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POVZETEK 

 

Vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje v osnovni šoli pogosto velja za 

neenakovrednega drugim šolskim predmetom. S tem se ne moremo strinjati, če vemo, da 

proces likovne vzgoje z uporabo različnih učnih oblik in učnih metod dela v prostorih šole, 

njeni okolici na prostem ali različnih kulturno-umetniških prostorih razvija učence v celostno 

osebnost: oblikuje jih na spoznavnem, afektivnem in psihomotoričnem področju.  

 

Metoda ustvarjalnega giba, ki jo vključimo v vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje, 

nudi priložnost za kinestetično doživljanje in izražanje učnih vsebin. Učenci si preko gibanja 

lastnega telesa lažje predstavljajo učne vsebine, jih posledično tudi razumejo ter naučeno dalj 

časa pomnijo, kot se to dogaja pri poučevanju z osnovnimi učnimi metodami. Metodo 

ustvarjalnega giba v slovenskih osnovnih šolah uporablja približno četrtina vseh učiteljev, kar 

je razmeroma malo, še najmanj pa je vključena prav v vzgojno-izobraževalni proces likovne 

vzgoje.  

 

Diplomsko delo predstavlja povezavo dveh načinov izražanja: likovnega in gibalno-plesnega. 

Obravnavala sem značilnosti načrtovanja vzgojno-izobraževalnega procesa likovne vzgoje, ki 

lahko poteka v prostorih šole in izven nje, in sicer ob vključitvi dodatne učne metode – 

metode ustvarjalnega giba. V empiričnem delu sem na likovnem področju slikanja raziskovala 

učinke vključevanja metode ustvarjalnega giba v pouk likovne vzgoje v 5. razredu osnovne 

šole, ki je potekal ob prisotnosti likovnega ustvarjalca in predstavitvi njegovega poklica ter ob 

raziskovanju originalnih likovnih stvaritev v prostorih galerije in razredni učilnici. Rezultati 

so pokazali, da so učenci obravnavane likovne pojme v procesu likovne vzgoje usvojili in jih 

ustvarjalno uporabili pri likovnem izražanju. Med izvedbo samega učnega procesa in 

dejavnostmi giba so bili učenci sproščeni, motivirani in ustvarjalni. Po obisku galerije so v 

skorajšnji večini izrazili željo po ponovnem obisku. 

 

 

 

 

Ključne besede: likovna vzgoja, ustvarjalni gib, slikarstvo, likovni umetnik, tople barve, 

hladne barve, toplo-hladno barvno nasprotje, galerija 
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The acquisition of learning content in fine arts lessons with the help of 

creative movement  

 

SUMMARY 

 

The fine arts education process at the primary school level is often not considered equal to that 

of other school subjects. We cannot agree with this statement, especially if we are aware of 

the fact that this process, along with its teaching modes and methods used within the school 

premises, as well as outdoors and in different cultural spaces, develops the child as a whole 

personality, and forms him or her in the cognitive, emotional, and psychomotoric sense.   

 

The method of creative movement, integrated into fine arts lessons, enables children to 

experience and express learning contents in a kinaesthetic manner. As opposed to basic 

learning methods, it is much easier for pupils to visualize various learning contents through 

movement, and also to better understand and memorize them in the long term. The method of 

creative movement in Slovenian primary schools is the least integrated into fine arts lessons, 

and is only used by approximately one fourth of teachers, which is relatively little.    

 

The diploma thesis presents the link between art expression and the expression related to 

movement and dancing. It furthermore discusses the characteristics of planning the arts 

education process, which may take place both inside or outside the school, if the method of 

creative movement is included. The empirical part of the thesis examines the effects of 

integrating the method of creative movement into the field of painting in a chosen fifth class 

of primary school. In the above-mentioned case, the fine arts lessons were diversified by the 

presence of an artist and the representation of his chosen profession, as well as by the 

exploring of original artistic creations both in a chosen gallery and the classroom. According 

to the results, the children adopted all the concepts included into the fine arts education 

process, and creatively used them in art expression. During fine arts lessons and activities that 

included movement, the pupils were relaxed, motivated, and creative. What is more, the 

majority of pupils expressed the wish to visit the mentioned gallery again immediately after 

their first visit.  
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1 UVOD 

 

Vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje za marsikaterega učenca pomeni pobeg od 

vsakodnevne rutine pisanja, branja, računanja in še česa. To so ure, ko se učenci sprostijo, 

razvedrijo in delajo tisto, kar jih najbolj veseli – ustvarjajo. Spet drugim, ki so po mojem 

mnenju v veliki manjšini, predstavljajo ure likovne vzgoje napor, strah ali celo nelagodje, saj 

menijo, da pri svojem likovnem udejstvovanju niso uspešni. 

 

Kako uspešen bo učenec v vzgojno-izobraževalnem procesu likovne vzgoje, pogosto določa 

učitelj. Pouk likovne vzgoje od učitelja namreč zahteva dobro načrtovanje in organizacijo 

samega procesa. Učiteljeva naloga je na podlagi izbrane likovne vsebine in pripadajočih učnih 

ciljev, zapisanih v učnem načrtu, ter ob upoštevanju učenčevih lastnosti, izbirati ustrezne učne 

oblike in učne metode dela. Ob tem ne gre pozabiti na organizacijo in načrtovanje likovnih 

dejavnosti, ki potekajo tudi izven šolskih prostorov – po navadi v okviru kulturnih dni – na 

prostem v naravi ali ob kulturnih spomenikih, v likovnih ateljejih ali galerijskih prostorih. 

Učiteljeva izbira učnih oblik in učnih metod dela v procesu likovne vzgoje in drugod je 

osiromašena in »zastarela«. Vrsta novih učnih pristopov zaradi učiteljeve neizobraženosti, 

strahu ali preobremenjenosti ne seže ne v šolske učilnice ne na področje kulturnih dni. 

 

V času študija, ko sem na osnovnih šolah opravljala vsakoletno obvezno prakso in vrsto 

nastopov, sem srečevala učence, ki so tekli po šolskih hodnikih ali pa med poukom s svojim 

nemirom motili druge. Učitelji so jim tek skrbno prepovedovali ali pa jih med poukom 

opozarjali k mirnemu in »lepemu« sedenju. Gibanje je učenčeva osnovna potreba in pravica, 

tu pa se zopet pokaže velik učiteljev vpliv in njegova sposobnost, kako bo to gibanje 

preoblikoval sebi in učencu v prid. Ustvarjalni gib je metoda dela, ki jo v vzgojno-

izobraževalni proces vključuje le četrtina slovenskih osnovnošolskih učiteljev. Raziskave so 

pokazale, da je metoda ustvarjalnega giba v najmanjši možni meri vključena prav v pouk 

likovne vzgoje, čeprav vemo, da učenci preko metode učno snov intenzivneje doživijo, jo 

lažje razumejo ter dalj časa pomnijo kot pri uporabi osnovnih učnih metod dela (Geršak, 

Tancig in Novak, 2005). Ustvarjalni gib spodbuja ne samo k ustvarjalnemu gibalnemu 

izražanju, temveč tudi k ustvarjalnemu likovnemu izražanju. Učitelj metodo ustvarjalnega 

giba lahko vključi tudi v kulturni dan z likovno vsebino. 
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V teoretičnem delu diplomskega dela se bom posvetila načrtovanju vzgojno-izobraževalnega 

procesa likovne vzgoje in poudarila pomen vključitve ustvarjalnega giba kot ene od 

»dodatnih« učnih metod. Predelala bom značilnosti kulturnega dne z likovno vsebino, 

natančneje obisk likovnega ustvarjalca na šoli oziroma v njegovem ateljeju in obisk galerije, 

in nazadnje povzela pomen ustvarjalnosti pri likovnem in gibalno-plesnem izražanju. 

 

V empiričnem delu bom raziskovala učinke uporabe metode ustvarjalnega giba v vzgojno-

izobraževalnem procesu likovne vzgoje v 5. razredu osnovne šole, ki bo potekal ob prisotnosti 

likovnega ustvarjalca, slikarja, v sklopu kulturnega dne v prostorih galerije in razredni 

učilnici.
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2 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES LIKOVNE VZGOJE 

 

Likovna vzgoja je predmet, ki je v šolah pogosto preziran s strani učiteljev in učencev in na 

videz velja za neenakovrednega drugim predmetom, kot sta matematika in slovenščina, za 

katere je v učnem načrtu namenjenih največ učnih ur (Lancaster, 1990).  

 

Proces likovne vzgoje razvija učenca v celovito osebnost. »Z vedno novimi kompleksnimi 

likovnimi nalogami, zasnovanimi na likovnem razvoju, oblikuje učence na motoričnem, 

čustvenem, spoznavnem, estetskem, socialnem in moralnem področju. V njem dosegajo 

vzgojne in izobraževalne cilje pri teoretičnem in praktičnem ustvarjalnem delu in razvijajo 

raven likovne kulture« (Tacol, 1999, str. 16). 

 

Učitelj pri organiziranju procesa likovne vzgoje izhaja iz učenca, pri čemer je pozoren na 

njegovo zrelost, zmožnosti in interese. Učenca postavlja na mesto sooblikovalca učnega 

procesa. Učitelj je tisti, ki ima vlogo aktivnega usmerjevalca učenčevih miselnih procesov. 

Učenca spodbuja pri usvajanju likovnih vsebin in likovnem izražanju ter mu kot izziv 

postavlja nove likovne naloge (Tacol, 1999 in Berce-Golob, 1993). 

 

Likovna dejavnost pri učencih aktivira razne psihične procese: »opazovanje, pomnjenje, 

pozornost, vizualno pomnjenje, kritično presojanje, mišljenje, vizualno mišljenje, domišljijo, 

čustva, kreativno mišljenje, motivacijo, načrtovanje dela, tehnično spretnost, motorično 

občutljivost« (Berce-Golob in Karlavaris, 1991, str. 11). 

 

Poleg tega likovna dejavnost spodbuja tudi nekatere značajske lastnosti, kot so »vztrajnost, 

doslednost, samostojnost pri delu, iniciativnost, iskrenost, kritičnost, strpnost, moralne 

lastnosti, samozavest, samopotrjevanje in druge« (Berce-Golob in Karlavaris, 1991, str. 11). 

 

Učni načrt za likovno vzgojo 

 

Za pouk likovne vzgoje v osnovni šoli od 1. do 5. razreda je predvidenih sedemdeset ur na 

posamezen razred. V praksi to pomenita dve šolski uri na teden (90 minut), ki se največkrat 

izvajata v zaporedju in tako omogočata kakovostno izvedbo likovnih nalog. 
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Predmet je razdeljen na dva večja sklopa: oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika) in 

oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura). Učenci od 1. razreda dalje 

dosegajo cilje obeh likovnih sklopov. Likovna področja v posameznem sklopu so 

enakovredna, kar pomeni, da učitelj vsem področjem nameni enako število ur (UN za LVZ, 

2011). 

 

V obstoječem učnem načrtu za likovno vzgojo (2011) najdemo priporočila za spodbujanje 

likovne dejavnosti. Učitelj v vzgojno-izobraževalnem procesu »na smiseln način v posamezne 

korake učnega procesa vključuje primere likovnih del, reprodukcij ali originalov likovnih 

stvaritev. Za poglobljeno spoznavanje umetniških stvaritev učitelj vsaj enkrat na leto učence 

pelje na ogled razstave v galerijo ali muzej, organizira pogovor z umetnikom (tudi v ateljeju) 

ipd.« (UN za LVZ, 2011, str. 21). 

 

V okviru oblikovanja na ploskvi na likovnem področju slikanja učenci po posameznih 

razredih spoznajo sledeče likovne pojme: 

- 1. razred: »barva, ploskev, mešanje barv, svetle in temne barve, slikanje, slika, 

slikar, slikarska podlaga, slikarski materiali, slikarski pripomočki« (UN za LVZ, 

2011, str. 7–8); 

- 2. razred: »barvna ploskev, primarne in sekundarne barve, sveto-temno (svetlostna 

lestvica), svetlitev barve, temnitev barve, gradnje slike od dela k celoti (postopek), 

oblike slikarskih podlag, velikosti slikarskih podlag, slikarski materiali in 

pripomočki, galerija« (UN za LVZ, 2011, str. 7–8); 

- 3. razred: »barvna ploskev in barvna linija, primarne, sekundarne in terciarne barve, 

razporejanje barvnih ploskev v sliki, postopki mešanja barv pri različnih slikarskih 

materialih, svetlenje in temnenje barv, namenskost slikarskih podlag, trdi materiali 

za slikanje, tekoči materiali za slikanje, atelje« (UN za LVZ, 2011, str. 7–8); 

- 4. razred: »barvno nasprotje oz. kontrast, svetlo-temni kontrast, stopnjevanje barv po 

svetlosti, svetlostni odtenek, enakomerno razporejanje oblik v sliki, neenakomerno 

razporejanje oblik v sliki, velikost, oblika, barva in kakovost slikarske podlage, 

slikarski materiali in pripomočki in tehnike, likovni motiv v sliki (portret, 

avtoportret, krajina, tihožitje)« (UN za LVZ, 2011, str. 13); 

- 5. razred: »barvni spekter, tople barve, hladne barve, toplo-hladni kontrast 

(nasprotje), barvni odtenek, sorodne barve, ritem, likovni motiv v sliki (družinski 

portret, skupinski portret)« (UN za LVZ, 2011, str. 13). 
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Po pregledu likovnih pojmov s področja slikanja opazimo, da se likovni pojmi iz razreda v 

razred nadgrajujejo in poglabljajo. Učenci usvajajo likovno znanje (UN za LVZ, 2011). 

 

3 NAČRTOVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 

PROCESA LIKOVNE VZGOJE 

 

Otroci informacije pridobivajo z branjem, s poslušanjem, z opazovanjem, občasno pa tudi z 

vonjanjem ter okušanjem in preko kinestetične izkušnje, torej skladno z umom in s telesom 

(Griss, 1998). 

 

William Glasser razlaga, kako pomembna je vrsta izkušnje: »naučimo se 10 % tistega, kar 

preberemo; 20 % tistega, kar slišimo; 30 % tistega, kar vidimo; 50 % tistega, kar hkrati 

vidimo in slišimo; 70 % tistega, o čemer se pogovarjamo z ostalimi; 80 % tistega, kar osebno 

doživimo, in 95 % tistega, kar naučimo drugega« (Bellanca and Fogarty, 1991 v Griss, 1998, 

str. 2). 

 

Učitelj pri načrtovanju ur likovne vzgoje »ob upoštevanju razvojne stopnje učencev 

(psihofizični razvoj) in njihovem individualnem razvoju (doživljanje in zmožnost izražanja)« 

(Tacol, 1999, str. 71) izbere in združuje ustrezne učne oblike, učne metode poučevanja in 

učna sredstva ter pripomočke, ki omogočajo doseganje zastavljenih ciljev likovnih vsebin, 

določenih z učnim načrtom, na učenčevem čustvenem, spoznavnem in psihomotoričnem 

področju (Tacol, 2003).  

 

Učitelj pri urah likovne vzgoje izbira učne oblike in učne metode dela, ki se pogosto 

navezujejo na uporabo učnih sredstev in pripomočkov. Nekatere lahko učitelj uporabi le v 

procesu, ki poteka v učilnici, druge pa v prostorih izven učilnice, npr. v umetniških 

ustanovah.  

 

Učna sredstva konkretno pojasnjujejo zakonitosti obravnavanih likovnih vsebin; učenci jih 

lažje razumejo, pomnjenje pa je dolgoročnejše. Učno sredstvo je tudi predmet motivacije, a ne 

sme biti predmet posnemanja, ki bi ga učenec kot idejo o motivu uporabil pri lastnem 

likovnem izražanju. 
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Primeri učnih sredstev oziroma pripomočkov, ki jih učitelj vključi v pouk likovne vzgoje, 

morajo biti didaktično strokovni, kakovostni, nazorni in primerni starosti učencev ter njihovi 

psihološki pripravljenosti za opazovanje. Prav tako mora učitelj v ustreznem učnem koraku 

izbrati prava učna sredstva in paziti, da teh ni preveč ali premalo. Učna sredstva mora 

pravilno kazati, opozarjati na njihovo bistvo ter učence spodbujati k takemu opazovanju, ki bo 

aktiviralo miselne operacije in ne le golega »gledanja«. Ob tem mora učencem nameniti 

dovolj časa (Renko, 2005 in Tacol, 2003). 

 

3.1 OBVEZEN POUK LIKOVNE VZGOJE 

 

Po navadi vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje poteka v učilnici. Učenci od 1. do 5. 

razreda za pouk likovne vzgoje nimajo posebne učilnice, ki jo imajo učenci od 6. do 9. 

razreda. Učilnice za likovno vzgojo predstavljajo prednost, saj so na enem mestu shranjeni vsi 

likovni materiali, pripomočki, orodja in podlage. Likovne učilnice so pogosto večje, zato 

učenci lahko izvajajo različne likovne naloge. V učilnici lahko shranjujejo in razstavljajo 

lastna likovna dela in predmete (učna sredstva), ki jih najdemo izven nje (Berce-Golob, 1993 

in Lancaster, 1990). 

 

Ko učitelj pouk likovne vzgoje izvaja v učilnici, uporablja učbenike s slikovnim gradivom, 

fotografije posnetkov iz narave, likovne izdelke učencev, plakate, makete, diapozitive, filme, 

ipd. Pri tem pazi, da so primeri učnih sredstev kakovostni, nazorni in dovolj veliki, kakovost 

tiska, projeciranja ali predvajanja pa mora biti dovolj visoka (Tacol, 2003). 

 

Ure likovne vzgoje lahko učitelj izvede tudi izven šolskih prostorov, na prostem v bližini šole. 

Tako učencem omogoči, da neposredno spoznavajo likovne pojme in njihove posebnosti v 

okolici in naravi, ki jih nudita pristna učna sredstva, in spoznanja uporabijo za ustvarjalno 

izražanje pri izvedbi likovnih nalog. Takšen način dela od učitelja zahteva podrobnejšo 

organizacijo in predpripravo, v nekaterih primerih pa tudi več časa (Lancaster, 1990 in UN za 

LVZ, 2011). 
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3.2 OBVEZNE KULTURNE DEJAVNOSTI 

 

Učitelj poleg dejavnosti pri obveznem pouku likovne vzgoje, ki poteka v razredu ali na 

prostem v šolskem okolišu, v okviru obveznih kulturnih dejavnosti šole – kulturnih dni ali 

umetniških ekskurzij – proces likovne vzgoje organizira in izvaja izven prostorov šole ali 

njene bližnje okolice (Berce-Golob, 1993). Pri tem povezuje področja kulturno-umetnostne 

vzgoje, ki zajemajo likovno, glasbeno, intermedijske in uprizoritvene umetnosti (ples) ter 

bralno, filmsko, avdiovizualno, tehniško kulturo in kulturno dediščino (Pirc in ost., 2009). 

 

Kulturno-umetnostna vzgoja »predstavlja temelj za posameznikov ustvarjalni odnos do 

kulture ter razumevanje njenega pomena za razvoj človeške družbe. Prispeva k celovitemu 

razvoju osebnosti vsakega posameznika, sooblikuje njegovo estetsko občutljivost, kulturno 

zavest in izražanje ter spodbuja vseživljenjsko učenje. Otrokom in mladini pomaga spoznavati 

kulturo lastnega naroda in graditi zavest o pripadnosti tej kulturi; spodbuja tudi spoštljiv 

odnos do drugih kultur in medkulturni dialog« (Pirc in ost., 2009, str. 4). 

 

Dejavnost v okviru kulturnih dni pri posamezniku spodbuja željo po udejstvovanju na 

kulturnem področju in različne načine umetniškega izražanja, pri čemer imamo v mislih 

lastno ustvarjalno izražanje in odnos do izražanja ostalih članov družbe (Pirc in ost., 2009). 

 

V Avstraliji so na vzorcu učencev, ki so obiskovali peti in šesti razred, izvedli večletno 

raziskavo. Učenci, vključeni v raziskavi, so bili s predhodnimi testiranji določeni kot 

morebitni udeleženci mladostniškega kriminala. Enkrat tedensko so bili deležni pouka s 

pomočjo kulturno-umetnostnih dejavnosti. Izkazalo se je, da imajo šole, kjer so v predmetnik 

vključeni umetnostni predmeti in povezujoče dejavnosti, 65% manjšo odsotnost učencev kot 

tam, kjer učenci pri pouku niso deležni takšnega učenja. Raziskava je še pokazala, da so imeli 

vključeni učenci boljše ocene pri jezikih, matematiki, fiziki, tehnologiji in sociologiji. Prav 

tako so dosegali boljše rezultate pri branju in opismenjevanju. Učenci, vključeni v raziskavo, 

so razvili boljše medosebne odnose in čustvovanje (Vaughan, Harris in Caldwell, 2011). 

 

Organizacija kulturnega dne je zahtevna in vključuje skrbno načrtovanje, za kar je zadolžen 

učitelj ali skupina učiteljev, pri tem pa lahko k sodelovanju povabi tudi učence. Vsebine se 

povezujejo z učnim načrtom. Kulturni dan je lahko namenjen posameznemu razredu, več 
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razredom skupaj, razredni ali predmetni stopnji ali pa celotni šoli. Število kulturnih dni se v 

šolskem letu po posameznih razredih giblje med štiri v prvem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju in tri v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

 

Kulturni dnevi obravnavajo jezikovna, družboslovna in umetnostna področja. Vsebine 

kulturnega dne se lahko prepletajo z različnimi umetnostmi (likovna, glasbena), pri čemer se 

vključujejo tudi tista področja, ki pri pouku nimajo svojega lastnega predmeta (ples, 

gledališče, film). Vsebine umetniških področij lahko povezujemo tudi z naravoslovnimi ali 

celo s športnimi dejavnostmi. 

