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POVZETEK  

 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela »Opazovanje in razvoj prostorske predstave v petem 

razredu devetletne osnovne šole« smo predstavili opazovanje, v učnem procesu zelo 

pomemben del procesa spoznavanja, znotraj katerega smo se osredotočili na proces 

zaznavanja in vidnega sprejemanja informacij iz okolja, ter na opazovanje v vsakdanjem 

življenju, v šoli, učnem procesu in pri pouku likovne vzgoje. V diplomskem delu ima 

pomembno vlogo poglavje o prostoru, v katerem smo prostor opredelili, se osredotočili na 

njegovo zaznavanje, spoznavanje in razumevanje, poudarili načine predstavitve prostora na 

ploskvi ter predstavili učinke, s katerimi ustvarjena iluzija deluje na arhitekturo. V zadnjem 

poglavju teoretičnega dela smo predstavili razvoj likovnega izražanja otrok od predšolskega 

do konca šolskega obdobja.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela smo raziskali prostorske predstave učencev in v analizi 

izdelkov opredelili njihove obstoječe načine prikazovanja prostora na ploskvi in vplive 

natančnega opazovanja na prikazovanje globine. Ugotovili smo, da so prostorske predstave 

večine učencev primerno razvite, le-te pa so po izkušnji opazovanja močno napredovale. V 

načinih prikazovanja globine so se med enako starimi učenci pojavile razlike. Učenci so po 

izkušnji opazovanja uporabljali raznovrstnejše načine prikazovanja globine na ploskvi. Talna 

črta, vertikalno nizanje in prekrivanje so bili najpogosteje uporabljeni načini prikazovanja 

globine prostora. 

 

Ključne besede: opazovanje, prostorske predstave, prostor, reprezentacija prostora  iluzija 

prostora, likovni razvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

 

 

The theoretical part of the dissertation entitled Observation and development of the concept of 

space in the fifth grade of the nine-year elementary school focuses on observation. This is a 

significant part of the process of recognition, within which the process of perception and 

visual perception of information from the environment and the observation in everyday life, at 

school, during learning process and in the classes of arts have been taken into consideration. 

An important component of the dissertation is the chapter on space. It includes the definition 

of space, a detailed aspect of its perception, recognition and understanding; besides, it 

emphasizes the representation of space on the surface and the effects through which the 

created illusion works on the architecture. The last chapter of the theoretical part consists of 

the presentation of the children’s artistic expression from preschool to school age. 

 

The empirical part of the dissertation focuses on the research of pupils’ concept of space. It 

includes the analysis of their works and their existent styles of representing space on the 

surface and the effects of a thorough observation on the representation of depth. It has been 

discovered that the concept of space of the majority of pupils is adequately developed and has 

improved after gaining new experience. Some differences were found in comparing the 

representation of depth among pupils of the same age. The pupils used various kinds of depth 

representation on the surface after the experience of observation. The most commonly used 

styles of depth representation were seen as a bottom line, vertical arrangement and 

overlapping.  

 

Key words: observation, space, representation of space – space illusion, concept of space, 

artistic development 

 

 

 

 

 



 

 

KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD..............................................................................................................................................1 

2 TEORETIČNI DEL.......................................................................................................................2 

2.1 OPAZOVANJE ..........................................................................................................................2 

2.1.1 Občutenje in zaznavanje .................................................................................................... 2 

2.1.1.1 Proces zaznavanja ......................................................................................................... 3 

2.1.1 Vidno zaznavanje ............................................................................................................... 5 

2.1.2.1 Nastanek vidne zaznave – slike ..................................................................................... 5 

2.1.3 Opazovanje, dejavnost našega vsakdana .......................................................................... 6 

2.1.3.1 Opazovanje v šoli, učnem procesu in pri likovni vzgoji ................................................ 7 

2.1.3.2 Pozornost ..................................................................................................................... 10 

2.2 PROSTOR ..............................................................................................................................12 

2.2.1 Zaznavanje, spoznavanje in razumevanje prostora ......................................................... 15 

2.2.2 Reprezentacija prostora na ploskvi – iluzija prostora ..................................................... 17 

2.2.2.1 Globinska vodila ali prostorski ključi ......................................................................... 19 

2.2.2.3 Arhitekturni prostor in iluzija globine ......................................................................... 32 

2.3 LIKOVNI (PROSTORSKI) RAZVOJ OTROK ............................................................................36 

2.2.2 Zgodnje otroštvo ali predšolska doba .............................................................................. 37 

2.2.2.1 Od rojstva do drugega leta .......................................................................................... 38 

2.2.2.2 Od drugega do četrtega leta ........................................................................................ 38 

2.2.2.3 Od četrtega do šestega leta ......................................................................................... 39 

2.2.3 Otroštvo ali osnovnošolska doba ..................................................................................... 39 

2.2.3.1 Prvo triletje ................................................................................................................. 39 

2.2.3.2 Drugo triletje ............................................................................................................... 41 

3 PEDAGOŠKO-RAZISKOVANLNI DEL ..................................................................................43 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA ...................................................................................................43 

3.2 CILJI RAZISKAVE .................................................................................................................43 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................................43 

3.4 METODOLOGIJA ..................................................................................................................44 

3.4.1 Raziskovalne metode ........................................................................................................ 44 

3.4.2 Raziskovalni vzorec.......................................................................................................... 44 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov ............................................................................................. 44 

3.4.4 Postopek obdelave podatkov............................................................................................ 44 

3.5 ANALIZA IZDELKOV UČENCEV ............................................................................................45 

3.5.2 Izdelki učencev ................................................................................................................. 46 

3.7 UGOTOVITVE ........................................................................................................................69 

3.7.1 Kakšne so prostorske predstave petošolcev? ................................................................... 69 

3.7.2 Ali so kakšne razlike v prostorskih predstavah med spoloma? ........................................ 69 

3.7.3 Kako učenci prikazujejo prostor na ploskvi?................................................................... 70 

3.7.4 Kako se vpliv natančnega opazovanja odraža na oblikovanju prostora? ....................... 71 

3.7.5 Ali so kakšne razlike v uporabi globinskih vodil med spoloma? ..................................... 72 

3.7.7 Katero globinsko vodilo se pri oblikovanju prostora najpogosteje pojavi pri petošolcih 

devetletne OŠ? .............................................................................................................................. 74 

4 ZAKLJUČEK ..............................................................................................................................75 

5 LITERATURA .............................................................................................................................77 

6 PRILOGE .....................................................................................................................................81 



 

 

KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Shema prostorskega križa (A ,B, C – osnovne ravnine; D – spredaj/zadaj; E – zgoraj/spodaj; F 

– levo/desno; G – blizu/daleč) (Tomšič Čerkez, Zupančič, 2011). ........................................................ 14 

Slika 2: Akomodacija leče (Kompare, 2001). ....................................................................................... 20 

Slika 3: Konvergenca leče (Kompare, 2001)......................................................................................... 20 

Slika 4: Mrežnična neskladnost (Kompare, 2001). ............................................................................... 20 

Slika 5: Konvergenca železniških tirov (Kompare, 2001)..................................................................... 21 

Slika 6: D. Krančan, Kristali, 2001/2002 (Kompare, 2001). ................................................................. 21 

Slika 7: L. Popova, Arhitektonska kompozicija, 1918 (Gerlings, 2007). .............................................. 22 

Slika 8: C. Gilman, Drevesa, ptice, 2012 (Gilman, 2013). .................................................................... 22 

Slika 9: Položaj likovnih objektov kot globinsko vodilo (Kompare, 2001). ......................................... 23 

Slika 10: J. Vermeer, Dekle z bisernimi uhani, 1665 (Girl with the pearl earring, 2007). .................... 23 

Slika 11: I. Arsovska, Tihožitje, 1994 (Kompare, 2001). ...................................................................... 24 

Slika 12: D. Fartek, Stopnjevanje gostote teksture v globino, 1997 (Kompare, 2001). ........................ 24 

Slika 13: C. Monet, Kopice sena v poznem poletju, 1981 (Gerlings, 2007). ........................................ 25 

Slika 14: A. Mantegna, Objokovanje Kristusa, pribl. 1490 (Gerlings, 2007). ...................................... 25 

Slika 15:  G. Cimabue, Madona Santa Trinita, pribl. 1280 (Gerlings, 2007). ....................................... 26 

Slika 16: H. Bosch, Vrt zemeljskih užitkov, pribl. 1500 (Gerlings, 2007). ........................................... 27 

Slika 17: J. V. de Vries, Študija perspektive, 1604 (Design Basics, 2007). ........................................... 27 

Slika 18: Marijino rojstvo, cerkev Sv. Joakima in Ane, 1314 (Kompare, 2001). .................................. 28 

Slika 19: D. Krančan, Ležeča figura, 2003 (Kompare, 2001). .............................................................. 29 

Slika 20: C. Borg Cardona, In vino veritas, 1919 (Vella, 2011). ........................................................... 29 

Slika 21: A. Pungeršič, Panorama, 2003 (Huzjak, 2009). ..................................................................... 30 

Slika 22: P. Signac, Pinija v Saint-Tropezu, 1909 (Kompare, 2001). .................................................... 31 

Slika 23: P. Picasso, Marie Therese, naslanjajoča se na komolce, 1939 (Marie-Therese leaning, 2013).

