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POVZETEK 

 

Diplomska naloga Estetsko oblikovanje likovnih kompozicij z danimi geometrijskimi 

oblikami pri otrocih, starih od dveh in pol do štirih let predstavlja ugotovitve raziskave, ki 

temeljijo na teoriji o dinamiki vizualnega polja in ravnotežja gelstalt psihologa Rudolfa 

Arnheima. 

 

Teorija o dinamiki vizualnega polja in ravnotežja je tudi izhodišče raziskave Estetski 

razvoj otrok, starih od dveh in pol do štirih let in predvideva, da otroci že v zgodnjem 

predšolskem obdobju kažejo interes za estetsko oblikovanje likovne kompozicije. V 

raziskovalnem delu diplomske naloge sem predstavila rezultate analiziranih nalog dveh 

izbranih otrok, in sicer deklice stare dve leti in pol in dečka starega štiri leta. Likovne 

naloge so bile narejene v tehniki kolaž z danimi geometrijskimi oblikami. Zanimalo me je 

predvsem, ali se pri oblikovanju likovnih kompozicij kažejo razlike tudi glede na starost 

otrok. 

 

Rezultati so pokazali, da primerno zahtevna naloga spodbudi delovanje induciranih silnic v 

vizualnem polju in da na oblikovanje likovnih kompozicij vplivajo inducirane strukture.  

 

Rezultati so pokazali, da vizualne in inducirane značilnosti elementov kompozicije 

vzajemno vplivajo druga na drugo. 
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ABSTRACT 

 

The diploma thesis Aesthetic Design of Art Compositions with Given Geometric Shapes 

by Two and a Half to Four Years Old Children presents the research findings which are 

based on the theory of visual field dynamics and balance by the Gestalt psychologist 

Rudolf Arnheim. 

 

The theory of visual field dynamics and balance is the foundation of the research The 

Aesthetic Development of Children Aged from Two and a Half to Four Years, and 

presupposes that during the early preschool age children show interest in aesthetic design 

of artistic composition. In the practical part of the thesis I presented the analyses results of 

two selected children’s tasks: a girl aged two and a half years, and a boy aged four. The 

artistic tasks were conducted in collage technique with the given geometric shapes. I was 

primarily interested if there are any differences in the design of artistic compositions which 

correlate with the age of a child. 

 

The results showed that an appropriately challenging task stimulates the induced field lines 

in the visual field, and that the induced structures affect the design of art compositions.  

 

It was also shown that the visual and the induced characteristics of composition elements 

mutually influence each other. 
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1. UVOD 

 

Področje likovne vzgoje me je že od nekdaj zelo zanimalo. Kot študentka predšolske 

vzgoje sem pri predmetu metodika likovne vzgoje imela priložnost, da sem se temu 

področju še bolj posvetila. Kasneje sem kot demonstratorka mag. Brede Jontes lahko 

spremljala njeno delo v okviru raziskave Estetski razvoj otrok, starih od dveh let in pol do 

štirih let. Večkrat sem izrazila interes za to temo, zato mi je predlagala, da sodelujem pri 

likovnih analizah dveh od šestintridesetih otrok. Po opravljenih analizah obeh otrok me je 

vsebinski vidik in obseg dela, ki sem ga opravila, privedel na misel, da bi te rezultate 

predstavila v svoji diplomski nalogi. 

 

Moje delo je zajemalo analizo likovnih del dveh različno starih otrok, zato sem se odločila, 

da bom primerjala razlike v rezultatih, ki so jih odrazile posamezne analize njunih likovnih 

del.  

Raziskava, pri kateri sem sodelovala, vključuje likovne naloge, pri katerih so otroci 

povsem samostojno oblikovali kompozicije z danimi pravilnimi geometrijskimi liki v 

tehniki kolaž. 

 

V diplomski nalogi me je zanimalo, ali primerno zahtevna naloga lahko spodbudi 

delovanje induciranih silnic v vidnem polju tudi pri otrocih, starih od dveh let in pol do 

štirih let. Zanimalo me je, ali inducirana struktura formata vpliva na oblikovanje likovne 

kompozicije in tudi ali vizualne in inducirane značilnosti elementov kompozicije vplivajo 

drug na drugega. Hkrati pa me je zanimalo, ali se med otrokoma sploh kažejo razlike glede 

na starost. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 TEORIJA O DINAMIKI VIZUALNEGA POLJA IN RAVNOTEŽJA 

 

Raziskava, pri kateri sem sodelovala, temelji na teoriji zelo znanega gestalt psihologa 

Rudolfa Arnheima. Temeljna trditev gestalt psihologije je, da človek zazna celote, like, 

»gestalte« (Butina 1995, str. 138). Arnheimova teorija o dinamiki vizualnega polja in 

ravnotežja, ki je med drugim tudi osnova likovnih analiz, pa temelji na trditvi, da v vidnem 

polju vsi elementi delujejo eden na drugega v skladu z njihovo oblikovno strukturo. Vidno 

polje avtor razlaga kot delovanje psiholoških silnic, s katerimi se oko odziva na zaznavano. 

Zato se vizualno doživetje razume kot dinamični pojav.  

 

Arnheim govori tudi o tem, da to, kar človek ali žival opazuje, ni samo razpored 

predmetov, barv, gibov in velikosti, ampak je to medsebojno delovanje usmerjenih 

napetosti. Te napetosti so bistvena sestavina vizualne zaznave, kot so velikost, oblika, 

mesto in barva. Ker imata velikost in smer te napetosti, to lahko razumemo kot psihološke 

sile. Ta dejstva avtor ilustrira s primerom premikanja črnega kroga po beli kvadratni 

ploskvi in spreminjanju njegovih »teženj« kot posledico spreminjanja mesta (slika 1), 

(slika 2), navidezna preobteženost mesta itd.) (Arnheim 1974, str. 11). 

 

  

Slika 1: navidezen privlek 

v središče 

Slika 2: navidezen odboj od stranice 
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Vidno polje je torej veliko večje, kot ga zazna naša očesna mrežnica. Inducirane strukture 

so drugačne od logičnih zaključkov. Predstavljajo končnice, ki se spontano pojavljajo v 

času zaznave, v dani konfiguraciji vizualnih dejavnikov (»slika visi postrani«). Obstaja 

veliko več stvari v vidnem polju, ne samo tiste, ki se dotikajo očesne mrežnice. Primerov 

induciranih struktur je veliko. Nedokončan krog npr. izgleda, kot da bi bil predrt. Take 

zaznavne indukcije se razlikujejo od logičnih zaključkov. Zaključki so torej miselna 

opravila, ki nekaj dodajo danim vizualnim dejavnikom, da se jih pravilno razlaga. 

Zaznavne indukcije predstavljajo zaključke, ki spontano nastajajo v času opazovanja iz 

danih konfiguracij sklopa (Arnheim 1974, str. 12). 

 

 

2.2 STRUKTURALNI SKELET 

 

Središče, glavno mesto privlačnosti in odbijanja, nastaja s križanjem štirih glavnih 

strukturalnih linij. Druge točke na linijah so manj močne kot središče, toda dejstvo 

privlačnosti se lahko določi tudi njim. 

Kjerkoli je lik postavljen, na njega delujejo vse sile skritih strukturalnih dejavnikov. Moč 

in razporejanje vsakega od dejavnikov odredi njihovo delovanje v skupni konfiguraciji.  

V središču so vse sile v skupnem ravnotežju, kar povzroči, da je središče formata mirujoče.  

