenci so torej tisti, ki prihajajo do novih ustvarjalnih rezultatov in pri tem 

uporabljajo vse svoje likovne zmožnosti. Vse to doprinese k boljšemu razumevanju 

likovnih pojmov in uspešnejšemu likovnemu delu v razredu. 

2.3.2 Aktivnost učencev 

Glavni namen aktivnega pouka sta samostojno in aktivno učenje učencev. Pri pouku je 

poudarjena dvosmerna komunikacija, kjer lahko vsi učenci dobijo povratno informacijo. 

Učenci niso v vlogi pasivnega sprejemnika, temveč aktivno sprejemajo sporočila. Ob 

enem pa se z učiteljem dogovorijo o končnih rezultatih pouka ter skupaj oblikujejo učni 

proces. Pri tem gre za umsko in fizično delo učencev (Ivanuš Grmek, Čagran, Sadek, 

2009).  

 

Učenci so pri pouku aktivni, ko samostojno raziskujejo, preizkušajo, odkrivajo, 

razpravljajo in načrtujejo. To jih usmerja v razvoj njihovih operativnih kompetenc. Tudi 

ko se učenci sporazumevajo z učiteljem o nalogah in potekih za reševanje nalog, so 

aktivni. Ob tem analizirajo in presojajo problemske situacije, argumentacije, kritike, 

odločanje ter preverjanje rezultatov. Aktivnost učencev se kaže tudi v tem, da se lotijo 

izbranih nalog in zanje prevzamejo odgovornost (Jank, Meyer, 2006). 

 

Zurčeva (2008) pravi, da sta aktivnost učencev in šolska uspešnost sta povezani, saj večje 

aktivno udejstvovanje pospešuje psihomotorični razvoj. Preko njega se po teoriji 

celostnega razvoja razvijajo tudi tiste spretnosti in veščine učencev na različnih razvojnih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

18 
 

področjih, ki so pomembne za njihovo šolsko uspešnost (Zurc, prav tam). Vsekakor je 

uspešnejše tisto učenje, ki učenca miselno in čustveno aktivira, saj da trajnejše znanje, ki 

ga je moč uporabiti v novih situacijah (Marentič Požarnik, 2000). 

 

Aktivnost predstavlja za učenca vključevanje v socialne skupine. To pomeni, da mu 

omogoča razvoj ustreznih sposobnosti tako za ukvarjanje s skupinskimi aktivnostmi kot 

tudi za izgraditev njegove identitete. Aktivnost je osnova za intelektualni razvoj, zato je 

tudi učenje določenih pojmov uspešnejše, če vključuje elemente gibalne aktivnosti. 

Didaktične aktivnosti ne prispevajo samo k večji učenčevi gibalni učinkovitosti, ampak 

tudi k uspešnejšemu reševanju problemov in globljemu poznavanju ter razumevanju 

pojmov, motiviranosti, čustveni vedrini in pristnejšim socialnim stikom (Zurc, 2008). 

2.3.2.1  Aktivnost učencev pri pouku likovne vzgoje 

Učitelji spodbujajo aktivno sodelovanje učencev pri likovni vzgoji že s samo metodo in 

obliko dela. Med samo učiteljevo demonstracijo likovne tehnike lahko učenci besedno 

opisujejo, postavljajo vprašanja in pojasnjujejo uporabo likovne tehnike (Day in Hurwitz, 

2007). Učitelj lahko aktivnosti pri likovni vzgoji vključuje na vsa likovna področja. Izbira 

je tako pestra, da se vedno lahko najde likovna dejavnost, ki jo je mogoče uporabiti pri 

obravnavi določenega likovnega problema na specifičnem likovnem področju (Bucik, 

Požar Matijašič, Pirc, 2011). 

 

Individualno delo, ki poteka večino časa med samo učno uro likovne vzgoje, je osnova za 

vsakega učenca in za njegovo samostojno likovno izražanje. Učenec je aktiven med 

likovnim izražanjem tako, da samostojno ravna z materiali in orodji in izvede likovno 

tehniko po načrtovanih postopkih. Tudi pri vrednotenju likovnih izdelkov je lahko 

prisotna večja aktivnost učencev, saj kritično vrednotijo lastni izdelek in likovne izdelke 

drugih sošolcev, kar pomeni, da interpretirajo izdelke po vseh oblikovanih kriterijih (Day 

in Hurwitz, 2007).  

 

Dejstvo je, da postane pouk likovne vzgoje z vključevanjem aktivnosti zanimivejši in 

pestrejši. Učenci postanejo bolj motivirani za pouk. Posledično to vpliva tudi na 

doživljanje likovnih pojmov. Aktivni učenci spoznavajo likovne pojme bolj doživeto. S 
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tem bolje razumejo likovne pojme, kar pripomore k uspešnejšemu reševanju likovnega 

problema. Vključevanje aktivnosti spodbudi tudi večjo ustvarjalnost. Učenci postanejo 

bolj sproščeni, poveča se jim koncentracija in zaradi tega so pri likovnem izražanju bolj 

ustvarjalni in izvirni. Vsekakor se učenci z aktivnostjo celostno razvijajo na vseh 

področjih (Bucik, Požar Matijašič, Pirc, 2011). 

 

Učenec, ki je med učno uro pri pouku likovne vzgoje zelo aktiven, je izrazito samostojen 

pri besednem opisovanju likovnih pojmov, likovnega motiva in likovne tehnike. Dviguje 

roko, odgovarja na učiteljeva vprašanja, daje iniciative in ideje, sam postavlja vprašanja 

in daje smiselne pripombe. Svoje sošolce spodbuja k spoznavanju likovnih pojmov in 

obvladovanju likovnih spretnosti pri ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki. Pri 

oblikovanju likovnega izdelka je izrazito samostojen, pri vrednotenju likovnih izdelkov 

pa ne potrebuje spodbud. 

2.3.3 Razumevanje likovnih pojmov 

Tacolova (1999) pravi, da učenci spontane vidne pojme, ki so jih pridobili od odraslih in 

ki so nastali v neposredni čutni izkušnji, uskladiščijo v spomin v obliki miselnih pojmov. 

Butina (1997) misli o predmetu opiše pojmom miselna bitnost. Je vidne narave in pomaga 

organizirati vidne občutke in vidne zaznave. Ti spontani vidni pojmi rodijo spontani vidni 

govor. Vigotski (1983) pravi, da razvoj pojmovnega mišljenja ni možen brez govornega 

mišljenja. Pri tem se uporabljajo usvojeni pojmi, ki temeljijo na razumevanju. Tacolova 

(1999) pravi, da vidni pojmi omogočajo likovno pojmovanje in odpirajo možnosti za 

likovno oblikovanje. Butina (prav tam) dodaja, da je likovni pojem mogoč samo z 

uporabo likovnih znakov, ki so sredstvo za ustvarjanje pojmov in s pojmovnim likovnim 

mišljenjem. Avtor še omeni, da vidne oblike delujejo kot nazorni pojmi, ki posredujejo 

splošni značaj predmetov. Pri učencih se nazorni pojmi porajajo, ne da bi se tega 

zavedali; na podlagi enostavnih pojmov učenci izumljajo njihove nove znakovne oblike, 

ki se nato šablonizirajo (Tacol, 1999). 

 

Pri likovnem izražanju je potrebno ustvariti videze in podobe, zato Butina (1997) uporabi 

izraza: 

− podobotvorni pojmi – to so pojmi, ki so usmerjeni iz podob predmetov in pojavov, in 
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− oblikotvorni pojmi – to so pojmi, ki so usmerjeni k oblikam teh podob. 

Avtor še pravi, da so oblikotvorni pojmi v primerjavi s podobotvornimi, bolj primarni in 

abstraktnejši. 

 

Učenec najprej praktično obvladuje vidno stvarnost (s podobami), zato je pozornost 

usmerjena k vsebini podobotvornega mišljenja. Šele nato (s predmeti) obvladuje prostor, 

ki je glavni razvojni cilj, zato z razvojem učenca pomen oblikotvornosti raste (Tacol, 

1999). Če učitelji pogosto uporabljajo likovne pojme, se jih, po mnenju Lancasterja 

(1990), naučijo uporabljati tudi učenci. Čeprav jih v resnici ne razumejo, jih uporabljajo 

in tako postanejo del njihovega umetniškega besednjaka. 

2.3.4 Spretnost uporabe likovnega materiala in pripomočkov 

Vsako učenčevo likovno izražanje nujno vključuje tudi ročno spretnost uporabe likovnega 

materiala in pripomočkov. Potrebna je zadostna razvitost motoričnih (ne le mentalnih) 

funkcij, da se likovno izražanje lahko pojavi. Motoričnost se razvija z dozorevanjem 

telesnega gibanja in razvojem zaznavanja (Tacol, 1999). Zato v pouk likovne vzgoje 

postopoma uvajamo nekatere nove likovne materiale, postopke in načine dela glede na 

učenčevo razvojno stopnjo. Pri nekaterih učencih je razvoj motorike izrazit, pri drugih 

lahko zaostaja.  

 

Učitelj mora motorični razvoj pri vseh učencih uravnavati s posebno oblikovanimi 

likovnimi nalogami in s pravilnim vodenjem. Paziti mora na zahtevnost izvajanja likovne 

tehnike ter s tem pravo izbiro likovnega materiala in likovnih pripomočkov. Skrbeti mora, 

da učenci delovni postopek izvajajo neposredno z likovnimi materiali in pripomočki ter 

da imajo vsi učenci na razpolago enake likovne materiale in pripomočke. Le v tem 

primeru so vsi učenci deležni enake informacije pri demonstraciji likovne tehnike 

oziroma postopkov dela (Tacol, prav tam).  