 ............................................................................................................................................................... 31 

 

KAZALO GRAFOV 

 

Graf 1: Prikaz prostora učencev glede na število uporabljenih določenih globinskih vodil ................ 69 

Graf 2: Uporaba določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora pred natančnim 

opazovanjem .......................................................................................................................................... 70 

Graf 3: Uporaba določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora po natančnem 

opazovanju ............................................................................................................................................ 71 

Graf 4: Razlike v uporabi določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora med 

spoloma ................................................................................................................................................. 72 



 

 

Graf 5: Pogostost uporabe določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora ....... 74 

 

KAZALO LIKOVNIH DEL 

 

Likovno delo 1: Učenka 1 .................................................................................................................... 46 

Likovno delo 2: Učenka 1 .................................................................................................................... 46 

Likovno delo 3: Učenka 1 .................................................................................................................... 46 

Likovno delo 4: Učenka 1 .................................................................................................................... 46 

Likovno delo 5: Učenec 2 .................................................................................................................... 47 

Likovno delo 6: Učenec 2 .................................................................................................................... 47 

Likovno delo 7: Učenec 2 .................................................................................................................... 47 

Likovno delo 8: Učenec 2 .................................................................................................................... 47 

Likovno delo 9: Učenec 3 ..................................................................................................................... 48 

Likovno delo 10: Učenec 3 .................................................................................................................. 48 

Likovno delo 11: Učenec 3 ................................................................................................................... 48 

Likovno delo 12: Učenec 3 .................................................................................................................. 48 

Likovno delo 13: Učenec 4 .................................................................................................................. 49 

Likovno delo 14: Učenec 4 .................................................................................................................. 49 

Likovno delo 15: Učenec 4 .................................................................................................................. 49 

Likovno delo 16: Učenec 4 .................................................................................................................. 49 

Likovno delo 17: Učenka 5 .................................................................................................................. 50 

Likovno delo 18: Učenka 5 .................................................................................................................. 50 

Likovno delo 19: Učenka 5 .................................................................................................................. 50 

Likovno delo 20: Učenka 5 .................................................................................................................. 50 

Likovno delo 21: Učenec 6 .................................................................................................................. 51 

Likovno delo 22: Učenec 6 .................................................................................................................. 51 

Likovno delo 23: Učenec 6 .................................................................................................................. 51 

Likovno delo 24: Učenec 6 .................................................................................................................. 51 

Likovno delo 25: Učenka 7 .................................................................................................................. 52 

Likovno delo 26: Učenka 7 .................................................................................................................. 52 

Likovno delo 27: Učenka 7 .................................................................................................................. 52 

Likovno delo 28: Učenka 7 .................................................................................................................. 52 

Likovno delo 29: Učenka 8 .................................................................................................................. 53 

Likovno delo 30: Učenka 8 .................................................................................................................. 53 

Likovno delo 31: Učenka 8 .................................................................................................................. 53 

Likovno delo 32: Učenka 8 .................................................................................................................. 53 



 

 

Likovno delo 33: Učenka 9 .................................................................................................................. 54 

Likovno delo 34: Učenka 9 .................................................................................................................. 54 

Likovno delo 35: Učenka 9 .................................................................................................................. 54 

Likovno delo 36: Učenka 9 .................................................................................................................. 54 

Likovno delo 37: Učenec 10 ................................................................................................................ 55 

Likovno delo 38: Učenec 10 ................................................................................................................ 55 

Likovno delo 39: Učenec 10 ................................................................................................................ 55 

Likovno delo 40: Učenec 10 ................................................................................................................ 55 

Likovno delo 41: Učenka 11 ................................................................................................................ 56 

Likovno delo 42: Učenka 11 ................................................................................................................ 56 

Likovno delo 43: Učenka 11 ................................................................................................................ 56 

Likovno delo 44: Učenka 11 ................................................................................................................ 56 

Likovno delo 45: Učenka 12 ................................................................................................................ 57 

Likovno delo 46: Učenka 12 ................................................................................................................ 57 

Likovno delo 47: Učenka 12 ................................................................................................................ 57 

Likovno delo 48: Učenka 12 ................................................................................................................ 57 

Likovno delo 49: Učenec 13 ................................................................................................................ 58 

Likovno delo 50: Učenec 13 ................................................................................................................ 58 

Likovno delo 51: Učenec 13 ................................................................................................................ 58 

Likovno delo 52: Učenec 13 ................................................................................................................ 58 

Likovno delo 53: Učenka 14 ................................................................................................................ 59 

Likovno delo 54: Učenka 14 ................................................................................................................ 59 

Likovno delo 55: Učenka 14 ................................................................................................................ 59 

Likovno delo 56: Učenka 14 ................................................................................................................ 59 

Likovno delo 57: Učenka 15 ................................................................................................................ 60 

Likovno delo 58: Učenka 15 ................................................................................................................ 60 

Likovno delo 59: Učenka 15 ................................................................................................................ 60 

Likovno delo 60: Učenka 15 ................................................................................................................ 60 

Likovno delo 61: Učenec 16 ................................................................................................................ 61 

Likovno delo 62: Učenec 16 ................................................................................................................ 61 

Likovno delo 63: Učenec 16 ................................................................................................................ 61 

Likovno delo 64: Učenec 16 ................................................................................................................ 61 

Likovno delo 65: Učenka 17 ................................................................................................................ 62 

Likovno delo 66: Učenka 17 ................................................................................................................ 62 

Likovno delo 67: Učenka 17 ................................................................................................................ 62 

Likovno delo 68: Učenka 17 ................................................................................................................ 62 

Likovno delo 69: Učenec 18 ................................................................................................................ 63 



 

 

Likovno delo 70: Učenec 18 ................................................................................................................ 63 

Likovno delo 71: Učenec 18 ................................................................................................................ 63 

Likovno delo 72: Učenec 18 ................................................................................................................ 63 

Likovno delo 73: Učenka 19 ................................................................................................................ 64 

Likovno delo 74: Učenka 19 ................................................................................................................ 64 

Likovno delo 75: Učenka 19 ................................................................................................................ 64 

Likovno delo 76: Učenka 19 ................................................................................................................ 64 

Likovno delo 77: Učenec 20 ................................................................................................................ 65 

Likovno delo 78: Učenec 20 ................................................................................................................ 65 

Likovno delo 79: Učenec 20 ................................................................................................................ 65 

Likovno delo 80: Učenec 20 ................................................................................................................ 65 

Likovno delo 81: Učenka 21 ................................................................................................................ 66 

Likovno delo 82: Učenka 21 ................................................................................................................ 66 

Likovno delo 83: Učenka 21 ................................................................................................................ 66 

Likovno delo 84: Učenka 21 ................................................................................................................ 66 

Likovno delo 85: Učenec 22 ................................................................................................................ 67 

Likovno delo 86: Učenec 22 ................................................................................................................ 67 

Likovno delo 87: Učenec 22 ................................................................................................................ 67 

Likovno delo 88: Učenec 22 ................................................................................................................ 67 

Likovno delo 89: Učenec 23 ................................................................................................................ 68 

Likovno delo 90: Učenec 23 ................................................................................................................ 68 

Likovno delo 91: Učenec 23 ................................................................................................................ 68 

Likovno delo 92: Učenec 23 ................................................................................................................ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Manca Simonič: diplomsko delo 
 

1 

 

1 UVOD 

 

 

Svet in prostor, ki nas obdajata, spoznavamo od trenutka, ko se rodimo in prvič odpremo oči. 