Drugi položaj mirovanja se lahko najde pri premikanju lika vzdolž ene diagonale. Zdi se, 

da točka ravnotežja leži bližje vogalu kot pa središču, kar lahko pomeni, da je središče 

močnejše od vogala. Ta premoč se mora nadoknaditi z večjim razporejanjem, kot da sta 

vogal in središče formata dva magneta neenakih moči. To pomeni, da vsak položaj, ki se 

pokriva z eno od odlik strukturalnega skeleta v kompoziciji, vnaša elemente stabilnosti, ki 

se lahko zoperstavi drugim dejavnikom. 

Neprijetno dejstvo pa se ustvarja pri položajih, pri katerih so privlačnosti tako enake kot 

dvoumne, da se oko ne more odločiti, ali lik vrši pritisk v točno določeni smeri. Tako 

kolebanje zamegli vizualno gledanje in ovira opazovalčevo mnenje, ki si ga ustvari z 

gledanjem. V takih situacijah začnejo delovati subjektivni dejavniki opazovalca (Arnheim 

1974, str. 13–14).  
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Slika 3: skrita struktura kvadrata 

 

 

2.3 DELOVANJE STRUKTURALNEGA SKELETA 

 

Na sliki je prikazano, kako deluje strukturalni skelet. Vidno je, da se vizualna dinamika ne 

doživlja spontano, ampak ko se opazovalca usmeri k problemu usmerjenosti lika. V danem 

položaju se njegove reakcije ne razporejajo na slepo, temveč se zbirajo vzdolž glavnih osi 

našega strukturalnega skeleta. Kadar oko ne more določiti jasnega mesta lika, vizualne sile 

ustvarijo resnično premikanje v smeri dinamične privlačnosti. Premikajoči se lik odkriva, 

da en vizualni sklop ni sestavljen zgolj samo iz oblike, ki jo beleži mreža (Arnheim 1974, 

str. 14–15). 

Arnheim še zapiše, da življenje zaznave izhaja v celoti iz dejstva zaznavnih sil. Tako kot 

na svoj način deluje vsaka linija, narisana na listu papirja, pa naj bo oblika še tako 

enostavna, podobno se zgodi, ko kamen, ki ga vržemo v jezero, s tem zmoti mir in 

premakne prostor. Videnje je zato opazovanje akcije, dogajanja (Arnheim 1974, str. 16).  
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Slika 4: dinamika strukturalnega skeleta 

 

 

2.4 ZAZNAVNE SILE 

 

Poznamo tako psihološke kot fizične sile. Sile morajo biti procesi v polju. To pomeni, da 

karkoli se zgodi, na katerem koli mestu, se določa z medsebojnim delovanjem delov in 

celote. Če bi bilo drugače, se razne indukcije privlačnosti in odbojnosti ne bi mogle 

dogajati v vizualnem doživljanju. Opazovalec vidi privlačnosti in odbijanja kot resnične 

lastnosti zaznavnih predmetov in ne loči med stvarnostjo sanj ter stvarnostjo fizično 

obstoječih stvari. 

V psihološkem smislu privlačne sile v liku obstajajo v doživljanju vsakega, ki ga gleda. 

Zato imajo te privlačne sile težišče, smer, intenzivnost in zadostujejo pogojem, ki so jih 

fiziki postavili za fizične sile. 

Svetlobni žarki, ki prinašajo svetlobo od sonca ali kakšnega drugega izvora svetlobe, 

osvetlijo predmet, ta pa jih delno vsrka in delno odbije. Nekaj odbitih žarkov pride do 

očesa in se projicira na osvetljeni zadnji del očesne mrežnice. Veliko majhnih receptorjev, 

ki se nahajajo v mrežnici, se združuje v skupine z ganglijskimi celicami. Preko teh 
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združitev v skupine pridemo do prve elementarne organizacije vizualnih oblik (Arnheim 

1974, str. 16–17).  

 

 

2.5 PSIHOLOŠKO IN FIZIČNO RAVNOTEŽJE 

 

Za fizike je ravnotežje stanje, v katerem se sile, ki delujejo na neko telo, izenačijo. V svoji 

najenostavnejši obliki ravnotežje nastane, ko dve enako močni sili vlečeta vsaka v svojo 

smer. To definicijo lahko uporabimo tudi pri vizualnem ravnotežju. Tako kot fizično telo 

ima vsak vizualni sklop svoje težišče. In ravno tako kot se lahko določi težišče najbolj 

nepravilno oblikovanemu ploščatemu predmetu, s tem ko najdemo točko, v kateri se 

uravnoteži na vrhu prsta, tako se tudi središče vizualnega sklopa lahko določi po 

nekajkratnih poizkušnjah. 

Iz predhodnega proučevanja sledi, da oko doživlja ravnotežje takrat, kadar se ustrezne 

fiziološke sile v živčnem sistemu razporedijo tako, da se med seboj izenačijo (Arnheim 

1974, str. 19).  

 

 

2.6 ZAKAJ RAVNOTEŽJE?  

 

Vedeti je treba, da je tako vizualno kot tudi fizično ravnotežje stanje razporeditve, v kateri 

vsaka akcija privede do mirovanja. V uravnoteženi kompoziciji so vsi dejavniki (oblika, 

smer in mesto) med seboj razporejeni tako, da se zdi, da ni mogoča nikakršna sprememba. 

Celota pa daje vtis nujnosti v vseh svojih delih.  

Neuravnotežena kompozicija pa izgleda slučajna, začasna in zato brez vrednosti. Elementi 

v takšni kompoziciji kažejo težnjo po menjavi mesta ali oblike, da bi vzpostavili stanje, ki 

se bolje sklada s strukturo celote.  

Ravnotežje ne zahteva simetrije. Zato je protislovno trditi, da se neravnotežje lahko izrazi 

samo z ravnotežjem, tako kot se nered lahko pokaže le z redom ali razdvojenost s 

povezanostjo (Arnheim 1974, str. 20–22).  
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2.7 TEŽA IN SMER 

 

Na ravnotežje imata še posebej vpliv teža in smer. V svetu naših teles težo razumemo kot 

moč teže zemlje, z drugo besedo gravitacija, ki predmete vleče navzdol. Podobno vlečenje 

navzdol je mogoče opaziti tudi pri slikah, vendar se tu vizualna teža pojavlja v več smereh. 

Teža je vedno dinamični efekt, napetost pa ni nujno vedno orientirana vzdolž smeri v 

okviru ravni slike. Na težo vpliva mesto. Močan položaj na strukturalnem skeletu lahko 

nosi več kot položaj, ki leži izven središča ali je oddaljen od središčne vertikale ali 

horizontale. To pomeni, da so lahko enemu predmetu v središču slike protiutež manjši 

predmeti, ki so nameščeni izven središča. In tako slika izgleda v ravnotežju. Pri načelu 

vzvoda, ki se lahko zgodi tudi pri vizualni kompoziciji, se teža enega elementa poveča v 

odnosu na njegovo oddaljenost od središča. V vsakem premeru pa se morajo vsi dejavniki, 

ki urejajo težo, skupno porazdeliti. 

Drugi dejavnik, ki vpliva na težo, je prostorska globina. Tu velja pravilo, ki pravi, da večjo 

globino kot področje vizualnega polja doseže, večjo težo nosi.  

Pri opazovanju sta oddaljenost in velikost v medsebojnem odnosu. Bolj oddaljeni predmeti 

so videti večji in resničnejši, kot če bi bili nameščeni blizu frontalne ravni slike.  

Teža je odvisna tudi od velikosti. Ob enakih ostalih dejavnikih bo večji predmet videti 

težji. Tudi barva vpliva na to, kako težak je predmet. Prav tako vpliva na težo oblika. Zato 

pravilne oblike geometrijskih likov izgledajo težje. 