 

Barnes (1987) poudarja, da je pomembno, da učenci razvijejo dobre organizacijske 

sposobnosti in ustrezno uporabljajo različne likovne materiale in pripomočke. Ob tem 

Tacolova (1999) še zatrjuje, da se spretnost uporabe likovnega materiala in pripomočkov 
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pridobi namerno, s posnemanjem, večinoma s poučevanjem in z vajo izvajanja postopkov 

neke likovne tehnike.  

 

Avtorica še omenja, da učenci lahko likovne spretnosti pridobijo tudi samostojno na 

temelju učenja s poskusi in napakami. Pri tem načinu učenci napake odkrivajo počasi in 

jih s težavo odpravljajo. Samostojno pridobljene ročne spretnosti so za učence površne, 

šablonske in samozadovoljne. Ustrezno poučevanje spretnosti učencem omogoča lažje 

dojemanje postopkov dela. Učenci razvijejo spretnost, če posnemajo učiteljevo 

demonstracijo uporabe likovnega materiala in pripomočkov ter jo nato večkrat ponovijo 

do ustaljene navade. Tako izvajanje poteka hitrejše (Tacol, prav tam). 

2.3.5 Izvirnost učencev 

»Ustvarjalnost pri likovni vzgoji predstavlja posameznikovo usmerjenost, naravnanost k 

izvirnemu, neobičajnemu reševanju in odkrivanju likovnih problemov« (Tacol, 1999, str. 

37). Izvirnost in ustvarjalnost sta tesno povezani, saj je izvirnost glavni kriterij 

ustvarjalnosti. Učenci do izvirnosti pridejo takrat, kadar jim je likovni problem 

predstavljen tako, da dopušča različne likovne rešitve ali različne načine rešitev. Izvirnost 

daje nekaj novega, redkega, neponovljivega, enkratnega in odstopa od utrjenih šablon, 

navad, stereotipov. Kaže se v ustvarjalnem opazovanju okolja, v procesih mišljenja in 

tudi v načinu življenja (Tacol, 1999). 

 

Pri problemsko naravnanem pouku likovne vzgoje učitelj spodbuja pri učencih 

raznovrstnost idej, nove možnosti in rešitve že ob obstoječih likovnih rešitvah, omogoča 

eksperimentiranje z likovnimi tehnikami in spodbuja komunikacijo ob ogledu umetniških 

ali lastnih likovnih del (Duh, Zupančič, 2003). Za izvirno likovno izražanje mora 

poskrbeti tudi učitelj, ki spodbuja navdušenje učencev, da sami najdejo svojo lastno, 

pravo rešitev. Učitelj se mora truditi, da bodo učenci lahko svobodno čutili in mislili. 

Pouk mora organizirati tako, da bodo imeli učenci čim večjo možnost spoznavanja in 

doživljanja predmetov in pojavov v naravi in okolju in da bodo pri tem znali rešiti likovne 

probleme (Tacol, 1999). S tem se strinja tudi Barnes (1987), ki pravi, da se učence lahko 

pripravi na likovno izvirno delo, če je pouk likovne vzgoje s strani učitelja dobo 

organiziran. Avtor še dodaja, da z dobro organizacijo v razredu ne prihaja do posnemanja 
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med sošolci pri likovnem izražanju in da tako lahko vsak posameznik oblikuje svoj 

likovni izdelek na izviren način. 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Z empirično raziskavo sem se osredotočila na različne načine izvedbe učne ure pri pouku 

likovne vzgoje, ki jih lahko izvaja učitelj na razredni stopnji. Izvajala sem učne ure z 

načinoma od teoretične dejavnosti k praktični in obratno. Ob tem sem želela predstaviti 

učinkovitost motivacije učencev, njihovo aktivnost, izvirnost upodobitve likovnega 

motiva in uspešnost ravnanja z likovnimi materiali ter njihovo razumevanje likovnih 

pojmov. 

 

Svoje domneve o uspešnosti posameznega načina izvedbe učnega procesa sem skušala 

potrditi ali zavrniti s pomočjo opazovalnih lestvic in analize nastalih učenčevih likovnih 

izdelkov. Z analizo opazovalnih lestvic sem želela ugotoviti, kateri način izvajanja učne 

ure bolj motivira učence in v katerem delu učne ure so učenci bolj aktivni. S pomočjo 

likovnih izdelkov pa sem želela ugotoviti, pri katerem načinu izvajanja učne ure so učenci 

izvirnejši, kakšno je njihovo razumevanje likovnih pojmov in kako spretni so pri določeni 

likovni tehniki. 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

RV 1: Kateri način izvedbe učne ure bolj motivira učence? 

RV 2: V katerem delu učne ure so učenci bolj aktivni pri posamezni izvedbi učne ure? 

RV 3: Pri katerem načinu izvajanja učne ure so učenci bolj izvirni? 

RV 4: Kakšno je učenčevo razumevanje likovnih pojmov glede na izvedbo učne ure? 
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RV5: Pri kateri izvedbi učne ure so učenci bolj uspešni v ravnanju z likovnimi materiali 

in pripomočki? 

3.3 Metodologija 

3.3.1 Vzorec 

Učne ure likovne vzgoje sem opravljala v 4. razredu osnovne šole. Sodelovalo je 20 

učencev, od tega 11 deklic in 9 dečkov. 

3.3.2 Metoda 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno – eksperimentalno 

raziskovalno metodo.  

3.3.3 Pripomočki 

Uporabila sem opazovalne lestvice za spremljanje motivacije in aktivnosti vseh učencev 

med učnimi urami likovne vzgoje in merila za vrednotenje učenčevih likovnih izdelkov z 

vidika izvirnosti in razumevanja likovnih pojmov. 

3.3.4 Postopki zbiranja podatkov 

Septembra 2012 sem se na osnovni šoli dogovorila za izbor razreda in možnost izvajanja 

obeh učnih ur. Napisala sem učni pripravi za področji prostorskega in kiparskega 

oblikovanja. Pripravi iz omenjenih področij sta se razlikovali predvsem v načinu izvajanja 

učne ure pri pouku. V oktobru 2012 sem z učenci izvajala dva nastopa, in sicer prvi 

nastop iz področja prostorskega oblikovanja, pri katerem je izvedba učne ure potekala od 

teoretične do praktične dejavnosti, in drugi nastop iz področja kiparskega oblikovanja, pri 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

24 
 

katerem je izvedba učne ure potekala od praktične do teoretične dejavnosti. Med 

izvajanjem obeh učnih ur sem s pomočjo opazovalne lestvice spremljala motiviranost in 

aktivnost posameznega učenca ter si zapisovala sprotna opažanja. Ob končnih učenčevih 

likovnih delih sem vrednotila tudi razumevanje likovnih pojmov, izvirnost za 

posameznega učenca po kriterijih, ki sem jih zastavila za posamezno likovno področje ter 

spretnost uporabe likovnih materialov in pripomočkov. 

3.3.5 Postopki obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene s pomočjo opazovalnih lestvic, sem vpisala v matriko podatkov in 

jih obdelala s pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel. Rezultate sem 

prikazala v tabelah in z opisno statistiko (s frekvencami in odstotki). Vrednotila sem tudi 

učenčeve likovne izdelke na podlagi predhodno izdelanih kriterijev in zapisala skupno 

analizo. 

3.4 Izvedba likovnih nalog in analiza rezultatov 

3.4.1 Izvedba prve likovne naloge 

Izhodišče za zasnovo likovnega problema prve likovne naloge je bil likovni pojem. Pri 

učni uri so učenci spoznali likovne pojme: arhitekt in arhitekturni načrt, zaprt in odprt 

prostor, notranji in zunanji prostor, naravni in umetni prostor. Spoznali so likovno tehniko 

sestavljanje in lepljenje manjših kartonskih škatlic v večjo prostorsko tvorbo. Sledilo je 

likovno izražanje učencev ob likovnem motivu »Moja sanjska hiša«.  
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Učna priprava 

Razred: 4. 

Datum: 12. 10 2012 

Število ur: 2 

Likovno področje: prostorsko oblikovanje 

Likovna naloga: Oblikovanje zaprtega prostora po domišljiji 

Likovna tehnika: Sestavljanje in zlaganje 

Materiali in orodja: 

− prazne kartonske škatle različnih velikosti, 

− časopisni papir, 

− lepilo,  

− samolepilni trak, 

− škarje, 

− bela barva, 

− čopiči. 

Likovni motiv: Moja sanjska hiša 

Učna sredstva in pripomočki:  

− fotografije iz knjig: 

− Jodidio, P. (2002). Architecture now! = Architektur heute = L'architecture 

d'aujourd'hui. Vol. 2. Köln: Taschen. 

− Jodidio, P. (2001). New forms: architecture in the 1990s. Köln: Taschen. 

− LCD projektor  

Učne metode: 

− pogovor,  

− razlaga,  

− opazovanje,  

− demonstracija. 

Oblike dela:  

− frontalna,  

− individualna. 