Od prvega dne naprej otroci okolje zaznavajo in izkušajo direktno prek čutil, ne da bi za to 

imeli kakršnekoli ideje ali posebnega razloga. So radovedni in aktivni, vsega se želijo 

dotakniti, opazovati, prisluškovati, okusiti in povonjati vse, kar je zanje neznano. Otroci, ki jih 

njihova naravna potreba po gibanju usmerja in vodi skozi različne življenjske prostore, 

sčasoma začnejo vse zaznano primerjati, razvrščati in analizirati, pojave, objekte in osebe pa 

pojmovati ter tako postopno razvijati lastne predstave o okolju, družbi in o prostoru.  

 

Prostor je prav posebna brezsnovna omejena ali neomejena razsežnost obstajanja, ki ga 

določajo oziroma omejujejo nosilci stvari in ga razčlenjujejo na različne manjše podenote. 

Običajno ga razumemo kot trirazsežno formo, v kateri ima vsaka stvar svoje mesto. Ko jih 

vidimo, jih najpogosteje pojmujemo v treh dimenzijah, kar pomeni, da naša vizualna zaznava 

objekta, predmeta ali prostora že vključuje predstave o njegovi prostorski razsežnosti oziroma 

volumnu. Pri predmetu likovne vzgoje poskušajo otroci te vizualne zaznave (prostora), ob 

upoštevanju določenih likovnih pravil – globinskih vodil, prenesti na dvorazsežno podlago. 

Dojemanje in razumevanje prostora otrok pa je v največji meri odvisno od njihove trenutno 

dosežene razvojne stopnje, kar je najbolj očitno ravno v likovnih izdelkih, v predstavitvah 

prostora na ploskvi. 

 

Osrednji raziskovalni problem diplomskega dela se nanaša na opazovanje in načine 

prikazovanja prostora, saj nas zanima vpliv opazovanja na prostorske predstave učencev. 

Raziskali bomo, kako učenci petega razreda devetletne osnovne šole prikazujejo prostor in 

skušali tudi ugotoviti, ali nanj vpliva tudi opazovanje.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

 

2.1 Opazovanje 

 

2.1.1 Občutenje in zaznavanje 

 

Človek se rodi v svet, poln dražljajev, vplivov okolja, ki jih organizem sprejema in se nanje 

tudi odziva. Ko odpremo oči, ko vdihnemo, nekaj okusimo, slišimo, potipamo ali kako 

drugače občutimo, se naše telo zgane. Skozi občutenja in zaznave našega telesa, preko 

zaznavnih sistemov čutil (vida, sluha, tipa, okusa in voha) prihajamo, torej, do spoznanj o 

drugih ljudeh, o družbi in o svetu, v katerem živimo. Butina pravi, da »so čuti tista vrata, 

skozi katera zunanji svet vstopa v našo zavest, v naš notranji svet.« (Butina: O slikarstvu, 

1997, str. 23) Podobno trdita Tomšič Čerkez in Zupančič (2011), ki navajata Musek Lešnika, 

da ljudje svoje okolje in vse, kar je v njem, spoznavamo s pomočjo čutov. Pravi, da le-ti 

»bogatijo naše izkušnje in dajejo barvo našim življenjem. « (prav tam, 2011, str. 20) 

 

Tu se srečamo z dvema procesoma: občutenjem in zaznavanjem. Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (2008) opredeljuje glagol: 

 občutiti kot čutno dojemanje lastnosti predmetnega sveta, kot dojemanje ali 

predvidevanje česa, kot zavestno ugotavljanje prisotnosti česa, doživljanje čustev, 

občutkov; 

 zaznati kot čutno dojemanje predmetnega sveta, ugotavljanje obstajanja česa na 

podlagi čutnega dojemanja določenih pojavov. 

 

Opredelitvi obeh pojmov jasno kažeta, da sta procesa zelo povezana, prepletena in si na prvi 

pogled podobna. Vendar razumevanje obeh definiciji postavlja proces zaznavanja v rahlo 

nadrejen položaj. Občutenje je opredeljeno kot predstopnja zaznavanja, kot pogoj, da lahko 

nekaj doživimo kot zaznavo. Občutenje bi lahko bilo tudi sestavni del oziroma »prva stopnja« 

zaznavanja.  

 

Z obema procesoma se je v knjigi Poglavja o zaznavanju ukvarja tudi Polič (1983), kjer ju je 

preko različnih avtorjev poskušal definirati in opredeliti njun medsebojni odnos. Povzamemo 
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lahko, da je občutenje element zaznavanja in je odvisno od dražljajev, ki vplivajo na čutila. 

Občutenje je tako proces, ki se začne v čutilih in se nadaljuje v možganih, ter pri katerem se 

organizem neposredno zaveda draženja čutil/-a, ki ga povzroča zunanji svet. Zaznavanje pa je 

proces neposrednega delovanja objektov na čutne organe, ki privedejo do čutne zaznave in 

organizacije čutnih podatkov v vzorce izkušenj. Zaznavanje je, torej, proces, s katerim (s 

pomočjo čutil) organizem sprejema in organizira obvestila iz okolja ter se nanje odziva glede 

na svoje spomine, navade, intelektualne in čustvene vzorce. Različna občutenja, ki jih 

povzročajo dražljaji okolja, od čutila potujejo do možganov, ki prejete informacije obdelajo in 

jih preoblikujejo v zaznave, ki so »odgovor na spremembo ali razliko v okolju.« (Trstenjak, 

1983, str. 9) 

 

2.1.1.1 Proces zaznavanja 

 

Zaznavanje je proces sprejemanja dražljajev iz okolja, ki delujejo na posameznika. Njegova 

temeljna funkcija je posamezniku omogočiti ustrezno razumevanje realnosti ter učinkovito in 

smiselno delovanje v njej. Kompare s sodelavci (2001) po Zimbardu in Gerigu razlikuje tri 

stopnje zaznavanja:  

 

1. Občutenje dražljajev se nanaša na fiziološko vzburjenje, ki nastane pod vplivom 

delovanja draženja na ustrezni senzorični organ, in pretvorbo dražljaja (energije) v 

fiziološko kodo, pozneje dekodirano v možganskih centrih. 

 

2. Zaznavna organizacija je proces združevanja posameznih občutkov. Iz posameznih 

občutkov (barve, linije, robovi, koti, preproste oblike, vonji, okusi itd.) posameznik 

tvori celostne zaznave posameznih objektov in dogodkov, ki so pripravljene na 

kasnejše prepoznavanje. Posameznika običajno zanima: »Kakšen je objekt?« in »Kje 

je zaznani objekt?« 

 

3. Kot zadnja sledi stopnja identifikacije in prepoznavanja dražljajev. V tej fazi 

zaznavanja posameznik objekte osmišlja, jim pripisuje pomene ter ugotavlja njihove 

funkcije oziroma si odgovarja na vprašanji: »Kateri je ta objekt?« in »Kakšna je 

njegova funkcija?«  

 

Stopnje zaznavnega procesa so ločene bolj navidezno, v realnosti pa jih posameznik ne 
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doživlja kot ločeno zaznane dogodke, saj se ti medsebojno povsem prepletajo, odvijajo v 

kratkih časovnih korakih, v primeru nedelovanja katere od stopenj, pa do zaznave ne pride 

(Kompare idr., 2001). 

 

Temelj našega zaznavanja sveta so čutila, organi v telesu, ki nam omogočajo sprejemanje 

ogromne količine dražljajev iz okolja. Dražljaji so najrazličnejši vplivi in spremembe v 

okolju, ki jih zaznajo naše čutne celice. Glede na to, katere čutne celice so vzdražene, 

poznamo pet osnovnih čutil: vid, sluh, tip, okus in voh. Informacije o dražljajih, ki jih zaznajo 

čutnice, potujejo po živcih iz čutil v možgane. Ko jih ti obdelajo, se zavedamo, kaj se dogaja 

okoli nas, v našem okolju. Delovanje vseh čutov je med seboj zelo prepleteno. Vsak izmed 

njih nam posreduje svoj del informacij o nekem pojavu, stvari ali okolju. Popolno predstavo o 

slednjem pa nam predstavlja šele vsota vseh informacij, ki nam jih posredujejo vzdražena 

čutila (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011).  

 

Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) govorita tudi o petih zunanjih in petih notranjih čutih. 