 

Smer vizualnih sil določa nekaj dejavnikov, ki se med seboj privlačijo. To privlačnost pa 

nosi teža sosednjih elementov. Oblika predmeta ustvarja smer vzdolž osi njihovega 

strukturalnega skeleta. (Arnheim 1974, str. 23–28). 

 

 

2.8 SKLOPI RAVNOTEŽJA 

 

Vizualno ravnotežje se lahko doseže na nešteto raznih načinov. Število elementov, ki 

ustvarja takšno ravnotežje, se lahko razlikuje – od ene figure, kot je recimo črni kvadrat, ki 

ima središče prazne površine, do goste mreže z nešteto delci, ki pokrivajo celotno polje. Z 

razporeditvijo teže pridemo do tega, da prevladuje en sam močan poudarek, ki se mu vsi 

drugi podredijo. Arnheim je to imenoval »hierarhični gradient«, zelo strm v delih, ki so 
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sestavljeni iz ene ali dveh enot na čisti podlagi. Pogosto se skupek več enot premika po 

stopnjah od najmočnejše do najšibkejše (Arnheim 1974, str. 29). 

 

 

2.9 ZGORAJ IN SPODAJ 

 

Sila teže, ki vlada našemu svetu, nam omogoča živeti v anziotropskem svetu, to je v 

prostoru, v katerem se dinamika menja odvisno od smeri. Dvigati se pomeni premagati 

odpor, ali z drugimi besedami – to je vedno zmaga. Padati pa pomeni predati se vlečenju 

navzdol. To se pogosto dogaja kot pasivna popustljivost. Iz te neizenačenosti prostora 

pride do stanja, ko so različna mesta dinamično neenaka. 

Fizika nam pomaga razložiti, zakaj oddaljevanje od gravitacijskega središča zahteva 

določeno delo. Potencialna energija v masi na višji višini je večja od potencialne energije v 

masi, ki je nižja. Vizualno je predmet določene velikosti, oblike ali barve težji, kadar je 

postavljen na višje mesto. Zato ravnotežje v navpični smeri ne more doseči, kar bi enaki 

predmeti dosegli, če bi jih postavili na različne višine. Višine zato dajejo občutek lahkosti, 

medtem ko spodaj občutimo težo (Arnheim 1974, str. 30).   

 

 

2.10 DESNO IN LEVO 

 

Anizotropija fizičnega prostora nam omogoča razlikovanje med zgoraj in spodaj, vendar 

manj v smislu levo in desno. Ko je človeški um napredoval in začel uporabljati spretnosti 

ene od rok, je prišlo do tega, da je ena bočna smer prevladala nad drugo.  

Vizualno se je bočna asimetrija pojavila v neenakomeri razporeditvi teže in dinamičnem 

vektorju, ki vodi od leve k desni strani vidnega polja. 

Ko sliko »beremo« z leve proti desni, se zdi likovno premikanje v desno lažje; kot 

premikanje, ki zahteva manj napora (Arnheim 1974, str. 33–35). Branje slik od leve proti 

desni je torej navada, ki je prevzeta iz branja knjig ter evropske kulture.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Raziskava predvideva, da lahko otroci v svojih likovnih kompozicijah izkažejo neko vrsto 

estetskega oblikovanja.  

Glede na starost otrok, vključenih v raziskavo, so bile kot najbolj primerne izbrane 

osnovne geometrijske oblike. V raziskavo so bili vključeni otroci, ki so znotraj likovnega 

razvoja v fazi čečkanja, kar pomeni, da še ne diferencirajo razlik med oblikami. Kljub 

temu se predvideva, da obstaja možnost, da oblikovna enostavnost osnovnih geometrijskih 

likov lahko sproža estetsko oblikovanje že v tem obdobju.   

 

Najprej sem se seznanila s teorijo gestalt psihologa Rudolfa Arnheima o dinamiki 

vizualnega polja in ravnotežja, ki je osnova likovnih analiz v omenjeni raziskavi. Ta teorija 

temelji na trditvi, da v vidnem polju vsi elementi delujejo drug na drugega skladno z 

njihovo oblikovno strukturo.  

Obenem me je zanimalo, ali obstaja kakršnakoli razlika pri urejanju likovnih kompozicij 

med otroki tudi glede na starost. 

Zato sem v tem kontekstu izbrala dela dveh različno starih otrok, deklico staro dve leti in 

pol ter dečka starega štiri leta. Pridobila sem vsa njuna likovna dela in jih analizirala na 

povsem enak način, kot so potekale posamezne analize v raziskavi; prva analiza opazuje 

likovne kompozicije v skladu z inducirano strukturo formata slike, druga analiza pa jih 

obravnava skladno s konfiguracijo elementov kompozicije.  
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3.2 CILJI  

 

Cilji diplomskega dela so: 

 ugotoviti, ali inducirana struktura formata vpliva na oblikovanje likovne 

kompozicije, 

 ugotoviti, ali elementi likovne kompozicije vplivajo drug na drugega, 

 primerjati odzive obeh otrok na vizualne in inducirane dejavnike kompozicije, 

 ugotoviti, ali se med otrokoma kažejo razlike glede na starost. 

 

V prvem delu diplomske naloge je predstavljeno teoretično izhodišče. V drugem delu pa je 

predstavljena raziskava Estetski razvoj otrok, starih od dveh in pol do štirih let v celoti ter 

izvedba analize likovnih del dveh različno starih otrok in interpretacija izbranih likovnih 

del. 

 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Ali primerno zahtevna likovna naloga lahko spodbudi delovanje induciranih silnic v 

vizualnem polju tudi pri otrocih, starih od dveh let in pol do štirih let? 

2. Ali inducirana struktura formata vpliva na oblikovanje likovne kompozicije? 

3. Ali vizualne in inducirane značilnosti elementov kompozicije vplivajo druga na drugo? 

 

 

3.4 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

H 1: Predvidevam, da primerno zahtevna naloga lahko spodbudi delovanje induciranih     

        silnic v vizualnem polju. 

H 2: Predvidevam, da inducirane strukture vplivajo na oblikovanje likovne kompozicije. 

H 3: Predvidevam, da vizualne in inducirane značilnosti elementov kompozicije vplivajo  

        druga na drugo.  
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3.5 METODE DELA 

 

V diplomski nalogi sem uporabila deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  

 

Vzorec predstavljajo predšolski otroci iz vrtca Medo – Lukovica, vrtca Pedenjped – 

Ljubljana in vrtca Vrhovci – Ljubljana, stari od dveh let in pol do štirih let, skupaj 

šestintrideset otrok. V svoje raziskovalno delo sem vključila dva od teh otrok. Izbrala sem 

različno stara otroka, in sicer deklico staro dve leti in pol ter dečka starega štiri leta. 

  

Podatke sem zbrala s pomočjo narejenih likovnih del otrok v tehniki kolaž z 

geometrijskimi oblikami, kasneje pa še z analizo likovnih del glede na format in glede na 

konfiguracijo likovne kompozicije. Otroka sta dane elemente oblikovala samostojno in 

samo ob navodilu »zdaj pa to nalepi na papir«.  

 

Analiza likovnih del obeh otrok je zajela šestinštiridesetih likovnih del. Za delo sem 

potrebovala približno mesec dni. Pri vsaki analizirani likovni kompoziciji sem na hrbtno 

stran lista beležila rezultate. Rezultate sem predstavila kvantitativno in kvalitativno.   

 

Likovne naloge, ki so bile narejene v sklopu raziskave, so temeljile na metodah razlage in 

demonstracije ter na metodi likovnih izdelkov. 
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4. PREDSTAVITEV RAZISKAVE ESTETSKI RAZVOJ OTROK, 

STARIH OD DVEH IN POL DO ŠTIRIH LET 

 

V raziskavo so bili vključeni trije vrtci, in sicer: vrtec Medo – Lukovica, vrtec Pedenjped – 

Ljubljana in vrtec Vrhovci – Ljubljana. Raziskava je potekala v šestih oddelkih oziroma v 

po dveh oddelkih posameznega vrtca. Vključenih je  bilo šest vzgojiteljic, šest pomočnic 

vzgojiteljic in šestintrideset otrok. 