Vrsta učne ure:  

− kombinirana. 
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Potek učne ure: 

Učitelj Učenec Oblike in 

metode dela 

Učna sredstva 

in pripomočki, 

zapis na tabli 

UVODNI DEL 

 

Uvodna motivacija: 

Učence vprašam, kaj najraje 

počnejo in kje to počnejo. 

Spodbudim jih, da opišejo 

svoj prostor, v katerem so 

najraje in da povejo, zakaj je 

za njih to najboljši prostor. Na 

kratko povzamem, v katerih 

prostorih so najraje. 

 

 

Učenci povejo različne 

odgovore, kaj oni najraje 

počnejo in v katerih 

prostorih to počnejo. 

Opišejo svoj prostor in 

povedo, zakaj je to njihov 

najbolj priljubljen prostor. 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor, 

opisovanje 

 

 

 

Medpredmetno povezovanje:  

− spoznavanje okolja. 

Literatura:  

− Učni načrt za likovno nalogo. Ljubljana, MŠŠ. 

Učni cilji:  

Učenci:  

− pojasnijo pojma arhitekt in arhitekturni načrt, 

− opredelijo pojme naravni in umetni, notranji in zaprti  prostor, 

− naštejejo primere zaprtih prostorov v domačem kraju, 

− opišejo različne oblike zaprtih prostorov, 

− pri oblikovanju tridimenzionalnih oblik razvijajo ročno spretnost, 

− pri sestavljanju zaprtih prostorov v različne kompozicije razvijajo 

domišljijo, 

− izvirno zasnujejo lastne ideje, 

− izkažejo prizadevnost in doslednost, 

− kritično ovrednotijo nastale likovne izdelke. 

Opombe: 
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OSREDNJI DEL 

 

a) Posredovanje novih 

likovnih pojmov 

 

Učence vprašam, kako so 

narejeni prostori, ki so jih 

omenili poprej. Kdo jih je 

naredil? Kaj vse so 

potrebovali, da so ga naredili?  

Kaj pa prostor, ki je zunaj? 

Kdo ga je naredil? Ali 

katerega prostora ni zgradil 

človek ali žival? Kako bi 

lahko poimenovali prostor, ki 

ga je izdelal človek in prostor, 

ki ga človek ali žival nista 

spreminjala? Pokažem 

fotografijo arhitekta pri delu. 

 

Učence spodbudim, da 

pojasnijo, katere prostore je 

izdelal človek in katere ni. Z 

učenci utrdim pojma umetni 

in naravni prostor. Vprašam 

jih, kakšne značilnosti ima 

naravni in kakšne umetni 

prostor. 

 

 

 

Učence vprašam, kakšni 

prostori nastajajo pri gradnji 

 

 

 

 

Povedo, da so prostore 

izdelovali ljudje z 

gradnjo. Poznamo 

notranji in zunanji prostor 

je lahko naraven ali pa 

umeten, gradil ga je 

človek. Oseba, ki prostor 

načrtno oblikuje, se 

imenuje arhitekt in pred 

gradnjo izdela 

arhitekturni načrt. 

Povedo, da naravni 

prostor človek venomer 

spreminja. 

 

Ob fotografijah pojasnijo, 

kaj je umetni in kaj 

naravni prostor. Povedo, 

da je naravni prostor 

prostor odprtosti, 

neomejenosti, širine ipd., 

umetni prostor pa 

izkazuje omejenost, 

zaprtost z različnimi 

ovirami ipd. 

 

Povedo, da pri gradnji 

stavb nastajajo notranji 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

 

 

 

 

Fotografija 

arhitekta pri 

delu umetnega 

in naravnega 

prostora 

 

Arhitekt 

Načrt 

Naravni prostor 

Umetni prostor 

 

 

 

 

 

Več fotografij 

naravnega in 

umetnega 

prostora, da 

učenci 

ugotavljajo ali 

je naravni ali 

umetni prostor. 

 

 

 

Fotografije  

notranjih in 
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stavb. Kakšne oblike stavb 

poznate? So vse stavbe samo 

oglatih oblik? Povem jim, da 

pri gradnji stavb nastajajo 

različne oblike – oglate in 

okrogle z različnimi oblikami 

streh, različnimi oblikami vrat 

in oken, gradijo se različni 

balkoni in terase ipd.  

 

 

 

 

b) Napoved likovne naloge 

 

Danes boste oblikovali zaprt 

prostor in še enkrat usmerim 

učence v obnovitev 

posebnosti. 

Pred tablo jim posredujem 

načine oblikovanja – 

sestavljanje, lepljenje  

manjših kartonskih škatlic v 

prostorsko tvorbo. 

 

Povem jim, da si bo vsakdo 

pripravil škatlice, ki jih je 

prinesel od doma, da si 

pripravi lepilo, škarje, 

časopisni papir. Belo barvo in 

čopiče boste potrebovali šele 

ob koncu izvedbe  likovne 

naloge za barvanje prostorske 

prostori, ki so bolj ali 

manj zaprti. Povedo, da 

obstajajo stavbe različnih 

oblik – oglatih, okroglih, 

z različnimi oblikami 

streh in z različnimi 

balkoni ter terasami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci pozorno poslušajo 

pojasnijo, kaj je zaprt 

prostor . 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci pozorno 

poslušajo. 

 

 

 

 

 

 

pogovor, 

opazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

opazovanje, 

razlaga,  

demonstracija 

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor 

 

 

 

 

 

zunanjih 

prostorov, 

fotografije  

stavb  z 

različnimi 

oblikami streh, 

vrat, oken ipd. 

 

Notranji 

prostor 

Zunanji prostor 

Zaprt prostor 

 

 

 

Časopisni 

papir, lepilo, 

škarje, manjše 

kartonske 

škatle, bela 

Jupol barva, 

čopiči 
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tvorbe. 

 

Učencem posredujem likovni 

motiv, in sicer Moja sanjska 

hiša. Za lažje snovanje idej si 

ogledamo nekaj fotografij 

modernih oblik stavb in se o 

njihovih oblikah 

pogovarjamo. 

 

Enega učenca nato prosim, naj 

ponovi likovno  

nalogo in jo zapišem na tablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Likovno izražanje 

 

Učence prepustim likovnemu 

izražanju in jim po potrebi 

individualno svetujem o 

izvedbi likovnega pojma, 

likovne tehnike in likovnega 

motiva. Po izoblikovanju 

prostorske tvorbe učencem 

svetujem, da jo z belo barvo 

prebarvajo. 

 

 

Učenci pozorno 

prisluhnejo in odkrivajo 

zanimive oblike stavb. 

 

 

 

 

 

Učenec ponovi podano 

nalogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravijo delovno 

površino: manjše škatlice, 

ki jih sestavljajo in zlepijo 

v kompozicijo. Nato 

prostorsko tvorbo 

prebarvajo z belo barvo. 

Oblikujejo svojo sanjsko 

hišo. 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor, 

opazovanje 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna 

oblika 

 

 

Fotografije 

modernih stavb 

 

 

 

 

 

 

Zapis likovne 

naloge na tablo:  

1. izdelava 

zaprtih 

prostorov, 

2. sestavljanje, 

zlaganje v 

kompozicijo, 

3. izvirnost – 

moja sanjska 

hišica. 

 

 

 

Časopisni 

papir, lepilo, 

škarje, manjše 

kartonske 

škatlice, bela 

Jupol barva in 

čopiči 
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ZAKLJUČNI DEL 

 

Učence pozovem, da končajo 

svoje delo in da uredijo 

razstavo nastalih izdelkov. 

 

Z učenci obnovimo likovno 

nalogo in oblikujemo merila 

za vrednotenje. Pogovorimo 

se o nastalih izdelkih in jih 

analiziramo.  

 

 

 

 

 

Z učenci vrednotim likovne 

izdelke. 

 

 

 

 

Z učenci uredim razstavo 

nastalih likovnih izdelkov v 

razredu. 

 

Končajo delo in svoje 

izdelke razstavijo ob tabli 

na tleh. 

 

Obnovijo likovno nalogo 

in oblikujejo merila za 

vrednotenje likovnih 

izdelkov: 

1. različnost zaprtih 

prostorov, 

2. sestavljanje in lepljenje 

škatlic v kompozicijo, 

3. izvirnost nastale 

sanjske hiše. 

 

Določajo likovne izdelke, 

ki popolnoma ustrezajo 

kriterijem, ki delno 

ustrezajo in, ki ne 

ustrezajo kriterijem. 

 

Pomagajo pri urejanju 

razstave likovnih 

izdelkov. 

 

Individualna 

oblika 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor, 

opazovanje 

 

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor, 

opazovanje 

 

 

Frontalna 

oblika 
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3.4.2 Analiza izvedbe prve učne ure  

3.4.2.1  Motiviranost učencev 

Učitelj bistveno vpliva na motiviranost učencev pri pouku prek sredstev notranje in 

zunanje motivacije (Marentič Požarnik, 2000). Odločili smo se, da bomo učence 

opazovali in spremljali med deli učne ure glede na njihovo motiviranost. Glede na 

kriterije smo učence uvrstili med zelo, delno ali nemotivirane. 