Notranje čute opredeljujeta kot notranje predstave zunanjih čutov ter navajata Centriha, ki jih 

deli v pet skupin: vizualno, avditivno, kinestetično, olfaktorično in gustatorično skupino. Tipe 

ljudi, ki pripadajo naštetim skupinam, ločimo po naslednjih značilnostih:  

 VIZUALNI TIP LJUDI: zaznava barve, svetlobo, intenzivnost slike, površino 

predmeta, material, velikost, oblike, položaj v prostoru, gibanje, hitrost, smer, 

dimenzije, oddaljenost. 

 AVDITIVNI TIP LJUDI: zaznava šum, višino tona, melodijo, naglaševanje, jakost 

zvoka, hitrost govora, trajanje zvoka, mono-stereo glasove. 

 KINESTETIČNI TIP LJUDI: zaznava telesno občutje, torej hlad, toploto, srbenje, 

pritiske, položaj telesa, gibanje telesa, hitrost gibanja, intenzivnost občutkov, trajnost 

občutkov. 

 OLFAKTORIČNI TIP LJUDI: zaznava vonj. 

 GUSTATORIČNI TIP LJUDI: zaznava okus. 

 

Delovanje zaznavanja preko posameznega čutila običajno obravnavamo ločeno. Vendar so 

bistvene zakonitosti delovanja vseh čutil enake. Zato se bomo pri nadaljnji obravnavi 

problema osredotočili predvsem na vidno zaznavanje.  
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2.1.1 Vidno zaznavanje 

 

Zaznavanje je sestavljen proces, pri katerem preko čutil dobimo vse informacije o okolju. Pri 

vidnem oziroma vizualnem zaznavanju dražljaje iz okolja sprejema čutilo za vid ‒ oko. »Oko 

je tisto, na katerega se ljudje med vsemi čutili najpogosteje in najbolj zanašamo. Z njim 

razločujemo svetlobo od teme, barvo, obliko, velikost, gibanje in oddaljenost predmetov.« 

(Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011, str. 22) »Proces vidnega zaznavanja poteka skozi več faz. 

Poglavitni sestavni deli našega sistema vidnega zaznavanje so: oko, očesni živec in center za 

vid v možganski skorji.« (Šuštaršič, 2004, str. 108) »Samo z usklajenim delovanjem vseh 

delov vizualnega sistema je možno normalno delovanje vizualnega sistema.« (Butina, 1995, 

str. 52) 

 

2.1.2.1 Nastanek vidne zaznave – slike 

 

»Svetloba se v naše oči odbija od stvari v našem okolju.« (Butina: O slikarstvu, 1997, str. 

102)  Oko je čutilo, ki sprejema svetlobo v obliki svetlobnih žarkov in jih pretvarja v drugo 

obliko energije. Svetloba potuje skozi odprtino (zenico), ki jo povečuje in zmanjšuje 

kolobarju podobna šarenica ali iris, ki se zapira ali odpira. Svetloba potuje skozi več 

prozornih plasti: roženico, sprednji zrkelni prekat s prekatno vodico, očesno lečo in 

steklovino, ki zapolnjuje večji del krogle. Slika se projicira na zadnji, notranji del očesne 

krogle, obrnjena na glavo. Zaradi okrogle oblike očesa je ukrivljena tudi roženica. Ta lomi 

svetlobo v konvergentnem snopu žarkov, ki se zbližujejo v isto točko proti mrežnici, in sliko 

ustrezno zmanjša. Mrežnica je sestavljena iz treh skladov prozornih celic, od katerih so 

najpomembnejši fotoreceptorji na zadnji plasti: paličice so odgovorne za gledanje v mraku, 

čepki pa so odgovorni za gledanje podnevi (Šuštaršič, 2004). Pravi proces predelave zaznanih 

svetlobnih žarkov se torej začne na mrežnici, v celicah, ki so občutljive na svetlobne dražljaje, 

in svetlobo spremenijo v živčne impulze, ki si po vidnem živcu sledijo na poti proti višjim 

možganskim središčem. Ti impulzi so jezik živčnega sistema (Butina, 1997). Impulzi v obliki 

živčnih signalov po vidnem živcu potujejo kot informacija od očesa do vidnega centra v 

možganski skorji, ki se nahaja na zadnjem delu možganske skorje. Tu se impulz pretvori v 

psihonervno vzburjenje, ob tem pa doživimo zaznavo slike, ki jo vidimo pokončno 

orientirano. Poti živčnih impulzov se med potjo od očesa do možganov križajo: leva polovica 

možganov prejme sliko desnega dela vidnega polja in desna polovica možganov sliko, ki jo 
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vidi levo oko. Obe sliki se združita v eno zaznavno celoto, ki jo tudi po zaslugi binokularnega 

gledanja doživimo prostorsko (Šuštaršič, 2004). »Vidna zaznava je torej umska slika stvari v 

prostoru, ki se je oblikovala v procesu zaznavanja.« (Butina, 1997, str. 82) 

 

2.1.3 Opazovanje, dejavnost našega vsakdana 

 

Z opazovanjem se srečujemo dnevno, na vsakem koraku, vede, nevede, načrtno ali povsem 

spontano. Stvari in pojavi v naravi v zunanjem svetu za nas dobijo pomen in smisel šele, ko 

jih naš um opredeli na psihološki ravni, ko fizične dražljaje predela v osmišljeno notranjo 

podobo, v misel. Ta proces pripelje do vizualne podobe sveta, kakršna se nam kaže. Te 

notranje vizualne podobe pa so bolj ali manj abstraktni miselni odrazi resničnih stvari in 

procesov (Butina, 1997). 

 

Kaj pravzaprav je opazovanje? 

 

Opredelimo ga lahko na zelo različne načine. Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008) 

glagolu opazovati pripisuje naslednja pomena: z gledanjem nekaj zaznati oziroma gledati kaj 

načrtno ali z določenim namenom. Opazovanju tako pripisuje izključno vizualni način 

zaznavanja. Kar pa ne drži povsem, če vemo, da opazovanje ni samo to, kar vidimo, ampak 

tudi vse, kar slišimo, čutimo, vohamo ali okušamo. Opazujemo z vsemi čutili, vendar pa 

največ informacij dobimo ravno z vizualnim zaznavanjem. 

 

Opazovanje je temeljna tehnika spoznavanja tako v vsakdanjem življenju kot v raziskovanju. 

Predstavlja zavestno zaznavanje z uporabo vseh čutil in s kakršnim koli pripomočkom. Da bi 

bilo uspešno, mora biti skrbno, pazljivo in zavestno. Opazovanje tako lahko opredelimo kot 

spretnost pridobivanja informacij. Te spretnosti v najširšem pomenu besede opredeljujemo kot 

zmožnost opravljanja neke aktivnosti (Zupan, 2005). »Za opazovanje v najbolj elementarnem 

smislu lahko rečemo, da je predoperativna dejavnost,« (prav tam, str. 71), za katero so 

bistvene izkušnje, pridobljene skozi interakcijo s fizičnim svetom. »Opazovanje velikokrat ne 

ustreza naši percepciji, kar pripelje do kognitivnega konflikta, ki vodi do konstrukcije 

ustreznega znanja.« (prav tam, str. 71) 

 

V vsakdanjem življenju največkrat opazujemo priložnostno, nenačrtno, slučajno, 
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nesistematično. Našo pozornost vzbujajo stvari in pojavi, ki se razlikujejo od tega, kar 

srečujemo običajno. Kadar je opazovanje del raziskovalnega dela, je le-to načrtno, vodeno, 

sistematično, usmerjeno, saj z opazovanjem iščemo podatke, zbiramo dejstva in dokaze. 

Delimo ga tudi na neposredno (opazovanje predmetov in pojavov) in posredno opazovanje 

(navezave na čutne izkušnje, predstave) (Zupan, 2005).  

 

Pri opazovanju uporabljamo različna čutila, odvisno od tega, kaj opazujemo. Najpogosteje se 

zanašamo na čutilo vida oziroma na vidno zaznavanje, zaznave katerega dopolnjujemo z 

vsemi ostalimi čutilnimi področji. Opazovani predmet ali pojav pa zazna vsak drugače, saj je 

opazovanje odvisno od izkušenj, ki jih imamo. Te pa so pri vsakem posamezniku drugačne 

(Zupan, 2005). Ker človekovi možgani ne zmorejo sprejeti vseh zaznav, ki prihajajo iz okolja, 

se le-ti osredotočajo predvsem na tiste, ki jih je človek že kdaj srečal, ki ga bolj privlačijo, ga 

motivirajo, imajo zanj večji, včasih življenjski pomen ali pa so zaradi neznanosti, drugačnosti 

objekt zanimanja in s tem opazovanja. Ravno zato med opazovanjem nenehno poteka izbirni 

proces zaznanega in je včasih določeno čutilo potrebno tudi izklopiti, če se želimo 

osredotočiti na posamezno značilnost opazovanega objekta. 