 

Raziskava je vključevala triindvajset likovnih dejavnosti. Temeljile so na geometrijskih 

likih, ki s svojo enostavnostjo najverjetneje otroku omogočijo ustrezno oblikovanje glede 

na format oziroma likovno kompozicijo. Vzgojiteljice so naloge izvajale individualno s 

šestimi otroki, starimi od dva in pol do štirih let. Naloge so izdelovali v likovni tehniki 

kolaž s pravilnimi geometrijskimi liki.  

 

Osnovne tri naloge so temeljile na pripravljenih elementih za oblikovanje likovne 

kompozicije, tj. enostavnih geometrijskih likih: krog, kvadrat in pravokotnik. Ostale naloge 

pa so vključevale delitev teh likov na polovice, četrtine in osmine.  

 

Vzgojiteljica je vpričo otrok in brez komentarja like razrezala in jih ponudila otrokom 

samo z navodilom »zdaj pa to nalepi na papir«. Nato so otroci povsem samostojno iz danih 

elementov oblikovali likovno kompozicijo. Like so lepili na bel list A4-formata v 

horizontalni legi. Po potrebi je bila mlajšim otrokom nudena pomoč pri nanosu lepila, nato 

pa so samostojno oblikovali likovno kompozicijo.  

Likovni projekt v vrtcih je potekal enajst tednov. Raziskava še ni v celoti zaključena.  

 

Po končanem likovnem projektu smo pričeli z analizo likovnih nalog. Vseh triindvajset 

nalog je bilo analiziranih z dvema analizama: analiza 4 – glede na format in analiza 5 – 

glede na konfiguracijo likovne kompozicije.  
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4.1 PREDSTAVITEV ANALIZE LIKOVNIH DEL 

 

V sklopu raziskovalnega dela diplomske naloge sem izbrala dva različno stara otroka, in 

sicer deklico staro dve leti in pol ter dečka starega štiri leta, ki sta bila vodena na enak 

način kot vsi ostali otroci, vključeni v raziskavo. Njune likovne naloge sem analizirala 

glede na inducirane silnice formata (analiza 4) in glede na konfiguracijo likovne 

kompozicije (analiza 5). Pri vseh posameznih analizah se je upoštevalo odstopanje točnosti 

za dva milimetra. To odstopanje vodi v realne rezultate, ker otroci pri tej starosti še ne 

zmorejo natančnejše fine motorike.  

Najprej sem izvedla analizo glede na format, pri kateri sem na vsako likovno nalogo 

narisala strukturalni skelet. Narisan je v zlatem rezu, sestavljen iz dveh diagonal, treh 

navpičnih in treh vodoravnih osi.   

 

 

Slika 5: strukturalni skelet v likovni nalogi A1 
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Pri tej analizi sem beležila število vzporednic z vsemi osmi formata; ponovitve obeh 

diagonal, horizontale, vertikale in pravokotnice na diagonali ter število točk, ki jih je 

posamezna vzporednica zadela na svoji poti. Pri tem sem upoštevala, da je vsaka 

vzporednica potekala skozi najmanj dve točki, se pravi med ogliščem ali središčem lika 

oziroma stranicami lika.  

 

 

Slika 6: vzporednica (horizontala) z dvema zadetkoma (H2•) 
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Nato sem izvedla še analizo glede na konfiguracijo likovne kompozicije (analiza 5). Ta 

analiza daje vpogled v urejanje kompozicije z vidika vzporednih smeri, ki jih oblikuje 

oblikovani sklop. Beležila sem število ponovitev smeri vseh stranic likov in število točk 

(oglišča in središča likov ter stranic), ki jih je posamezna vzporednica zadela na svoji poti. 

Tudi pri tej analizi sem upoštevala, da je vsaka vzporednica potekala skozi najmanj dve 

točki, torej med ogliščem ali središčem lika oziroma stranicami lika.  

 

 

Slika 7: število ponovitev vzporednice ( ΣC = 11) 
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 Med zadetki pa se upoštevajo tudi tangente. 

 

Slika 8: tangenta 
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4.2 VIZUALNE IN INDUCIRANE TOČKE 

 

Vizualne točke, na slikah označene z zeleno barvo, so vidne točke, ki so matematično 

oziroma geometrijsko opredeljene kot oglišča stranic geometrijskih likov.  

Posebnost je krožnica kroga, pri kateri se beležijo tudi tangente. Stiki s tangentami se 

štejejo kot vizualne točke.  

Inducirane točke pa so točke, ki jih ne zaznamo in določajo sredino lika ter navidezno 

delijo dani geometrijski lik oziroma stranico lika točno na polovico.   

KROG 

 

Slika 9: krog in njegovi razrezi v likovnih nalogah 

KVADRAT  

 

Slika 10: kvadrat in pravokotnik v likovnih nalogah 

TRIKOTNIK 

 

Slika 11: trikotniki v likovnih nalogah 
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1 NALOGA A6  

glede na format / deček 

 

glede na format / deklica 
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Interpretacija: 

Pri nalogi A6 je vsota vseh vizualnih točk 28. Deček je pri svoji nalogi zadel 34 vizualnih 

točk, kar predstavlja 121 odstotkov. Deklica pa je zadela 39 vizualnih točk, to predstavlja 

139 odstotkov. Vseh induciranih točk je 12. Oba sta zadela 9 induciranih točk, to je 75 

odstotkov.  

Deklica: 

ΣD17 39  

ΣH10 25  

ΣV6 15  

Σ 19 40  

Deček: 

ΣD11 26  

ΣH5 11  

ΣV4 8  

Σ 16 33  
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glede na kompozicijo / deček 
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glede na kompozicijo / deklica 

 
 

Interpretacija: 

Pri nalogi A6 je vsota vseh vizualnih točk 28. Deček je pri svoji nalogi zadel 43 vizualnih 

točk, kar predstavlja 153 odstotkov. Deklica pa je zadela 40 vizualnih točk, to predstavlja 

142 odstotkov. Vseh induciranih točk je 12. Deček je zadel vseh 12 induciranih točk, torej 

100 odstotkov. Deklica pa 11 induciranih točk, kar je 91 odstotkov.  
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5.2 NALOGA A8  

glede na format / deček 

 

glede na format / deklica 
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Interpretacija: 

Pri nalogi A8 je vsota vseh vizualnih točk 36. Deček je pri svoji nalogi zadel 42 vizualnih 

točk, kar predstavlja 116 odstotkov. Deklica pa je zadela 54 vizualnih točk, to predstavlja 

150 odstotkov. Vseh induciranih točk je 12. Deček je zadel 10 induciranih točk, kar 

predstavlja 83 odstotkov. Deklica pa vse možne inducirane točke, to je 100 odstotkov.  

Deklica: 

ΣD23 64  

ΣH14 34  

ΣV13 30  

Σ 29 69  

 

Deček: 

ΣD20 42  

ΣH11 25  

ΣV8 21  

Σ 9 22  
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glede na kompozicijo / deček 
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glede na kompozicijo / deklica  

 

 

Interpretacija: 

Pri nalogi A8 je prav tako vsota vseh vizualnih točk 36. Deček je zadel 40 vizualnih točk, 

kar predstavlja 111 odstotkov. Deklica pa je zadela kar 61 vizualnih točk, to predstavlja 

169 odstotkov. Število induciranih točk je 12. Oba sta zadela vse možne inducirane točke, 

torej 100 odstotkov.  
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5.3 NALOGA A13 

 glede na format / deček 

 

naloga A13 – glede na format / deklica 
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Interpretacija: 

Pri nalogi A13 je vsota vseh vizualnih točk 28. Deček je zadel 27 vizualnih točk, kar 

predstavlja 96 odstotkov. Deklica pa je zadela vseh 28 vizualnih točk, to predstavlja 100 

odstotkov. Vseh induciranih točk je 35. Deček je zadel 33 induciranih točk, torej 94 

odstotkov. Deklica pa 34 induciranih točk, kar je 97 odstotkov.  