  

Na razredni stopnji je kulturni dan krajši, poteka na primer le del dneva, oblike dela in 

vsebine pa so omejene. Na predmetni stopnji kulturni dan lahko poteka cel dan, združuje 

raznovrstne oblike dela, vsebine pa so pogosto bolj prepletene in povezane z več predmetnimi 

področji. Učenci pri kompleksnejših kulturnih dnevih lahko samostojno izbirajo dejavnosti, ki 

se jih želijo udeležiti (Ivšek, 1992). 

 

Najpogostejša oblika izvedbe kulturnih dni z likovno vsebino je obisk galerije ali muzeja, 

ateljeja likovnega ustvarjalca ali kulturnega spomenika, pri čemer spodbujamo izvedbo 

dejavnosti v širši okolici, kjer učenci živijo. 

 

Izhodišče izvedbe kulturne dejavnosti z likovno vsebino je kulturno-umetnostna vzgoja 

učencev, pri čemer želimo učence navaditi na kulturno izkoriščanje prostega časa. Kulturni 

dan dopolnjuje in poglablja usvojene vsebine likovnih področij v šoli (slikanja, kiparskega 

oblikovanja in drugih) ter spodbuja samostojnejše raziskovanje in ustvarjalno delovanje 

učencev. Kulturna dejavnost učence navaja na vrednotenje lastnega dela in dela drugih 

učencev (sošolcev) ter na vrednotenje del likovnih ustvarjalcev, umetnikov. Kulturne 

dejavnosti omogočajo aktivno vključevanje vseh učencev ne glede na njihovo znanje, 

sposobnosti in interese, učiteljem pa omogočajo spoznavanje učencev kot celostnih osebnosti 

(Ivšek, 1992).  

 

Želja, da bi učitelji večkrat peljali učence v galerijo, muzej ali atelje, je poleg omejenih ur, 

namenjenih za tovrstne dejavnosti, ovirana tudi z oddaljenostjo kulturnih ustanov od šol in 

nenazadnje povezana s financami, ki predstavljajo težavo za veliko staršev šolajočih se otrok 

(Ivšek, 1992). Rešitev lahko učitelj izpelje tako, da v razred povabi likovnega ustvarjalca in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Manca Bokal; diplomsko delo 

16 

ga prosi, da s seboj prinese likovne materiale, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri 

svojem delu, ter njegove originalne likovne stvaritve.  

 

3.2.1 Avtentično učenje  

 

Učenci so na kulturnem dnevu v galeriji, muzeju ali ateljeju deležni avtentičnega učenja, pri 

čemer so »izpostavljeni reševanju posebnih likovnih nalog z likovnim problemom, ki se 

navezuje na neposreden stik z likovnimi stvaritvami (kot so npr. umetniška dela v galerijah, 

ateljejih). Neposredno doživljanje vsega tega spodbuja pri učencih inovativnost pri reševanju 

likovnega problema, usmerja jih v iskanje novih spoznanj in ob tem k razvijanju kritičnega in 

likovnega mišljenja« (Tacol, 2003, str. 17). Avtentično učenje pa ne poteka le v galerijskih in 

muzejskih prostorih ter ateljejih, ampak tudi na prostem, ko z učenci obiščemo kulturni 

spomenik ali pa si ogledujemo arhitekturne vrhunce, pa tudi pri obveznem pouku likovne 

vzgoje, ki poteka na prostem, največkrat v bližini šole. Tam so učenci izpostavljeni raznim 

predmetom (materiali, zgradbe, spomeniki) in situacijam, pojavom iz življenja ter okolice 

(Tacol, 2003).  

 

Avtentični predmeti postanejo objekt učenja. Likovnoumetniško delo, za katero je ustvarjalec 

svoj navdih našel v zaznavanju in doživljanju narave in družbe, je zapis umetnikovih misli. 

Gledalca nagovarja preko barve, teksture, oblike, linije, formata, mnenj o človekovem 

življenju, njegovih napakah ipd., zato je še toliko bolj pomembno, da jih spoznamo in 

doživimo neposredno (Zalaznik, 2007). Učenje s čutili je pri nekaterih likovnih stvaritvah 

omejeno, saj učenci določene lahko spoznavajo le preko vida, če ne gre za reprodukcijo, ki se 

lahko nahaja v avtentičnem učnem okolju in nudi tudi spoznavanje preko tipa in voha 

(Tavčar, 2009).  

 

Likovne stvaritve učenec dojema s čuti, za razumevanje pa potrebuje določene izkušnje, 

znanje in domišljijo (Grimshaw, 1997). 

 

Likovne stvaritve so tudi sredstva za izvajanje terapije pri učencih s posebnimi potrebami, saj 

imajo nekateri likovni elementi (barve, linije, oblike) na posameznika določen vpliv, ki 

uravnava predvsem čustvena stanja. Likovni elementi, uporabljeni na likovnih delih, na nas 

delujejo prijetno ali pa ne. Lahko nas pomirjajo ali dražijo, nekateri nas lahko razžalostijo ali 

spravijo v ugodno počutje (Tacol, 1994). 
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3.2.2 Učenec v galeriji  

 

Z vlogo galerij ali nekaterih drugih kulturnih ustanov se ukvarjata pedagoški smeri: 

pozitivistična in pragmatistična. 

 

Pozitivistična smer velik pomen pripisuje »neposrednemu opazovanju stvari in intuitivni 

metodi, ki naj omogoči poučevanje prek poizkusov in uporabe vseh čutil in ne samo besed« 

(Tavčar, 2009, str. 59). Galerija naj bi nudila prostor neposrednega opazovanja likovnih 

stvaritev, pri čemer pa je učence potrebno usmerjati k opazovanju in to podkrepiti z razlago.  

Pragmatistična smer zagovarja obisk galerij z vidika pridobivanja kulturnega bogastva, 

raziskovanja umetnosti in usvajanja novega povezanega znanja ter kot spodbudo za 

ustvarjanje likovnih del (Tavčar, 2009). 

 

Osnovna naloga galerij je spoznavanje občinstva, učencev, s kakovostnimi deli likovne 

umetnosti (Kužnik, 2009). 

 

Galerija ali druga kulturna ustanova kot prostor netradicionalnega učnega okolja nudi 

usvajanje novega znanja, spretnosti in navad ter krepi kulturno identiteto. Učenje v šoli in v 

galeriji se medsebojno dopolnjujeta. Galerijska izkušnja »mora razširiti in oplemenititi 

naučeno v razredu« (Kužnik, 2009, str. 142). V šoli lahko učencem ponudimo verbalno 

razlago likovnih pojmov, galerija pa to razlago vizualno potrdi. Galerija omogoča avtentično 

učenje.  Učencem v galeriji ponudimo spoznavanje vsebin, ki so določene z učnim načrtom, 

obisk pa jih motivira za likovno dejavnost (Kužnik, 2009). 

 

Učenec mora biti v galeriji aktivno vključen v pedagoški proces, saj bo tako umetnino lažje in 

bolje spoznal ter jo interpretiral z lastnimi besedami (Grimshaw, 1997). Ni dovolj, da otroke 

prepustimo samostojnemu raziskovanju likovnoumetniških stvaritev, temveč težimo k 

celovitejšemu spoznavanju del. Otroke med razstavljenimi eksponati vodi učitelj tudi s 

pomočjo galerijskega pedagoga oziroma animatorja, ki jih usmerja k poglobljenemu 

opazovanju, asociiranju, povezovanju, razumevanju in bogatemu doživljanju likovnih 

stvaritev (Bračun Sova in Strnad, 2012). 

 

Ne zasledimo, da bi spoznavanje likovnih stvaritev za otroke temeljilo na plesno-gibalnih 

dejavnostih npr. pri igri vlog, pantomimi, izražanju čustev z gibi ipd.  Razloge iščemo v 
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značilnostih gibalnih dejavnosti, pri katerih lahko učenec z gibanjem telesa v ali po prostoru 

nenamerno poškoduje razstavljene predmete, ali pa v razigranosti in glasnosti otrok, ki 

pogosto spremlja gibalne dejavnosti, a moti druge obiskovalce kulturne ustanove (Tavčar, 

2009). 

 

Obisk galerije je po navadi razdeljen na tri dele.  

Prvi del, ki poteka v razredu, služi kot priprava na obisk kulturne ustanove. Z učenci se 

pogovorimo o osnovnih informacijah o kulturni ustanovi, ki jo bomo obiskali, o delih, ki jih 

tam lahko vidimo, in podrobneje o delih, s katerimi se bomo seznanili. Spregovorimo o 

učenčevih pričakovanjih ter o pravilih vedenja (Kužnik, 2009). 

 

V drugem delu učenci obiščejo galerijo in se seznanijo z razstavljenimi eksponati (Kužnik, 

2009). Ogled del v galeriji naj bi z učenci omejili na dve šolski uri (45 minut), saj po tem času 

beležimo padec koncentracije. Ogled naj bi bil omejen na manjše število likovnih umetnin, ki 

so izbrane vnaprej, vsekakor pa učencev skozi vse razstavljene objekte ne vodimo 

podrobneje. Obiskovalci kulturnih ustanov za ogled likovnoumetniških del potrebujejo mir, ki 

jim omogoča zbranost (Tavčar, 2009). 

 

Po obisku galerije, torej v tretjem delu, ki zopet poteka v razredu ali izjemoma v samem 

galerijskem prostoru, učenci ustno ali pisno v obliki delovnih listov oziroma esejev osmislijo 

galerijsko izkušnjo ter jo utrdijo in nadgradijo z lastnimi likovnimi izdelki (Kužnik, 2009). 

 

3.2.3 Obisk likovnega ustvarjalca 

 

Srečanje z likovnim ustvarjalcem je za otroke posebna izkušnja. Tako lahko spoznajo 

posebnosti nastajanja likovne stvaritve, ob tem pa značilnosti običajnih in manj običajnih 

likovnih orodij, pripomočkov, podlag, likovnih materialov in ravnanja z njimi. Ob nastajanju 

likovne stvaritve imajo učenci možnost postavljanja vprašanj. Neposredno opazovanje 

nastajanja likovnega dela predstavlja avtentično učenje, sama stvaritev pa avtentično učno 

sredstvo (Grimshaw, 1997). Učenci lahko ob aktivnem ustvarjalčevem delu tudi sami izvajajo 

likovno nalogo (Lancaster, 1990). 

 

Učitelj s takim organiziranjem pouka likovne vzgoje pri učencih nadgrajuje in poglablja 

likovno znanje. Z usmerjanjem dejavnosti in učencev vodi učni proces, učna vsebina pa je 
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predstavljena s strani ustvarjalca samega in ne samo s strani razrednega učitelja ali učitelja 

likovne vzgoje, kar nudi nov vir informacij. K temu stremimo in zato spodbujamo tovrstne 

dejavnosti. Predstavitev nastajanja likovne stvaritve pred učenci usmerja tudi učitelj 

razrednega pouka, ki ima manj izkušenj z likovnim ustvarjanjem. Obisk likovnega ustvarjalca 

je za učence dodatna spodbuda k ustvarjalnemu delu, saj se učenci opogumijo in razvijejo 

sveže ideje. Izkušnja je še posebej zanimiva za učence, ki so likovno nadarjeni, in za tiste, ki 

jih to področje dodatno zanima (Lancaster, 1990 in Wagner, 2006). 

 

Obisk likovnega ustvarjalca lahko izvedemo v razredni učilnici ali v učilnici, kjer poteka 

likovni pouk. Še bolje je, da likovnega ustvarjalca z učenci obiščemo kar v njegovem ateljeju 

in učencem omogočimo še pristnejšo izkušnjo in s tem povezano avtentično učenje 

(Grimshaw, 1997). V nekaterih šolah imajo zaposleni likovni pedagogi v prostorih šole 

možnost lastnega likovnega ateljeja, kjer hranijo potrebne materiale, orodja, pripomočke in 

podlage. To je tudi prostor, kjer ustvarjajo, učenci pa ustvarjalca po dogovoru lahko obiščejo 

in se tako učijo v avtentičnem okolju. Na takšen način učencem omogočimo spodbudno 

izvedbo programa, ob tem pa privarčujemo čas in finančna sredstva.  

 

3.3 PROSTOVOLJNE KULTURNE DEJAVNOSTI 

 

Med prostovoljne likovne dejavnosti na šoli uvrščamo likovni krožek, dodatni likovni pouk in 

likovne kolonije. 

 

V likovno interesno dejavnost, likovni krožek, se vpisujejo učenci po interesu in ne po 

likovnih sposobnostih. Likovne vsebine učitelj na podlagi starostne stopnje oblikuje z učenci, 

kjer upošteva njihove želje ter dostopnost materialov in orodij za ustvarjanje. Delo poteka v 

manjših skupinah, kar omogoča individualno obravnavo učencev (Berce-Golob, 1993). V 

okviru likovnega krožka lahko poleg organizirane likovne dejavnosti v šoli učitelj organizira 

tudi obisk galerije, muzeja ali likovnega ateljeja in učencem omogoči izkušnjo, ki nudi 

dodatno motivacijo pri sodelovanju v likovnem krožku, nove ideje in znanje za likovno 

ustvarjanje. 

 

Dodatni pouk z likovno dejavnostjo je organiziran za nadarjene učence, pogosteje pa ga na 

šolah izvajajo na predmetni stopnji (Berce-Golob, 1993). 
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Učenci se pod učiteljevim vodstvom ali samostojno lahko udeležijo tudi likovnih kolonij, ki 

so po navadi namenjene likovno nadarjenim ali pa tistim, ki jih to bolj zanima. Kolonije 

trajajo daljše časovno obdobje in so največkrat organizirane v času počitnic. Njihov cilj je 

poglabljanje znanja in sposobnosti likovnih področij (Berce-Golob, 1993). Največkrat jih 

vodijo likovni ustvarjalci, potekajo pa v likovnih delavnicah (ateljejih), v galerijah oziroma 

muzejih in na prostem. 

 

3.4 UČNE OBLIKE DELA V PROCESU LIKOVNE VZGOJE 

 

Učne oblike dela pri likovni vzgoji predstavljajo interakcijo, ki poteka med učiteljem in 

učenci. Ločimo neposredno poučevanje, kjer ima vodilno vlogo učitelj, in posredno 

poučevanje, pri čemer je v ospredju aktiven učenec (Tacol, 2003). 

 

Neposredno poučevanje 

- Frontalna učna oblika 

Pri frontalni učni obliki dela učitelj nastopa pred celim razredom. Kako dejaven bo pri tem 

učenec, je odvisno od učiteljeve izbire učnih metod in drugih učnih oblik. Učitelj stremi h 

komunikaciji z učenci, ki mu nudijo povratno informacijo. Obliko dela učitelj vnaša v vse 

korake učnega procesa in jo lahko uporablja v razredu ali v avtentičnem okolju, npr. pri pouku 

v naravi ali galeriji (Tacol, 2003). 

 

Posredno poučevanje 

- Individualno delo 

Učitelj pri individualnem delu učenca motivira za samostojno likovno delovanje (spoznavanje 

likovnih posebnosti in likovno izražanje) in mu ob tem s svetovanjem, usmerjanjem in 

podajanjem navodil nudi individualno pomoč. Učno metodo učitelj uporablja v vseh učnih 

etapah, v razredu ali izven njega. Združuje jo s frontalnim učnim delom in ustreznimi učnimi 

metodami (Berce-Golob, 1993 in Tacol, 2003). 

 

- Skupinsko delo 

Učitelj lahko pouk likovne vzgoje vodi tako, da učence razdeli v manjše skupine. Skupine 

lahko izvajajo enake likovne naloge ali pa različne posamezne korake likovnega dela. Da bi 

skupinsko delo dobro potekalo, mora učitelj skupine oblikovati po premisleku. Pozoren je na 
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učenčeve likovne interese in znanja, spol in odnose med samimi učenci. Skupine, ki so 

oblikovane po naključju, bodo po vsej verjetnosti slabo sodelovale. Oblika skupinskega dela v 

razredu, na prostem in v galeriji oziroma ateljeju zahteva več prostora, kar je treba predvideti. 

Skupinsko delo učitelj dopolnjuje s frontalnim delom in izbranimi metodami poučevanja 

(Tacol, 2003). 

 

- Delo v dvoje 

Delo v paru omogoča boljše spremljanje posameznikovega napredka, kot je to mogoče pri 

skupinskem delu. Par likovne teoretske in praktične naloge izvaja tako, da se sproti 

dopolnjuje ali pa si delo razdeli in ga združi na koncu. Potrebna je strpnost. Učitelj pri delu v 

dvoje uporabi tudi frontalno obliko dela, redkeje skupinsko delo. Izbira različne metode dela 

(Tacol, 2003). 

 

3.5 UČNE METODE DELA V PROCESU LIKOVNE VZGOJE 

 

Slovenski osnovnošolski učitelji pri svojem pouku večinoma uporabljajo »klasične« učne 

metode poučevanja, čeprav lahko zasledimo vrsto novih učnih metod obravnave snovi 

(Geršak, Tancig in Novak, 2005). 

 

Učne metode pri likovni vzgoji »se nanašajo na načine dela učiteljev in učencev« (Berce-

Golob, 1993, str. 94). Med učiteljem in učenci omogočajo komunikacijo oziroma 

predstavljajo najboljšo pot, ki bo vodila k uspešni rešitvi likovnega problema. Učna metoda, 

ki jo učitelj izbere, mora učence motivirati in jih usmerjati k novim izkušnjam. Učne metode 

dela pri likovni vzgoji se med seboj povezujejo in dopolnjujejo (Tacol, 2003). 

 

3.5.1 Osnovne učne metode 

 

Besedni (verbalni) metodi 

- Metoda razlage 

Učitelj metodo razlage v procesu likovne vzgoje uporabi, »kadar želi učencem podati še 

nepoznane likovne in druge pojme ali razložiti način uporabe likovnih materialov in 

posebnosti likovnega motiva, ko posreduje likovni problem oziroma likovno nalogo, ki jo 

bodo učenci reševali. Pri tem uporablja pripovedovanje, pojasnjevanje, dokazovanje, 
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opisovanje« (Tacol, 2003, str. 93). Z uporabo metode razlage lahko vir posreduje veliko 

dejstev in informacij v relativno kratkem času, a obenem metoda ne omogoča povratne 

informacije in s tem takojšnje preverljivosti posredovanja. Posredovalec informacij pa ni 

vedno učitelj, to je lahko tudi učenec ali pa zunanji sodelavec (npr. likovni umetnik na obisku) 

(Berce-Golob, 1993 in Tacol, 2003). 

 

- Metoda pogovora 

Za metodo pogovora je značilna dvosmerna komunikacija, poteka namreč med učiteljem in 

učenci ali pa samo med učenci. Način izvedbe dovoljuje takojšnje preverjanje posredovanih 

dejstev in informacij. »Temeljni sestavini te metode sta vprašanje in odgovor« (Tacol, 2003, 

str. 94). Da bi komunikacija v razredu potekala dobro, mora učitelj ustvarjati sproščeno 

vzdušje in učence spodbujati k sodelovanju. Učiteljeva vprašanja se nanašajo na spoznavanje 

likovnih pojmov, biti morajo smiselna, razumljiva in primerna glede na starost, izkušnje in 

znanje. Učitelj med poukom vprašanja postopoma stopnjuje po zahtevnosti. Vsi učenci v 

razredu morajo dobiti priložnost za odgovarjanje, učitelj pa jim mora ob tem nameniti dovolj 

časa za razmislek in jim pokazati, da je njihov odgovor opažen. Učencem mora dovoliti, da 

tudi oni sprašujejo njega, kar je smisel dvosmerne komunikacije. Njegova vloga je lahko pri 

metodi pogovora tudi usmerjevalna, ko v razredu organizira razpravo oziroma diskusijo, npr. 

pri vrednotenju likovnih izdelkov učencev ali likovnoumetniških stvaritev (Berce-Golob, 

1993 in Tacol, 2003). 

 

Dokumentacijski metodi 

Metodi se uporabljata v kateri koli stopnji učnega procesa likovne vzgoje in se pogosto med 

seboj dopolnjujeta. Izvajajo jo lahko učitelj ali učenci (Tacol, 2003). 

 

- Besedilna (tekstovna) metoda 

Z besedilno metodo učenci informacije o likovnih pojmih in njihovih zakonitostih pridobivajo 

iz virov pisnega besedila, kamor uvrščamo učbenike, priročnike, enciklopedije, knjige, revije 

in podobno (Tacol, 2003). 

 

- Metoda dela s slikovnim materialom 

Pri metodi dela s slikovnim materialom učenci pridobivajo informacije, ki se nahajajo v 

različnih oblikah prikaza slikovnega materiala, kamor uvrščamo originalne likovnoumetniške 

stvaritve, fotografije, videoposnetke, računalniške animacije in podobno (Tacol, 2003). 
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Ponazoritvena (demonstracijska) metoda 

Demonstracijska metoda se nanaša na dejavnosti, »ki so usmerjene v predstavitev in kazanje 

učnih sredstev, predmetov, procesov, pojavov, vsega, kar je lahko predmet doživljanja« 

(Tacol, 2003, str. 98). Metoda temelji na aktivnem opazovanju, v ospredju sta vizualna in 

tipna izkušnja. Čutna izkušnja vodi v razumevanje predstavljenega. Z demonstracijo učitelj 

učence spodbudi na intelektualnem in čustvenem področju. Primeri ponazoritve morajo biti 

primerni učenčevi starosti, sama dejavnost pa naj bo razumljiva in naj poteka postopoma, saj 

bodo učenci le tako ostali pozorni. Demonstracija izbranih primerov poteka v razredu, kjer 

uporabimo učna sredstva, kot so fotografije, filmi, makete ipd., lahko pa poteka tudi 

neposredno v življenjskem okolju in naravi ali v likovnem okolju (galerija, muzej, atelje, 

kulturni spomenik na prostem); v teh primerih govorimo o avtentičnem učenju. Demonstrator 

je lahko učitelj, umetnik (v ateljeju, galeriji) ali učenec (Tacol, 2003). 