 

2.1.3.1 Opazovanje v šoli, učnem procesu in pri likovni vzgoji 

 

Glavni namen šolanja in pouka je v učencih spodbujati samostojno in aktivno učenje, smotrno 

in načrtovano socializiranje, kvalificiranje in personaliziranje mladih, torej jim dati temeljna 

znanja in jih pripraviti na nadaljnje šolanje ter usposabljanje za poklicno in osebno življenje 

(Didaktika, 2003). 

 

Učni proces je kompleksna dejavnost, v okviru katere poteka niz aktivnosti. Zelo pomembno 

je izbrati dejavnosti, ki učencem omogočajo izgrajevanje pojmovnih predstav od konkretnih 

izkušenj do abstraktnega nivoja, razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja. Situacije, ki 

so za učenca nove in niso vnaprej pričakovane, spodbujajo ustvarjalno, kritično in analitično 

mišljenje, povezovanje in uporabo znanja pa zahteva reševanje problemskih nalog. Različni 

pristopi in rešitve, do katerih pridejo učenci, učitelju omogočajo dober vpogled na raven in 

kakovost doseženega znanja, učenci pa ob tem pridobijo znanja različnih strategij reševanja 

problemov oz. procesna znanja, prenosljiva in uporabna tudi na drugih področjih (Zupan, 

2005). 
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Opazovanju tako med šolskimi dejavnostmi upravičeno pripada pomembno mesto, saj je 

opazovanje konkretnih predmetov in pojavov izhodišče spoznavanja objektivne stvarnosti v 

učnem procesu (Brinovec, Godonov, Lovrenčak, 1992). Je kognitivno zahtevna dejavnost 

posameznika ter je ena temeljnih tehnik naravoslovnih in družboslovnih znanosti. V učnih 

načrtih različnih predmetnih področij je opazovanje zelo pogosto navedeno, nekateri predmeti 

pa opazovanju pripisujejo eno temeljnih vlog učnega procesa in spoznavanja. Sistematično in 

v šolskih razmerah vodeno opazovanje je temelj za druge sledeče dejavnosti, saj z njim 

pridobimo ustrezne podatke in znanja za nadaljnje delo (Zupan, 2005). 

 

Opazovanje je sestavni del tako učnega procesa kot rezultata vzgojno-izobraževalnega dela. 

Že leta 1967 je hrvaški filozof Petrovič (Fošnarič, 2000) poskušal definirati problem 

opazovanja in ga opredelil kot metodični postopek, s katerim usmerjamo pozornost v določeni 

smeri s ciljem opazovanja nekega dogajanja kot v resnici je, pri tem pa vanj ne posegamo. 

Opazovati lahko pomeni videti, zaznati, opaziti. Vsi ti pomeni opazovalcu pripisujejo precej 

pasivno vlogo. Aktivnejšo vlogo razberemo iz pomenov, kot so »skrbno opazovati«, 

»natančno opazovati« in »posvečati pozornost čemu« (Ferbar, Russell, 1992). Ideja, da 

opazovanje mora biti skrbno, pazljivo in zavestno, je bistvena za opredelitev opazovanja. Le-

to v učnem procesu predstavlja proces, v katerem učenci selektivno zaznavajo, zaznave 

interpretirajo in vrednotijo njihov pomen glede na svoje izkušnje in razumevanje. V skladu s 

to definicijo je opazovalec mnogo bolj miselno dejaven, saj ni samo pasivni opazovalec 

dogodkov. Pojave spremlja tako, da svoje znanje in razumevanje vključi v celoten proces 

opazovanja, pred, med in po opazovanju (prav tam, 1992). Petrovič navaja tudi naslednje 

elemente opazovanja: predmet opazovanja (tisto, kar se opazuje), cilj (tisto, zaradi česar se 

opazuje) in rezultat opazovanja (tisto, kar se z opazovanjem doseže). Iz njih pa izpelje, da ima 

opazovanje na elementarni ravni naslednje karakteristike: 

 tisti, ki opazuje, mora to početi zaradi nekega cilja in z nekim namenom; 

 v procesu opazovanja je percepcija najvišja, kar pomeni, da se s posameznimi čutili 

registrirajo različne kvalitete opazovanega predmeta ali pojava; 

 sprotno se izvaja analiza opazovanih pojavov, ki jih že med opazovanjem ali v 

nadaljevanju selekcioniramo in razčlenjujemo, le-ti pa postajajo vse bolj razumljivi; 

 z miselnim procesom predelave dobljenih podatkov, do katerih smo prišli s pomočjo 

opazovanja oziroma percepcije, se nova dognanja povezujejo s starejšimi, pri tem pa 

se stare izkušnje ali korigirajo ali dopolnjujejo z novimi. 

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1601112991424736&PF=AU&term=%22Brinovec,%20Slavko%22
http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1601112991424736&PF=AU&term=%22Lovren%C4%8Dak,%20Franc%22
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Pri opazovanju torej gre za selektivno sprejemanje čutnih podatkov in njihovo sintetiziranje v 

sliko opazovanega objekta oziroma pojava, reproduciranje prej doživete situacije v zavesti 

brez navzočnosti pojava oziroma objekta, kar nam omogoča generalizacijo z izkušnjami 

pridobljenega znanja, do katerega lahko pridemo na podlagi ustvarjanja tipskih predpostavk 

(Fošnarič, 2000). Vidimo, da opazovanje nikakor ni pasivno sprejemanje pojmov, temveč je 

aktivna, psihična dejavnost, ki se ne more naslanjati zgolj na čutno zaznavanje, ker v procesu 

opazovanja do veljave prihaja tudi miselna aktivnost. »Ali drugače povedano, opažanje je 

vključno z miselno aktivnostjo nerazdružljiva celota spoznavnega procesa.« (prav tam, 2001, 

str. 16) 

 

Dejavnost opazovanja ni nikoli povsem nepristranska, saj temelji na opazovalčevem 

poznavanju obravnavanega področja in na njegovi usposobljenosti za opazovanje. Od 

njegovega predznanja in razumevanja problema je odvisno, kolikšen pomen bo pripisal 

različnim opažanjem (Ferber, Russell, 1992). Učenčeve ideje usmerjajo njegovo pozornost na 

vse, kar je (po njegovem) pomembno, pri čemer je uspešnost opazovanja odvisna predvsem 

od razumevanja in formulacije opazovalne naloge, pa tudi od ostalih dejavnikov, kot so 

motiviranost, starost učencev, okolje, razpoložljivi čas, vpliv sošolcev ipd. Kadar se učenec z 

določenimi vsebinami učne snovi srečuje prvič, je nujno, da jo učitelj predhodno dobro 

predstavi in jo obrazloži. Učenci se morajo z učnimi vsebinami, likovnimi pojmi najprej 

dobro spoznati, jih razumeti in jih usvojiti, da lahko pri pouku z njimi tudi operirajo. 

Pomembno je, da učitelj sproti preverja, kakšno je razumevanje učencev, in jih spodbuja k 

„gledanju“ iz različnih zornih kotov, ki učencem omogoča, da obravnavano snov temeljito 

spoznajo ter jo čim hitreje usvojijo in ponotranjijo.  

 

Ena temeljnih nalog pouka likovne vzgoje je v učencih spodbujati in razvijati sposobnosti 

opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije. Učence je potrebno usmerjati k 

iskanju novih izraznih načinov. Izhodišče za to pa je razumsko doživetje ob natančnem 

opazovanju predmetov in pojavov v naravi oziroma v našem okolju. To učitelj dosega s 

pestrim in živim opisovanjem, podkrepljenim s prikazom na nazornih učnih sredstvih (Zupan, 

2005). Likovna vzgoja na spoznavni, kognitivni ravni analizira in presoja vidni svet, na 

izrazni pa ga likovno preoblikuje oziroma ga na novo ustvarja. Vidno zaznavanje je tako pri 

likovnem ustvarjanju pomembno kot vhodni in izhodni akt: kot vhodni akt daje čutno snov 

zavesti, razumu in mišljenju, da lahko zgradi notranjo podobo sveta, na podlagi te pa nastane 
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likovna zamisel, ki jo delovni proces pripelje do končnega rezultata. Likovna zamisel se  

upredmeti v likovnem proizvodu (Butina, 1997). Prevodnik (Zupan, 2005) dodaja še, da je za 

uspešno opazovanje, analiziranje in presojanje vidnega sveta pri pouku likovne vzgoje 

najpomembnejša sposobnost razlikovanja oziroma ugotavljanja razlik med predmeti in pojavi 

(velikost, format, oblika, barva, smer …). Le-ta učencem omogoča razvijanje občutljivosti in 

natančnosti opazovanja, predstavljivosti, likovnega mišljenja in domišljije. Vse te sposobnosti 

pa vodijo k večji likovni ustvarjalnosti učencev.  