Deklica: 

ΣD25 57  

ΣH14 43  

ΣV6 41  

Σ 23 52  

 

Deček: 

ΣD22 57  

ΣH15 43  

ΣV8 17  

Σ 17 42  
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glede na kompozicijo / deček 

 
 

glede na kompozicijo / deklica 
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Interpretacija: 

Pri nalogi A13 je vsota vseh vizualnih točk 28. Deček in deklica sta zadela vse možne 

vizualne točke. Število induciranih točk je 35. Tudi pri induciranih točkah sta oba dosegla 

100 odstotkov, torej vseh 35 induciranih točk. 
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5.4 NALOGA A14  

glede na format / deček 

 

glede na format / deklica 
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Interpretacija: 

Naloga A14 ima 48 vizualnih točk. Deček je zadel 48 vizualnih točk, kar predstavlja 100 

odstotkov. Tudi deklica je zadela vse možne vizualne točke. Število induciranih točk je 60. 

Deklica je pri tej nalogi zadela vseh 60 induciranih točk, deček pa 58 točk, kar pomeni 96 

odstotkov.  

Deklica: 

ΣD62 184  

ΣH24 90  

ΣV32 85  

Σ 63 165  

 

Deček: 

 ΣD42 118  

ΣH29 80  

ΣV23 62  

Σ 38 97  
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glede na kompozicijo / deček 
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glede na kompozicijo / deklica 

 

 

 
  



Kokošin, A., 2013. Estetsko oblikovanje likovnih kompozicij z danimi geometrijskimi oblikami pri otrocih, 

starih od dveh in pol do štirih let, diplomsko delo.  

34 

Interpretacija: 

Naloga A14 ima 48 vizualnih točk. Deček in deklica sta zadela vse možne vizualne točke, 

to predstavlja 100 odstotkov. Število vseh induciranih točk pa je 60. Deklica je zadela vseh 

60 induciranih točk, kar predstavlja 100 odstotkov. Tudi deček je dosegel vseh 100 

odstotkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 NALOGA A20  

glede na format / deček 
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glede na format / deklica 

 

Interpretacija: 

Pri nalogi A20 je število vseh vizualnih točk 12. Deček je zadel 12 vizualnih točk, kar 

predstavlja 100 odstotkov. Tudi deklica je zadela vse možne vizualne točke. Število 

induciranih točk je 16. Oba sta pri tej nalogi zadela 15 induciranih točk, kar je 93 

odstotkov. 

Deklica: 

ΣD13 27  

ΣH3 13  

ΣV6 17  

Σ 14 30  

 

Deček: 

ΣD5 10  

ΣH5 18  

ΣV8 28  

Σ  0 
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glede na kompozicijo / deček 

 
glede na kompozicijo / deklica 
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Interpretacija: 

Pri nalogi A20 je število vseh vizualnih točk 12. Deklica je dosegla 100 odstotkov, deček 

pa je zadel 8 vizualnih točk, kar predstavlja 66 odstotkov. Število induciranih točk je 16. 

Deklica je dosegla 81 odstotkov, to je 13 zadetih induciranih točk. Deček pa ni zadel 

nobene inducirane točke.  
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5.6 NALOGA A22 

glede na format / deček 

 
glede na format / deklica 
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Interpretacija: 

Pri nalogi A22 je število vseh vizualnih točk 12. Deček in deklica sta dosegla 100 

odstotkov zadetih vizualnih točk. Število induciranih točk je 16. Deklica je dosegla 87 

odstotkov, kar je 14 zadetih induciranih točk. Deček pa le polovico vseh induciranih točk.   

Deklica: 

ΣD9 22  

ΣH4 8  

ΣV8 17  

Σ 9 26  

Deček: 

ΣD6 12  

ΣH3 9  

ΣV 0 

Σ 2 4  
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Glede na kompozicijo / deček 

 

glede na kompozicijo / deklica 
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Interpretacija: 

Pri nalogi A22 je število vseh vizualnih točk 12. Deklica je dosegla 100 odstotkov zadetih 

vizualnih točk, deček pa 83 odstotkov, to je 10 vizualnih točk. Število induciranih točk je 

16. Deklica je dosegla 87 odstotkov, kar je 14 zadetih induciranih točk. Deček pa je 

dosegel 81 odstotkov, to je 13 induciranih točk. 
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V tabeli so predstavljeni vsi rezultati analiziranih nalog.  

 Deklica (2,5 let)  Deček (4 leta) 

 format kompozicija 
 

format  kompozicija 

A1  

/ 

 

 

/ 

  

/ 

 

/ 

A2 
4V• 5             ΣV• = 4 

3I• 4               Σ I• = 4 

 

ΣD  0 

ΣH2 5  

ΣV1 2  

 1 2  

4V• 4  

2I• 2  

 

ΣA2 4  

ΣB1 2  

 
2V• 2           ΣV• = 4 

1I• 1             Σ I• = 4 

 

ΣD1  2  

ΣH3 0 

ΣV1 0 

 1 2  

 

/ 

A3 
17V• 44       ΣV• = 12 

4I• 11           Σ I• = 4 

 

ΣD8 18  

ΣH4 10  

ΣV4 9  

Σ 7 17  

16V• 63  

4I• 17  

 

ΣA714  

ΣB5 10  

ΣC7 15  

ΣD3 7  

ΣE4 9  

ΣF3 8  

ΣG4 9  

ΣH3 7  

 
8V• 12       ΣV• = 12 

2I• 3            Σ I• = 4 

 

ΣD3  6  

ΣH1 2  

ΣV 0 

Σ 3 6  

11V• 18  

2I• 2  

 

ΣA36  

ΣB3 7  

ΣC1 2  

ΣD3 7  

 

A4 
2V• 2            ΣV• = 3 

I• 0                 Σ I• = 2 

 

ΣD1 2  

ΣH 0 

Σv 0 

Σ  0 

6V• 9  

1I• 1  

 

ΣA2 4  

ΣB3 6  

 
1V• 1           ΣV• = 3 

1I• 1             Σ I• = 2 

 

ΣD  0 

ΣH2 0 

ΣV1 0 

Σ 1 2  

6V• 8  

I• 0 

 

ΣA24  

ΣB2 4  

A5  

/ 

 

 

/ 

 
14V• 22     ΣV• = 11 

4I• 6           Σ I• = 5 

 

ΣD5 10  

ΣH4 10  

ΣV 0 

11V• 26  

4I• 7  

 

ΣA4 8  

ΣB4 8  

ΣC2 4  
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Σ 4 8  ΣD3 6  

ΣE2 4  

A6 
39V• 92       ΣV• = 28 

9I• 26           Σ I• = 12 

 

ΣD17 39  

ΣH10 25  

ΣV6 15  

Σ 19 40  

40V• 125  

11I• 40  

 

ΣA10 21  

ΣB9 18  

ΣC11 24  

ΣD10 22  

ΣE6 15  

ΣF4 9  

ΣG10 26  

ΣH10 24  

 
34V• 61     ΣV• = 28 

9I• 19         Σ I• = 12 

 