 

Metoda praktičnega dela 

 »Metoda omogoča čustveno, miselno in ustvarjalno izvedbeno likovno dejavnost učencev« 

(Tacol, 2003, str. 101). Učitelj z besedo, učnimi sredstvi in neposredno izvedbo opredeli 

zakonitosti in ponazori različne tehnične postopke reševanja likovnega problema, ki jih učenci 

uporabijo pri individualnem likovnem izražanju (likovna tehnika). Učitelj pazi, da usmeritve 

za praktično delo ne ovirajo učenčeve ustvarjalnosti (Berce-Golob, 1993 in Tacol, 2003). 

 

3.5.2 Posebne (specifične) učne metode 

 

Pri urah likovne vzgoje lahko učitelj splošne metode učnega dela združuje z nekaterimi 

posebnimi (specifičnimi) likovnimi metodami, ki omogočajo večjo prilagodljivost in 

razgibanost procesa ter večjo aktivno vlogo učenca.  

 

- Metoda širjenja in udejanjanja (elaboriranja) likovnih senzibilnosti stremi k motiviranju 

učencev za doživljanje predmetov in pojavov v okolici ter naravi, razumevanju likovnih 

pojmov in zakonitosti ter izvajanju tehničnih postopkov pri izražanju (Tacol, 2003). 

 

- Metoda estetske komunikacije stremi k samostojnemu in ustvarjalnemu likovnemu 

izražanju učencev, ki da rešitev likovnega problema (Tacol, 2003). 
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- Metoda transponiranja in alternative temelji na učenčevi ustvarjalnosti pri likovnem 

izražanju, ki jo dosega z izrazitim doživljanjem in razumevanjem likovne naloge (Tacol, 

2003). 

 

- Metoda kompleksnosti in prepletanja »omogoča učencem, da povežejo umevanje 

teoretičnega likovnega problema, doživljanje motiva in poznavanje posebnosti likovnih 

materialov in orodij, kar vse skupaj vodi v samosvoj način in izvirno likovno izražanje« 

(Tacol, 2003, str. 107). 

 

- Metoda uzavedanja lastne senzibilnosti temelji na učiteljevem spodbujanju osebnega 

učenčevega likovnega izražanja, stila (Tacol, 2003). 

 

- Metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike skozi lastno izkušnjo 

učencu na podlagi poznavanja likovnih tehnik, materialov, orodij in podlag omogoča 

samostojno raziskovanje in uporabo pri reševanju likovnih problemov (Tacol, 2003). 

 

3.5.3 Dodatne učne metode: ustvarjalni gib  

 

Poleg splošnih in specifičnih učnih metod dela v vzgojno-izobraževalnem procesu likovne 

vzgoje lahko učitelj vključi dodatne metode dela, s katerimi popestri sam proces ter učencem 

omogoči razširjeno obravnavo likovnih vsebin. Ena takih je metoda ustvarjalnega giba (Griss, 

1998). 

 

Ustvarjalni gib učitelji v šoli uporabljajo kot celostno metodo poučevanja, saj ta nudi razvoj 

na psihomotoričnem, intelektualnem, emocionalnem in socialnem področju. Učenci se »z 

gibanjem izražajo, oblikujejo, ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine« (Kroflič in Gobec, 

1995, str. 98). Telo je potemtakem pot do novega znanja (Griss, 1998). 

 

V šolah ni samostojnega predmeta, kjer bi učenci lahko spoznavali umetniški ples in 

ustvarjalni gib; plesno-gibalna vzgoja se prepleta in povezuje z drugimi predmeti: z njo se 

učenci seznanijo pri urah športne vzgoje, glasbeni vzgoji ali poljubno pri interesnih 

dejavnostih (plesnem in dramskem krožku) ali izbirnem predmetu (Geršak, 2011). Metodo 

ustvarjalnega giba lahko uvedemo v redni pouk k vsem predmetnim področjem, v kulturne, 

tehnične, športne dneve, tabore in šole v naravi, šolske predstave, v dopolnilni in dodatni 
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pouk ali ustanovimo posebno interesno dejavnost. Kako, kje in kolikokrat bo ustvarjalni gib 

umeščen v pouk, je torej odvisno od prizadevanj razrednega učitelja (Griss, 1998). 

 

Raziskava, izvedena med letoma 1998 in 2004, kaže, da ustvarjalni gib kot učno metodo dela 

uporablja le dobra četrtina slovenskih osnovnošolskih učiteljev (26,3 %). Razloge gre iskati v 

učiteljevi neizobraženosti, preobremenjenosti za vpeljavo nečesa novega ali pa je učitelje tega 

preprosto strah. Uporaba metode ustvarjalnega giba v višjih razredih v primerjavi z nižjimi 

upada. Ustvarjalni gib je največkrat zastopan pri slovenskem jeziku in glasbeni vzgoji, sledi 

matematika in drugi predmeti. Najmanjkrat je metoda ustvarjalnega giba uporabljena prav pri 

urah likovne vzgoje (Geršak, Tancig in Novak, 2005). Razloge lahko iščemo v mišljenju, da 

so učenci pri likovni vzgoji že »dovolj« dejavni in učitelji tako ne vidijo potrebe, da bi v ure 

vključevali še metodo ustvarjalnega giba. 

 

Ustvarjalni gib nudi možnost za boljše razumevanje in intenzivnejše doživljanje likovnih 

pojmov, kar vodi v ustvarjalno likovno izražanje oziroma reševanje danih likovnih 

problemov. »Učenje preko giba naredi snov dostopno s konkretiziranjem abstraktnega. Otroci 

so vključeni v ustvarjalni proces ter pri tem razvijajo višje sposobnosti mišljenja in socialne 

veščine. S tem otroci dobijo pozitivne odzive na samoizražanje« (Griss, 1998, str. 14). Pouk 

likovne vzgoje, pri katerem je vključena metoda ustvarjalnega giba, je za učence bolj zanimiv, 

iz česar je mogoče sklepati, da so učenci tudi bolj motivirani. Pomembno je, da je metoda v 

pouk uvedena postopoma, saj bodo le tako učenci pri izvajanju gibalnih dejavnosti tudi 

sproščeni (Meško in ost., 2011). Z učenci se o uporabi metode ustvarjalnega giba tudi 

pogovorimo in poslušamo njihova mnenja, ki jih lahko koristno uporabimo v pripravah na 

naslednje ure (Geršak, Tancig in Novak, 2005). 

 

Izvajanje metode ustvarjalnega giba  

 

Ustvarjalni gib v pouk likovne vzgoje vključujemo v vse dele vzgojno-izobraževalnega 

procesa: v uvodni, osrednji in zaključni del. Metodo prav tako lahko izvajamo na vseh 

likovnih področjih: risanju, slikanju, grafiki, kiparstvu in arhitekturi (Griss, 1998). 

 

Za izvajanje metode ustvarjalnega giba potrebujemo dovolj prostora. V razredu lahko klopi 

potisnemo v kot, še bolje pa je, če imamo na voljo telovadnico ali dejavnosti izvajamo na 

prostem. Da bi bila izvedba gibalnih dejavnosti kakovostna, moramo poskrbeti, da imamo nad 
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učenci nadzor, saj ob neposlušnosti in gibanju, ko so učenci nekoliko bolj razigrani, dejavnost 

lahko uide izpod nadzora in tako ne prinese zastavljenih ciljev (Griss, 1998). 

 

Ustvarjalni gib lahko izvajamo v uvodni motivaciji, za katero izberemo nezahtevna gibanja. 

Po navadi jih izvajamo v skupini, saj s tem učencem zagotovimo občutek varnosti ter jih lažje 

nadzorujemo. Lahko se odločimo za izvajanje gibalne dejavnosti v krogu, kjer se bodo učenci 

med seboj opazovali in povezali v celoto. Uvodna gibalna dejavnost naj učence fizično in 

čustveno pripravi na nadaljnje aktivnosti, obenem pa sporoči vsebino ure (Griss, 1998). 

 

Metodo ustvarjalnega giba lahko pri urah likovne vzgoje vključimo v pouk pri »usvajanju 

prostora, orientaciji v prostoru, oblikovanju in spoznavanju prostora, črt, mešanju barv, 

gibanju ob umetniški sliki, gibanju ob mandali, oblikovanju gline …« (Geršak, 2006, str. 78). 

Nekatere dejavnosti ustvarjalnega giba, ki jih lahko vključimo v pouk likovne vzgoje, so 

»vizualizacija in izražanje s plesom, pantomima, didaktične igre z gibanjem in plesom« 

(Meško in ost., 2011, str. 265). 

 

Dejavnosti ustvarjalnega giba lahko izvajamo tudi ob zaključku ure. Z njimi ponovimo 

naučeno učno snov ali pa gibalne dejavnosti uporabimo za sproščanje, ki učence umiri in jih 

pripravi za sledeče šolsko delo (Griss, 1998). 

 

Dejavnosti ustvarjalnega giba je ob končani izvedbi treba analizirati in učence usmeriti k 

razmišljanju, zakaj je bila naloga pomembna in kaj so se iz nje naučili. Učence pri delu lahko 

razvrstimo v več manjših skupin ter tako omogočimo medsebojno opazovanje. Učenci bodo 

dobili občutek, da je njihovo delo opaženo in pomembno, ter se naučili, da je poti do rešitve 

določenega problema več (vidik samoocenjevanja). Učenci bodo ob nastopanju pred drugimi 

učenci pridobili samozavest, opazovalci pa se bodo trudili, da bodo dobra publika in bodo 

nastopajočim podali utemeljeno kritiko (vidik ocenjevanja drugih) (Griss, 1998). 

 

Učitelju se ob gibalnih dejavnostih ni treba gibati z učenci, je pa to vsekakor dober zgled in 

motivacija. Zadostuje vodenje in usmerjanje z natančnimi navodili. Pomaga si lahko tako, da 

za demonstracijo gibalnih dejavnosti prosi učence ali pa predvaja posnetek določene gibalne 

dejavnosti in pri tem pri učencih spodbuja usmerjeno opazovanje (Griss, 1998). 
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Kot primer dobre prakse poučevanja likovne vzgoje s pomočjo metode ustvarjalnega giba 

lahko navedemo raziskavo Prunkove, ki jo je izvedla v 3. razredu osnovne šole. Na likovnem 

področju kiparstva so učenci izdelovali razgiban kip. Poučevala je dva razreda. Eden je 

predstavljal kontrolno skupino, kjer je uporabila klasične metode in oblike dela, drugi pa 

eksperimentalno skupino, kjer je poleg poučevanja s klasičnimi metodami in oblikami dela pri 

urah likovne vzgoje v proces vključila tudi metodo ustvarjalnega giba. Izkazalo se je, da so 

učenci eksperimentalne skupine, ki so obravnavano učno snov spoznavali tudi z metodo 

ustvarjalnega giba, likovne pojme bolje razumeli oziroma doživeli in se pri reševanju likovne 

naloge ustvarjalneje izražali v primerjavi s kontrolno skupino (Geršak, 2011). 

 

3.5.4 Od gibanja in plesa do ustvarjalnega giba 

 

Gibanje 

 

»Gibanje je dogajanje v prostoru in času« (Koban Dobnik, 2005, str. 12). Najdemo ga povsod 

okoli nas; v živi naravi: krošnje dreves se gibajo v vetru, rastline se obračajo po soncu, se 

uklonijo v vetru in dežju, živali se gibajo po svojem teritoriju in iščejo hrano, ptice se v 

hladnejših obdobjih selijo v trope, živali »plešejo« paritvene plese, gibajo se atomi in 

molekule, giba se vesolje s svojimi planeti. Giba se tudi neživa narava: avtomobili, 

industrijski sistemi. Gibanje je ena od osnovnih človekovih potreb. Prav tako gibanje 

nezavedno poteka v našem telesu: gibanje srca, prebavni trakt, krvni obtok (Vogelnik, 1994). 

 

Veda, ki se ukvarja z osnovnimi značilnostmi gibanja človeka, je motorika. Raziskuje 

»fiziološke ravni upravljanja gibalnih dejavnosti, gibalne sposobnosti, gibalne vzorce, gibalni 

razvoj, povezanost čustvenega, socialnega in psihomotoričnega razvoja in vpliv gibalnih 

aktivnosti na organizem« (Koban Dobnik, 2005, str. 12). 

 

»Človekovo gibanje je odvisno od njegovih spretnosti, sposobnosti, značilnosti in znanj« 

(Koban Dobnik, 2005, str. 12). Gibalne spretnosti so znanja, ki jih posameznik lahko usvoji z 

učenjem preko športnih dejavnostih. Gibalne sposobnosti so deloma prirojene, deloma pa jih 

je s človekovo dejavnostjo mogoče pridobiti. Gibalne značilnosti opredeljujejo 

posameznikovo zunanjo podobo in njegovo odzivanje na okolico (Koban Dobnik, 2005). 
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Otroka gibanje spremlja že od otroštva, ko to predstavlja izvor njegove radosti. Otrokovo 

gibanje je sprva slabo motorično razvito, a se z leti groba in fina motorika izboljšujeta. 

Gibalni odziv je spontan, ne naučen. Otroci preko gibanja razumevajo okolico, prav tako pa z 

gibanjem in raznimi gestami spontano izražajo svoje potrebe, spoznanja, občutja in 

razpoloženja v času, ko poteka razvoj jezika in kasneje. Otroci se že kmalu začnejo z 

gibanjem odzivati na glasbo, gibanje pa spremlja tudi igranje vlog. Gibalna govorica učitelju 

omogoča spoznavanje učenca iz drugega zornega kota (Zakkai, 1997 in Koban Dobnik, 

2005). 

 

Moč gibalne izkušnje v otrokovem zgodnjem razvoju lahko potrdimo s Piagetovo teorijo, ki 

pravi, da je s konkretnim motoričnim pridobivanjem informacij povezan razvoj prvih oblik 

kognitivnih (intelektualnih) sposobnosti, ki so pomembne za nadaljnje razumevanje 

kompleksnejših konceptov, abstraktnega (Griss, 1998). 

 

Učinki gibanja  

Gibanje človekovo telo sprošča fizično (mišice in organi) in psihično (duševna napetost). V 

preteklosti so v šolah omejevali gibanje učencev pri pouku in ga nemalokrat tudi strogo 

kaznovali. Danes vemo, da je gibanje za šolarje nujno potrebno, saj zadošča njihovim 

razvojnim potrebam. Energije učencev torej ne gre omejevati, treba jo je le preusmeriti (Griss, 

1998). 

 

»Gibalne dejavnosti razvijajo psihične funkcije in sposobnosti: 

- motorične sposobnosti: koordinacijo, ravnotežje, hitrost, moč, gibljivost, preciznost; 

- samozavedanje: pridobivanje podobe o sebi, orientacija v lastnem telesu, telesna slika, 

telesna shema, zavedanje telesa; 

- zavedanje prostora in časa, ker je gibanje dogajanje v prostoru in času; 

- govor: razumevanje govora drugih (receptivni govor), besedno izražanje (ekspresivni 

govor); 

- zaznavanje oblik, gibanj, dogajanj v okolju: občutljivost (senzibilnost) za dogajanje v 

okolju (tudi socialnem); 

- višje spoznavne funkcije: pomnjenje, predstavljanje, domišljija, mišljenje; 

- ustvarjalnost, ustvarjalna stališča; 

- čustveno in socialno prilagojenost« 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 31). 
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Motorična sposobnost je zaradi samega gibalnega izražanja (ples, ustvarjalni gibu) pomembna 

tudi pri urah likovne vzgoje, ko učenci izvajajo praktične likovne naloge. Učenci urijo 

motoriko, ki se od razreda do razreda izboljšuje – grobi gibi prerastejo v bolj fine oziroma 

preciznejše, ki se odražajo na izdelavi samega likovnega izdelka. 

 

Gibanje ima velik vpliv na možgane. Znanstveniki so ugotovili, da gibanje pripravi in 

organizira možgane za učenje. Več gibanja aktivira zadnji, spodnji del možganov, ki poskrbi, 

da informacije preko živcev potujejo v dele, ki so pomembni za našo koncentracijo. Gibanje 

torej pomeni boljšo oziroma daljšo koncentracijo, posledica česar so boljši učni dosežki. 

Gibanje oziroma fizična vadba je prav tako način za ustvarjanje novih nevronov oziroma 

povečanje števila možganskih celic. Koordinirano in uravnoteženo gibanje pomagata pri 

boljšem delovanju možganov, saj sta leva in desna možganska hemisfera bolje povezani. 

Nevroznanstveniki tudi ugotavljajo, da naj bi fantovski možgani gibanje potrebovali še bolj 

kot dekliški (Burns, 2011). 

 

Teorija mnogoterih inteligenc: telesno-gibalna inteligenca 

 

Howard Gardner je v osemdesetih letih dvajsetega stoletja predstavil teorijo mnogoterih 

inteligenc. Inteligenco je razvrstil v sedem skupin: na jezikovno, glasbeno, logično-

matematično, vizualno-prostorsko, telesno-gibalno, medosebno in znotraj osebno inteligenco 

(Gardner, 1995). 

 

Inteligence so pri posameznikih različno razvite, a vsako od njih lahko izboljšamo. V 

raziskovalnem delu bom pri učencih spodbujala predvsem telesno-gibalno inteligenco, ki je v 

šoli velikokrat zapostavljena. Miselnim dejavnostim namreč pogosto pripišemo višjo 

vrednost, kot pa dejavnostim, pri katerih je v ospredju naše telo (Gardner, 1995). 

 

Telesno-gibalna ali kinestetična inteligenca se pri otrocih in odraslih kaže kot spreten in 

raznolik način obvladovanja lastnega telesa in spretno ravnanje s predmeti, kjer uporabljamo 

grobe in fine motorične gibe, kar je značilno tudi za likovno izražanje (Gardner, 1995). Pri 

pouku jo spodbujamo z gibalnimi dejavnostmi (ustvarjalni gib, ravnanje z likovnimi orodji in 

materiali) in tako učencem omogočamo, da razvijejo svoje potenciale. Otroci telesno-gibalno 

inteligenco v otroštvu uporabljajo naravno za raziskovanje, izražanje in komuniciranje. 

Nekateri celo menijo, da ta vrsta inteligence pride najbolj do izraza prav v otroštvu, nato pa 
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zaradi različnih dejavnosti začne izgubljati svojo težo in veljavo. Eden od razlogov naj bi bil 

tudi učitelj, ki pri učencu gibanje zavira, v ospredje pa postavlja druge načine izražanja (Griss, 

1998). 

 

Ples 

 

Gibanje v plesu opredelimo kot »premagovanje telesne teže in ravnotežja s silo (energijo) in s 

tem spreminjanje položaja in napetosti telesa v prostoru v določeni časovni enoti. Gibanje je 

potemtakem prehajanje iz neravnotežja v ravnotežje in obratno« (Leksikon CZ Ples, str. 99 v 

Koban Dobnik, 2005, str. 14). 

 

»Gibanje je v plesni vzgoji osnovna aktivnost, vendar ni samo sebi namen, ampak predstavlja 

izrazno sredstvo. V plesu je torej človekovo izrazno sredstvo gib. Z njim izraža svoje počutje, 

doživetje, čustvovanje, misli, odnos do sveta. Vsak posameznik se izraža na svojevrsten 

način, ne glede na izrazno sredstvo (beseda, barva, zvok, material, gib …), zato vzgoja 

izražanja spodbuja posameznikovo izvirnost, kreativnost« (Kroflič in Gobec, 1989, str. 7). 

 

»Ples je hkrati izraz posebnosti posameznika, specifike etnične skupine in univerzalnosti 

človeškega bivanja. Je planetarna neverbalna komunikacija« (Zagorc, 1992, str. 3). Ples je 

vrsta gibanja, ki ima določen slog, oblike in tehnike posamezne plesne zvrsti. Pri plesu je v 

ospredju estetska vrednost giba, kar pri nekaterih posameznikih lahko povzroči nelagodje, saj 

se ne počutijo dovolj sposobne in talentirane za izvajanje plesa (Vogelnik, 1994). 

 

Ples je lahko tudi spodbuda za likovno izražanje učencev. 

 

Ustvarjalni gib 

 

Ustvarjalni gib izhaja iz načel sodobnega plesa, ki zahteva svobodo pri individualnem 

izražanju in uporabo nekonvencionalnih oblik gibanja (izraz ustvarjalnosti). Ustvarjalni gib ne 

proizvaja enakih gibalnih vzorcev in torej nima določenih gibov, ki bi bili pravilni ali 

nepravilni. Rešitev danega problema je v različnosti gibalne zamisli in njene izvedbe (Kroflič 

in Gobec, 1995). Prav tako pri ustvarjalnem gibu nismo pozorni na estetsko komponento ali 

na obliko giba, ampak na kakovost in izraznost giba ter povezovalno dejavnost med ljudmi. 
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»Osnovno načelo ustvarjalnega gibanja je povezanost med gibanjem in notranjim 

doživljanjem ter čustvovanjem« (Vogelnik, 1994, str. 6). 