 

Tabela  1: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za motiviranost učencev v posameznem 

delu učne prve likovne naloge 

MOTIVIRANOST 
UČENCA  

Del učne ure 

Uvodni del Osrednji del Zaključni del 

f f % f f % f f % 

Zelo motiviran  16 80 17 85 16 80 

Delno motiviran  4 20 3 15 3 15 

Ni motiviran  0 0 0 0 1 5 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je bilo pri učni uri prve likovne naloge v uvodnem in 

zaključnem delu učne ure 80 % zelo motiviranih učencev, v osrednjem delu učne ure pa 

85 %. Te učence je zanimalo vse, kar je bilo povezano z likovno nalogo (o likovnih 

pojmih, likovnem motivu in likovni tehniki). Sprejemali so spodbude učiteljevega 

skupinskega in individualnega posredovanja ter bili pripravljeni spoznavati likovne pojme 

in se likovno izražati. Zelo motivirani učenci so izkazali vedoželjnost, zanimanje in 

radovednost. Tako trenutni uspehi kot neuspehi pri nastajanju likovnega izdelka so 

učence spodbujali k vztrajanju za izvedbo likovne naloge. V uvodnem delu je bilo 20 % 

delno motiviranih učencev, kar pomeni, da so jih delno zanimali novi likovni pojmi in da 

so izkazali majhno vedoželjnost. Delno motiviranih učencev v osrednjem delu učne ure je 

bilo 15 %, kar pomeni, da jih je delno zanimalo spoznavanje likovne tehnike – 
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sestavljanje in lepljenje manjših sestavnih delov v prostorsko tvorbo in da so bili delno 

pripravljeni za likovno izražanje. V uvodnem in osrednjem delu učne ure so bili vsi 

učenci motivirani, čeprav je bilo izhodišče za zasnovo likovnega problema likovni pojem, 

v zaključnem delu pa je bilo 5 % nemotiviranih učencev, kar pomeni, da niso izkazali 

zanimanja in vedoželjnosti pri vrednotenju likovnih izdelkov.  

3.4.2.2  Aktivnost učencev 

Učenci med učnimi urami različno aktivno sodelujejo. Nekateri so aktivni čez celotno 

šolsko uro, drugi so aktivni le v določenih delih učne ure. Odločili smo se raziskati, kako 

aktivni so učenci v posameznem delu učne ure prve likovne naloge. Zanimalo nas je, kdaj 

so učenci zelo aktivni in kdaj niso. 

 

Tabela  2: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za aktivnost učencev v posameznem delu 

učne prve likovne naloge 

AKTIVNOST 
UČENCA  

Del učne ure 

Uvodni del Osrednji del Zaključni del 

f f % f f % f f % 

Zelo aktiven 16 80 13 65 12 60 

Delno aktiven 3 15 6 30 8 40 

Ni aktiven 1 5 1 5 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 

 

Rezultati izkazujejo, da je bilo v uvodnem delu učne ure 80 % zelo aktivnih učencev, kar 

pomeni, da so bili izrazito samostojni pri besednem opisovanju likovnih pojmov in da so 

sošolce spodbujali k spoznavanju likovnih pojmov. Dvigovali so roke, odgovarjali na 

učiteljeva vprašanja, dajali so iniciative in ideje, sami so postavljali vprašanja in dajali 

smiselne pripombe. 15 % učencev je bilo v uvodnem delu učne ure delno aktivnih, kar 

pomeni, da so svoje sošolce le delno spodbujali k usvajanju likovnih pojmov, čeprav so 

bili samostojni pri opisovanju novih likovnih pojmov. V osrednjem in zaključnem delu je 

bilo zelo aktivnih učencev manj kot v uvodnem delu, in sicer 65 % v osrednjem in v 
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zaključnem delu le še 60 %, ki so bili izrazito samostojni pri opisovanju posebnosti 

likovne tehnike in likovnega motiva ter izrazito samostojni pri oblikovanju izdelka. V 

osrednjem in zaključnem delu je bilo več delno aktivnih učencev kot v uvodnem delu, in 

sicer v osrednjem 30 % in v zaključnem delu 40 %. To pomeni, da so bili v osrednjem 

delu učne ure manj samostojni pri opisovanju posebnosti likovne tehnike in likovnega 

motiva, svoje sošolce so manj spodbujali k spretnemu ravnanju z likovnimi materiali in 

pripomočki in bili so manj samostojni pri oblikovanju svojega likovnega izdelka kot pa 

zelo aktivni učenci. V zaključnem delu so delno aktivni učenci potrebovali učiteljevo 

spodbudo pri vrednotenju likovnih izdelkov, zelo aktivni je niso. Neaktivnost se je 

izkazala le pri 5 % učencev v uvodnem in prav tako v osrednjem delu, v zaključnem delu 

pa so bili vsi učenci aktivni. 

3.4.2.3  Razumevanje likovnih pojmov, izvirnost likovnega motiva in izvedba 

likovne tehnike 

Temeljni pojem, ki so ga morali učenci usvojiti je bil zaprti prostor. Razumevanje o 

sestavi prostorske tvorbe so izkazali z oblikovanjem zaprtih prostorov – s sestavljanjem, z 

lepljenjem in dograjevanjem sestavnih delov (škatlic) v prostorsko tvorbo. Učenci so 

oblikovali sanjsko hišo in jo pobarvali z belo barvo, da so poenotili raznobarvne površine. 

Oblikovane izdelke smo analizirali in ugotovili učenčevo razumevanje likovnih pojmov, 

izvirnost likovnega motiva in spretnost izvedbe likovne tehnike. 
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Likovno delo 1: Učenec 7, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 2: Učenec 2, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 3: Učenec 12, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 

 

 

 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likovno delo 4: Učenec 4, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 5: Učenec 6, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 6: Učenec 13, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 7: Učenec 10, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 8: Učenec 18, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 9: Učenec 14, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 10: Učenec 5, prostorska tvorba - »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, lepljenje, 

barvanje 
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Likovno delo 11: Učenec 1 

 

Likovno delo 12: Učenec 15 

 

Likovno delo 13: Učenec 9 

 

Likovno delo 14: Učenec 16 

 

Likovno delo 15: Učenec 8 

 

Likovno delo 16: Učenec 19 
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Likovno delo 21: Vsi likovni izdelki – prostorske tvorbe –  »Moja sanjska hiša,« sestavljanje, 

lepljenje, barvanje 

 
 
 

 

Likovno delo 17: Učenec 3 

 

Likovno delo 18: Učenec 11 

 

Likovno delo 19: Učenec 17 

 

Likovno delo 20: Učenec 20 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

46 
 

Pri prvi likovni nalogi, kjer je bilo izhodišče za zasnovo likovnega problema likovni 

pojem, smo želeli ugotoviti: 

− oblikovanje različnih zaprtih prostorov, 

− sestavljanje in lepljenje v kompozicijo (prostorsko tvorbo), 

− izvirnost nastale sanjske hiše. 

 
Tabela  3: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za razumevanje likovnih pojmov prve 

likovne naloge 

RAZUMEVANJE 
LIKOVNIH 
POJMOV 

Razume pojem 
zaprti prostor  

Razume 
oblikovanje, 

sestavljanje in 
lepljenje sestavnih 
delov prostorske 

tvorbe  

Barvno poenoti 
prostorsko tvorbo  

f f% f f% f f% 

Se izrazito 
strinjam 

16 80 17 85 20 100 

Se strinjam 1 5 3 15 0 0 

Se ne strinjam 3 15 0 0 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 

 

Pri realizaciji likovne naloge smo želeli ugotoviti, ali bodo učenci s sestavljanjem 

posameznih oblik škatlic izoblikovali prostorsko tvorbo po principu zaprti prostor. 

Odločili smo se, da bomo analizirali končne likovne izdelke učencev na podlagi 

oblikovanih kriterijev, ki so zapisana v tabeli 3. Med likovnim izražanjem je 15 % 

učencev izkazalo nerazumevanje likovnega pojma zaprti prostor, saj so pričeli z 

oblikovanjem notranjega prostora in šele z usmerjanjem učitelja so izoblikovali zaprte 

prostore in sestavili prostorsko tvorbo. Izoblikovani končni likovni izdelki učencev 

nakazujejo, da je 80 % učencev razumelo pojem zaprti prostor. 85 % učencev je tudi 

razumelo posebnosti oblikovanja – sestavljanje posameznih delov stavbe v končno obliko 

prostorske tvorbe. Vsi učenci pa so razumeli nujnost barvnega poenotenja prostorske 

tvorbe, kar lahko opazimo na izvedbi izdelkov. 
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Tabela  4: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za izvirnost oblikovane tvorbe pri prvi 

likovni nalogi 

 

Želeli smo ugotoviti, v kolikšni meri so bili učenci izvirni pri oblikovanju sanjske hiše. 

Med oblikovanjem hiše so se učenci med seboj pogovarjali o neobičajnih oblikah hiše. 

Končni izdelki kažejo, da je 90 % učencev izkazalo bogato domišljijo. Predvsem pri 

likovnih delih 5, 7, 10 in 19 je opaziti prostorsko tvorbo z izrazito domišljijo, saj so 

izoblikovali nenavadno obliko sanjske hiše. Izstopajo hiše 8 in 16 z nenavadno 

oblikovanimi okni, 12 in 18 pa z dodanimi stopnicami. Likovni izdelki 7, 8, 11, 13, 16, 17 

in 20 kažejo tudi domiselnost učencev v raznolikosti prostorov, ki sestavljajo prostorsko 

tvorbo. Iz tabele 4 je razvidno, da je 80 % učencev izkazalo večjo originalnost pri 

oblikovanju izdelkov. 80 % učencev pa izkazuje veliko prizadevnost v raznolikosti 

prostorske tvorbe. Na podlagi vseh likovnih izdelkov lahko potrdimo, da so učenci 

pokazali veliko domišljije, spontanosti in spretnosti pri oblikovanju svoje sanjske hiše. 