ΣD11 26  

ΣH5 11  

ΣV4 8  

Σ 16 33  

43V• 212  

12I• 69  

 

ΣA1021  

ΣB8 18  

ΣC6 16  

ΣD7 16  

ΣE9 21  

ΣF4 8  

ΣG8 17  

ΣH5 13  

ΣI919  

ΣJ9 19  

ΣK12 26  

ΣL11 24  

ΣM7 15  

ΣN11 24  

ΣO8 16  

 

A7 
17V• 22       ΣV• = 12 

9I• 23           Σ I• = 12 

 

ΣD6 12  

ΣH7 15  

ΣV2 4  

Σ 5 11  

12V• 22  

11I• 29  

 

ΣA49  

ΣB4 8  

ΣC3 7  

ΣD5 4  

ΣE4 9  

 
17V• 23     ΣV• = 12 

8I• 9           Σ I• = 12 

 

ΣD10 23  

ΣH 0 

ΣV2 5  

Σ 2 4  

14V• 24  

9I• 15  

 

ΣA36  

ΣB3 6  

ΣC6 13  

ΣD3 6  

ΣE3 7  

A8 
54V• 156     ΣV• = 36 

12I• 42         Σ I• = 12 

 

ΣD23 64  

ΣH14 34  

ΣV13 30  

Σ 29 69  

61V• 259  

12I• 77  

 

ΣA818  

ΣB9 24  

ΣC10 21  

ΣD12 31  

ΣE8 17  

ΣF13 28  

ΣG9 19  

ΣH13 29  

 
42V• 84     ΣV• = 36 

10I• 25       Σ I• = 12 

 

ΣD20 42  

ΣH11 25  

ΣV8 21  

Σ 9 22  

40V• 280  

12I• 91  

 

ΣA1432  

ΣB12 27  

ΣC12 29  

ΣD10 21  

ΣE12 29  

ΣF14 30  

ΣG13 27  

ΣH7 20  
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ΣI1025  

ΣJ9 20  

ΣK10 21  

ΣL10 20  

ΣM10 22  

ΣN12 31  

 

ΣI816  

ΣJ8 17  

ΣK13 33  

ΣL12 25  

ΣM11 30  

ΣN13 29  

ΣO11 24  

A9 
48V• 51         ΣV• = 9 

6I• 11             Σ I• = 9 

 

ΣD8 19  

ΣH4 29  

ΣV5 11  

Σ 12 28  

93V• 111  

9I• 64  

 

ΣA820  

ΣB7 18  

ΣC7 16  

ΣD8 21  

ΣE7 17  

ΣF8 18  

ΣG6 13  

ΣH7 15  

ΣI3 9  

ΣJ3 6  

ΣK7 16  

ΣL5 13  

 

 
39V• 39       ΣV• = 9 

8I• 18           Σ I• = 9 

 

ΣD7 17  

ΣH7 15  

ΣV7 14  

Σ 5 10  

59V• 84  

9I• 45  

 

ΣA410  

ΣB3 7  

ΣC3 7  

ΣD1 3  

ΣE1 3  

ΣF5 11  

ΣG1 6  

ΣH3 8  

ΣI37  

ΣJ3 7  

ΣK3 7  

ΣL7 10  

ΣM5 12  

ΣN3 7  

ΣO5 11  

ΣP3 7  

A10 
17V• 18         ΣV• = 0 

6I• 8               Σ I• = 6 

 

ΣD4 8  

ΣH3 6  

ΣV1 2  

Σ 4 9  

38V• 40  

6I• 30  

 

ΣA25  

ΣB4 12  

ΣC2 5  

ΣD4 12  

ΣE7 15  

ΣF4 9  

ΣG5 12  

 
12V• 12       ΣV• = 0 

5I• 6             Σ I• = 6 

 

ΣD1 3  

ΣH3 6  

ΣV1 2  

Σ 6 12  

38V• 53  

6I• 24  

 

ΣA37  

ΣB3 8  

ΣC2 5  

ΣD5 11  

ΣE3 7  

ΣF2 5  

ΣG2 7  

ΣH3 7  

ΣI49  

ΣJ3 7  

ΣK4 9  
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A11  

/ 

 

 

/ 

  

/ 

 

/ 

A12 
8V• 29           ΣV• = 8 

8I• 20           Σ I• = 10 

 

ΣD7 14  

ΣH5 14  

ΣV3 10  

Σ 8 16  

 

/ 

 
4V• 8           ΣV• = 8 

1I• 1           Σ I• = 10 

 

ΣD 0 

ΣH2 10  

ΣV2 6  

Σ  0 

6V• 9  

3I• 1  

ΣA24  

ΣB2 5  

ΣC1 3  

A13 
28V• 83       ΣV• = 28 

34I• 82         Σ I• = 35 

 

ΣD25 57  

ΣH14 43  

ΣV6 41  

Σ 23 52  

28V• 113  

35I• 1O8  

 

ΣA1330  

ΣB6 12  

ΣC10 23  

ΣD7 21  

ΣE9 22  

ΣF10 25  

ΣG13 29  

ΣH7 14   

ΣI823  

ΣJ3 10  

 
27V• 79     ΣV• = 28 

33I• 75       Σ I• = 35 

 

ΣD22 57  

ΣH15 43  

ΣV8 17  

Σ 17 42  

28V• 116  

35I• 1O7  

 

ΣA1128  

ΣB7 16  

ΣC8 19  

ΣD11 30  

ΣE11 28  

ΣF6 14  

ΣG18 49  

ΣH10 28   

ΣI433  

 

A14  

48V• 243     ΣV• = 48 

60I• 270       Σ I• = 60 

 

ΣD62 184  

ΣH24 90  

ΣV32 85  

Σ 63 165  

 

48V• 326  

60I• 319  

 

ΣA1973  

ΣB26 85  

ΣC22 75  

ΣD23 70  

ΣE23 86  

ΣF26 88  

ΣG17 61  

ΣH21 63  

ΣJ22 74  

 

  

48V• 165   ΣV• = 48 

58I• 151     Σ I• = 60 

 

ΣD42 118  

ΣH29 80  

ΣV23 62  

Σ 38 97  

 

48V• 406  

60I• 366  

 

ΣA2469  

ΣB23 61  

ΣC22 56  

ΣD26 69  

ΣE19 51  

ΣF23 71  

ΣG25 71  

ΣH25 59  

ΣI24 53  

ΣJ16 44  

ΣK19 52  

ΣL24 60  

ΣM21 54  

ΣN21 59  
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A15 
26V• 103     ΣV• = 28 

34I• 78         Σ I• = 35 

 

ΣD32 70  

ΣH8 48  

ΣV6 34  

Σ 30 67  

23V• 28  

19I• 22  

 

ΣA1335  

ΣB5 28  

 

 
27V• 82     ΣV• = 28 

34I• 77       Σ I• = 35 

 

ΣD21 53  

ΣH15 34  

ΣV9 18  

Σ 23 59  

28V• 95  

34I• 84  

 

ΣA1340  

ΣB9 22  

ΣC10 24  

ΣD12 32  

ΣE6 23  

ΣF9 29  

ΣG9 24  

A16 
36V• 173     ΣV• = 36 

45I• 168       Σ I• = 45 

 

ΣD48 124  

ΣH12 71  

ΣV3 82  

Σ 44 122  

 

 

/ 

 
36V• 110   ΣV• = 36 

45I• 115     Σ I• = 45 

 

ΣD29 79  

ΣH19 55  

ΣV13 35  

Σ 27 65  

36V• 186  

45I• 153  

 

ΣA1539  

ΣB20 58  

ΣC17 41  

ΣD12 36  

ΣE17 50  

ΣF15 42  

ΣG13 40  

ΣH13 33  

ΣI16 42  

ΣJ17 44  

A17 
19V• 46       ΣV• = 20 

25I• 74         Σ I• = 25 

 