 

Učinki ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu 

Metoda ustvarjalnega giba v splošnem pripomore pri: 

- svobodnem fizičnem in čustvenem raziskovanju; 

- spodbujanju in vključevanju v interakcijo zadržane učence; 

- obvladovanju energije nemirnih in impulzivnih učencev; 

- napredovanju in vključevanju učencev s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni 

proces; 

- izražanju učencev iz manj spodbudnega kulturnega in socialno-ekonomskega okolja 

(nimajo dobro razvite verbalne sposobnosti); 

- sodelovanju in timskem delu v manjših skupinah; 

- medosebnih odnosih; 

- komuniciranju; 

- spoznavanju sebe, drugih udeležencev in okolice; 

- razvijanju empatije; 

- samopotrjevanju; 

- ustvarjalnem mišljenju; 

- ustvarjalnem vedenju; 

- razvoju govora; 

- potrebi po gibanju in aktivnosti; 

- ugodnem počutju učencev (telesna in čustvena sprostitev); 

- ugodnem počutju učiteljev pri poučevanju; 

- izboljšanem razumevanju in zapomnitvi učnih vsebin;  

- daljšem pomnjenju naučenih vsebin; 

- povečevanju motivacije za poglabljanje v učno snov  

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 105 in Griss 1998). 

 

Pozitivne učinke uporabe metode ustvarjalnega giba v slovenskih osnovnih šolah v raziskava 

Geršakove, Tancigove in Novakove po pogostosti uvršča v naslednje skupine: 

- zadovoljstvo, 

- sproščenost, 
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- pozitivni odnosi, 

- telesna aktivnost, 

- ustvarjalnost, 

- komunikacija, 

- miselna aktivnost, 

- izražanje čustev in občutkov, 

- izboljšana koncentracija, 

- domišljija, 

- doživljanje sveta okoli sebe, 

- pozitivna samopodoba, 

- zainteresiranost, 

- motivacija, 

- vživljanje ali empatija, 

- samostojnost, 

- delovna aktivnost  

(Geršak, Tancig in Novak, 2005).  

 

Metoda ustvarjalnega giba ima po omenjeni raziskavi tudi neznaten 2 % delež negativnih 

učinkov, ki se večinoma pojavljajo kot zadržanost učencev, večinoma dečkov, pri izvajanju 

praktičnih dejavnosti, povezanih z ustvarjalnim gibom. Avtorice navajajo, da se je stanje ob 

vztrajanju, »nevsiljevanju« in postopnemu vpeljevanju metode tudi pri teh primerih izboljšalo 

(Geršak, Tancig in Novak, 2005). 

 

Raziskava prav tako kaže pozitivne učinke zadovoljstva učiteljev ob poučevanju z metodo 

ustvarjalnega giba, s čimer se je strinjal 89 % delež sodelujočih. 10 % učiteljev je bilo takih, 

pri katerih učinki poučevanja z metodo ustvarjalnega giba niso bili razvidni (Geršak, Tancig 

in Novak, 2005). 

 

Z učinki metode ustvarjalnega giba na psihomotoričnem, intelektualnem, emocionalnem in 

socialnem področju se je pri nas ukvarjala Krofličeva. Na vzorcu osnovnošolcev, ki so 

obiskovali razredno stopnjo, in njihovih učiteljev je izvedla raziskavo, ki je pokazala, da 

metoda pomembno pripomore pri ustvarjalnem mišljenju otrok (Kroflič, 1999). Izkazali so se 

tudi pozitivni učinki pri »motivaciji, razumevanju učnega gradiva, pomnjenju, ustvarjalnosti, 
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samozavesti, medosebnih odnosih, strpnosti, počutju učencev in učiteljev ter ustvarjalnih 

stališčih učiteljev« (Kroflič, 1999 v Geršak, 2007, str. 135). 

 

Gibalno-plesna vzgoja nastopa tudi v vlogi terapije za učence s posebnimi potrebami. Učence 

v gibalno-plesnem izražanju spodbujamo in jim omogočamo, da se v tem uveljavijo in 

pridobijo samozavest (Kroflič in Gobec, 1995). Raziskave so pokazale očiten napredek 

prizadetih učencev, ki so bili deležni plesno-gibalne vzgoje, na psihomotoričnem, 

intelektualnem, emocionalnem in socialnem področju. Uporaba giba ali plesa pri pouku torej 

lahko pripomore k lažjemu vključevanju učencev s posebnimi potrebami v tradicionalen 

vzgojno-izobraževalni program (Geršak, 2007). 

 

Vrste ustvarjalnih gibalno-plesnih dejavnosti 

 

Gibalno-plesne dejavnosti spodbujajo močno doživljanje. Med seboj se pogosto prepletajo.  

Za dejavnosti je značilno individualno, skupinsko ali frontalno ustvarjanje ob uporabi 

verbalne in neverbalne komunikacije. Učitelj lahko učence v gibalno-plesne dejavnosti uvede 

s svojim gibanjem ali pa jih prepusti lastnim idejam pri iskanju rešitve gibalnega problema 

(Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Gibalne in rajalne igre vključujemo pri športni vzgoji in glasbeni vzgoji. Imajo velik 

socializacijski pomen, saj se učenec po pravilih igre giba po prostoru skupaj z drugimi učenci, 

pri čemer z njimi pride v telesni stik (nebesedna komunikacija) in izgovarja besedilo ali poje 

(govorna komunikacija in gibalni motiv) (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Pantomimo (ponazarjanje, uprizarjanje) v šoli obravnavamo pri družboslovnih predmetih in 

jeziku, lahko pa tudi drugod. Učenec pri pantomimi na podlagi lastnega doživljanja z 

gibanjem posnema in natančno prikaže izbrano dejavnost. Naloga drugih, ki so opazovalci, je 

prepoznati dano dejavnost (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Spontane in usmerjene igre z vlogami, gibno, plesno in govorno dramatiziranje 

(sociodramatske igre) so dejavnosti, kjer učenci na podlagi zunanjih spodbud (likovna, 

glasbena, literarna umetnost, predmeti ipd.) uprizarjajo dejavnosti ter vsebine in pri tem v 

različnih razmerjih izmenjaje uporabljajo besedno in nebesedno komunikacijo (gib) (Kroflič 

in Gobec, 1995). 
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Gibalne didaktične igre izbiramo glede na izbrani predmet ali pa jih ustvarimo sami (Kroflič 

in Gobec, 1995). 

 

4 USTVARJALNOST 

 

»Ustvarjalnost je dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja, sposobnost, osebnostna 

lastnost oziroma poteza. Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje 

situacije v okolju, izvirno preoblikovanje informacij« (Kroflič, 1992, str. 20). 

 

Ustvarjalnost posameznika je odvisna od njegovih dispozicij (dednosti), vzgoje spontanega 

mišljenja (okolja) in učenja ter treninga ustvarjalnega mišljenja (lastna aktivnost).  

 

Raziskave kažejo različne rezultate v pomembnosti oziroma prevladi določenega dejavnika. 

Trstenjak v ospredje postavlja vpliv dednosti in je mnenja, da lahko posameznik tudi pri 

neugodnem vplivu okolja razvije ustvarjalnost. Pečjak temu nasprotuje in zagovarja le 

spodbudno okolje, ki edino poleg ustrezne vaje lahko razvije ustvarjalno mišljenje (Pečjak, 

1987 v Kroflič, 1999). 

 

Fiziološko je za ustvarjalnost pomembno delovanje desne hesmisfere oziroma desne polovice 

možganov, pri čemer pa ne gre pozabiti na soodvisnost leve hemisfere.  

 

Ustvarjalnost spodbujamo z različnimi verbalnimi sistemi, tehnikami ustvarjalnega mišljenja 

in učenja pa tudi preko »umetniških« dejavnosti (likovna vzgoja, glasbena vzgoja, plesna 

vzgoja), ki spodbujajo procese v desni hemisferi. Desna hemisfera je zaslužna za »vizualne, 

prostorske, čustvene, intuitivne procese, ustvarjalne procese, ki potekajo na celosten, 

sintetičen način« (Kroflič, 1992, str. 30). 

 

V sodobnem svetu in v slovenskih javnih šolah posvečamo veliko pozornost razvijanju leve, 

razumsko-logične hemisfere, v kateri potekajo analitični, razumski in verbalni procesi, razvoj 

desne hemisfere in s tem tudi umetniške dejavnosti pa je velikokrat zapostavljen.  

 

Ustvarjalnost je sestavljen pojem, pri katerem opazujemo nekaj dejavnikov, ki pa so pri 

posameznik različno razviti: »fleksibilnost (prožnost mišljenja, iznajdljivost), fluentnost 
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(tekočnost, bogastvo zamisli, porajanje zamisli), originalnost (izvirnost) in elaboracija (način 

izvedbe zamisli)« (Pečjak, 1987, str. 86–88 v Kroflič, 1999, str. 57). Nekateri k dejavnikom 

ustvarjalnosti uvrščajo tudi redefinicijo (nove rešitve) in občutljivost za probleme (zaznavanje 

bistva) (Berce-Golob in Karlavaris, 1991). 

 

Ustvarjalni proces je razdeljen na več faz:  

- faza priprave (raziskovanje problema in odkrivanje njegovih posebnosti); 

- faza inkubacije (dozorevanje in urejanje idej, ki pripeljejo do rešitve problema);  

- faza iluminacije (odkritje rešitve problema); 

- faza verifikacije (preverjanje ustvarjalne narave rešitve)  

(Duh, 2004). 

 

Učenec in njegova ustvarjalnost 

 

Ustvarjalno mišljenje pripomore pri razvoju celostne osebnosti. Ustvarjalnost je v današnjem 

času zaželena kompetenca, zato je spodbuda za njeno razvijanje pomembna naloga šol. O tem 

je treba ozavestiti tudi učence.  

 

Ustvarjalnost je »kvaliteta, ki jo lahko doseže vsak človek v svojem življenju. Ustvarjalnost 

se pri večini posameznikov lahko doseže in bogati tudi skozi vzgojo in izobraževanje. Tega pa 

je sposoben učitelj, ki je tudi sam kreativen in doživlja učni proces kot ustvarjalni akt in ne le 

kot rutinsko opravilo« (Miel, 1968, str. 7 v Duh, 2004, str. 14).  

 

Naloga učitelja je, da ustvarjalnost pri učencu prepozna. Nekatere raziskave kažejo 

pomembnost zgodnjega učenja ustvarjalnega mišljenja in so mnenja, da je določene strukture 

v kasnejšem obdobju človekovega odraščanja nemogoče nadomestiti (Kroflič, 1992). Ko je 

ustvarjalnost pri učencu prepoznana, naj učitelj gradi na njenem razvoju, pri čemer se mora 

zavedati dolgotrajnosti samega procesa (Duh, 2004). 

 

Beaumont in Macomber o otroški ustvarjalnosti pravita: »Vedno, ko se otrok izrazi na način, 

ki je za njega originalen – ne glede na dejstvo, da bi tisoče ljudi lahko naredilo isto stvar pred 

njim – vedno ko se tega posluži, je postopal kreativno« (Čandrlić, 1988, str. 14 v Duh, 2004, 

str. 14). 
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V pedagoškem smislu je torej »kvaliteta ustvarjalnosti izpolnjena, če je posameznik napravil 

nekaj novega zase, nekaj, kar ga zadovoljuje in v tem smislu je koristno od njega, če je 

povezal stvari, ki so bile pred tem nepovezane v njegovi izkušnji in če je produkt presenetljiv 

(torej nov) zanj« (Miel, 1968, str. 5 v Duh, 2004, str. 19). 

 

4.1 USTVARJALNOST V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU 

LIKOVNE VZGOJE 

 

Pomemben cilj likovne dejavnosti je razvoj likovne ustvarjalnosti, ki spada med področja 

umetniške ustvarjalnosti (ločimo tudi znanstveno ustvarjalnost).  

 

Faze ustvarjalnega procesa pri likovni vzgoji sovpadajo oziroma se dopolnjujejo s fazami, ki 

so opisane za splošni ustvarjalni proces. To so: 

- faza učenja (spoznavanje likovnega problema);  

- faza igre (združevanje pridobljenih informacij o likovnem problemu in improvizacija); 

- faza ustvarjanja (prepoznava rešitve likovnega problema); 

- faza dela (realizacija rešitve likovnega problema): 

- faza vrednotenja (vrednotenje rešitve likovnega problema po objektivnih kriterijih in 

likovni senzibilnosti).  

(Duh, 2004). 

 

Ustvarjalnost iščemo v likovnih izdelkih, pri čemer smo pozorni na motive in njihovo 

oblikovanje (Tacol, 1999). 

 

Učenčeva ustvarjalnost v procesu likovne vzgoje se kaže v univerzalnem likovnem stilu, ki ni  

povezan z njegovo osebnostjo ali zgodovino. Učenčevo izražanje izhaja iz notranjih vzgibov, 

njegov cilj ni preoblikovanje družbe. Ustvarjanje se kaže kot neke vrste igra. Pri učencu 

umetniku opazimo sposobnost intenzivnega spontanega doživljanja neposredne okolice. 

Njegova ustvarjalnost je »nestabilna, trenutna in neorganizirana« (Duh, 2004, str. 33). 

 

Glavni kriterij, ki določa ustvarjalnost v likovnem izražanju, je izvirnost. »Kaže se v 

odstopanju od utrjenih šablon, navad, stereotipov, v ustvarjalnem opazovanju okolja, v 

nekonformnosti v procesih opazovanja in tudi v socialnem vedenju oziroma načinu življenja« 
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(Tacol, 1999, str. 37). Za ustvarjalnost v likovnem procesu je pomembna tudi spontanost, ki 

učence ob opazovanju neposredne okolice spodbudi, da predstave o svetu shranijo in jih 

kasneje kot željo po likovnem dosežku preoblikujejo in udejanjijo (Tacol, 1999). 

 

Da bi se učenec lahko ustvarjalno izražal, je pomembno, da učitelj v razredu ustvarja prijetno 

vzdušje, v katerem bo učenec sproščen tako fizično kot tudi psihično (Duh, 2004). 

 

Na ustvarjalnost pri likovnem izražanju vpliva motivacija, ki je lahko notranja ali zunanja.  

Notranja motivacija izhaja iz učenca; to je njegova »radovednost, potreba po raziskovanju, 

ravnanju (manipuliranju), potreba po dosežkih, potreba po reševanju ustvarjalnih nalog, 

potreba po samopotrjevanju« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 28). Nekateri psihologi opozarjajo, 

da je za pravo ustvarjalnost pomembna izključno notranja motivacija (Duh, 2004). 

 

Zunanja spodbuda je lahko verbalna, ko učence spodbudimo z razlago in pogovorom o 

obravnavanih likovnih pojmih ali pa s pozitivno oziroma negativno kritiko, kaznijo. 

Motivacija je lahko tudi »vizualna (izdelki učencev, umetnikov, fotografije iz narave) in 

aditivna (glasba, šum)« (Tacol, 1999, str. 38). 

 

Učitelj, ki želi pri učencih spodbuditi ustvarjalnost v likovnem izražanju, mora poskrbeti za 

vzgojno-izobraževalni proces, v katerem bo v ospredju dejaven učenec, ki bo imel dovolj 

svobode in spodbude, odločnosti ter znanja za iskanje ustrezne individualne rešitve danega 

likovnega problema. 

  

Spoznavanje likovnih problemov naj ne bo omejeno le na razlago pri pouku, temveč naj 

učenci raziskujejo predmete in pojave, ki nas obkrožajo vsakodnevno, pa tudi tiste, ki so 

posebej povezani z likovno vzgojo (galerije z likovnoumetniškimi stvaritvami), torej naj bodo 

izpostavljeni avtentičnemu učenju, pri čemer učitelj uporablja raznovrstne učne oblike in učne 

metode dela (Tacol, 1999). Učiteljeva naloga je spodbujanje pozornega opazovanja, pri čemer 

učencem postavlja vprašanja. Pri učencih naj spodbuja tako aktiviranje spomina že videne 

stvarnosti kot tudi predstavljanje nevidne stvarnosti. Z raznimi sredstvi, kot so zgodbe in 

pesmi, naj spodbuja učenčevo domišljijo. Skozi igro naj omogoči svobodno raziskovanje 

primernih likovnih materialov, pripomočkov in orodij. Z izbiro kakovostnejših potrebščin 

učence dodatno spodbudi za ustvarjalno izražanje, opozori na pomembnost in vlogo 
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umetnikovega dela, umetnine same in umetnosti. Učitelj naj da učencem vedeti, da so pri 

svojem delu uspešni (Belamarić, 1987 v Duh, 2004 in Lancaster, 1990).  

 

Likovna ustvarjalnost v obdobju šolajočega otroka ni nespremenljiva. Največji razvoj 

ustvarjalnosti pri otrocih zaznamo do šestega leta, nato pa se s prihodom v šolo razvoj 

ustvarjalnosti do devetega leta nekoliko umiri in po njem do trinajstega leta zopet naraste 

(Tacol, 1999). 

 

4.2 USTVARJALNOST V DEJAVNOSTIH METODE 

USTVARJALNEGA GIBA 

 

 »Umetnostna vzgoja kot umetniška dejavnost ter ustvarjalna gibalna in plesna vzgoja kot eno 

izmed področij umetnostne vzgoje morajo prispevati velik delež k spodbujanju ustvarjalnosti, 

saj neposredno spodbujajo fiziološke centre, kjer potekajo procesi ustvarjalnega mišljenja« 

(Kroflič, 1992, str. 32). 

 

Ustvarjalni gib temelji na svobodnem individualnem izražanju in uporabi nekonvencionalnih 

oblik gibanja, pri čemer v ospredju ni kakovost giba, temveč njegova ustvarjalna izvedba, ki 

izhaja iz notranjega doživljanja (Vogelnik, 1994). 

 

»Otrok mora najprej misliti produktivno, da bi rešil zastavljeni gibalni problem in nato svoje 

misli izrazil z gibanjem. Razrešiti mora problem na osnovi notranje predstave o strukturi 

situacije. Uskladiti mora kognitivno gibalno strukturo s svojimi gibalnimi zmožnostmi. 

Negotovost, napetost v mislecu - gibalcu je prva motivacijska sila za akcijo« (Gilliom, 1970 v 

Kroflič, 1999). 

 

Raziskave kažejo, da so predšolski otroci, katerih starši imajo nižji socialno-ekonomski status 

(manj spodbudno okolje), bolj gibalno ustvarjalni pri reševanju problemov za razliko od 

otrok, ki prihajajo iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom. Otroci z manj 

spodbudnega okolja naj bi bili deležni več neverbalne komunikacije in naj bi bili tako 

spretnejši in ustvarjalnejši pri gibalnem izražanju. Iz tega sledi dejstvo, da bo otrok, ki prihaja 

iz družine z nižjim socialno-ekonomskim statusom in so njegove spodbude iz okolja v veliki 
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meri neverbalne narave, ob vstopu v šolo doživel poraz, saj današnja šola stremi k razvoju 

levo-hemisferičnih področij (Kroflič, 1992). 

 

Ustvarjalno izvedbo gibalnega izražanja opazujemo pri gibalno-plesnih dejavnostih, ki 

predstavljajo motivacijo za iskanje gibalnih rešitev. Učence spodbudimo z izbiro vedno novih 

učnih vsebin posameznih šolskih predmetov (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Motivacijo za ustvarjalno gibalno izražanje predstavljajo izkušnje o svetu, ki jih učenec 

pridobi ob raziskovanju vsakodnevnega okolja in narave. Spodbuda lahko izhaja tudi iz 

različnih umetniških del; iz likovne, glasbene, literarne, gledališke ali filmske umetnosti 

(Kroflič in gobec, 1995). Pri gibalno-plesnih dejavnostih učence spodbudimo s pripomočki, 

kot so baloni, obroči,raznobarvni kosi blaga, ter z uporabo mask in kostumov (Geršak, 2007 

in Griss, 1998). 

 

V svojem diplomskem delu bom za spodbudo pri izvajanju gibalnih dejavnosti uporabila 

originalne likovne stvaritve in glasbo. 

 

Za merjenje ustvarjalnosti v gibalnih dejavnostih obstajajo različni testi. Eden takih je 

Torrancov test Mislimo ustvarjalno v gibanju, ki temelji na predpostavki, da se ustvarjalnost 

predšolskega otroka najbolj izraža prav skozi kinestetično (gibalno) dejavnost. Ta naj bi bila 

intenzivnejša od tiste, ki izhaja iz verbalne in figurativne dejavnosti (Torrance, 1981 v 

Kroflič, 1999). 

 

Prav tako v gibalnih dejavnostih na podlagi komponent ustvarjalnosti vrednotimo 

ustvarjalnost s podajanjem subjektivne ocene. Takšno vrednotenje temelji na poznavanju 

ocenjevane osebe in ima kot tako tudi nekaj pomanjkljivosti (»halo učinek«, »logična 

napaka«, ocenjevalčeva osebnost). Pri vrednotenju si lahko pomagamo s pripravljenimi 

ocenjevalnimi lestvicami, pri katerih svoje odločitve podajamo številčno, opisno ali grafično 

(Kroflič, 1999). 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

5.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKAVE 

 

Cilj izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa likovne vzgoje je popestriti likovno dejavnost z 

ustvarjalnim gibom in raziskati učinke takšnega učnega procesa.   