 

Razvijanje sposobnosti opazovanja je tako ena temeljnih nalog predmeta likovna vzgoja. 

»Gledanja« se je, tako kot npr. branja, računanja, lepopisja, razvrščanja, opisovanja, sklepanja 

ipd., potrebno naučiti. Od obilice dražljajev, ki nas v vsakem trenutku obdajajo, morajo otroci 

biti sposobni zaznati le tiste, ki so zanje v tistem trenutku pomembni. Sposobnost opazovanja 

imajo otroci že nekoliko razvito ob prihodu v šolo, toda le z načrtovanim opazovanjem to 

sposobnost razvijajo naprej. Vedeti moramo, da je otrokovo iskanje novega neusmerjeno. 

Zanima ga vse, kar ga obdaja. Ko spozna okolico, se poda še k neznanemu. Le z načrtnim 

usmerjanjem mu bomo pomagali k bolj urejenemu procesu spoznavanja. Opazovanje se torej 

ne razvija le z zorenjem, ampak tudi z urjenjem. 

 

2.1.3.2 Pozornost 

 

»Sposobnost za koncentrirano delo je ena temeljnih sestavin za otrokov pravi delovni odnos 

in osnovni pogoj šolskega uspeha.« (Žlebnik, 1975, str. 294) Otrok posveča pozornost vsem 

poznanim predmetom in pojavom, pa tudi tistemu, kar v njem zbuja radovednost, kar mu je 

tuje. Zato je razumljivo, da moramo pri šolskem delu zbujati zanimanje in si prizadevati, da 

otrokovo namerno pozornost spremenimo v nenamerno, ki ga bo pozneje usmerjala pri 

samostojnem »raziskovanju« in učenju. Pozornost ima pomembno vlogo tudi v procesu 

opazovanja (zaznavanja), pri čemer je zelo pomembna predhodna priprava na zaznavanje 

(prav tam, 1975). V najširšem pomenu besede je pozornost osredotočenost na zunanji ali 

notranji predmet. Ker vseh stvari ne moremo zaznati istočasno, se omejimo le na tiste, ki nas 

pritegnejo s svojimi značilnostmi (zunanji dejavniki pozornosti), ali pa na tiste, ki nas bolj 

zanimajo (notranji dejavniki pozornosti). 

 

Zunanji dejavniki pozornosti so: 

 intenzivnost dražljajev (večjo pozornost vzbujajo: močna svetloba, prodoren zvok, 
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močni kontrasti ...); 

 prostornost dražljajev (bolj kot na manjše, smo pozorni na večje predmete, pojave); 

 trajanje in pogostost dražljajev (dlje trajajoči in pogosto ponavljajoči dražljaji vzbujajo 

večjo pozornost); 

 kontrast in spreminjanje dražljajev (bolj smo pozorni na predmete, ki izstopajo). 

 

Zunanji dejavniki hitro vzbudijo pozornost, vendar je ne obdržijo vedno, če se jim ne 

pridružijo še notranji dejavniki (Pečjak, 1977). 

 

Notranji dejavniki pozornosti so: 

 motivi; 

 čustva; 

 pričakovanja; 

 izkušnje; 

 nekatere osebnostne lastnosti. 

 

Če pozornost vzbujajo le zunanji dejavniki, je človek običajno pasiven. Pozornost na dražljaje 

se največkrat pojavi brez nekega posebnega namena. Vzbudi jo npr. močna svetloba, glasen 

zvok, intenzivne vonjave ipd. Tako pozornost imenujemo pasivna pozornost. 

 

Aktivna pozornost pa je rezultat pozitivne motivacije. Takšna pozornost je predvsem 

učinkovitejša in običajno trajnejša. Človek ni pozoren le na slučajno zaznane pojave in 

predmete, temveč določene informacije sam išče v okolju. 

 

Za otroke je značilna nestalna pozornost, na katero ima največji vpliv trajanje pozornosti. To 

je odvisno od starosti otrok, od motiviranosti, spočitosti, intenzivnosti dražljajev in od 

dejavnikov, ki motijo proces opazovanja, in jih imenujemo distraktorji (Pečjak, 1977). 
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2.2 Prostor 

 

Prostor je vse, kar nas obkroža. Zavzemajo ali omejujejo ga vse stvari, ki jih najdemo na 

našem planetu. Slednji zavzema svoj del prostora v vesolju. Prostor nas obdaja in se širi v vse 

smeri. Vanj lahko vstopamo, iz njega izstopamo ali prehajamo iz enega v drug prostor. Hkrati 

pa se vedno nahajamo v nekem prostoru. Lahko bi rekli, da je prostor prav posebna nesnovna, 

omejena ali neomejena razsežnost obstajanja. 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008) opredeljuje samostalnik prostor kot vse, kar je 

nesnovno, neomejeno in v čemer telesa so ali se premikajo. Hkrati ga opiše kot z najmanj eno 

točko ali ploskvijo (steno) določen del sveta, del zemeljske, bivalne površine, mesta nahajanja 

nekoga ali nečesa. Opredeli tudi njegov ožji pomen, kot npr. bivanjski, igralni, učni, zaprt, 

gospodarski, idejni, kulturni, manevrski, medcelični, življenjski, režijski, strojni, kazenski, 

ladijski, breztežnostni … prostor. Prostor ima lahko več pomenov in ga v splošnem lahko 

opredelimo kot vse, kar nas obdaja. 

 

Arnheim na vprašanje, kaj je prostor, odgovarja z dvema možnostma: prva pravi, da lahko 

prostor razumemo kot neko praznino, ki obstaja, še preden v njo postavimo objekte. Ljudje do 

te ugotovitve pridejo z opazovanjem sveta okoli sebe. Druga pa, da se zaznava prostora pojavi 

samo ob prisotnosti zaznanih predmetov. Po tej opredelitvi prostor ni danost, ampak je 

ustvarjen z izjemno ureditvijo naravnih predmetov in ostalih predmetov oziroma objektov, ki 

jih je ustvaril človek (Batič, 2010). 

 

Zavedanje prostora ni konkretno vključeno v nas same, temveč je sklop naučenih dejavnosti, 

ki jih izvajamo. Te dejavnosti pripomorejo, da sebe primerjamo z okoljem, ki nas obdaja. Ob 

teh primerjavah so ključnega pomena naša čutila, zaznave in zavest o lastni postavitvi v 

prostoru. Pri tem je poglavitni element občutek orientacije, ki poteka s primerjavo (predvsem 

vidnih) zaznav prostora. Tem zaznavam pa sledijo še zaznave ostalih čutil, dotika, sluha in 

voha (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). 

 

Razumevanje prostora je odvisno tudi od človekovih izkušenj in zaznavanja. Trstenjak (1983) 

pravi, da je prostor, ki ga doživimo, izkusimo, nekaj povsem drugega, kot je matematično ali 

geometrično merljiv in dokazljiv prostor. Slednjemu je mogoče natančno določiti širino, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Manca Simonič: diplomsko delo 
 

13 

 

dolžino, površino ali prostornino. Izkustveni prostor pa vsebuje tudi naša doživetja oziroma 

izkustvo, ki smo ga doživeli v trenutku lastnega nahajanja v nekem prostoru (Batič 2010). 

Tudi otrok svojo podobo sveta oblikuje preko izkušenj. Šele pozneje, ko se njegove predstave 

dovolj razvite in ko je njegov miselni svet dovolj razvit, lahko svet in z njim prostor presoja 

tudi v matematičnem oziroma geometričnem smislu. 

 

Pri razumevanju prostora in prostorskih odnosov igra gibanje skozi, v ali iz prostora zelo 

pomembno vlogo. »Otrok z gibanjem raziskuje in spoznava prostor, pridobiva nove izkušnje 

in si izoblikuje vedno boljše prostorske predstave.« (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011, str. 