ΣD18 43  

ΣH11 25  

ΣV12 20  

Σ 3 27  

20V• 50  

24I• 37  

 

ΣA821  

ΣB9 23  

ΣC9 22  

ΣD7 15  

 

 
18V• 47     ΣV• = 20 

23I• 38       Σ I• = 25 

 

ΣD15 30  

ΣH9 24  

ΣV4 10  

Σ 9 20  

18V• 48  

15I• 19  

 

ΣA3 10  

ΣB3 10  

ΣC6 15  

ΣD7 16  

ΣE6 16  

ΣF3 11  

A18  

/ 

 

 

/ 

  

/ 

 

/ 

A19 
3V• 3             ΣV• = 6 

5I• 5               Σ I• = 8 

 

 

ΣD1 2  

3V• 3  

1I• 1  

 

 

ΣA24  

 
4V• 5           ΣV• = 6 

3I• 3             Σ I• = 8 

 

 

ΣD 0 

2V• 2  

2I• 2  

 

 

ΣA24  
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ΣH 0  

ΣV1 2  

Σ 1 2  

 ΣH 0 

ΣV2 4  

Σ 2 4  

 

A20 
12V• 44       ΣV• = 12 

15I• 41         Σ I• = 16 

 

ΣD13 27  

ΣH3 13  

ΣV6 17  

Σ 14 30  

12V• 32  

13I• 26  

 

ΣA48  

ΣB2 6  

ΣC6 12  

ΣD5 12  

ΣE5 18  

ΣF3 7  

 
12V• 24     ΣV• = 12 

15I• 24       Σ I• = 16 

 

ΣD5 10  

ΣH5 18  

ΣV8 28  

Σ  0 

8V• 13  

I• 0 

 

ΣA38  

ΣB2 5  

ΣC2 5  

 

A21 
22V• 69       ΣV• = 22 

28I• 80         Σ I• = 29 

ΣD20 51  

ΣH9 29  

ΣV11 31  

Σ 18 46  

22V• 105  

28I• 121  

 

ΣA1227  

ΣB10 29  

ΣC12 29  

ΣD9 23  

ΣE9 23  

ΣG10 28  

ΣH10 27  

ΣI9 21  

ΣJ6 19  

 

 

 
22V• 48     ΣV• = 22 

24I• 45       Σ I• = 29 

ΣD8 16  

ΣH9 21  

ΣV9 27  

Σ 14 30  

22V• 92  

27I• 69  

ΣA514  

ΣB4 9  

ΣC9 22  

ΣD10 24  

ΣE9 20  

ΣF4 10  

ΣG4 12  

ΣH10 12  

ΣI3 8  

ΣJ8 18  

ΣK5 12  

ΣL2 9  

A22 
12V• 34       ΣV• = 12 

14I• 32         Σ I• = 16 

 

ΣD9 22  

ΣH4 8  

ΣV8 17  

Σ 9 26  

12V• 55  

14I• 49  

 

ΣA48  

ΣB5 11  

ΣC4 10  

ΣD3 7  

ΣE3 9  

ΣF3 8  

ΣG5 10  

ΣH6 12  

ΣI3 7  

ΣJ3 6  

ΣK2 5  

 
12V• 17     ΣV• = 12 

8I• 10         Σ I• = 16 

 

ΣD6 12  

ΣH3 9  

ΣV 0 

Σ 2 4  

10V• 21  

13I• 18  

 

ΣA24  

ΣB2 4  

ΣC1 2  

ΣD6 12  

ΣE2 4  

ΣF2 7  
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ΣL3 7  

A23 
24V• 102     ΣV• = 24 

32I• 118       Σ I• = 32 

 

ΣD30 70  

ΣH12 30  

ΣV18 40  

Σ 29 78  

24V• 220  

32I• 197  

Σ I• = 32 

ΣA1742  

ΣB12 26  

ΣC8 17  

ΣD13 37  

ΣE8 24  

ΣF11 31  

ΣG18 39  

ΣH14 35  

ΣI3 31  

ΣJ13 26  

ΣK9 27  

ΣL13 36  

ΣM10 26  

ΣN15 37  

 

 
23V• 69     ΣV• = 24 

29I• 72       Σ I• = 32 

 

ΣD21 46  

ΣH13 30  

ΣV9 22  

Σ 24 51  

24V• 220  

32I• 197  

 

ΣA8 20  

ΣB10 26  

ΣC6 14  

ΣD8 18  

ΣE9 22  

ΣF8 17  

ΣG3 7  

ΣH10 24  

ΣI11 25  

ΣJ5 11  

ΣK13 30  

ΣL9 19  

ΣM10 21  

ΣN10 25  

ΣO5 13  

ΣP11 25  

ΣR8 21  

ΣS9 19  

ΣT9 18  

ΣU7 15  
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6. ZAKLJUČEK 

 

V diplomski nalogi je bila za izhodišče raziskave postavljena teorija o dinamiki vizualnega 

polja in ravnotežja. Izkazalo se je, da so rezultati analiz potrdili tezo, da vsi elementi v 

vidnem polju delujejo drug na drugega. 

 

Na začetku nas je zanimalo: 

Ali primerno zahtevna naloga lahko spodbudi delovanje induciranih silnic v vizualnem 

polju? 

Ali inducirana struktura formata vpliva na oblikovanje likovne kompozicije? 

Ali vizualne in inducirane značilnosti elementov kompozicije vplivajo druga na drugo? 

 

Svojo prvo hipotezo (H 1: Predvidevam, da primerno zahtevna naloga lahko spodbudi 

delovanje induciranih silnic v vizualnem polju) potrjujem, saj so izbrani osnovni 

geometrijski liki kot primerno zahtevne naloge otrokoma omogočale oblikovanje v skladu 

s strukturo vizualnega polja. Otroka sta dane elemente bodisi oblikovala in sestavljala v 

prvotno celoto ali pa jih oblikovala v neko novo kompozicijo. 

Prav tako potrjujem drugo hipotezo (H 2: Predvidevam, da inducirane strukture vplivajo na 

oblikovanje likovne kompozicije). Rezultati analiz so pokazali, da otroka pri svojih 

kompozicijah elemente (like) postavljata na pomembna mesta formata: v njegovo nevidno 

središče, na nevidno vodoravno in navpično simetralo, diagonali ter celo v strukturo 

zlatega reza. 

Potrdim lahko tudi tretjo hipotezo (H 3: Predvidevam, da vizualne in inducirane značilnosti 

elementov kompozicije vplivajo druga na drugo). Otroka sta v vseh kompozicijah 

upoštevala vizualne in inducirane danosti tako formata kot kompozicije, kot sta na primer 

simetrali v nekem liku prilagodila vizualnim in induciranim danostim v drugih likih. 

 

Z vidika ugotavljanja razlik pri rezultatih glede na starost smo pri obeh otrocih sešteli vse 

vizualne in vse inducirane zadetke. Dobili smo sledeče rezultate: deklica je od vseh možnih 

vizualnih točk (348) dosegla 436 vizualnih točk, kar predstavlja 125 odstotkov, deček pa je 

dosegel 402 vizualni točki, kar predstavlja 115 odstotkov. 

Število vseh možnih induciranih točk je 370. Deklica je dosegla 349 induciranih točk, kar 

predstavlja 94 odstotkov. Deček pa je dosegel 321 induciranih točk, kar predstavlja 86 

odstotkov. 
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Seštevek vseh možnih vizualnih in induciranih točk je 718. Deklica je skupno dosegla 785 

točk, kar predstavlja 109,3 odstotka, deček pa 723 točk, kar je 100,7 odstotka. Deklica je 

torej za 8,6 odstotka boljša kot deček. 