 

V ta namen bom izvedla likovno nalogo iz učnega načrta: slikanje motiva po domišljiji v 

toplo-hladnem barvnem nasprotju. Posebnosti toplo-hladnega barvnega nasprotja bodo učenci 

spoznali s pomočjo neposrednega stika s slikarkino dejavnostjo ob nastajanju slike. Likovne 

pojme bodo učenci poglobili z obiskom galerije ob neposrednem opazovanju originalnih 

likovnih stvaritev. Likovno dejavnost, predvsem pa razumevanje likovnih pojmov in njihovo 

uporabo pri likovnem izražanju, bom spodbudila z metodo ustvarjalnega giba, s katero želim 

učence dodatno motivirati, jim narediti pouk usvajanja likovnih pojmov sproščen, privlačen in 

bolj razgiban. Učence želim navdušiti za slikanje in ponovni obisk kulturne ustanove, kot je 

galerija. 

 

Učence(m) želim: 

- omogočiti uvid v posebnosti nastajanja slik z vgrajevanjem likovnih pojmov ob 

slikarkinem ustvarjanju; 

- omogočiti spoznavanje posebnosti likovnih pojmov v galeriji in jih ob tem spodbuditi 

za ponovni obisk kulturne ustanove; 

- omogočiti sproščen, privlačen in razgiban pouk likovne vzgoje s pomočjo različnih 

učnih oblik in metod dela, še posebej z metodo ustvarjalnega giba, ter učence tako 

dodatno motivirati; 

- s pomočjo ustvarjalnega giba spodbuditi interes za spoznavanje in razumevanje 

likovnih pojmov ter njihovo zapomnitev; 

- ob razgibani dejavnosti in aktivnemu učenju s celim telesom spodbuditi k celostnemu 

doživljanju in ustvarjalnemu izražanju. 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Manca Bokal; diplomsko delo 

41 

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V1: Ali učenci ob neposrednem nastajanju slike in izvedbi ustvarjalnega giba uspešno 

dojamejo likovne posebnosti in so pri tem ustvarjalni? 

 

V2: Ali učenci s pomočjo ustvarjalnega giba na sproščen in privlačen način uspešno dojamejo 

pojem toplo-hladnega barvnega nasprotja, ga znajo upoštevati in so zato bolj motivirani? 

 

V3: Ali učenci v galeriji ob opazovanju originalnih likovnih stvaritev prepoznajo spoznani 

likovni pojem in doživljanje ustvarjalno izrazijo z ustvarjalnim gibom? 

 

V4: Ali učenci po izvedbi dejavnosti v galeriji izražajo željo po ponovnem obisku? 

 

V5: Ali učenci pri izvedbi likovne naloge izkažejo pridobljeno znanje o posebnostih toplo-

hladnega barvnega nasprotja in so pri tem ustvarjalni? 

 

5.3 METODOLOGIJA 

 

Opredelitev vzorca  

 

Raziskavo bom izvedla na vzorcu učencev 5. razreda. V vzorec bo zajetih 24 učencev. 

 

Raziskovalna metoda in uporabljeni inštrumenti  

 

Zastavljena raziskovalna vprašanja bom preverjala z deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Uspešnost usvojitve likovnih pojmov in ustvarjalnost učencev bom ugotavljala s 

pomočjo nastalih likovnih izdelkov na podlagi oblikovanih kriterijev, željo po ponovnem 

obisku galerije pa s pomočjo vprašalnika za učence. Ure bom dokumentirala tudi z 

dnevniškimi zapisi in fotografijami (fotoaparat).  

 

Potek raziskave 

 

Raziskava bo razdeljena na tri dele. 
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Pri poučevanju bom uporabljala standardne oblike dela (frontalno, individualno in skupinsko 

delo) ter učne metode, ki jih pripisujemo pouku likovne vzgoje (razlaga, pogovor, delo s 

slikovnim materialom, demonstracija in praktično delo) ter jih združila z metodo  

ustvarjalnega giba. 

 

V prvem delu izvedbe likovnih dejavnosti bo za dojemanje posebnosti nastajanja slike, 

predstavitve slikarskih materialov, pripomočkov in podlag vključen slikar. Za boljše 

dojemanje in doživljanje likovnih pojmov bom pri dejavnostih uporabila ustvarjalni gib. 

Učenci bodo spoznali posebnosti toplo-hladnega barvnega nasprotja. 

 

V drugem delu izvedbe likovne dejavnosti se bodo učenci seznanili z vlogo kulturne 

ustanove, saj bodo obiskali Moderno galerijo v Ljubljani, kjer bodo na podlagi originalnih 

likovnih del poglobili znanje o toplo-hladnem barvnem nasprotju. Prepoznavanje in 

razumevanje toplo-hladnega barvnega nasprotja bodo učenci izkazali z ustvarjalnim gibom. 

 

V tretjem delu pa bodo učenci znanje, ki ga bodo pridobili skozi učni proces, izkazali z 

likovnim izražanjem. Za večje doživljanje likovnega motiva in usvajanje likovnih pojmov 

bodo dejavnosti podkrepljene z  ustvarjalnim gibom. 

 

5.4 PRVA UČNA PRIPRAVA IN ANALIZA UR: SREČANJE S 

SLIKARJEM  

 

Razred: 5. Vrsta učne ure: kombinirana 

Datum: 19. 4. 2013 Učne oblike: frontalna, individualna, 

skupinska 

Število ur: 2 šolski uri Učne metode: demonstracija, razlaga, 

pogovor, ustvarjalni gib 

Likovno področje: slikanje Učna sredstva in pripomočki: računalnik s 

projektorjem, slikarjeva dela, slikarski 

materiali, pripomočki in podlage, barvni listi, 

magneti, boben 

Likovni pojmi: slikarski materiali, 

pripomočki in podlage; slikar, slikarski atelje, 

Medpredmetne povezave: športna vzgoja, 

slovenščina, družba 
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tople barve, hladne barve, toplo-hladno 

barvno nasprotje, galerija 

Cilji: 

Učenec: 

- spozna delo slikarja in njegovo delovno okolje (slikarski atelje); 

- spozna posebnosti trdih in tekočih slikarskih materialov, pripomočkov in podlag; 

- obnovi posebnosti toplih in hladnih barv ter spozna pojem toplo-hladnega barvnega 

nasprotja; 

- razvija občutek za odnose med različnimi barvami; 

- našteje primere toplih in hladnih barv v okolju; 

- opiše posebnosti toplo-hladnega barvnega nasprotja na likovnih delih; 

- razvija likovno domišljijo in domišljijo za ustvarjalni gib; 

- razvija ustvarjalnost; 

- razvija sposobnost opazovanja in pomnjenja; 

- sodeluje s sošolci in se prilagaja delu v skupini ter sprejema odgovornost; 

- se zaveda lastnega telesa in doživlja ugodje ob gibanju ter razvija gibalne sposobnosti; 

- razvija zmožnost neverbalnega izražanja.  

Literatura:  

- Gjud, A., Kroflič, B. (1992). Igra z gibi 3. Gibanje postaja ples. Osnove izražanja s 

plesom. Radovljica: Didakta. 

- Grimshaw, C. (1997). Likovna umetnost. Ljubljana: Modrijan. 

- Učni načrt (2011): program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo RS 

za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

 

 UČITELJ in SLIKAR UČENCI 

UVODNI 

DEL 

- Učencem povem, da jih bo to uro 

obiskala oseba, ki bo predstavila svoj 

poklic in delo, ki ga opravlja.  

 

- Učencem napovem uganko. Povabim jih 

k pozornemu opazovanju, saj jo bom 

prikazala z gibi. S pantomimo prikažem 

poklic slikarja: ogrnem si delovno haljo in 

 

 

 

 

- Pozorno opazujejo prikaz 

uganke. Ugotovijo, da je 

iskana oseba slikar,  na kratko 

opišejo dogajanje. 
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na glavo položim baretko, prikažem 

slikarsko platno na stojalu, v roke 

vzamem paleto, na katero iz tube nanesem 

barvo in jo zmešam s čopičem, na platno 

začnem nanašati barvo.  

 

- V razred povabim slikarja in ga 

predstavim.  

 

- Učencem naročim, da se razporedijo po 

učilnici. Vodim jih, da tudi oni s 

pantomimo prikažejo poklic slikarja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se razporedijo po učilnici in 

po navodilih z gibom prikažejo 

poklic slikarja. Postanejo 

»slikarji«. 

OSREDNJI 

DEL 

- Slikar pove nekaj o sebi in o svojih 

delih, ki jih tudi pokaže. 

 

 

- Slikar učence vpraša, kako imenujemo 

delavnico, kjer slikar ustvarja svoja dela.  

 

- Slikar učence vpraša, kje vse slikar še 

lahko ustvarja. Pokaže in opiše jim 

primere slikarskega ateljeja. 

 

- Slikar učence vpraša, kaj potrebuje za 

svoje delo. Opiše in predstavi jim suhe in 

tekoče slikarske materiale, pripomočke, 

podlage in posebnosti. Na primerih jim 

pokaže uporabo nekaterih materialov in 

pripomočkov. 

 

 

 

- Opazujejo slikarjeva dela in 

mu ob tem zastavijo nekaj 

vprašanj. 

 

- Odgovorijo, da je to slikarski 

atelje. 

 

- Povedo, da slikar lahko slika 

tudi v naravi oz. neposredno 

pred motivom. 

 

- Naštejejo poznane suhe in 

tekoče slikarske materiale, 

pripomočke in podlage ter 

povzamejo nekaj glavnih 

značilnosti.  Ogledajo si 

predstavljene potrebščine in 

primere likovnih tehnik ter 

slikarju zastavljajo vprašanja. 
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- Učence razdelim v štiri skupine po šest 

učencev in jih povabim, da izbrane 

slikarjeve tube z barvami razvrstijo v 

dve skupini.  

 

- S pomočjo barvnega kroga opredelim 

tople in hladne barve, belo in črno barvo. 

 

 

 

 

 

 

 

Suhi slikarski materiali: barvne 

krede, voščenke, barvni 

svinčniki, oglje, pastel. 

Tekoči slikarski materiali: 

flomastri in kemični svinčniki, 

tempera barve, tuš, akrilne 

barve, akvarelne barve, oljne 

barve, luži, gvaš, tekstilne in 

zidne barve. 

Posebnosti materialov in 

tehnik: mozaik, vitraž, 

lepljenka ali kolaž, freska, 

kombinirane tehnike. 

Slikarski pripomočki: čopiči, 

lopatke, prsti, paličice, peresa, 

računalnik (material in orodje). 

Podlage: platno, karton, 

lepenka, papir, risalni list, zid. 

 

- Skupine učencev tube z 

barvami razvrstijo v skupino 

toplih in skupino hladnih barv. 

Pojasnijo odločitev. 

 

- Povedo, kaj pripisujemo 

toplim in kaj hladnim barvam, 

umestijo belo in črno barvo, s 

pomočjo barvnega kroga tudi 

zeleno in vijoličasto. 

 

Tople barve – rumena, 

oranžna, rdeča (dajejo nam 

občutek toplote, poživljajo, 
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- Učencem prinesem barvne liste in jih 

usmerim k razporejanju toplih in hladnih 

barv. 

 

- Učence vprašam, kje v okolju lahko 

opazijo tople in kje hladne barve. 

Usmerjam jih z ogledom na primerih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Slikar učence vpraša, kako nastane 

slika. Ob izdelavi slike, na kateri uporabi 

tople barve in slike, na kateri uporabi 

hladne barve, jim opiše postopek od 

ideje do izvedbe.   

 

 

hitro jih opazimo). 

Hladne barve – zelena, 

vijoličasta, modra (dajejo nam 

občutek hladu, mraza, so resne 

in pomirjajoče). 

Črna in bela »barva« sodita 

med nevtralne barve.  

Zelena in vijoličasta barva 

lahko delujeta toplo. 

 

- Na tablo nalepijo barvne liste 

tako, da jih umestijo v skupino 

toplih in skupino hladnih barv. 

 

- Prepoznajo in naštejejo 

primere pojavljanja toplih in 

hladnih barv v naravi. 

 

Tople in hladne barve 

zaznamujejo: letne čase, 

modne smernice, posebne 

priložnosti, oglaševanje, 

promet, bivanjske prostore, 

službene uniforme, živali v 

naravi. 

 

- Predstavijo svoja razmišljanja 

o nastanku slike. Spremljajo 

slikarjevo ustvarjanje in 

komentirajo uporabo barv. 

Sliki obesijo na tablo, in sicer 

vsako k svoji skupini. 
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- Učence povabim, da se razporedijo po 

prostoru. Povem jim, da se bomo na 

različne načine gibali po učilnici. Pri tem 

jih bom vodila občasno z udarcem na 

boben zamrznila dogajanje, ko bodo 

učenci obstali v položaju in po navodilu 

spremenili način gibanja. Med igro jim 

bom zastavljala vprašanja in jih usmerjala 

k razmišljanju. 

 

- Hodiš naprej po celem prostoru, 

paziš, da se ne zaletiš s sošolcem. 

- Hodiš nazaj, paziš, da se ne zaletiš. 

- Hodiš naprej, poskušaš biti čim 

višji. 

- Hodiš naprej, poskušaš biti čim 

nižji. 

 

- Bodite pozorni na naslednje načine 

gibanja. 

- Tople barve: zavito, cik-cak, 

lahko, nežno, hitro, pospešujoče, 

veselo. 

 

- Učence vprašam, katerim barvam bi 

pripisali takšno gibanje in zakaj. 

 

 

- Bodite pozorni na naslednje načine 

gibanja. 

- Hladne barve: ravno, težko, ostro, 

počasi, enakomerno, žalostno. 

 

- Se razporedijo po prostoru in 

se gibajo po navodilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- So pozorni na načine gibanja. 

 

 

 

 

 

- Ugotovijo, da bi gibanje 

pripisali toplim barvam, saj so 

bili gibi npr. veseli in živahni. 

 

- So pozorni na načine gibanja. 
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- Učence vprašam, katerim barvam bi 

pripisali takšno gibanje in zakaj. 

 

 

 

- Učence povabim, da se razporedijo po 

prostoru. Povem jim, da se bodo tokrat 

prelevili v tube z barvami. Ko bom 

povedala barvo (npr. rdeča), se bodo 

učenci vživeli v sled (rdeče) barve, ki jo 

slikar stisne na platno, in jo prikazali z 

gibanjem po prostoru. Pri tem so 

popolnoma svobodni in se lahko gibajo 

tako, kot se počutijo ob določeni barvi. V 

pomoč jim je lahko prejšnja dejavnost. 

 

- Učencem povem, da bo tudi slikar 

poslušal moja navodila in jih opazoval pri 

gibanju ter bo nekatere barve, ki jih bodo 

učenci »zaigrali«, prenesel na platno in 

nam ga na koncu pokazal.  

 

- Učence vprašam, kako so se ob barvah 

gibali in zakaj tako.   

 

- Slikarja prosim, da nam pokaže med 

dejavnostjo naslikano sliko, na kateri 

prikaže toplo-hladno barvno nasprotje.  

 

- Učence vprašam, katere barve je slikar 

uporabil, zakaj jih je uporabil in kako to 

imenujemo.  

 

- Ugotovijo, da bi gibanje 

pripisali hladnim barvam, saj 

so bili gibi npr. žalostni in 

počasni. 

 

- Se razporedijo po prostoru in 

se gibajo po navodilih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Med dejavnostjo opazujejo 

slikarja pri delu. 

 

 

 

 

- Opišejo gibanje med 

dejavnostjo. 

 

- Si ogledajo nastalo sliko. 

 

 

 

- Naštejejo uporabljene barve 

in ugotovijo, da je slikar 

uporabil tople in hladne barve. 

Povedo, da je to toplo-hladno 
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- Učencem napovem obisk Moderne 

galerije v Ljubljani.  

 

- Učencem zastavim vprašanja: 

- Ste že bili v galeriji? Ste že bili v 

Moderni galeriji? 

- Vam je bilo všeč ali ne? 

- Kaj vam je bilo všeč in kaj ne? 

- Kako pogosto obiščete galerijo? S 

kom?  

- Kdo vas vodi po galeriji? Ste bili 

kdaj na kakšni delavnici? 

barvno nasprotje ali kontrast. 

 

- Si ogledajo sliko Moderne 

galerije v Ljubljani. 

 

- Odgovorijo na zastavljena 

vprašanja. 

ZAKLJUČNI 

DEL 

 

 

 

 

 

 

 

- Učence razdelim v štiri skupine po šest 

učencev. Vsaka skupina dobi mošnjiček z 

listki, na katerih je zapisana zaporedna 

številka in izbrana barva. Vsak listek v 

mošnjičku ima zapisano drugo barvo 

(rumena, oranžna, rdeča, zelena, 

vijoličasta, modra). Vsak učenec iz 

mošnjička izvleče svoj listek. Z igro začne 

učenec, ki je izžrebal listek z zaporedno 

številko 1, nadaljuje 2. učenec in tako 

naprej. Učenec z gibom oz. gibanjem 

prikaže asociacijo na barvo, ki jo je 

izžrebal. Drugi učenci v skupini 

uganjujejo, katero barvo je nastopajoči 

izžrebal in kaj je prikazal. 

- Po navodilih igrajo igro. 

 

Analiza učnih ur  

 

Učenci so me pričakali v veselem vzdušju, saj sem prejšnje leto pri njih opravljala obvezno 

enomesečno prakso, med katero smo se dobro spoznali in odlično sodelovali. V razredu je 
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bila poleg razredničarke prisotna tudi diplomirana slikarka Lara Ješe, ki je pri učencih 

vzbudila veliko zanimanja. 

 

Po uvodnem nagovoru so učenci ugibali prikazano uganko Poklic slikarja, kjer so bili 

uspešni. Medtem ko je slikarka pripravljala delovno okolje, sem učence vodila, da so z gibom 

tudi sami postali »slikarji«. Dejavnost jih je motivirala in sodelovanje je bilo zadovoljivo (z 

izjemo treh učencev, ki so bili nekoliko zadržani in niso prav dobro vedeli, kako bi poklic 

slikarja prikazali s pantomimo oziroma z gibom). Drugi so se ob dejavnosti vidno zabavali in 

drug drugega opazovali. 

 

Sledila je predstavitev poklica. Učenci so bili najbolj navdušeni nad slikarkinimi deli, ki so 

bila narejena v različnih likovnih tehnikah in so si jih lahko pobliže ogledali. Postavili so ji 

tudi nekaj zanimivih vprašanj: zanimalo jih je, kako lahko naslika motiv tako dobro, da 

izgleda kot fotografija; koliko časa potrebuje, da slika nastane; kako se je navdušila za poklic 

in kakšno šolo je morala dokončati ter podobno. Učenci so izkazali poznavanje nekaterih 

likovnih podlag, materialov in orodij ter posebnih slikarskih tehnik, kot so vitraž, mozaik, 

kolaž in freska. Na primerih so spoznali tudi slikarkin delovni prostor, atelje (Sliki 1 in 2). 

 

Slika 1: Predstavitev slikarkinega poklica 

 

 

Slika 2: Primer likovnih tehnik (svinčnik in 

tempera barva)

 

Učenci so se pri razvrščanju in opredeljevanju toplih in hladnih barv dobro odrezali. Prav tako 

so uspešno navedli primere pojavljanja barv v okolju in njihov vpliv na ljudi. Z zanimanjem 

so spremljali, kako v živo nastaja slika v toplih in slika v hladnih barvah. Bili so presenečeni, 

da slika lahko nastane tako hitro. Slikarka je poudarila, da so to preprosti motivi (Slika 3). 
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Slika 3: Razvrstitev toplih in hladnih barv 

 

Ob napovedi igre, povezane z gibanjem, so bili učenci navdušeni. Dejavnost Domišljijsko 

gibanje ob barvi (Sliki 4 in 5) so razumeli in se ravnali po navodilih. Bili so nekoliko razživeti 

in v razredu je postalo precej glasno, pri čemer pa se je boben izkazal za dober način 

umirjanja. Posamezniki so se v igro vživeli celo tako, da so ob navodilu »žalostno gibanje« to 

pokazali tudi z glasom. Ko sem jih opozorila, da to ni namen igre, so jok prikazali le z gibom, 

hoja je ostala »žalostna«. Ob vprašanju, katero gibanje bi lahko pripisali toplim in katero 

hladnim barvam, so z lahkoto ugotovili pravilno in to tudi obrazložili. 

 

 

Slika 4: Učenci se gibajo "nizko" 

 

 

Slika 5: Učenci se gibajo "zavito"

Pri igri Barve iz tub (Sliki 6 in 7) so učenci brez težav z gibom prikazali svoje razumevanje in 

doživljanje posamezne barve. Opozorila sem jih, da gibanje, ki ga bodo kazali, ni pravilno ali 

napačno in da ni pomembno, kako to počne sošolec. Njihova ustvarjalnost v gibanju je še bolj 

prišla do izraza, ko sem dala navodilo, da se gibajo na mestu in ne po prostoru. Učenci so bili 

med dejavnostjo sproščeni, prav nihče ni bil niti malo zadržan. Motiviral jih je tudi zvok 

bobna, ki je bil znak, da svoje gibanje zamrznejo. Različne pozicije »zamrznitve« so se jim 

zdele zabavne in nenavadne. 
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Slika 6: Učenci prikazujejo toplo barvo 

 

Slika 7: Učenci prikazujejo hladno barvo

 

Na slikarkinih delih, ki jih je prinesla na ogled in na delu, ki ga je ustvarila neposredno v 

razredu, smo skupaj iskali toplo-hladno barvno nasprotje (Slika 8). Učenci so prepoznali 

izbrane tople in hladne barve in uporabo znali razložiti. 