 

 

 

 

 

 

IZVIRNOST 

Domiselnost (ni 
ponavljanja 

znotraj 
likovnega 
izdelka) 

Originalnost in 
unikatnost, brez 

posnemanja 

Domišljija, 
neobičajne ideje 

Dinamičnost 
likovnega 

motiva 

f f% f f% f f% f f% 

Se izrazito 
strinjam 

18 90 16 80 18 90 16 80 

Se strinjam 2 10 1 5 2 10 4 20 

Se ne strinjam 0 0 3 15 0 0 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 20 100 
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Tabela  5: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za izvedbo likovne tehnike pri prvi 

likovni nalogi 

IZVEDBA 
LIKOVNE 
TEHNIKE 

Samostojna 
izvedba postopkov 

likovne tehnike  

Odkritje novih 
možnosti za 

izvajanje 
postopkov likovne 

tehnike  

Dosledna izvedba 
likovne tehnike  

f f% f f% f f% 

Se izrazito 
strinjam 

17 85 18 90 20 100 

Se strinjam 3 15 2 10 0 0 

Se ne strinjam 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 

 

85 % učencev je po predhodnih navodilih samostojno izvajala delovne postopke likovne 

tehnike. Zelo sproščeno so sestavljali, lepili posamezne dele v celovito prostorsko tvorbo 

in poenotili tudi prostorsko tvorbo z barvanjem z belo barvo. 15 % učencev pa je pri 

oblikovanju včasih potrebovalo učiteljevo vodenje. Ker so učenci dobro poznali postopke 

izvajanja likovne tehnike, je bilo 90 % izrazito spretnih pri izvedbi. Vsi učenci pa so 

kazali pripravljenost za natančno izvedbo naloge.  

3.4.3 Izvedba druge likovne naloge 

Izhodišče za zasnovo likovnega problema v drugi likovni nalogi je bil likovni motiv 

»Preval«. Učenci so spoznali likovno tehniko modeliranja z glino in se v njej tudi 

preizkusili. Izdelovali so figuro v gibanju po spominu. Pri učni uri so učenci ob svojih 

likovnih izdelkih in umetniških delih spoznali likovne pojme: stabilnost in nestabilnost 

figure, razgibanost in nerazgibanost figure.  
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Učna priprava 

Razred: 4. 

Datum: 19. 10 2012 

Število ur: 2 

Likovno področje: kiparstvo 

Likovna naloga: Oblikovanje razgibane figure po spominu iz mehkega materiala  

Likovna tehnika: Modeliranje 

Materiali in orodja: 

− glina, 

− modelirke, 

− folija za podlago. 

Likovni motiv: Prevali 

Učna sredstva in pripomočki:  

− fotografije iz knjige:  

− Lampert. C. (1990). Rodin. Sculpture & drawings. London: Arts 

Council of Great Britain. 

− LCD projektor. 

Učne metode: 

− pogovor,  

− razlaga,  

− opazovanje,  

− demonstracija. 

Oblike dela:  

− frontalna,  

− individualna. 

Vrsta učne ure:  

− kombinirana. 

Medpredmetno povezovanje:  

− športna vzgoja, 

− glasbena vzgoja, 

− slovenski jezik. 

Literatura:  

− Učni načrt za likovno nalogo. Ljubljana, MŠŠ. 
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Potek učne ure: 
 

Učitelj Učenec Oblike in 

metode dela 

Učna sredstva 

in 

pripomočki, 

zapis na tabli 

UVODNI DEL 

 

Uvodna motivacija: 

Predhodno šolsko uro imamo 

športno vzgojo, kjer ob koncu 

ure v telovadnici učenci 

izvajajo prevale naprej in 

nazaj. Tisti učenci, ki jih ne 

zmorejo narediti, jim 

pomagam z asistiranjem. 

Učencem povem, da naj se 

med seboj opazujejo, kako se 

 

 

Učenci izvajajo prevale 

naprej in nazaj. Med 

seboj se opazujejo in 

povedo, kje so njihove 

roke, noge, kje je glava v 

posamezni fazi prevala.  

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor, 

opazovanje, 

kotaljenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učni cilji: 

Učenci:  

− opišejo značilnosti kipa, 

− spoznavajo značilnosti gline in pripomočkov za obdelavo, 

− razvijajo ročno spretnost pri gradnji kipa od celote k detajlom, 

− ob delu z glino in orodjem razvijajo motorične spretnosti,  

− pridobi izkušnje za modeliranje kiparske tvorbe, 

− razvijajo občutek za tretjo dimenzijo, 

− negujejo lasten, izviren način likovnega izražanja, 

− se navajajo na samostojnost in doslednost pri oblikovanju kiparskih oblik, 

− izoblikujejo razgibane samostojne obhodne kipe iz mehkega materiala, 

− spoznajo pojma trdnost in razgibanost kipa, 

− pojasnijo značilnosti razgibanega kipa ob umetniških delih. 

Opombe: 
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morajo zviti v klobčič, da se 

kotalijo, da naredijo preval, 

kje so njihove roke med 

prevalom, kje imajo noge v 

posamezni fazi prevala ipd.  

 

Učence v razredu vprašam, 

kako bi lahko prevale 

oblikovali iz gline ali 

kakšnega drugega mehkega 

materiala? 

 

 

 

 

 

 

Učenci povedo, da lahko 

iz gmote gline naredimo 

figuro z dodajanjem  in 

odvzemanjem ter z 

modeliranjem iz celote. 

 

 

 

 

 

 

Frontalna 

oblika, 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSREDNJI DEL 

 

a) Posredovanje likovne 

naloge 

 

− Posredovanje 

posebnosti likovne 

tehnike – modeliranje  

 

Prikažem jim, kako lahko 

izdelamo stoječo figuro iz 

gline. Gmoto gline zgnetem v 

debelejši, podolgovat svaljek. 

Svaljek je tako dolg, kot bo 

figura, ki jo želim izdelati in 

ga navidezno razdelim na tri 

dele (glava, trup, noge). Iz 

trupa izvlečem roke, spodnji 

del gline oblikujem v noge. 

Pokažem jim, kako stoji moja 

figura brez opore. Figuro še 

po svoji zamisli dopolnim s 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo in opazujejo 

demonstracijo. 
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podrobnostmi. 

 

− Posredovanje 

likovnega motiva  

 

Učencem posredujem, da bo 

vsak oblikoval figuro iz 

gline, vendar ne v stoječi 

pozi. Opozorim jih, da 

najprej posamezne dele 

figure izvlečejo iz gline, 

oblikujejo posamezne dele 

figure ter jo oblikujejo v 

prevalu. Povem jim, da je 

preval likovni motiv oziroma, 

da predstavijo figuro, v 

»prevalu« v različnih 

položajih, ki so jih izvedli ob 

koncu ure športne vzgoje. Pri 

tem so pozorni, da glino 

gnetejo in da iz gmote gline 

izvlečejo posamezne dele. 

Vsak učenec bo dobil glino in 

folijo za podlago. 

 

Enega učenca prosim, naj 

ponovi posredovano likovno  

nalogo in jo zapišemo na 

tablo. 
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figure od 

celote k 
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b) Likovno izražanje 

 

Učence prepustim likovnemu 

izražanju in jim po potrebi 

individualno svetujem o 

izvedbi modeliranja in 

upodobitvi prevala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravijo delovno 

površino: plastično folijo 

položijo na mizo in gmoto 
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pozorni so na spojenost 

posameznih delov figure 

in na figuro v prevalu. 
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figure, 

4. stabilnost 

figure. 
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Učence pozovem, da končajo 

svoje delo in da uredijo 

razstavo nastalih izdelkov. 

 

Z učenci se pogovorim o 

posameznem likovnem 

izdelku. Vprašam jih, ali so 

kipi stabilni? Kako so 

oblikovani? Ali oblikovane 

figure predstavljajo različne 

poze prevalov? Povem jim, 

da so figure lahko videti kot 

resnične. Vprašam jih, ali so 

njihove figure videti kot 

resnične ter ali lahko na 
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figuri upodobimo veliko 

podrobnosti.  

Povem jim, da pri 

oblikovanju figur posebej 

pazimo na to, da trdno stojijo, 

da so stabilne. Učence 

vprašam, kako trdno stojijo 

nerazgibane figure in kako 

trdno stojijo razgibane, 

kakšna je obstojnost dobro 

zmodeliranih posameznih 

delov figur in kakšna slabo 

spojenih. 

 

Učencem pokažem nekaj 

kipov ustvarjalcev in učence 

usmerim v opisovanje 

razgibanosti figure in njene 

stabilnosti. 
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3.4.4 Analiza izvedbe druge učne ure 

3.4.4.1  Motiviranosti učencev 

Tudi pri drugi likovni nalogi smo opazovali in spremljali motiviranost učencev čez ves 

učni proces likovne vzgoje. V posameznem delu učne ure smo učence razvrstili glede na 

kriterije motiviranosti: zelo, delno ali ni motiviran.  