92) Tudi Bonča (Batič, 2010) pravi, da je gibanje zelo pomembno pri razumevanju stvarnosti, 

saj z gibanjem pridobimo podatke o vseh tistih delih sveta, prostora, ki ga z enim samim 

pogledom ne moremo »videti«. Svoj odnos do prostora razvijemo v fizičnem svetu, ki vsebuje 

vse stvari in pojave, po katerih ga tudi zaznamo. 

 

Butina (1997) imenuje prostor, ki nas obkroža, zaznavni, fizični prostor. Povezuje ga s tremi 

dimenzijami (dolžino, višino in širino), s katerimi lahko opišemo mesto, oblike, odnose 

objektov, ki se nahajajo v prostoru. Prostor treh razsežnosti nam omogoča neomejeno gibanje 

v vseh smereh. Medtem ko v dveh razsežnostih omejen prostor omogoča zgolj prikaz prostora 

s »širjenjem«, nizanjem objektov različnih velikosti, oblik, smeri in orientiranosti. Tudi v 

arhitekturi, umetnosti oblikovanja prostora, je prostor trirazsežna tvorba, ki nas obdaja. V 

prostoru se lahko v vseh smereh neomejeno gibljemo, vanje vstopamo, iz njih izstopamo. 

Naravni prostor (Butina, 1995) je osnova psihološkemu prostoru, saj iz naravnega prostora v 

naše čutilne organe, preko njih v naše možgane in psiho prihajajo dražljaji, ki s pomočjo 

selektivnega opazovanja ustvarijo podobo okolja, prostora. 

 

Način zaznavanja prostora v našem telesu določa prostorski križ. Ta specifična in učinkovita 

struktura predstavlja človekov odnos do vidnega prostora. Prostorski križ sestavljajo 

namišljene, med seboj pravokotne ravnine, ki telo človeka delijo na sprednji in zadnji del, 

zgornji in spodnji del ter na levo in desno stran. Osnovna pojma prostorskega križa sta 

navpičnica in vodoravnica oziroma vertikala in horizontala. Prva je frontalna ali čelna 

ravnina, ki poteka skozi telo preko bokov in čela, tako da telo in prostor okoli telesa razdeli na 

sprednji in zadnji del. Vidni prostor se torej začne s frontalno ravnino telesa in se širi pred 

nami. Prostor za nami bolj slušno občutimo kot vidimo, to pa na vidni prostor bolj vpliva kot 

njegova nevidna prisotnost. Druga je sredinska ali medialna ravnina, ki leži v smeri naprej–
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nazaj. Poteka skozi sredino telesa preko popka ter seka frontalno ravnino v osi telesa in jo 

tako deli na desno in levo stran oziroma smer. Biološko smo usmerjeni naprej, saj so tako 

glavna čutila (oči, nos in usta) v frontalni ravnini, kot tudi udi telesa obrnjeni naprej. Tretja 

oz. zadnja je vodoravna, s tlemi vzporedna ravnina, ki leži v višini oči, pravokotno na obe 

prejšnji ravnini, telo in prostor pa deli na zgornji in spodnji del (Tomšič Čerkez in Zupančič, 

2011). »Vsak človek nosi v sebi tak koordinatni sistem. Tako uokviri svoj prostor delovanja, 

ki ni kaotičen, ampak s strukturo telesa urejen in usmerjen  prostor delovanja. S tako 

določenega mesta človek zaznava okolje in se poda vanj. Tako določeno mesto je za 

posameznika vedno središče okolja in vsi njegovi čuti presojajo prostor ter od tod gradijo 

svoje zaznave.« (prav tam, 2011, str. 27) Slikovna površina oziroma ravnina je tako v 

neposredni povezavi s prostorskim križem, saj je vzporedna frontalni, čelni ravnini in je 

podrejena enakim zakonitostim prostorskega križa kot človekovo telo. 

 

 

Slika 1: Shema prostorskega križa (A ,B, C – osnovne ravnine; D – spredaj/zadaj; E – zgoraj/spodaj; F – 

levo/desno; G – blizu/daleč) (Tomšič Čerkez, Zupančič, 2011). 

 

Likovni prostor izhaja iz naravnega in psihološkega prostora, čeprav se od njiju razlikuje. 

Ustvarimo ga z uporabo likovnih izraznih sredstev (Šuštaršič, 2004). Gre za materializirane 

likovne pojme. Pri tem pa ima veliko vlogo človekova duhovna plat, kajti likovni pojmi (če 

jih razumemo) najprej obstajajo v duhovnem svetu, šele nato v fizičnem (Kenda, 2004).  

Medtem ko arhitekti in kiparji uporabljajo tri razsežnosti prostora, imajo slikarji na voljo le 

ploskev, dve razsežnosti, tretjo pa s primernimi likovnimi izrazili ustvarijo kot iluzijo. Čeprav 

kipar svoj kip ustvarja v prostoru, v katerem je navzoč tudi sam, je prostor, ki se je uresničil v 

kiparskem materialu njegovega kipa, nov likovni oziroma duhovni prostor (Šuštaršič, 2004). 

Lahko rečemo, da gre pri likovnem prostoru za duhovni prostor, ki je izražen z likovnimi 
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izrazili, v katerih se združujejo likovni pojmi in materiali. Likovna misel, ki se izrazi v 

snovni, materialni obliki, povzroči, da iz abstraktne likovne zamisli prostora nastane nov 

konkretni, stvarni prostor (Kenda, 2004). Tako se kip, slika ali drug likovni produkt v novi 

»prostorski« obliki hkrati vrne v naravni in psihološki prostor (Šuštaršič, 2004). 

 

Arhitekturni prostor zajema oblikovanje nekega umetno, vsaj z eno stranico omejenega 

prostora. Dojemamo ga lahko z neposrednim izkustvom psihične ali fizične navzočnosti in ga 

spoznavamo z vsemi čutili. Pri gibanju skozi prostor doživljamo kontinuirano spreminjanje 

vizualnih vtisov, smeri gledanja, manjšanja elementov pri oddaljevanju in večanja elementov 

pri približevanju, svetlosti, razločnosti ipd. Z omejitvijo nekega prostora z lupino (stene, 

strehe) se prostor razdeli na notranji in zunanji prostor. Arhitekturni prostor tako lahko delimo 

na zunanji (eksterier) ali notranji (interier). Glede na obliko stavbe pa ločimo različno 

omejene prostore: 

 Zaprti prostor je z vseh strani omejen s stranicami, stenami, vanj pa lahko vstopamo in 

izstopamo. 

 Polzaprti prostor je pokrit s streho in ima ogrodje, ki je v celoti ali le delno zaprto. 

 Polodprti prostor ni pokrit s streho, vendar ima stene ali stebre. 

 

2.2.1 Zaznavanje, spoznavanje in razumevanje prostora 

 

Zaznavanje prostora sproža kompleksne procese znotraj posameznika. Ljudje enak prostor 

med seboj pogosto dojemajo, zaznavajo nekoliko drugače. Razlike se pojavljajo zaradi vpliva 

različnih izkušenj, motivacije, mesta opazovanja, misli, želja, motivov, pričakovanj, potreb in 

osebnosti posameznika. 

 

Da prostor razumemo, ga moramo doživeti (opazovati). Zaznavanje prostora lahko 

opredelimo kot aktiven proces, sestavljen iz različnih mehanizmov, ki vključujejo naša čutila, 

zavest in spomin. Med slednje spada naša sposobnost ocenjevanja velikosti in razdalj, pri 

čemer so nam v veliko  pomoč primerjave, ter sposobnost določanja velikostnih razmerij in 

merila, pri čemer vemo, da se predmeti npr. z oddaljevanjem ne zmanjšujejo, čeprav se naše 

zaznave spreminjajo. Velik pomen pri zaznavanju prostora ima tudi naša sposobnost zaznave 

ospredja in ozadja ter gibanje, pri katerem se izkušnja spreminja, če se mimo objekta 

sprehodimo ali peljemo (Batič, 2011). 
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Zgornja opredelitev razumevanja prostora se v večini nanaša na mišljenje in zaznavanje 

odraslega človeka. Zaznave otroka pa so pogojene s stopnjo njegovega razvoja. Piaget 

(Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011) govori o šestih stopnjah razvoja: stopnja refleksov, prvih 

motoričnih navad in stopnja senzomotorične inteligence (do drugega leta starosti), sledijo jim 

stopnja intuitivne inteligence (od drugega do sedmega leta starosti), stopnja konkretnih 

intelektualnih operacij (začne se med sedmim in osmim letom in traja do enajstega, 

dvanajstega leta), zadnja pa se pojavi stopnja abstraktnih intelektualnih operacij (puberteta). 