 

 

Slika 8: Slikarka pred sliko s toplo-hladnim barvnim nasprotjem 

 

Napovedala sem obisk Moderne galerije v Ljubljani, kjer bomo še podrobneje raziskovali 

dela, na katerih opazimo tople in hladne barve ter toplo-hladno barvno nasprotje. Vsi učenci 

so že bili v galeriji pod vodstvom učitelja, peščica tudi izven šolskih dejavnosti, a le nekaj jih 

je obiskalo izbrano ustanovo. Po pričevanjih so jim bila v galeriji všeč likovnoumetniška dela, 

ena bolj in druga manj. Vodil jih je kustos pedagog ali zaposleni galerijski animator. 

 

V zaključnem delu so učenci po skupinah igrali igro Rumena kot… (Sliki 9 in 10). Navodila 

so razumeli, a so bili pri pantomimi in predvsem pri izbiri idej za prikaz izbrane asociacije 
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nekoliko zadržani. V treh skupinah od štirih so učenci na primer pri rumeni barvi pokazali 

sonce. Morda bi bilo na tem mestu ustrezno učencem dati več časa, da si zamislijo dober 

motiv in razvijejo idejo, kako ga prikazati, da sošolci z ugibanjem ne bi imeli tako lahke 

naloge.  

 

Učenci so imeli pri razvrstitvi v skupino svobodno izbiro. Skupine so bile večinoma ločene na 

dekliške in fantovske. Do nekaterih učencev so bili drugi zadržani in z njimi niso želeli 

sodelovati. Taki učenci so bili na koncu zbrani v svoji skupini, v kateri pa so prav tako težko 

sodelovali. Po videnem in pogovoru z razredničarko ugotavljam, da je zaradi odnosov v 

razredu skupinsko delo za nekatere učence manj primerno. Tudi če bi jih razdelila naključno, 

bi do trenj v skupinah najverjetneje vseeno prišlo. Zaradi enega učenca je lahko prikrajšana 

celotna skupina. Nasprotno je učenka ob koncu ure dejala, da je vesela, da jo je tokrat skupina 

razumela in ji dala priložnost za kakovostno sodelovanje. Skupine, v katerih so bili učenci, ki 

se med seboj dobro razumejo, so delovale bolj usklajeno, umirjeno in v prijetnem vzdušju. 

Nesproščeni so bili tisti, ki so morali sodelovati  s sošolcem, s katerim se ne razumejo. 

 

 

Slika 9: Učenke so izžrebale svojo barvo 

 

Slika 10: Učenci igrajo pantomimo

 

Ob koncu ure so učenci na liste anonimno zapisali svoja mnenja o poteku ur likovne vzgoje. 

Vsi učenci so izkazali odobravanje. Všeč jim je bilo, da jih je obiskala slikarka in jim 

predstavila svoje delo, na podlagi katerega so se naučili nekaj novega. Pritegnilo jih je tudi 

nastajanje slik, ki jih je slikarka ustvarila med urama. Vsem učencem so bile všeč igre, pri 

katerih so se lahko veliko gibali in se ob tem sprostili. Učenka je zapisala, da ji je slikarka 

dala navdih, da bi to postala tudi sama. 
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Uri sta se zavlekli še v odmor, saj je prošnja učenke, da bi ji slikarka narisala želen motiv, 

spodbudila tudi ostale učence. Vsi so se zgrnili okoli mize in opazovali njeno risanje (Slika 

11). Prav vsakemu je ugodila in mu izročila risbo. Ker je bilo naročil preveč, si je želje 

zapisala in jim obljubila, da jim bo risbe prinesla prihodnjič. Verjamem, da si bodo drugačni 

uri likovne vzgoje učenci zapomnili tudi po tej slikarkini gesti, ki je marsikomu polepšala dan 

in učence navdušila nad slikanjem in tudi risanjem. Opazila sem, da sta medtem učenec in 

učenka vzela list papirja in tudi sama poizkušala nekaj narisati, kar sta kasneje pokazala in 

slikarki izročila v dar. 

 

 

Slika 11: Slikarka riše za učence 

 

5.5 DRUGA UČNA PRIPRAVA IN ANALIZA UR: URA V GALERIJI 

 

Razred: 5. Vrsta učne ure: kombinirana 

Datum: 26. 4. 2013 Učne oblike: frontalna, individualna, 

skupinska 

Število ur: 2 šolski uri Učne metode: razlaga, pogovor, 

demonstracija, ustvarjalni gib 

Likovno področje: slikanje Učna sredstva in pripomočki: boben 

Likovni pojmi: galerija, muzej, slika, slikar, 

likovna stvaritev, likovni ustvarjalec, tople 

barve, hladne barve, toplo-hladno barvno 

nasprotje, abstraktno slikarstvo 

Medpredmetne povezave: športna vzgoja, 

družba 

Cilji: 

Učenec: 
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- se seznani z vrednostjo galerije in muzeja; 

- opiše, kaj je likovna stvaritev in kdo je likovni ustvarjalec; 

- opredeli pravila obnašanja v galeriji; 

- spozna pomembne originalne likovne stvaritve s področja slikarstva domače 

dediščine; 

- opiše posebnosti toplo-hladnega barvnega nasprotja na likovnih delih; 

- spozna primere abstraktne umetnosti; 

- razvija sposobnost opazovanja in pomnjenja; 

- razvija likovno domišljijo in domišljijo za ustvarjalni gib; 

- razvija ustvarjalnost; 

- sodeluje s sošolci in se prilagaja delu v skupini ter sprejema odgovornost; 

- se zaveda lastnega telesa, doživlja ugodje ob gibanju in razvija gibalne sposobnosti; 

- razvija zmožnost neverbalnega izražanja.  

Literatura:  

- Grimshaw, C. (1997). Likovna umetnost. Ljubljana: Modrijan. 

- Pogačnik Grobelšek, H. (2002). Izbrana dela slovenskih avtorjev iz zbirk Moderne 

galerije 1950–2000. Ljubljana: Moderna galerija. 

- Učni načrt (2011): program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo RS 

za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

- Vogelnik, M. (1994). Ustvarjalni gib. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij 

Slovenije. 

 

 UČITELJ UČENCI 

UVODNI 

DEL 

Ob prihodu v galerijo učencem zastavim 

vprašanja: 

 

- Kaj je likovna stvaritev?  

 

 

 

- Kdo je likovni ustvarjalec?  

 

 

- Odgovarjajo na vprašanja. 

 

 

- Povedo, da so to slike, kipi, 

arhitektura. Likovna stvaritev 

nosi neko sporočilo. 

 

- Je oseba, ki po  lastnem 

navdihu preko razumevanja in 

doživljanja narave in družbe 
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- Ali lahko likovne stvaritve vidimo le v 

galerijah in muzejih?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Učencem pojasnim pravila obnašanja v 

galeriji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ustvari likovno stvaritev.  

 

- Vidimo jih lahko na vsakem 

koraku; ko se sprehajamo po 

mestu in opazujemo 

arhitekturo, lahko obiščemo 

cerkve, ki so poslikane s 

freskami in vitraži in hranijo 

veliko kipov, razstave likovnih 

stvaritev pa ustvarjalci 

prirejajo tudi v parkih in čisto 

običajnih prostorih, npr. v 

kavarnah. 

 

- Seznanijo se s pravili 

obnašanja, jih razumejo in se 

jih držijo med obiskom. 

 

- V kulturni ustanovi govorimo 

potiho, saj glasno govorjenje 

lahko moti druge obiskovalce 

pri opazovanju del in 

poslušanju pripravljenih 

posnetkov. 

- Med razstavljenimi predmeti 

(eksponati) hodimo v paru in 

sledimo koloni pred sabo. 

- Razstavljene predmete le 

opazujemo (ponavadi od daleč 

bolje vidimo) in se jih nikoli 

ne dotikamo, če učiteljica ne 

pove drugače. 

- Če nas kaj zanima, dvignemo 
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- Učence povabim, da se razporedijo po 

prostoru. Vsak učenec si zamisli svojo 

najljubšo toplo in najljubšo hladno barvo 

ter jo ob zvoku bobna, ki je znak za 

začetek, ponazori z gibi. Povem jim, da 

lahko prikažejo občutke, ki jim jih barva 

sproža ali pa barvo povežejo z 

dogodkom, ki jih nanjo spominja. Med 

gibanjem z udarcem na boben dogajanje 

»zamrznem«, učenci pa pri tem 

spremenijo gibanje. Če imamo čas, 

učenci prikažejo npr. tudi mojo najljubšo 

toplo in hladno barvo. 

roko in vprašamo učiteljico. 

-  Med vodstvom po galeriji 

poslušamo navodila, ki nam jih 

daje učiteljica. 

 

- Se razporedijo po prostoru in 

se gibajo po navodilih. 

OSREDNJI 

DEL 

- Z učenci se sprehodimo med 

razstavljenimi likovnimi deli. Skupaj 

raziskujemo in na originalih iščemo 

tople in hladne barve ter toplo-hladno 

barvno nasprotje. Osredotočimo se na 

področje slikarstva. Ob delih se 

pogovarjamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na originalnih likovnih delih 

prepoznavajo pojme tople 

barve, hladne barve in toplo-

hladno barvno nasprotje.                 

 

Tone Kralj: Kmečka svatba, 

Janez Bernik: Veliko pismo, 

Živko Marušič: Pogovor s 

ptički, Veno Pilon: Milka, 

Matija Jama: Pejsaž, Gregorij 

Perušek: Simfonija 

ameriškega zapada, Sergej 

Kapus: Vrata ognja 
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- Učence povabim, da se mi pridružijo 

ob sliki Sergeja Kapusa: Dva in ob sliki 

Gustava Gnamuša: Brez naslova. Želim, 

da si v tišini vsak zase ogleda sliko in o 

njej razmisli. Pozoren je na občutke, ki 

mu jih slika sproža. 

 

- Učence povabim, da se razporedijo po 

prostoru. Ob zvoku bobna, ki naznanja 

začetek, učenci z gibanjem svojega 

telesa po prostoru ali na mestu prikažejo 

občutja, ki so jih dobili ob opazovanju 

slike. Enako naredimo pri tudi pri drugi 

sliki.  

 

- Z učenci se pogovorim o opazovanih 

slikah. Na Kapusovi sliki opazimo čiste 

barve v toplo-hladnem barvnem 

nasprotju, na Gnamuševem delu pa 

hladne barve, vijoličasto in zeleno. 

 

- Učence povabim, da se mi pridružijo 

ob slikah Staneta Kregarja: Zid 

ustreljenih in Po žetvi. Želim, da si v 

tišini vsak zase ogleda sliki in o njima 

razmisli.  

 

- Ponovno povabim učence, da se 

razporedijo po prostoru. Ob zvoku 

bobna, ki naznanja začetek, učenci z 

gibanjem svojega telesa po prostoru ali 

na mestu prikažejo občutja, ki so jih 

dobili ob opazovanju slike. Enako 

- Si ogledajo posamezno sliko 

in o njej razmislijo. 

 

 

 

 

 

- Se razporedijo po prostoru in 

se gibajo po občutku. 

 

 

 

 

 

 

- Ubesedijo svoje razmišljanje 

o izbranih delih in gibanje, ki 

so ga ob tem izvajali. 

 

 

 

- Si ogledajo posamezno sliko 

in o njej razmislijo. 

 

 

 

 

- Se razporedijo po prostoru in 

se gibajo po občutku. 
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naredimo tudi pri drugi sliki.  

 

- Učence vprašam, kako so se med 

nalogo gibali (enako ali različno) in 

zakaj. Želim, da mi opišejo gibanje ob 

posamezni sliki in povedo, kaj jih je pri 

tem vodilo, da so izbrali določeno 

gibanje (tople in hladne barve, barvni 

nanosi).  

 

- Učence vprašam, kaj lahko opazijo na 

sliki, če na njej ni predmetov, naslikanih 

tako, kot jih lahko vidijo v svoji okolici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Učence razdelim v štiri  skupine po 

šest učencev. Naloga učencev je, da se 

 

 

- Ubesedijo svoje razmišljanje 

o izbranih delih in gibanje, ki 

so ga ob tem izvajali. 

 

 

 

 

 

- Odgovorijo, da je to slika, 

na kateri ne vidimo realnih 

podob. Sporočilo je skrito v 

barvi. 

 

Na nekaterih slikah opazimo 

realne oblike, kot jih npr. 

lahko vidimo na fotografiji, 

na nekaterih slikah opazimo 

izrazito poenostavljene 

oblike živali, ljudi, 

predmetov, na drugih slikah 

pa ne vidimo nikakršne 

podobnosti naslikanih oblik z 

realnimi oblikami – takrat 

rečemo, da slika zaživi z 

barvami. Slike sporočilo 

prenašajo z barvo, nanosom 

barve, velikostjo slike in ne 

nujno z vidnimi oblikami. 

 

- Skupine sestavijo gibalno 

zgodbo in jo odigrajo pred 
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po skupinah pogovorijo o slikah Staneta 

Kregarja, ki so ju opazovali. Vsak 

učenec v skupini z drugimi deli svoje 

misli in občutja ob opazovanju. Učenci 

skupaj sestavijo gibalno zgodbo oz. se 

spremenijo v slikarje, ki bodo tokrat 

sliko ustvarili z gibanjem telesa in tako 

prikazali vsebino slike, kot si jo 

predstavljajo sami. Skupine sestavijo 

gibalno zgodbo za eno sliko (po dve in 

dve skupini) in jo prikažejo drugim. 

Nekaj učencev ubesedi nastop, gledalci 

pa podajo mnenje. 

drugimi. Na kratko pojasnijo, 

kaj so prikazali, in poslušajo 

mnenja sošolcev. 

ZAKLJUČNI 

DEL 

- Učenci se posedejo v krog. Obrnejo se 

tako, da vsak učenec kaže hrbet drugemu 

učencu in roke položi na ramena tistega, 

ki ga ima pred seboj.  Učenci masirajo 

hrbet sošolca tako, da nanj slikajo z 

namišljenim čopičem. 

 

Odpravimo se do garderobe in se vrnemo 

nazaj v šolo. 

- Drug drugega masirajo po 

hrbtu. 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza učnih ur 

 

Načrtovanje in izvedba učnih ur sta terjala obsežnejšo pripravo. Poskrbeti je bilo treba za 

varen prevoz učencev do Moderne galerije v Ljubljani in jih pripraviti na obisk kulturne 

ustanove, kjer veljajo posebna pravila obnašanja. Prav tako pa sem se morala podrobno 

pozanimati o razstavljenih stvaritvah v galeriji, ki sem jih izbrala na podlagi obravnavanih 

likovnih pojmov. 

 

Z mestnim avtobusom smo se odpeljali proti središču mesta, kjer se nahaja Moderna galerija. 

Odložili smo garderobo in začeli z ogledom. 
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V prvem prostoru smo še enkrat ponovili pravila, ki veljajo v galeriji. Pogovorili smo se o 

pomenu galerij in muzejev, posebej o Moderni galeriji, in o likovnih stvaritvah. Učenci so bili 

zbrani in so pri vprašanjih pokazali določeno znanje, ki smo ga le nadgradili (Slika 12). 

 

 

Slika 12: Uvod v galerijsko izkušnjo 

 

Ob igri, kjer so učenci s telesi pokazali svojo najljubšo toplo in najljubšo hladno barvo, so bili 

sproščeni. Nekateri so barvo izkazali z načinom gibanja, nekateri pa so s pantomimo prikazali 

realne predmete in pojme. Za najljubšo toplo barvo so kazali na primer sonce, rože, srce kot 

ljubezen. Za najljubšo hladno barvo je veliko učencev izbralo modro in jo prikazalo kot 

valovanje morja ali plavanje v morju. Ocenjujem, da so bili učenci pri gibalni dejavnosti 

ustvarjalni (Sliki 13 in 14). 

 

 

Slika 13: Učenec prikazuje najljubšo hladno 

barvo 

 

Slika 14: Učenec prikazuje najljubšo toplo barvo

 

Sledilo je raziskovanje slik, na katerih lahko opazimo tople barve (prim. Janez Bernik: Veliko 

pismo, slika 17), hladne barve (prim. Veno Pilon: Milka) in toplo-hladno barvno nasprotje 

(prim. Matija Jama: Pejsaž, slika 15). Slikam, na katerih so upodobljene realne podobe (Sliki 
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15 in 16), so sledile slike, kje teh realnih oblik ni videti (Slika 17). Ob originalnih likovnih 

stvaritvah smo se pogovarjali; učenci so bili pozorni na barve, velikost in obliko formata ter 

barvne nanose (slikarjeve poteze). Pokazali so razumevanje usvojenih pojmov. 

 

Razumevanje uporabe toplih in hladnih barv na slikah ter občutja, ki so jih ob tem pridobili, 

so učenci izkazali s primernimi gibi, ki so jih izvajali po prostoru ali na mestu. 

 

 

Slika 15: Odkrivanje posebnosti toplo-hladnega barvnega nasprotja 

 

Slika 16: Učenec opazuje sliko z deloma 

prepoznavnimi oblikami 

 

Slika 17: Učenci na sliki opazujejo tople barve, 

realnih oblik ne opazijo

 

Ogledali smo si tudi nekaj zanimivosti, ki niso del obravnavanih likovnih pojmov. Učence so 

najbolj zanimala nenavadna dela, ki pravzaprav niso spominjala npr. na kip, kot je delo Slavka 

Tihca z naslovom Kinestetični objekt (Vertikale) (Slika 18). Učenci so opazili tudi kip 

nedoločljive oblike, vsebino pa delo izraža z barvo (Slika 21). 
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Slika 18: Učenci so začudeni nad razstavljeno 

umetnino 

 

Slika 19: Ogled umetnine od blizu 

 

 

Slika 20: Navdušenje nad umetnino na tleh 

 

Slika 21: Kip se izraža z barvo 

 

Učenci so bili motivirani, ko so na slikah iskali in prepoznavali naslikane oblike ali si 

poizkušali zamisliti, kakšno sporočilo nosijo slike. Najbolj so jih prevzela prav dela, na 

katerih ni moč zaznati realnih podob, veliko pa sporočajo barve. Navdušenje so izkazovali s 

samostojnim raziskovanjem del.  

 

Ob izražanju čustev in občutij z gibi ob opazovanju slike Gustava Gnamuša: Brez naslova 

(Slika 22), se je pokazalo, da so učenci sliko doživeli različno, saj so bili nekateri gibi bolj 

živahni, nekateri pa bolj umirjeni. Nekateri so na sliki videli vijoličasto in zeleno barvo, ki 

smo ju definirali kot hladni barvi, nekaterim pa sta se prikazani barvi zdeli bolj topli, čeprav 

naj bi bili hladni. Lahko rečem, da je več učencev pokazalo gibe, ki spominjajo na hladne 

barve. Učenci so po gibanju ubesedili svoja doživljanja, razložili smo, da so na sliki res 

uporabljene hladne barve, a delo vseeno lahko na nas delujejo toplo (barvni krog). 
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Slika 22: Učenci razmišljajo o občutkih, ki jih zaznajo ob sliki 

 

Ob sliki Sergeja Kapusa z naslovom Dva (Slika 23), na kateri je prikazano toplo-hladno 

barvno nasprotje, so učenci z gibanjem teles prikazali občutja ob opazovanju umetniškega 

dela. Ker je bilo ob našem ogledu tudi nekaj drugih obiskovalcev in je prostor pred omenjeno 

sliko omejen, učencem ni dopuščalo velike svobode pri gibanju. Učenci so bili v gibanju 

veseli, živahni in razgibani, čeprav so na sliki tako tople kot tudi hladne barve. Enega od 

učencev je slika spominjala na ljudi, ki drvijo po mestu in so različno oblečeni. 

 

 

Slika 23: Gibanje ob sliki s toplo-hladnim barvnim nasprotjem 

 

Ob izražanju čustev z gibi ob slikah Staneta Kregarja: Boj in Po žetvi (Slika 24) se je 

pokazalo, da so učenci posamezni sliki doživeli različno, saj so bili tudi njihovi gibi enkrat 

bolj živahni in drugič bolj umirjeni. Učenci so prikazali tisto, kar so opazili; to pa je bila barva 

(Sliki 25 in 26). Opozorila sem jih, da sliki nista primera čistih toplih in čistih hladnih barv. 

Barve je slikar mešal z belo in črno barvo, ki pa sta nevtralni barvi. Sliki sem izbrala zato, ker 
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sta razstavljeni ena poleg druge, to pa nudi odlično organizacijo aktivnosti in možnost 

neposredne primerjave. Pred slikama je dovolj prostora, ki učencem omogoča svobodno 

gibanje po prostoru. Cilj, da slika lahko sporoča tudi z barvo, ne pa samo z oblikami, je bil 

dosežen.  

 

 

Slika 24: Primerjava slike s toplimi in slike s hladnimi barvami 

 

 

Slika 25: Učenci z gibanjem prikazujejo sliko s 

toplimi barvami 

 

Slika 26: Učenci z gibanjem prikazujejo sliko s 

hladnimi barvami

 

Na podlagi izbranih likovnih del so učenci po skupinah predstavili gibalne zgodbe. V skupine 

so bili uvrščeni po predhodnem razmisleku, kar se je izkazalo za dobro, saj so bile skupine 

mešane in v njih niso bili združeni učenci, pri katerih bi lahko pričakovali, da bodo povzročali 

nemir in s tem onemogočali delovanje drugih članov (Slika 27). Ideje, kaj določena slika 

sporoča, so bile inovativne in ni bilo učenca, ki v skupini ne bi predlagal svoje zamisli 

oziroma pojasnil opaženega. Skupine so dobro sodelovale, učenci so sestavili scenarij in 

zgodbo gibalno uprizorili, pri čemer so pokazali ustvarjalnost (Slika 28). Bili so sproščeni, 

nastopanje pa se jim je zdelo zabavno, kar so pokazali z veliko željo po sodelovanju. Slika, na 

kateri so opazili tople barve, jih je spominjala na jesen, saj sta skupini gibalne zgodbe 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                               Manca Bokal; diplomsko delo 

66 

poimenovali Izgubljena dečka v jesenskem dnevu (Slika 29) in Jesenska ljubezen (Slika 31). 