 

Tabela  6: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za motiviranost učencev v posameznem 

delu učne druge likovne naloge 

MOTIVIRANOST 
UČENCA  

Del učne ure 

Uvodni del Osrednji del Zaključni del 

f f % f f % f f % 

Zelo motiviran  18 90 12 60 16 80 

Delno motiviran  2 10 7 35 4 20 

Ni motiviran  0 0 1 5 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 

 

Iz rezultatov je razvidno, da je učence uvodna motivacija z gibanjem zelo motivirala, saj 

je bilo 90 % zelo motiviranih. V osrednjem delu učne ure je bilo 60 % zelo motiviranih 

učencev, kar pomeni, da je manj učencev kot v uvodu zanimalo vse, kar je bilo povezano 

z likovno nalogo. Ker so se učenci že spoznali z modeliranjem z glino, lahko sklepamo, 

da 40 % učencev glina kot likovni material manj zanima. V osrednjem delu učne ure, kjer 

so učenci spoznali nov način modeliranja z glino, in sicer oblikovanje figure od celote k 

detajlom, je bilo 35 % delno motiviranih učencev, kar pomeni, da so spodbude 

učiteljevega skupinskega in individualnega posredovanja pri modeliranju manj 

sprejemali. 5 % učencev je bilo tudi nemotiviranih, saj niso izkazali vedoželjnosti, 

zanimanja in radovednosti. Tako trenutni uspehi kot neuspehi pri nastajanju likovnega 

izdelka učencev niso spodbujali k vztrajanju za izvedbo likovne naloge. Rezultati 
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prikazujejo, da je bilo v zaključnem delu ure zopet več zelo motiviranih učencev kot v 

osrednjem delu, in sicer 80 % je bilo zelo motiviranih. Zanimalo jih je vse, kar bilo 

povezano z likovnimi pojmi in bili so zelo motivirani pri vrednotenju nastalih likovnih 

izdelkov. 

3.4.4.2  Aktivnost učencev 

Učenci so v učnem procesu različno motivirani in različno aktivni. Zanimalo nas je, 

koliko učencev je zelo aktivnih v uvodnem, osrednjem in zaključnem delu učne ure.  

 

Tabela  7: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za motiviranost učencev v posameznem 

delu učne druge likovne naloge 

AKTIVNOST 
UČENCA  

Del učne ure 

Uvodni del Osrednji del Zaključni del 

f f % f f % f f % 

Zelo aktiven 15 75 12 60 17 85 

Delno aktiven 5 25 6 30 3 15 

Ni aktiven 0 0 2 10 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 

 

Iz tabele 7 vidimo, da se je aktivnost učencev spreminjala med učno uro. Večina učencev 

je bila zelo aktivna. V uvodnem delu je bilo 75 % zelo aktivnih pri gibanju in pri 

opisovanju prevala. Dvigovali so roke, odgovarjali na učiteljeva vprašanja, dajali 

iniciative in ideje, kako bi lahko izdelali figuro prevala z mehkimi materiali ipd. 25 % 

učencev je bilo delno aktivnih, saj so manj sodelovali pri pogovoru o modeliranju z glino. 

V osrednjem delu je bilo 60 % zelo aktivnih učencev in 30 % delno aktivnih. Zelo aktivni 

učenci so bili izrazito samostojni pri opisovanju postopkov modeliranja iz enovitega kosa 

gline. Svoje sošolce so spodbujali k pravilnemu oblikovanju z glino. Delno aktivni učenci 

so v osrednjem delu učne ure manj odgovarjali na učiteljeva vprašanja in pri oblikovanju 

svojega likovnega izdelka so bili manj samostojni kot zelo aktivni učenci. V osrednjem 
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delu učne ure je bilo tudi 10 %  neaktivnih učencev, kar pomeni, da pri oblikovanju 

svojega likovnega izdelka niso bili samostojni, niso bili samostojni pri opisovanju 

postopkov oblikovanja in likovnega motiva, niso dvigovali roke, niso odgovarjali na 

učiteljeva vprašanja in niso spodbujali svojih sošolcev za pravilno ravnanje z glino. 

Rezultati kažejo, da je bilo v zaključnem delu 85 % zelo aktivnih učencev, kar pomeni, da 

so bili izrazito samostojni pri besednem opisovanju likovnih pojmov in niso potrebovali 

spodbud pri vrednotenju likovnih izdelkov. 

3.4.4.3  Razumevanje likovnih pojmov, izvirnost likovnega motiva in izvedba 

likovne tehnike 

Učenci so oblikovali stabilno in razgibano figuro iz enovitega kosa gline. S pomočjo 

končnih učenčevih likovnih izdelkov smo analizirali razumevanje likovnih pojmov, 

izvirnost likovnega motiva in spretnost izvedbe likovne tehnike. 
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Likovno delo 22: Učenec 5, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 23: Učenec 6, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 24: Učenec 8, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 25: Učenec 11, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 26: Učenec 12, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 27: Učenec 13, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 28: Učenec 16, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 29: Učenec 17, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 30: Učenec 18, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 31: Učenec 19, razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 
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Likovno delo 32: Učenec 20 
 

Likovno delo 33: Učenec 14  

 

Likovno delo 34: Učenec 1 

 

Likovno delo 35: Učenec 10 

 

Likovno delo 36: Učenec 3 

 

Likovno delo 37: Učenec 4 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

70 
 

 

Likovno delo 38: Učenec 7 

 

Likovno delo 39: Učenec 15 

 

Likovno delo 40: Učenec 9 
 

Likovno delo 41: Učenec 2 

 

   

 

 

Likovno delo 42: Vsi likovni izdelki – razgibana figura – »Preval,« modeliranje z glino 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

71 
 

Pri drugi likovni nalogi, kjer je bilo izhodišče za zasnovo likovnega problema likovni 

motiv, smo želeli ugotoviti: 

− stabilnost in razgibanost figure, 

− modeliranje po postopku od celote k detajlom in  

− izvirnost figure v prevalu. 

 

Tabela  8: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za razumevanje likovnih pojmov druge 

likovne naloge 

RAZUMEVANJE 
LIKOVNIH POJMOV 

Razume pojme: stabilnost 
figure, razgibanost figure 

Izoblikuje figuro po 
postopku od celote k 

detajlom  

f f% f f% 

Se izrazito strinjam 17 85 17 85 

Se strinjam 3 15 3 15 

Se ne strinjam 0 0 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 

 

Izkazalo se je, da 15 % učencev ni v celoti razumelo likovne naloge, saj so postavljali 

dodatna vprašanja o modeliranju z glino. Večkrat so potrebovali usmerjanje k 

izoblikovanju razgibane figure in oblikovanju po postopku od celote k detajlom in ne po 

postopku dodajanja. Vendar je na podlagi učenčevih likovnih izdelkov razvidno, da so vsi 

učenci z individualno razlago učitelja na koncu razumeli likovne pojme: stabilnost in 

razgibanost figure. 85 % učencev je izoblikovalo izrazito razgibane figure. Opredelili so 

tudi pojem stabilnost. 
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Tabela 9: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za izvirnost figure pri drugi likovni nalogi 

 

Učenci so bili pri likovnem izražanju ustvarjalni. Oblikovali so veliko zanimivih poz. 80 

% učencev je oblikovalo figure zelo različno razgibane, nastale so izrazito individualno. 

40 % učencev pa je posnemalo pozo prevala svojih sošolcev, dodali so le nekaj svojih 

idej. Nekatere figure posebej izstopajo v posnemanju figure svojih sošolcev. To kažejo 

kipi 28, 29, 30, 31 in 36, saj so figure postavljene v popolnoma enak položaj. Večina 

učencev (90 %) je bila pri oblikovanju zelo domiselnih. 80 % učencev je izoblikovalo 

izrazito dinamično obliko, 85 % učencev pa je izkazalo bogato domišljijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVIRNOST 

Domiselnost (ni 
ponavljanja 

znotraj 
likovnega 
izdelka) 

Originalnost in 
unikatnost, 

brez 
posnemanja 

Domišljija, 
neobičajne ideje 

Dinamičnost 
likovnega 

motiva 

f f% f f% f f% f f% 

Se izrazito 
strinjam 

18 90 16 80 17 85 16 80 

Se strinjam 2 10 2 10 3 15 4 20 

Se ne strinjam 0 0 2 10 0 0 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 20 100 
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Tabela 10: Števila (f) in strukturni odstotki (f %) za izvedbo likovne tehnike pri drugi 

likovni nalogi 

IZVEDBA 
LIKOVNE 
TEHNIKE 

Samostojna izvedba 
postopkov likovne 

tehnike  

Odkritje novih 
možnosti za 

izvajanje postopkov 
likovne tehnike  

Dosledna izvedba 
likovne tehnike  

f f% f f% f f% 

Se izrazito 
strinjam 

16 80 14 70 20 100 

Se strinjam 4 20 6 30 0 0 

Se ne strinjam 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ 20 100 20 100 20 100 

 

Likovni izdelki učencev dokazujejo, da je 80 % učencev po predhodno posredovanih 

postopkih samostojno izvajalo postopke oblikovanja z glino (od celote k detajlom). Po 

začetku likovnega izražanja je 20 % učencev potrebovalo usmeritve učitelja, saj so 

nekateri učenci glino le dodajali. Čeprav so učenci prvič modelirali z glino iz enega kosa, 

je bilo 70 % učencev izrazito spretnih. Iskali so lastne načine oblikovanja. Vsi učenci so 

pri oblikovanju kazali pripravljenost za dosledno izvedbo likovne naloge. 
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4 ZAKLJUČEK 

Tudi likovna vzgoja na razredni stopnji v osnovni šoli prispeva k uresničevanju 

celostnega pouka, ki skladno s spoznanji poudarja aktivno vključevanje učencev v učni 

proces in uravnotežen razvoj njihovih zmožnosti. Ob teoretični in praktični likovni 

dejavnosti med učno uro se učenci razvijajo na kognitivnem, afektivnem in 

psihomotoričnem področju. 