Rezultati dečka so glede na višjo starost in iz tega izhajajoča pričakovanja presenetili, saj 

je deklica glede na leto in pol nižjo starost dosegla bistveno boljše rezultate. Iz tega lahko 

sklepamo, da višja starost sama po sebi ne vodi v boljše rezultate pri dejavnostih, ki 

predpostavljajo višji nivo vizualne zaznave in pretanjen občutek za likovno kompozicijo. 

 

Diplomska naloga je z vidika teorije v praksi potrdila teorijo o dinamiki vizualnega polja, v 

katerem se udejanjajo vsi akterji, ki ga oblikujejo že v zgodjem otroštvu. Poleg tega se je 

nabor geometrijskih likov izkazal kot dejanski izziv za kvalitetno udeležbo pri likovnemu 

oblikovanju ter resna podpora pri razvoju vizualne in prostorske zaznave. 

 

Tekom raziskave in pri poglobljeni analizi rezultatov sem tudi sama postala bolj dojemljiva 

za vizualne pojave, ki sem jih srečevala pri likovnih kompozicijah obeh otrok. Poleg tega 

sem opazila, da se je povečal moj vizualni interes tudi v povezavi z mojim vsakdanjim in 

delovnim okoljem. Prav tako so me navdušile nastale kompozicije obeh otrok, ki sta z 

veliko mero ustvarjalnosti oblikovala geometrijske like v zanimive sklope. Kot 

vzgojiteljica sem mnenja, da je potrebno otrokom postavljati takšne izzive, s katerimi 

razvijajo svojo domišljijo, ustvarjalnost in mišljenje. Med prebiranjem in iskanjem 

literature pa sem zasledila naslednji pomenljiv stavek avtorja Rudolfa Arnheima: 

 

»If we want children to be inventors, we have to give them opportunities to invent«. 
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10. PRILOGE 

 

10.1 Analizirane naloge: deček 

naloga A1 – glede na format 

 
naloga A1 – glede na kompozicijo 
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naloga A2 – glede na format 

 
 

naloga A2 – glede na kompozicijo  
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naloga A3 – glede na format  

 
 

naloga A3 – glede na kompozicijo 
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naloga A4 – glede na format  

 
 

naloga A4 – glede na kompozicijo 
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naloga A5 – glede na format 

 

 

naloga A5 – glede na kompozicijo 
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naloga A6 – glede na format 

 
 

naloga A6 – glede na kompozicijo 1. del 
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naloga A6 – glede na kompozicijo 2. del 
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naloga A7 – glede na format 

 
 

naloga A7 – glede na kompozicijo  
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naloga A8 – glede na format 

 
 

naloga A8 – glede na kompozicijo 1.del 
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naloga A8 – glede na kompozicijo 2. del 

 
 

naloga A8 – glede na kompozicijo 3. del 
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naloga A9 – glede na format  

 
 

naloga A9 – glede na kompozicijo 
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naloga A10 – glede na format 

 
 

naloga A10 – glede na kompozicijo  
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naloga A11 – glede na format  

 
 

naloga A11 – glede na kompozicijo 
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naloga A12 – glede na format 

 
 

naloga A12 – glede na kompozicijo 
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naloga A13 – glede na format 

 
 

naloga A13 – glede na kompozicijo 
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naloga A14 – glede na format 

 
 

naloga A14 – glede na kompozicijo 1. del 
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naloga A14 – glede na kompozicijo 2. del  

 
  



Kokošin, A., 2013. Estetsko oblikovanje likovnih kompozicij z danimi geometrijskimi oblikami pri otrocih, 

starih od dveh in pol do štirih let, diplomsko delo.  

69 

naloga A15 – glede na format 

 
 

naloga A15 – glede na kompozicijo 
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naloga A16 – glede na format  

 
 

naloga A16 – glede na kompozicijo 

 



Kokošin, A., 2013. Estetsko oblikovanje likovnih kompozicij z danimi geometrijskimi oblikami pri otrocih, 

starih od dveh in pol do štirih let, diplomsko delo.  

71 

naloga A17 – glede na format 

 
 

naloga A17 – glede na kompozicijo 
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naloga A18 – glede na format 

 
 

naloga A18 – glede na kompozicijo  
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naloga A19 – glede na format 

 
 

naloga A19 – glede na kompozicijo  
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naloga A20 – glede na format 

 
 

naloga A20 – glede na kompozicijo 
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naloga A21 – glede na format  

 
 

naloga A21 – glede na kompozicijo 
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naloga A22 – glede na format  

 
 

naloga A22 – glede na kompozicijo 
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naloga A23 – glede na format 

 
 

naloga A23 – glede na kompozicijo 1. del 
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naloga A23 – glede na kompozicijo 2. del 
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10.2 Analizirane naloge: deklica 

naloga A1 – glede na format  

 
 

naloga A1 – glede na kompozicijo 
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naloga A2 – glede na format 

 
 

naloga A2 – glede na kompozicijo 
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naloga A3 – glede na format 

 
 

naloga A3 – glede na kompozicijo 
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naloga A4 – glede na format 

 
 

naloga A4 – glede na kompozicijo 
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naloga A6 – glede na format 

 
 

naloga A6 - glede na kompozicijo 
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naloga A7 – glede na format 

 
 

naloga A7 – glede na kompozicijo 

 



Kokošin, A., 2013. Estetsko oblikovanje likovnih kompozicij z danimi geometrijskimi oblikami pri otrocih, 

starih od dveh in pol do štirih let, diplomsko delo.  

85 

naloga A8 – glede na format 

 
 

naloga A8 – glede na kompozicijo 1. del 
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naloga A8 – glede na kompozicijo 2. del 
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naloga A9 – glede na format 

 
 

naloga A9 – glede na kompozicijo 
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naloga A10 – glede na format 

 
 

naloga A10 – glede na kompozicijo 
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naloga A11 – glede na format 

 
 

naloga A11 – glede na kompozicijo 
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naloga A12 – diagonale  

 
 

naloga A12 – glede na kompozicijo 
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naloga A13 – glede na format 

 
 

naloga A13 – glede na kompozicijo 1. del 
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naloga A13 – glede na kompozicijo 2. del 
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naloga A14 – glede na format 

 
 

naloga A14 – glede na kompozicijo 1. del 
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naloga A14 – glede na kompozicijo 2. del  

 
 

naloga A14 – glede na kompozicijo 3. del  
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naloga A15 – glede na format 

 
 

naloga A15 – glede na kompozicijo 

 



Kokošin, A., 2013. Estetsko oblikovanje likovnih kompozicij z danimi geometrijskimi oblikami pri otrocih, 

starih od dveh in pol do štirih let, diplomsko delo.  

96 

naloga A16 – glede na format 

 
 

naloga A16 – glede na kompozicijo 
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naloga A17 – glede na format 

 
 

naloga A17 – glede na kompozicijo 
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naloga A18 – glede na format 

 
 

naloga A18 – glede na kompozicijo 
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naloga A19 – glede na format 

 
 

naloga A19 – glede na kompozicijo 
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naloga A20 – glede na format 

 
 

naloga A20 – glede na kompozicijo 
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naloga A21 – glede na format 

 
 

naloga A21 – glede na kompozicijo 1. del 
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naloga A21 – glede na kompozicijo 2. del 
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naloga A22 – glede na format  

 
 

naloga A22 – glede na kompozicijo 
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naloga A23 – glede na format  

 
 

naloga A23 – glede na kompozicijo 1. del 
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naloga A23 – glede na kompozicijo 2. del 

 
 

naloga A23 – glede na kompozicijo 3. del 

 