Slika, na kateri so opazili hladne barve, je učence spominjala na vojno (Slika 30) in na promet 

v deževnem dnevu (Slika 32). 

 

 

Slika 27: Učenci so aktivni opazovalci 

 

Slika 28: Učenci v skupini načrtujejo scenarij za 

gibalno zgodbo 

 

 

Slika 29: Slika s toplimi barvami "Izgubljena 

dečka v jesenskem dnevu" 

 

 

Slika 30: Slika s hladnimi barvami "Vojna" 

 

 

Slika 31: Slika s toplimi barvami "Jesenska 

ljubezen" 

 

 

Slika 32: Slika s hladnimi barvami "Promet v 

dežju"
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Po navadi trdimo, da gibalno-plesne dejavnosti ne spadajo v galerijski prostor. Učenci so 

dokazali, da so sposobni ogleda likovnih stvaritev ob izvajanju gibalnih aktivnosti. Dejavnost 

je potekala nekoliko glasneje in bolj razgibano, kar je naravna reakcija otrok in je ne gre 

jemati za slabost. Učenci so bili pri izvajanju gibalnih dejavnosti sproščeni, sprememba 

prostora (lokacije) na njih ni vplivala. 

 

Sledila je zaključna igra sproščanja in umirjanja, kjer so učenci domišljijsko slikali drug  

drugemu pa hrbtu. Učenci so upoštevali navodila, se pri igri sprostili in se nasmejali. Rahlo 

zadržanost sem opazila le pri dečku, ki se tudi drugače s sošolci ne razume in pogosto ni 

zaželen v njihovi družbi. Potreboval je spodbudo, da je sodeloval in da je tudi sam 

domišljijsko slikal na hrbet sošolca (Slika 33). 

 

 

Slika 33: Slikanje na sošolčev hrbet 

 

Po ogledu in dejavnostih smo se odpravili do garderobe in nato na avtobus, ki nas je odpeljal 

nazaj v šolo. 

 

Učenci (z izjemo dveh) so si bili enotni, da je bil obisk za njih zanimiv, da jim ni bilo dolgčas, 

da so bili sproščeni in da so se naučili nekaj novega. Povedali so, da še nikoli niso spoznavali 

umetnin na podoben način, z veliko gibanja, in da bi z veseljem še kdaj obiskali galerijo. To 

bi storili zato, ker tam lahko vidijo veliko lepih in zanimivih likovnih del. Večini je v spominu 

najbolj ostal kip, ki izgleda kot slika ali mozaik in je postavljen na tla, na pesek. Učenka je 

delo poimenovala »preproga«. Učenca, ki sta trdila, da obisk zanju ni bil zanimiv in da ga ne 

bi ponovila, nista pojasnila vzroka njune trditve. 
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Učenci so ves čas obiska v galeriji dosledno upoštevali pravila, prav tako med njimi ni 

prihajalo do prepirov in zbadanj, kar pripisujem tudi dobri motiviranosti in zanimanju za 

dogajanje. Opazila sem, da je učencem po približno eni šolski uri začela upadati 

koncentracija, zato sem z ogledom nekoliko pohitela in uro razgibala z dejavnostmi 

ustvarjalnega giba. Celoten ogled je trajal eno uro in deset minut.  

 

5.6 TRETJA UČNA PRIPRAVA IN ANALIZA UR: USTVARJANJE V 

ŠOLI 

 

Razred: 5.  Likovno področje: slikanje 

Datum: 7. 5. 2013 Likovni pojmi: tople barve, hladne barve, 

toplo-hladno barvno nasprotje 

Število ur: 2 šolski uri Vrsta učne ure: kombinirana 

Likovna naloga: slikanje motiva v toplo-

hladnem barvnem nasprotju 

Učne oblike: frontalna, individualna, 

skupinska 

Likovna tehnika: tempere in čopič  Učne metode: pogovor, praktično delo, 

ustvarjalni gib 

Likovni motiv: svoboden Medpredmetne povezave: športna vzgoja, 

družba 

Likovni materiali: tempera barve, čopiči, 

risalni listi  

Učna sredstva in pripomočki: radio z 

izbrano glasbo, lepilni trak 

Cilji: 

Učenec: 

- razvija izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi in s tem neguje individualni 

likovni izraz; 

- razvija motorično spretnost in občutek pri delu z materiali in pripomočki za izražanje 

na ploskvi; 

- se navaja na urejenost delovnega okolja; 

- naslika sliko v toplo-hladnem barvnem nasprotju; 

- kritično ovrednoti svoje in sošolčeve likovne izdelke; 

- razvija likovno domišljijo in domišljijo za ustvarjalni gib; 

- razvija ustvarjalnost; 

- razvija sposobnost opazovanja in pomnjenja; 
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- sodeluje s sošolci in se prilagaja delu v skupini ter sprejema odgovornost; 

- se zaveda lastnega telesa in doživlja ugodje ob gibanju ter razvija gibalne sposobnosti; 

- razvija zmožnost neverbalnega izražanja.  

Literatura:  

- Schmidt, G. (2002). Gibalne in rajalne igre. Zbirka primerov za usmerjanje igralne in 

gibalne dejavnosti. Radovljica: Ustanova Poti kulturne dediščine Slovenije. 

- Učni načrt (2011): program osnovna šola. Likovna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo RS 

za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo.  

 

 UČITELJ UČENCI 

UVODNI 

DEL 

- Določim prodajalca, kupca in barve 

tako, da učence razdelim v šest skupin po 

tri ali štiri učence: tri skupine zastopajo 

tople barve in tri skupine hladne barve. 

Določimo prostor, ki predstavlja 

prodajalčevo trgovino in vanjo 

razporedimo barve. Kupec se od svojega 

doma odpravi v trgovino, da bi kupil 

barve. Prodajalcu pove, katere barve želi 

(npr. hladne barve; modro in vijoličasto). 

Barve kupca opomnijo, da je doma 

pozabil prižgan štedilnik. Kupec odhiti v 

svoj dom, kjer ugasne štedilnik, in se vrne 

po barve. Barve v tem času po določeni 

poti hitro zbežijo s prodajalne. Ujeta barva 

je nato kupec. Igro nekajkrat ponovimo, 

zamenjamo tudi prodajalca. 

- Po navodilih igrajo igro. 

OSREDNJI 

DEL 

- Z učenci se pogovorimo o obisku 

galerije. 

 

- Kaj si si najbolj zapomnil na 

obisku v galeriji? 

- Kaj ti je bilo všeč? Zakaj? 

 

 

 

- Pisno odgovorijo na 

vprašanja. 
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- Kaj ti ni bilo všeč? Zakaj? 

- Ali ti je bilo med obiskom 

dolgčas? 

- Ali si že kdaj spoznaval likovna 

dela tako, da si se ob tem veliko 

gibal? Ali ti je bilo to všeč ali ne? 

Zakaj? 

- Si bil pri gibanju sproščen ali 

zadržan? Zakaj? 

- Ali bi še kdaj rad obiskal Moderno 

galerijo v Ljubljani? Zakaj? 

 

- Učence vprašam, ali lahko slikamo tudi 

brez čopiča. 

 

 

- Učence razdelim v štiri skupine po šest 

učencev. Vsaka skupina ima nalogo, da 

z gibi svojih teles sestavi sliko. Učenci 

sliko sestavljajo tako, da po en in en 

učenec prihaja na prizorišče slike oz. na 

namišljeno platno in nadaljuje gib 

predhodnika tako, da se dotika z drugimi 

učenci. Polovica učencev v skupini 

predstavlja tople barve in polovica 

hladne barve. Na koncu slika (skulptura) 

obmiruje. Učenci tvorijo različno velike 

slike. Nastopajoča skupina svojo sliko 

tudi poimenuje in na kratko predstavi 

njeno vsebino. Druge skupine opazujejo 

nastopajoče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Odgovorijo, da lahko slikamo 

tudi z deli svojega telesa, npr. s 

prsti. 

 

- Skupine po navodilih s telesi 

sestavijo sliko, jo poimenujejo 

in predstavijo sošolcem. 
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- Učence povabim, da se prosto 

razporedijo po učilnici. Tokrat bodo 

slikarski pripomočki njihove roke in noge 

oz. celo telo. Ob predvajanju glasbe, 

Antonio Vivaldi: Pomlad, se bodo gibali 

po prostoru ali na mestu in s svojim 

telesom slikali na namišljeno platno, kot 

jim bo narekovala poslušana glasba. 

Opomnim jih, naj med gibanjem 

razmišljajo o barvah, ki bi jih lahko 

pripisali poslušani glasbi.  

 

- Posredovanje likovne naloge:  

učencem pojasnim, da bodo naslikali sliko 

s toplimi in hladnimi barvami – ustvarili 

bodo toplo-hladno barvno nasprotje 

(kontrast) in pri tem uporabili tempera 

barve. Usmerim jih v obnovitev 

posebnosti tempera tehnike.  

Učencem pojasnim, da bodo naslikali 

domišljijski motiv; oblike ne bodo 

spominjale na oblike v naravi in okolju. 

Ob slikanju bodo poslušali glasbo, ki jim 

bo omogočala ustvarjati čudežne oblike. 

 

- Učence usmerim v obnovitev likovne 

naloge in zapis na tablo. 

- Se ob poslušanju izbrane 

glasbe po občutkih gibajo po 

učilnici ali na mestu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pojasnijo posebnosti tempera 

tehnike: 

- goste barve, 

- prekrivanje vseh 

ploskev, 

- prekrivanje samo, če se 

plast barve posuši. 

 

 

 

 

 

 

- Obnovijo likovno nalogo in 

ob poslušanju izbrane glasbe 

slikajo izbrani motiv v toplo-

hladnem barvnem nasprotju 

(kontrastu). 

ZAKLJUČNI 

DEL 

- Učence usmerim v ureditev razstave 

likovnih izdelkov, v obnovitev likovne 

naloge ter v oblikovanje kriterijev 

- Končane likovne izdelke 

razobesijo na tablo, obnovijo 

likovno nalogo in oblikujejo 
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vrednotenja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Učence usmerim v vrednotenje nastalih 

izdelkov.  

 

- Učence vodim med sproščanjem.  

Počasi in umirjeno stresamo telo od glave 

do stopal. Nekajkrat s predklonom 

globoko zajamemo dih in ga z dviganjem 

izdihujemo. Uležemo se na tla tako, da 

nam je prijetno. Zapremo oči in 

razmišljamo o svoji najljubši barvi. Počasi 

vstanemo in se odpravimo nazaj v klop. 

kriterije vrednotenja:  

- slikanje v toplo-

hladnem barvnem 

nasprotju, 

- upoštevanje posebnosti 

slikanja v tempera 

tehniki, 

- izvirnost motiva. 

 

- Ovrednotijo likovna dela po 

oblikovanih kriterijih. 

 

- Sledijo navodilom 

sproščanja. Po koncu se 

pogovorimo o učenčevih 

razmišljanjih. 

 

Analiza učnih ur  

 

Učenci so za začetek pisno odgovarjali na vprašanja, ki so se nanašala na obisk Moderne 

galerije v Ljubljani. 

 

Nadaljevali smo z uvodno motivacijo, igro Barve. Med učenci sem izbrala kupca in 

prodajalca, učenci, ki so bili barve, pa so se v skupine razdelili prostovoljno. Tu je zopet 

prišlo do težav, saj je peščica učencev ostala brez skupine, ko pa so bili po mojem 

prigovarjanju priključeni drugim, so skupine izkazale neodobravanje. Navodila so učenci 

razumeli. Pri igri so se ogreli in zelo zabavali, igrali bi jo še dlje, če bi za to imeli čas (Sliki 34 

in 35). 
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Slika 34: Poslušanje navodil za igro 

 

 

Slika 35: Igra je učence izjemno zabavala

Sledila je gibalna dejavnost, pri kateri so učenci po skupinah z gibi lastnih teles oblikovali 

sliko. V skupine sem jih razdelila naključno. Učenci so se z veseljem dogovarjali, kako bodo 

nalogo izvedli, kar so pokazali tudi s sprotno vajo. Tudi tokrat so navodilo razumeli. Gibalne 

slike so bile zelo izvirne. Izkazalo se je, da so učenci po skupinah povečini izbirali vse tople 

in vse hladne barve, čeprav smo povedali, da sta za uspešno dokončano nalogo potrebni le ena 

topla in ena hladna barva (toplo-hladno barvno nasprotje). Učencem je še največjo težavo 

delala izbira barv, saj so se težko dogovorili, kdo bo predstavljal določeno barvo. Slike so 

prikazovale sončni zahod, ptice v gozdu, boj podnevi in gozd. Čeprav sem jih poskušala 

spodbuditi, da z gibom ponazorijo le barvo, se tega niso lotili. Učenci so bili za dejavnost zelo 

motivirani, gibanje je bilo sproščeno, sodelovanje dobro (Slike 36, 37, 38 in 39). 

 

 

Slika 36: Slika "Sončni zahod" 

 

Slika 37: Slika "Ptice v gozdu"
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Slika 38: Slika "Boj podnevi" 

 

Slika 39: Slika "Gozd"

 

Sledilo je slikanje navidezne slike z deli telesa po glasbi. Učenci so se gibali po učilnici, nekaj 

je bilo tudi takih, ki so se gibali na mestu. Ker je bilo prostora bolj malo, sem se odločila, da 

učenci nalogo izvajajo v dveh skupinah in se med seboj opazujejo. Nekateri učenci so se 

gibali le zato, ker so se morali, nekaj pa je bilo takih, ki so resnično poslušali glasbo, jo 

začutili in jo z gibom ustvarjalno prikazali. Ko se je glasba nekoliko umirila in so drugi 

učenci gledali okoli sebe, nevedoč, kaj bi naredili, ali pa ob tem celo obmirovali, je učenka 

glasbo izvirno pokazala s cepetanjem. Učenci so bili pri izvedbi naloge manj motivirani kot 

pri prejšnji dejavnosti (Naslikajmo sliko), morda tudi zato, ker je bilo delo individualno. 

Pokazala se je tudi rahla zadržanost nekaterih učencev. Povedali so mi, da so se po glasbi že 

gibali. Gibalna dejavnost je učence usmerila za izvajanje likovne naloge, saj smo na koncu po 

glasbi slikali le z roko, prav tako pa so med dejavnostjo z gibom kazali doživljanje glasbe in 

ob tem razmišljali o barvah (Slika 40). 

 

 

Slika 40: Učenci se gibajo ob poslušanju glasbe 
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Po gibalni dejavnosti sem napovedala likovno nalogo, ki smo jo skupaj obnovili in zapisali na 

tablo. Učenci so pripravili pripomočke in materiale za slikanje. Nekaj je bilo takih, ki so me 

kljub jasnim navodilom in zapisu na tabli prišli spraševali, ali potrebujejo tempera barvice ali 

akvarelne barvice. Med predvajanjem glasbe in likovnim izražanjem je bila v razredu tišina – 

videlo se je, da so se učenci prepustili poslušanju in ustvarjanju (Slika 41). 

 

 

Slika 41: Učenci ustvarjajo ob poslušanju glasbe 

 

Skladbo sem predvajala dvakrat, kar je pomenilo, da imajo učenci na voljo približno dvajset 

minut za ustvarjanje. Izkazalo se je, da je večina učencev nalogo uspela opraviti v času, ki je 

bil na voljo. Če bi uro izvajala še enkrat, bi učencem za ustvarjanje namenila več časa, pri tem 

pa predhodne dejavnosti oblikovala nekoliko drugače.  

 

Pri vrednotenju likovnih izdelkov se je namreč izkazalo, da učenci pri prekrivanju ploskev z 

gosto barvo niso čakali, da bi se barve posušile, posledica česar je bilo več naključno mešanih 

barv, torej rjava barva (Slika 42). Morda bi bila za slikanje po glasbi bolj primerna druga 

likovna tehnika, na primer slikanje s flomastrom. Ugotovila sem, da je izbira tempera tehnike 

dobra, saj omogoča hitro nanašanje in s tem hitro prekrivanje večjih površin. 

 

 

Slika 42: Mešanje tempera barv 
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Nekateri učenci so slikali s prsti, pri čemer so ustvarili raznobarvne pike in krajše črte (Slika 

43). Slikanje s prsti je učence motiviralo, saj je bilo nekaj novega in zanimivega. Večina 

učencev se je likovne naloge lotila tako, da je slikala različno debele in dolge črte z izbranimi 

barvami, ki so ponazarjale doživljanje glasbe. Na Sliki 44 vidimo učenčevo interpretacijo 

doživljanja glasbe, pri čemer je uporabil rdečo tempero, ki jo je na podlago nanašal s hitrimi 

potezami. Opazovalec naslikano takoj opazi, saj izstopa topla barva, ki deluje nekoliko 

agresivno. Le nekaj je bilo takih, ki so se osredotočili predvsem na barvo in z njo v toplo-

hladnem barvnem nasprotju prekrivali večje površine podlage (Sliki 45 in 46). Nastali izdelki 

so bili izvirni, nastali so spontano. 

 

Slika 43: Slikanje s prsti 

 

Slika 44: Slikanje s čopiči

 

Slika 45: Slikanje večjih površin podlage 1 

 

Slika 46: Slikanje večjih površin podlage 2 

 

Učenci so na likovnih izdelkih prikazali toplo-hladno barvno nasprotje. Večina je izbrala 

veliko toplih in hladnih barv. O izbiri barv smo se predhodno pogovorili in povedali, da lahko 

izberejo le eno toplo in eno hladno barvo, a so na koncu povedali, da se jim je glasba zdela 

tako razgibana, da so za slikanje uporabili več toplih in hladnih barv.  
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Slika 47 prikazuje sproščeno slikanje večjih površin v kombinaciji s kratkimi in ostrimi 

linijami. Učenec je rdečo in oranžno barvo mešal z belo in s črno, pri čemer je dobil različne 

svetlostne odtenke. Pri Sliki 48 je učenec slikal s prsti in s čopičem, pri tem pa je ob 

doživljanju glasbe za svoj motil izbral pretežno hladne barve z nekaterimi poudarki agresivne 

tople (rdeče) barve. Na Sliki 49 prevladujejo tople barve, a je vseeno jasno vidno toplo-hladno 

barvno nasprotje. Podlaga ni poslikana v celoti. V sliki se skriva podoba jabolka ali metulja. 

Slika 50 prikazuje likovni izdelek, na katerem imajo ključno vlogo le tople in hladne barve, 

linije pa so skoraj enakomerne. Na Sliki 51 lahko vidimo upodobljen portret ženske v toplih in 

hladnih barvah. Na Sliki 52 je izbira toplih in hladnih barv zanimiva; učenka je navidezno 

upodobila potopljeno ladjo. 

 

 

Slika 47:  Slikanje večjih površin podlage in 

kombiniranje s kratkimi potezami čopiča  

 

Slika 48: Slikanje s prsti in čopičem 

 

Slika 49: Prevladujejo tople barve 

 

Slika 50: Slikanje s prsti, poteze so enakomerne 
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Slika 51: Motiv ženske 

 

Slika 52: Motiv potopljene ladje 

 

 

 

 

 

 

Slika 53: Likovni izdelki učencev
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Učenci so povedali, da na glasbeno spodbudo niso še nikoli slikali, zato je bilo za njih to 

nekaj povsem novega. Povedali so tudi, da bi radi imeli več časa za ustvarjanje, čeprav so 

povečini nalogo dokončali. Domišljijski motiv je bil po pričevanju za učence velik izziv, ker 

niso vedeli, kaj in kako naj naslikajo. Opomnila sem jih na primere umetniških slik, ki smo jih 

videli v galeriji. Učenci so se strinjali, da naloga ni bila lahka in da zdaj razumejo, da je 

domišljijski motiv enako težko naslikati, kot takšnega, na katerem lahko opazimo realne 

podobe. Veliko je bilo takih, ki so med samim ustvarjanjem želeli mojo potrditev, ali sledijo 

likovni nalogi. Učenci s slikanjem domišljijskega motiva niso imeli izkušenj. 

 

Učenci so bili za delo motivirani, kar pripisujem dejavnostim giba ter glasbi. Če je ne bi bilo, 

bi domišljijski motiv verjetno naslikali še težje in bi za to porabili veliko časa.  