 

Realizacijo načinov izvajanja učne ure pri pouku omogočajo ustrezno izbrani učni koraki 

učne ure, saj preko njih učitelj spodbuja likovni razvoj učenca. Načini izvajanja učenja in 

poučevanja učitelju omogočajo kompleksno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa likovne vzgoje, ki vodi do uresničitve učnih ciljev, ki so opredeljeni v učnem 

načrtu za likovno vzgojo v osnovni šoli.  

 

Namen izvedb dveh različnih načinov učne ure pri pouku likovne vzgoje je bil ugotoviti 

posebnosti v motiviranosti, aktivnosti, izvirnosti, ročni spretnosti učencev in njihovem 

razumevanje likovnih pojmov.  

 

Z analizo opazovalnih lestvic smo ugotovili, da oba načina izvedbe učne ure učence 

podobno motivirata in aktivirata. Pri prvi likovni nalogi so bili vsi učenci motivirani v 

uvodnem in osrednjem delu, pri drugi likovni nalogi pa so bili motivirani v uvodnem in 

zaključnem delu. Najvišji odstotek zelo motiviranih učencev pri prvi izvedbi je bil v 

osrednjem delu učne ure, pri drugi izvedbi pa v uvodnem delu. To nakazuje na to, da so 

učenci bolj motivirani med praktičnem kot pa med teoretičnem delom učne ure. Z analizo 

smo tudi ugotovili, da je, ne glede na način izvedbe učne ure, odstotek zelo aktivnih 

učencev najvišji v uvodnem delu, v naslednjih korakih učne ure pa aktivnost postopoma 

popušča. To nakazuje na to, da so učenci lahko visoko aktivni tako v teoretičnem kot tudi 

v praktičnem delu učne ure, odvisno pa je predvsem od učitelja.   

  

Iz primerjave analiziranih učenčevih likovnih izdelkov pri obeh načinih izvedbe učne ure 

smo ugotovili, da ni bistvenih razlik v razumevanju likovnih pojmov, izvirnosti in ročni 

spretnosti učencev. V večini so učenci razumeli nove likovne pojme in postopke likovne 

tehnike, izkazali pa so tudi spretnosti pri uporabi likovnega materiala in pripomočkov. V 
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večini likovni izdelki kažejo bogato domišljijo, originalnost, veliko domiselnost, 

dinamičnost, neobičajne ideje, lastno mišljenje, le pri nekaterih je opaziti manjše 

posnemanje idej sovrstnikov.  

 

Razlike med obema načinoma izvedbe učne ure torej ne opazimo. Učitelj mora biti pri 

tem pozoren na enakovredno zastopanost teoretične in praktične dejavnosti. Ne glede na 

različnost izvedbe učne ure mora učitelj učencem pomagati razviti likovne sposobnosti, 

spretnosti in znanja, ki jim bodo omogočala aktivno vključevanje v svet likovne 

umetnosti. 

 

Pri sodobnem pouku likovne vzgoje učitelj učencem omogoča napredek v razvoju na vseh 

področjih. Pri učencih vzbudi zanimanje, jih motivira in jih spodbuja k aktivnemu 

spremljanju dejavnosti pri pouku. Takšno poučevanje prispeva k večji uspešnosti učencev 

na vseh likovnih področjih. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Opazovalna lestvica za spremljanje motiviranosti učencev med učno uro likovne 

vzgoje 

 

Opombe: Kriteriji za motiviranost učenca:  

- Zelo motiviran: Učenca zanima vse, kar je povezano z likovno nalogo (z likovnim 

pojmom, likovnim motivom in likovno tehniko – ravnanje z likovnimi materiali in 

pripomočki). Sprejema spodbude učiteljevega skupinskega in individualnega 

posredovanja ter izkaže pripravljenost za spoznavanje likovnih pojmov in likovno 

izražanje. Učenec izkaže vedoželjnost, zanimanje in radovednost. Trenutni uspehi kot 

neuspehi pri nastajanju likovnega izdelka učenca spodbujajo k vztrajanju za izvedbo 

likovne naloge. 

- Delno motiviran: Učenca delno zanima, kar je povezano z likovno nalogo (z likovnim 

pojmom, likovnim motivom in likovno tehniko – ravnanje z likovnimi materiali in 

pripomočki). Slabo sprejema spodbude učiteljevega skupinskega in individualnega 

Izvajanje učne ure pri pouku likovna vzgoje na 

razredni stopnji 

MOTIVIRANOST UČENCA 

1. LIKOVNA NALOGA – izhodišče za 

zasnovo likovnega problema je likovni 

pojem 

Zelo 

motiviran 

Delno 

motiviran 

Ni 

motiviran 

Uvodni del    

Osrednji del    

Zaključni del    

2. LIKOVNA NALOGA – izhodišče za 

zasnovo likovnega problema je likovni 

motiv 

Zelo 

motiviran 

Delno 

motiviran 

Ni 

motiviran 

Uvodni del    

Osrednji del    

Zaključni del    
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posredovanja ter izkaže malo pripravljenosti za spoznavanje likovnih pojmov in 

likovno izražanje. Učenec izkaže majhno vedoželjnost, zanimanje in radovednost. 

Trenutni uspehi kot neuspehi pri nastajanju likovnega izdelka učenca delno spodbujajo 

k vztrajanju za izvedbo likovne naloge. 

- Ni motiviran: Učenca ne zanima, kar je povezano z likovno nalogo (z likovnim 

pojmom, likovnim motivom in likovno tehniko – ravnanje z likovnimi materiali in 

pripomočki). Ne sprejema spodbude učiteljevega skupinskega in individualnega 

posredovanja ter ne izkaže pripravljenost za spoznavanje likovnih pojmov in likovno 

izražanje. Učenec ne izkaže vedoželjnost, zanimanje in radovednost. Trenutni uspehi 

kot neuspehi pri nastajanju likovnega izdelka učenca ne spodbujajo k vztrajanju za 

izvedbo likovne naloge. 

 

 

Priloga 2: Opazovalna lestvica za spremljanje aktivnosti učencev med učno uro likovne 

vzgoje  

 

Izvajanje učne ure pri pouku likovna vzgoje na 

razredni stopnji 

AKTIVNOST UČENCA 

1. LIKOVNA NALOGA – izhodišče za 

zasnovo likovnega problema je likovni 

pojem 

Zelo 

aktiven 

Delno 

aktiven 

Ni aktiven 

Uvodni del    

Osrednji del    

Zaključni del    

2. LIKOVNA NALOGA – izhodišče za 

zasnovo likovnega problema je likovni 

motiv 

Zelo 

aktiven 

Delno 

aktiven 

Ni aktiven 

Uvodni del    

Osrednji del    

Zaključni del    

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Potokar Ana; diplomsko delo 

 

Opombe: Kriteriji za aktivnost učenca: 

- Zelo aktiven: Učenec je izrazito samostojen pri besednem opisovanju likovnih 

pojmov, likovnega motiva in likovne tehnike. Dviguje roko, odgovarja na učiteljeva 

vprašanja, daje iniciative in ideje, sam postavlja vprašanja in daje smiselne pripombe. 

Svoje sošolce spodbuja k spoznavanju likovnih pojmov in obvladovanju likovnih 

spretnosti pri ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki. Pri oblikovanju likovnega 

izdelka je izrazito samostojen, pri vrednotenju likovnih izdelkov pa ne potrebuje 

spodbud. 

- Delno aktiven: Učenec je samostojen pri besednem opisovanju likovnih pojmov, 

likovnega motiva in likovne tehnike. Malo dviguje roko, malo odgovarja na učiteljeva 

vprašanja, daje malo iniciativ in idej, sam delno postavlja vprašanja in daje malo 

smiselnih pripomb. Svoje sošolce delno spodbuja k spoznavanju likovnih pojmov in 

obvladovanju likovnih spretnosti pri ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki. Pri 

oblikovanju likovnega izdelka je samostojen, pri vrednotenju likovnih izdelkov pa 

potrebuje malo spodbud. 