 

Vrednotenju likovnih izdelkov je sledilo sproščanje. Učenci so se ulegli na tla, tako da jim je 

bilo udobno, zaprli so oči in razmišljali o svoji najljubši barvi in likovnih izdelkih. Nekateri se 

pri tem niso sprostili, saj so opazovali druge učence in okolico. 
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5.7 MNENJA 

 

Mnenje razredne učiteljice 

 

»Ure so potekale po učnih pripravah. Učno snov je študentka podala na zanimiv in razgiban 

način, ki je temeljil na elementih ustvarjalnega giba. Učenci so bili za delo motivirani, med 

uro so navdušeno sodelovali in bili zelo dejavni, saj so se med gibanjem zabavali, sprostili in 

z zanimanjem sprejemali novo učno snov. Med urami so z različnimi gibi in gibalno 

aktivnostjo razvijali ustvarjalnost in domišljijo, predvsem pa doživljali ugodje ob gibanju ter 

na prijeten način spoznali posebnosti toplih in hladnih barv ter toplo-hladnega barvnega 

nasprotja, posebnosti trdih in tekočih materialov in likovnih pripomočkov ter izdelali ustrezen 

likovni izdelek po določenih kriterijih.« 

 

Mnenje specialne pedagoginje 

 

»Dne 26. 4. 2013 sem bila prisotna pri nastopu študentke Mance Bokal. S 5. razredom smo si 

šli ogledat razstavo v Moderno galerijo. Manca je otroke že predhodno pripravila na ta 

poseben dan in jih tudi motivirala. V galeriji je otroke strokovno in primerno vodila skozi 

razstavo. Najbolj me je navdušilo, kako lepo je študentka usklajevala razlago in aktivnosti 

otrok. Za vsako aktivnost je otroke uspešno motivirala in s tem dosegla sodelovanje prav 

vseh. Rada bi poudarila, da študentko odlikujejo odgovornost, vestnost, pristnost, 

organiziranost in strokovnost. Vse pohvale za nastop.« 

 

Mnenje slikarke 

 

»Pouk se mi je zdel zanimiv in inovativen, saj še nikoli nisem videla, da bi kdo popestril 

spoznavanje posebnosti barv z gibanjem in glasbo. Otroci so bili aktivna skupina, brez 

zadržkov so sodelovali in seveda po »otroško« tu in tam povzročali nemir. Pomembno je, da 

so dojeli bistvo toplih in hladnih barv oziroma toplo-hladnega kontrasta v povezavi z gibom 

in da so se ob tem sprostili ter uživali. Tudi sama sem v takšni skupini v svoji vlogi uživala.« 
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5.8 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

V1: Ali učenci ob neposrednem nastajanju slike in izvedbi ustvarjalnega giba uspešno 

dojamejo likovne posebnosti in so pri tem ustvarjalni?  

 

Prvi dve uri likovne vzgoje, ki sta potekali v šoli, sta na učencih zagotovo pustili pečat. 

Obiskala jih je slikarka, ki jim je predstavila likovne materiale, pripomočke in podlage, ki jih 

uporablja pri svojem delu. Prinesla je tudi nekaj svojih umetniških del, nekaj slik pa je za 

učence naslikala kar v razredu. 

 

Učenci so neposredno spremljali nastajanje slike v toplih in hladnih barvah. Presenečeni so 

bili, kako hitro in kako dobro je slikarka opravila svoje delo. Prepoznali so sliko s toplimi in 

sliko s hladnimi barvami, prav tako pa tudi sliko, na kateri je bilo toplo-hladno barvno 

nasprotje. Na primerih so določili posamezne tople in hladne barve. Barvam so pripisali 

sporočilnost in vpliv na ljudi. 

 

Ob slikarkinem nastajanju slik so učenci izvajali gibalno dejavnost. Po navodilih so se gibali 

po razredu in gibanje nato pripisali toplim ali hladnim barvam. S tem so dobili občutek, 

kakšne lastnosti nosi določena barva oziroma skupina barv. Sledila je dejavnost, pri kateri so 

se učenci prelevili v tube s toplimi in hladnimi barvami ter z gibi slikali po razredu tako, kot 

se po njihovo »obnaša« določena barva. Učenci so izkazali razumevanje pojmov tople barve 

in hladne barve. Ob zaključku so učenci igrali igro, pri kateri so s pantomimo pokazali 

predmet ali pojem, ki ga pripisujemo določeni topli ali hladni barvi. Učenci so bili pri 

dejavnostih ustvarjalnega giba nedvomno ustvarjalni. Njihovi gibi so bili izvirni, preprosti, 

spontani in nazorni; izražali so pojme, ki so jih spoznali ob neposrednem nastajanju slike.  

 

Obisk slikarke je učencem omogočil drugačen ali nov vir informacij, pri čemer je mogoče 

sklepati, da so učno snov usvojili, si jo lažje zapomnili in v spominu ohranili dlje časa. Prav 

tako je bil čas s slikarko in njenim neposrednim slikanjem v razredu za učence spodbuda k 

ustvarjalnemu izražanju preko giba. Učenci so razvili ideje in se opogumili za njihovo 

izvedbo. 
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V2: Ali učenci s pomočjo ustvarjalnega giba na sproščen in privlačen način uspešno 

dojamejo pojem toplo-hladnega barvnega nasprotja, ga znajo upoštevati in so zato bolj 

motivirani?  

 

Ob izvajanju dejavnosti ustvarjalnega giba v vseh delih vzgojno-izobraževalnega procesa so 

učenci izkazali dojemanje pojma toplo-hladno barvno nasprotje.  

 

Učenci so bili ob izvajanju gibalno-plesnih dejavnosti v različnih korakih učne ure ob 

spoznavanju posebnosti toplo-hladnega barvnega nasprotja sproščeni. Ta se je videla v njihovi 

želji po sodelovanju, v doslednem in kakovostnem izvajanju naloge in potrditvi učencev, ki so 

jo izkazali po urah.  

 

Morda se je nekaj zadržanosti pri gibanju opazilo pri nalogah, ki so jih učenci izvajali 

individualno in ne skupinsko. Učenci so bili togi in manj spretni v gibanju. Delo po skupinah 

jim je bilo lažje, ker so se s sošolci o gibanju posvetovali in izbrali najboljšo idejo. Učenci so 

tako dobili potrditev, da je njihovo gibanje utemeljeno, čeprav vemo, da ustvarjalni gib ne 

zahteva enakih gibalnih vzorcev in torej nima določenih gibov, ki bi bili pravilni ali 

nepravilni. Rešitev problema je v različnosti zamisli za gibanje in njene izvedbe. Individualno 

delo je vedno potekalo tako, da so se gibali vsi učenci ali vsaj polovica učencev obenem. 

 

Znano je, da negativni učinki pri dejavnostih ustvarjalnega giba predstavljajo zanemarljiv 

delež, ki se največkrat kaže prav kot zadržanost pri gibanju, ki jo ponavadi pripisujejo 

dečkom. Ob rednem izvajanju ustvarjalnega giba je ta tudi pri omenjenih premagana.  

 

Gibalno-plesne dejavnosti so učence privlačile, sodelovanja ni odklonil nihče. Povedali so, da 

so se radi igrali »igrice«, kjer so se gibali. Dodatno so izpostavili gibalno delo v skupinah, ki 

jim je bilo najljubše in jih je najbolj zabavalo. Nekatere dejavnosti, npr. igra Barve, so jih tako 

navdušile, da bi jih igrali celo šolsko uro, če bi čas to dopuščal. Gibalne dejavnosti so učence 

med poukom likovne vzgoje razbremenile in motivirale za izvajanje novih likovnih in 

gibalnih nalog. 
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V3: Ali učenci v galeriji ob opazovanju originalnih likovnih stvaritev prepoznajo spoznani 

likovni pojem in doživljanje ustvarjalno izrazijo z ustvarjalnim gibom?  

 

Učenci so v galeriji na kakovostnih likovnoumetniških stvaritvah prepoznali pojme tople 

barve, hladne barve in toplo-hladnega barvnega nasprotja, kljub temu da nekateri primeri niso 

bili tako nazorni kot tisti, ki so jih učenci spoznali pri pouku s slikarko. V galeriji so učenci 

spoznali tudi dela abstraktnega slikarstva. Galerijska izkušnja, ki je nudila prostor za 

avtentično učenje, je znanje učencev o obravnavanih likovnih pojmih na originalnih 

likovnoumetniških stvaritvah poglobila in razširila, kar je tudi ena od njenih nalog. 

 

Učenci so bili pod mojim vodstvom v galeriji aktivno vključeni v prepoznavanje likovnih 

pojmov. Z gibom so izkazali doživljanje opazovanih slik v toplih barvah, slik v hladnih 

barvah in slik v toplih in hladnih barvah (toplo-hladno barvno nasprotje). Pri tem so bili 

učenci ustvarjalni, kar se je kazalo v novih načinih gibanja po prostoru ali na mestu, prav tako 

so učenci izkazali izvirnost in samostojnost pri sestavljanju gibalne zgodbe na podlagi 

razstavljenih likovnih del. 

 

V4: Ali učenci po izvedbi dejavnosti v galeriji izražajo željo po ponovnem obisku?  

 

Predvidevali bi, da v teh časih, ko je na voljo mnogo oblik preživljanja prostega in šolskega 

časa, galerija ni mesto, kamor bi z veseljem zahajali današnji otroci (učenci). 

 

Po pregledu vprašalnikov sem ugotovila, da bi 91,7 % učencev 5. razreda, ki so obiskali 

galerijo, svoj obisk ponovila. Razlog za tako odločitev učencev je bilo spoznanje, da je 

galerija prostor, ki ponuja mnogo zanimivih likovnih stvaritev. Učenci so bili med ogledom 

motivirani, dodatno so jih spodbudile dejavnosti ustvarjalnega giba, ki so jim nudile možnost 

sprostitve, razvedrila in tudi boljšega pomnjenja obravnavanih likovnih pojmov. 

 

8,3 % učencem se obisk galerije ni zdel zanimiv, zanj niso bili motivirani in galerije ne bi 

ponovno obiskali. Omenjeni učenci niso navedli razlogov, zakaj galerije ne bi ponovno 

obiskali in kaj je bilo narobe, da jim obisk ni bil všeč.  
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V5: Ali učenci pri izvedbi likovne naloge izkažejo pridobljeno znanje o posebnostih toplo-

hladnega barvnega nasprotja in so pri tem ustvarjalni?  

 

Doživljajsko naravnane ure likovne vzgoje so učence usmerile v bolj poglobljeno razmišljanje 

o likovnih pojmih. Izkazali so znanje o posebnostih toplo-hladnega barvnega nasprotja in bili 

pri likovnem izražanju ustvarjalni.  

 

Učenci so upoštevali posebnosti toplih in hladnih barv in ustvarili sliko v toplo-hladnem 

barvnem nasprotju. Pri tem se je pokazalo, kako so učenci doživljali predvajano glasbo, saj so 

nekateri uporabili več toplih barv in drugi več hladnih barv. Nekaj učencev je pri izbiri toplih 

in hladnih barv potrebovalo pogovor. Učenci so z barvami v večini prekrili vse ploskve. 

Nekaj je bilo takih, ki niso upoštevali lastnosti tempera barv, ki jih lahko prekrivamo šele, ko 

se že nanesena barva posuši. Opravičuje jih izgovor, da je bil čas za ustvarjanje prekratek. 

 

Domišljijsko izbran motiv je učencem omogočal ustvarjalno nanašanje barv na ploskve. Po 

glasbenem navdihu so slikali različne črte (zavite, dolge, kratke, ostre, …). Nekateri so slikali 

tudi s prsti, pri čemer so nastajale raznobarvne pike in kratke črte. Nekaj je bilo takih, ki so se 

osredotočili predvsem na barvo in so tako slikali večje površine podlage.  

 

Povzetek ugotovitev 

 

Z raziskavo sem potrdila zastavljena raziskovalna vprašanja. Prišla sem do ugotovitve, da 

izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa likovne vzgoje, pri čemer so bile likovne dejavnosti 

spodbujene z obiskom likovnega ustvarjalca in obiskom kulturne ustanove, ob uporabi 

različnih učnih oblik in metod dela ter podkrepljena z uporabo metode ustvarjalnega giba 

prinaša pozitivne učinke, ki se kažejo v usvojitvi obravnavanih likovnih pojmov, večji 

motiviranosti, sproščenosti in ustvarjalnejši izvedbi likovnih in gibalnih nalog. 

 

Obisk likovnega ustvarjalca v razredu je na učencih postil velik vtis. Učenci so bili motivirani 

za usvajanje novih likovnih pojmov, saj je vir informacij predstavljala slikarka sama. Spoznali 

so običajna in manj običajna likovna orodja, pripomočke, materiale, podlage in primere 

likovnih tehnik, ki jih slikarka uporablja pri svojem delu. Pristni zgledi so bili tokrat v vlogi 

učnih sredstev. Slikarka je neposredno v razredu ustvarila likovna dela, pri čemer je naslikala 

sliko v toplih barvah, sliko v hladnih barvah in sliko v toplo-hladnem barvnem nasprotju. 
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Opazovanje neposrednega nastajanja likovnoumetniških stvaritev je učencem nudilo lažje 

razumevanje obravnavanih likovnih pojmov in jih obenem spodbudilo k razmišljanju o 

samostojnem likovnemu izražanju. Učenci so dobili vpogled v slikarski poklic. Opazovanje 

neposrednega slikarkinega likovnega ustvarjanja je učence prav tako spodbudilo k 

ustvarjalnemu prikazu toplih in hladnih barv z gibom, obenem pa so z gibalno izkušnjo svoje 

znanje o posebnostih likovnih pojmov še dodatno utrdili. 

 

Ure likovne vzgoje, ki so v okviru kulturnega dne potekale v galeriji, so učencem 

predstavljale novo, neobičajno izkušnjo. Raziskovanje originalnih likovnih stvaritev, ki so 

predstavljale učno sredstvo v avtentičnem okolju, je učencem omogočilo pridobljeno znanje o 

likovnih pojmih – tople barve, hladne barve in toplo-hladno barvno nasprotje – nadgraditi in 

razširiti. Učenci so obravnavane likovne pojme na umetniških delih prepoznali, njihovo 

doživljanje pa na ustvarjalen način izkazali z gibom. Metoda ustvarjalnega giba je popestrila 

galerijsko izkušnjo in učencem omogočila nova spoznanja o likovnih pojmih podkrepiti z 

uporabo lastnega telesa. Gibalne dejavnosti so učence motivirale za spoznavanje 

likovnoumetniških del, prav tako pa so jim nudile usvajanje znanja na sproščen način. Obisk 

galerije in način spoznavanja likovnoumetniških del s pomočjo ustvarjalnega giba je učence 

navdušil, kar je bil tudi razlog, da bi obisk galerije ponovili. 

 

V zaključku procesa ur likovne vzgoje, ki sem jih načrtovala za učence, je sledilo likovno 

izražanje v razredu. Učenci so z likovnimi izdelki izkazali pridobljeno znanje o posebnostih 

toplo-hladnega barvnega nasprotja, ki so ga usvojili v urah, ko je k njim na obisk prišla 

slikarka, in v urah, ko so bili deležni učenja v galeriji. Rešitve likovne naloge so kazale 

ustvarjalno izražanje, k čemur so učence spodbudile tudi dejavnosti ustvarjalnega giba. 
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6 ZAKLJUČEK 

 

Izvedba šestih ur likovne vzgoje z učenci 5. razreda osnovne šole je bila zahtevna in obenem 

poučna izkušnja. Ocenjujem, da sem dosegla zastavljene cilje.  

 

Z raziskovalnim delom sem potrdila, da pouk, kjer učenci likovne pojme spoznavajo z 

likovnim ustvarjalcem ob njegovem neposrednem ustvarjanju v razredu oziroma likovne 

stvaritve raziskujejo v galeriji, prinaša pozitivne rezultate, kar pripisujemo avtentičnemu 

učenju. Pri tem se je pokazala dobra motiviranost učencev za delo in motivacija za ustvarjalno 

izražanje ter priložnost za lažje razumevanje, dopolnjevanje in poglabljanje znanja.  

 

Prav tako se je izkazalo, da je vključitev metode ustvarjalnega giba v pouku likovne vzgoje 

smiselna in da je učence dodatno motivirala za delo, jih spodbudila k ustvarjalnemu izražanju, 

sproščenosti, zadovoljstvu, strpnosti, dobri komunikaciji v skupinah in izboljšanju 

medosebnih odnosov ter učila samostojnosti in dvigala samozavest učencev. 

 

Obisk likovnega ustvarjalca v razredu je učencem omogočil poglobljeno spoznavanje likovnih 

pojmov, ki so bili podkrepljeni s slikarkinim neposrednim ustvarjanjem slik in razlagi 

učencem. Učenci so obravnavane likovne pojme usvojili in bili tekom učnega procesa 

motivirani za delo, k čemur je pripomogla tudi vključitev metode ustvarjalnega giba. 

Izvajanje gibalno-plesnih dejavnosti je učence razbremenilo, sprostilo in razvedrilo ter jim 

omogočilo učenje likovnih pojmov preko lastnega telesa, pri čemer so snov lažje razumeli. 

Predpostavljam, da so si snov zaradi same nove metode tudi trajneje zapomnili. Likovne 

pojme so ustvarjalno prikazali preko giba. 

 

Vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje z likovnim ustvarjalcem bi nadgradila z 

obiskom slikarke v njenem ateljeju. Poučevanje bi tako potekalo v avtentičnem okolju, ki bi 

učencem nudilo izjemno izkušnjo. Spoznali bi še več slikarskih orodij in materialov, prav 

tako pa bi učenci doživeli likovni atelje, saj bi tudi vonjali barve, ki jih slikarka uporablja pri 

delu. Ker so slikarski ateljeji pogosto majhni in natrpani z materiali in pripomočki, pa bi bilo 

z učenci težje izvajati gibalno-plesne dejavnosti. 
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Galerijska izkušnja je učencem omogočila spoznavanje obravnavanih likovnih pojmov na 

avtentičnih učnih sredstvih (originalne likovnoumetniške stvaritve) v avtentičnem učnem 

okolju (galerija), pri čemer so učenci pridobljeno znanje obnovili ter ga razširili in poglobili. 

Učenci so ob sproščeni izvedbi gibalno-plesnih dejavnosti dokazali, da so učno snov usvojili. 

Doživeto spoznavanje umetnin je učence spodbudilo k ustvarjalni izvedbi gibalnih dejavnosti. 

Ob padcu koncentracije je učence usmerjeno gibanje ponovno motiviralo za sledeče 

spoznavanje posebnosti likovnoumetniških del. Celostno doživljanje likovnih pojmov v 

galeriji je pri učencih spodbudilo željo po ponovnem obisku kulturne ustanove. 

 

Razredni učitelj za poučevanje v galeriji ni ustrezno izobražen. Po navadi to vlogo 

prevzamejo kustosi pedagogi ali galerijski animatorji. Po pregledu programov sem ugotovila, 

da galerije spoznavanje umetniških del povežejo z znanjem, ki ga učenci pridobijo v šoli pri 

različnih predmetih (zgodovina, glasba, književnost). Originalne likovne stvaritve skupaj 

upodobijo, se o njih pogovarjajo, učencem ponudijo pripomočke za opazovanje (lupa), vodijo 

ogled z drugega zornega kota, nudijo možnost uporabe predmetov nastopajočih v motivih 

(glasbila) in podobno (Tavčar 2009). Medtem nisem zasledila, da bi bila praksa spoznavanja 

likovnoumetniških del za učence povezana z gibalnimi dejavnostmi. Predpostavljam, da te z 

vidika pravil obnašanja v kulturni ustanovi niso zaželene, prav tako pa galerijsko osebje ni 

seznanjeno z metodo ustvarjalnega giba. Učitelj, ki se poda v galerijo in pri tem izbere 

samostojno poučevanje učencev, mora izbrane vsebine temeljito preučiti, predhodno obiskati 

galerijo in ob posvetu z galerijskimi delavci ali likovnimi ustvarjalci izbrati ustrezne primere 

likovnih del. 

 

Ob obisku v Moderni galeriji se je izkazalo, da bi dobro, če bi bili na ogled ponujeni tudi 

duplikati nekaterih slikarskih del, saj bi učencem nudili spoznavanje tudi preko tipa in s tem 

zaznavanje barvnih nanosov, prav tako pa bi replike omogočale spoznavanje 

likovnoumetniških stvaritev slepim ali slabovidnim učencem in drugim obiskovalcem 

ustanove.  

 

Likovno izražanje učencev v razredu je bilo motivirano z dejavnostmi ustvarjalnega giba, pri 

čemer so učenci pokazali, da likovne pojme razumejo, da so sproščeni in da se zato tudi lažje 

in bolje gibalno izražajo. Z uporabo glasbene podlage sem učence spodbudila k večjemu 

doživljanju likovnega motiva, kar se je pokazalo z ustvarjalnimi likovnimi izdelki. 
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Predvidevam, da bi učenci, ki so v vzgojno-izobraževalnem procesu vsakodnevno deležni 

uporabe metode ustvarjalnega giba, od takega poučevanja odnesli še več. Gibalno-plesnih 

dejavnosti bi bili vajeni in ne bi potrebovali nikakršnega uvajanja oziroma privajanja na 

izražanje s telesom, bili bi gibalno spretnejši in znali bi še bolj prisluhniti lastnemu telesu in 

gibanju drugih udeležencev. 

 

Z diplomskim delom potrjujem, da je metodo ustvarjalnega giba ob skrbnem načrtovanju in 

organiziranju smiselno vključiti v vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje, ki običajno 

poteka v razredu tudi ob prisotnosti likovnega ustvarjalca ali v izbrani kulturni ustanovi, 

galeriji.  

 

Učencem sem z izvedbo raznolikih dejavnosti, ki so potekale izven vsakodnevnih šolskih 

okvirov, približala pouk likovne vzgoje in jim omogočila zadostitev potrebe po gibanju. Ob 

tem sem jih spodbudila k razmišljanju o pomembnosti kulturno-umetniških dejavnosti za 

življenje posameznika in družbe. Z dejavnostmi sem jih prav tako spodbudila k ustvarjalnemu 

likovnemu in ustvarjalnemu gibalnemu izražanju. V vzgojno-izobraževalnem procesu likovne 

vzgoje sem upoštevala vsakega učenca posebej ter mu nudila pogoje in možnosti za uspeh. 

  

Margaret Mead je nekoč izjavila: »Najpomembnejša lastnost dobrih učiteljev je, da presegajo 

običajne pedagoške metode.« Naj bo moje diplomsko delo spodbuda vsem tistim pedagogom, 

ki zaradi različnih dejavnikov nimajo poguma ali volje otrokom in sebi polepšati vsaj enega 

(šolskega) dne! 
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