- Ni aktiven: Učenec ni samostojen pri besednem opisovanju likovnih pojmov, 

likovnega motiva in likovne tehnike. Ne dviguje roko, ne odgovarja na učiteljeva 

vprašanja, ne daje iniciativ in idej, sam ne postavlja vprašanja in ne daje smiselne 

pripombe. Svoje sošolce ne spodbuja k spoznavanju likovnih pojmov in obvladovanju 

likovnih spretnosti pri ravnanju z likovnimi materiali in pripomočki. Pri oblikovanju 

likovnega izdelka ni samostojen, pri vrednotenju likovnih izdelkov pa potrebuje veliko 

spodbud. 
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Priloga 3: Matrika podatkov za motiviranost učencev pri prvi likovni nalogi 

 

MOTIVIRANOST UČENCEV 

UČENEC UVODNI DEL OSREDNJI DEL ZAKLJUČNI DEL 
1 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
2 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
3 zelo motiviran delno motiviran delno motiviran 
4 delno motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
5 delno motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
6 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
7 delno motiviran delno motiviran zelo motiviran 
8 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
9 zelo motiviran zelo motiviran delno motiviran 

10 delno motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
11 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
12 zelo motiviran delno motiviran zelo motiviran 
13 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
14 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
15 zelo motiviran zelo motiviran delno motiviran 
16 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
17 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
18 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
19 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
20 delno motiviran zelo motiviran ni motiviran 
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Priloga 4: Matrika podatkov za aktivnost učencev pri prvi likovni nalogi 

 

AKTIVNOST UČENCEV 

UČENEC UVODNI DEL OSREDNJI DEL ZAKLJUČNI DEL 

1 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
2 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
3 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
4 delno aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
5 delno aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
6 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
7 delno aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
8 zelo aktiven zelo aktiven delno aktiven 
9 zelo aktiven zelo aktiven delno aktiven 

10 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
11 zelo aktiven delno aktiven zelo aktiven 
12 zelo aktiven delno aktiven delno aktiven 
13 zelo aktiven zelo aktiven delno aktiven 
14 zelo aktiven delno aktiven delno aktiven 
15 ni aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
16 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
17 zelo aktiven delno aktiven delno aktiven 
18 zelo aktiven delno aktiven zelo aktiven 
19 zelo aktiven delno aktiven delno aktiven 
20 zelo aktiven ni aktiven delno aktiven 
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Priloga 5: Matrika podatkov za razumevanje likovnih pojmov pri prvi likovni nalogi 

 

RAZUMEVANJE LIKOVNIH POJMOV 

UČENEC 
RAZUME POJEM 

ZAPRTI PROSTOR 

RAZUME OBLIKOVANJE, 
SESTAVLJANJE IN 

LEPLJENJE SESTAVNIH 
DELOV PROSTORSKE 

TVORBE 

BARVNO 
POENOSTAVI 
PROSTORSKO 

TVORBO 
1 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
2 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
3 se ne strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
4 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
5 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
6 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
7 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
8 se zelo strinjam se strinjam se zelo strinjam 
9 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

10 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
11 se ne strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
12 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
13 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
14 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
15 se strinjam se strinjam se zelo strinjam 
16 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
17 se ne strinjam se strinjam se zelo strinjam 
18 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
19 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
20 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
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Priloga 6: Matrika podatkov za izvirnost prostorske tvorbe pri prvi likovni nalogi 

 

 

IZVIRNOST 

UČENEC 
NEOBIČAJNE 

IDEJE DOMISELNOST 
ORIGINALNOST, 

UNIKATNOST 
LASTNO 

MIŠLJENJE 
BOGATA 

DOMIŠLJIJA 

DINAMIČNOST 
LIKOVNEGA 

MOTIVA 

1 se strinjam se strinjam se ne strinjam se ne strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

2 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

3 se strinjam se zelo strinjam se  strinjam se  strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

4 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

5 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

6 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

7 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

8 se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se strinjam se zelo strinjam 

9 se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se strinjam se zelo strinjam 

10 se zelo strinjam se zelo strinjam se  strinjam se ne strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

11 se strinjam se strinjam se ne strinjam se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

12 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

13 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

14 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

15 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

16 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

17 se strinjam se zelo strinjam se ne strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

18 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

19 se zelo strinjam se zelo strinjam se strinjam se ne strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

20 se zelo strinjam se zelo strinjam se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
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Priloga 7: Matrika podatkov za izvedbo likovne tehnike pri prvi likovni nalogi 

 

IZVEDBA LIKOVNE TEHNIKE 

UČENEC 

SAMOSTOJNA 
IZVEDBAPOSTOPKOV 

LIKOVNE TEHNIKE 

ODKRITJE NOVIH 
MOŽNOSTI ZA 

IZVAJANJE 
POSTOPKOV LIK. 

TEHNIKE 
DOSLEDNA IZVEDBA 
LIKOVNE TEHNIKE 

1 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
2 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
3 se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
4 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
5 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
6 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
7 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
8 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
9 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

10 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
11 se strinjam se strinjam se zelo strinjam 
12 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
13 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
14 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
15 se strinjam se strinjam se zelo strinjam 
16 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
17 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
18 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
19 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
20 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
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Priloga 8: Matrika podatkov za motiviranost učencev pri drugi likovni nalogi 

 

MOTIVIRANOST UČENCEV 

UČENEC UVODNI DEL OSREDNJI DEL 
ZAKLJUČNI 

DEL 
1 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
2 delno motiviran zelo motiviran delno motiviran 
3 zelo motiviran delno motiviran zelo motiviran 
4 zelo motiviran delno motiviran delno motiviran 
5 zelo motiviran delno motiviran zelo motiviran 
6 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
7 zelo motiviran ni motiviran delno motiviran 
8 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
9 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 

10 delno motiviran delno motiviran zelo motiviran 
11 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
12 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
13 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
14 zelo motiviran delno motiviran zelo motiviran 
15 zelo motiviran delno motiviran delno motiviran 
16 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
17 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
18 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
19 zelo motiviran zelo motiviran zelo motiviran 
20 zelo motiviran delno motiviran zelo motiviran 
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Priloga 9: Matrika podatkov za aktivnost učencev pri drugi likovni nalogi 

 

AKTIVNOST UČENCEV 

UČENEC UVODNI DEL OSREDNJI DEL 
ZAKLJUČNI 

DEL 
1 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
2 zelo aktiven delno aktiven delno aktiven 
3 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
4 zelo aktiven delno aktiven zelo aktiven 
5 delno aktiven delno aktiven zelo aktiven 
6 delno aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
7 delno aktiven ni aktiven delno aktiven 
8 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
9 zelo aktiven delno aktiven zelo aktiven 

10 zelo aktiven delno aktiven zelo aktiven 
11 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
12 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
13 delno aktiven ni aktiven zelo aktiven 
14 delno aktiven zelo aktiven delno aktiven 
15 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
16 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
17 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
18 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
19 zelo aktiven delno aktiven zelo aktiven 
20 zelo aktiven zelo aktiven zelo aktiven 
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Priloga 10: Matrika podatkov za razumevanje likovnih pojmov pri drugi likovni nalogi 

 

RAZUMEVANJE LIKOVNIH POJMOV 

UČENEC 

RAZUME POJME: 
STABILNOST FIGURE, 

RAZGIBANOST FIGURE 

IZOBLIKUJE FIGURO PO 
POSTOPKU OD CELOTE 

K DETAJLOM 
1 se zelo strinjam se zelo strinjam 
2 se zelo strinjam se zelo strinjam 
3 se zelo strinjam se zelo strinjam 
4 se zelo strinjam se zelo strinjam 
5 se zelo strinjam se zelo strinjam 
6 se zelo strinjam se zelo strinjam 
7 se zelo strinjam se zelo strinjam 
8 se zelo strinjam se zelo strinjam 
9 se zelo strinjam se strinjam 

10 se zelo strinjam se zelo strinjam 
11 se zelo strinjam se zelo strinjam 
12 se zelo strinjam se zelo strinjam 
13 se zelo strinjam se zelo strinjam 
14 se zelo strinjam se strinjam 
15 se zelo strinjam se zelo strinjam 
16 se zelo strinjam se zelo strinjam 
17 se zelo strinjam se zelo strinjam 
18 se zelo strinjam se zelo strinjam 
19 se zelo strinjam se zelo strinjam 
20 se zelo strinjam se strinjam 
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Priloga 11: Matrika podatkov za izvirnost figure pri drugi likovni nalogi 

 

 

IZVIRNOST 

UČENEC 
NEOBIČAJNE 

IDEJE DOMISELNOST 
ORIGINALNOST, 

UNIKATNOST 
LASTNO 

MIŠLJENJE 
BOGATA 

DOMIŠLJIJA 

DINAMIČNOST 
LIKOVNEGA 

MOTIVA 

1 se  strinjam se zelo strinjam se strinjam se strinjam se zelo strinjam se strinjam 

2 se zelo strinjam se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

3 se ne strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

4 se  strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se  strinjam se strinjam 

5 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

6 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

7 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

8 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

9 se  strinjam se zelo strinjam se  strinjam se strinjam se  strinjam se  strinjam 

10 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

11 se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

12 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

13 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

14 se  strinjam se zelo strinjam se ne strinjam se ne strinjam se zelo strinjam se strinjam 

15 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

16 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

17 se strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

18 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

19 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 

20 se zelo strinjam se  strinjam se ne strinjam se ne strinjam se strinjam se zelo strinjam 
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Priloga 12: Matrika podatkov za izvedbo likovne tehnike pri drugi likovni nalogi 

 

IZVEDBA LIKOVNE TEHNIKE 

UČENEC 

SAMOSTOJNA 
IZVEDBAPOSTOPKOV 

LIKOVNE TEHNIKE 

ODKRITJE NOVIH 
MOŽNOSTI ZA 

IZVAJANJE 
POSTOPKOV LIK. 

TEHNIKE 
DOSLEDNA IZVEDBA 
LIKOVNE TEHNIKE 

1 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
2 se zelo strinjam se strinjam se zelo strinjam 
3 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
4 se zelo strinjam se strinjam se zelo strinjam 
5 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
6 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
7 se strinjam se strinjam se zelo strinjam 
8 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
9 se strinjam se strinjam se zelo strinjam 

10 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
11 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
12 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
13 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
14 se strinjam se strinjam se zelo strinjam 
15 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
16 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
17 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
18 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
19 se zelo strinjam se zelo strinjam se zelo strinjam 
20 se strinjam se strinjam se zelo strinjam 

 

 