 

Jean Piaget (prav tam, 2011) trdi, da na začetku otrokovega razvoja obstaja toliko medsebojno 

nekoordiniranih prostorov, kolikor je čutil. Vsak izmed njih je osredotočen na svoje 

značilnosti in aktivnosti. V zgodnjem obdobju otrokov vidni prostor še nima globine, saj jo 

pridobi pozneje. Konec drugega leta otrok prostor dojema in ga razume kot celoto, sestavljeno 

iz različnih posameznih prostorov, posledično pa tudi večje (sestavljene) objekte kot eno 

enoto. Otrokovo razumevanje prostora je posledica gibanja in koordinacije njegovih gibov, v 

čemer se vidi tesna povezava med razumevanjem prostora in razvojem senzomotorične 

inteligence. Otrok prostor zaznava z gibanjem, ki mu omogoča različne načine spoznavanja 

okolja, prostorov in objektov v njem. Sama zaznava je izkušnja prostora, ki pravzaprav 

pomeni aktivno angažiranost na osnovi doživljanja: otrok nobene stvari ne spozna same po 

sebi, vselej preizkuša lasten položaj v odnosu do te stvari, objektov ali prostora in spoznava 

realnost okoli njih. Otroška predstava o prostoru pa s starostjo postaja vse bolj specifična: npr. 

dveletni otrok bo rekel, da se želi igrati zunaj, medtem ko se bo šestletni otrok želel igrati na 

vrtu pred hišo. Zaznava prostora torej poteka kot vrsta dialoga med prostorom samim in 

njegovim opazovalcem. V vsakem prostoru se poraja vrsta odnosov, ki pojasnjujejo človekov 

položaj v njem in so pravzaprav osnovne enote percepcije delovanja okolja. Pojmovanje 

prostora pri mlajših otrocih torej temelji na polarnih kategorijah, v sklopu katerih se pri 

načinih ureditve prostora jasno upoštevajo nasprotja zgoraj – spodaj, nad – pod,  tukaj – tam, 

spredaj – zadaj, začetek – konec in osnovni odnosi: bližina, oddaljenost, zaprtje, delitev, 

spojitev, dodajanje, zaporednost in kontinuiteta, kontrast, podobnost, ponavljanje in 

dominanca. Prostor je tako lahko neke vrste labirint, v katerem otrok odkriva vedno nove 

situacije in pridobiva pomembne izkušnje, na osnovi katerih izgrajuje lastno podobo prostora 

(Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). 

 

Pomanjkljivosti, ki lahko nastanejo pri občutenju prostora, so pogosto povezane z motnjami 
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pri zavedanju lastnega telesa. Težave z zaznavanjem prostora tako lahko kažejo na probleme 

pri vidnem zaznavanju, na pomanjkanje pozornosti, ki jo otrok namenja okolju, ali celo na 

čustvene težave (Rebec-Marinkovič, 2002). 

 

Otroci opazujejo predmete v svojem okolju. Kje ležijo objekti, ki privlačijo njihovo 

pozornost, kaj je za njimi, poleg njih, nad ali pod njimi. Pozneje opazujejo druge stavbe v 

okolju in jih primerjajo s svojim domom, vrtcem, šolo. Rišejo, gradijo, sestavljajo 

kompozicije glede na »načrte«, ki so jih ustvarile njihove dotedanje izkušnje. Prostor pa 

doživljajo kot razširitev lastnega telesa. Otrok z gibanjem raziskuje in spoznava svoj 

življenjski prostor, pridobiva izkušnje ter postopno širi in preoblikuje svoje prostorske 

predstave (Batič, 2010). Vse to pa vpliva na otrokov način predstavitve tridimenzionalnega 

prostora pri slikanju, risanju na ploskvi, pri kiparjenju, grafičnem ali prostorskem 

oblikovanju. 

 

Vse večji vpliv na prostorske predstave otrok pa ima tudi t.i. multimedijski, virtualni prostor 

sodobnih sredstev obveščanja, ki ga predstavlja kombinacija realnega otipljivega prostora z 

navideznim (multimedijski prostor, npr. zaslon, zvočniki) ali izključno navidezni vidni 

prostor-iluzija, ki sloni na gibljivosti slik in podob (virtualni prostor, npr. (tablični) 

računalnik). Novi materiali in načini dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo tako v 

naše izkušnje prostora in umetnosti vnašajo nove dražljaje in tudi nova merila. Pri čemer je 

zelo pomembno zavedanje, da je tak prostor navidezen, fizično neavtentičen, saj predstavlja 

zelo dobro, konkretno prostorsko iluzijo. Stik s fizičnim svetom, konkretna izkušnja prostora 

pa je kljub razvoju tehnologije za razvoj prostorskih predstav otrok še vedno ključnega 

pomena (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). 

 

2.2.2 Reprezentacija prostora na ploskvi – iluzija prostora 

 

»Kakor vizualni prostor zaznavamo samo po predmetih in pojavih v njem, tako likovni 

prostor lahko urejamo in gradimo samo z razvrščanjem likovnih sredstev v njem.« (Butina, 

1997, str. 179) Dvorazsežni prostor ali prostor dveh dimenzij lahko poimenujemo slikarski 

prostor, ki ga določa in omejuje slikovna ploskev s svojim formatom (Šuštaršič, 2004). 

Predmeti in drugi objekti so tisti, ki resnični prostor omejujejo in ga orišejo. Ko jih vidimo, 

jih vedno pojmujemo v treh dimenzijah, kar pomeni, da naša vizualna zaznava objekta, 
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predmeta že vključuje predstave o njegovi prostorski razsežnosti oziroma volumnu. Z 

opazovanjem trirazsežnega sveta in objektov z določenega mesta dobimo na očesni mrežnici 

njihovo podobo le v dveh dimenzijah – v širini in višini. Da bi lahko dobili resnično sliko 

sveta, ki ga opazujemo, morajo naši možgani podobo z mrežnice interpretirati oziroma jo 

doumeti v treh razsežnostih. Enak problem nastane pri risanju ali slikanju na ravni slikovni 

površini, ko se soočamo s problemom predstavitve treh dimenzij na dvorazsežni površini 

oziroma ravnini. 

 

Slikovno ploskev si lahko predstavljamo kot naprej pomaknjeno frontalno ravnino 

prostorskega križa, na kateri je upodobljen prostor s predmeti pred nami. »Slikovna ravnina je 

– kakor frontalna ravnina – v principu neomejena, se širi v vse možne smeri te ravnine. Ravno 

tako je, v principu, vsaka površina lahko slikovna ploskev /.../. S tehničnim napredkom pa je 

postala slikovna ploskev neka omejena ravna površina, npr. stene prostorov, lesene deske, 

napeto platno ipd. Njene meje so meje slikovne ploskve, ne pa tudi meje likovnega prostora – 

ker je likovni prostor duhovni prostor, ni omejen na svoj materialni nosilec, slikovno 

ploskev.« (Butina, 1997, str. 179–180) Tridimenzionalni objekt in prostor lahko tako na 

slikovni ploskvi prikažemo s prividom, iluzijo opazovanega motiva, torej prividom stvarnega 

prostora in prostornine teles, ki oko zavede, ga prevara (fr. trompe l' oeil: »ukani oko«). 

Motiv, ki ga opazujemo v svojem vidnem prostoru in ki ga želimo upodobiti, predstavlja vse 

objekte v prostoru in prostor sam. Slikar tako lahko na slikovni ploskvi upodobi navidezni 

resnični prostor, ki ga opazovalec zazna kot navidezni tridimenzionalni prostor. Kakovost in 

popolnost prikazovanja navideznega prostora pa je odvisna od uporabe iluzionističnih 

sredstev, kot so prostorski ključi ali globinska vodila, ki nam pomagajo videti globino 

prostora, ki je upodobljena na ploskvi. Prostorski ključi omogočajo t. i. monokularno 

zaznavanje, saj lahko globino prostora zaznamo tudi, če vidimo zgolj na eno oko (Šuštaršič, 

2004). 

 

Občutek prostora lahko zbudijo že same svetlobne razlike ali uporaba različnih barvnih 

lastnosti (svetlostna raznolikost ali raznolikost toplih in hladnih barv). Umetnik pa mora 

likovne prvine (barvo, svetlo –  temno, točko, linijo, obliko, ploskev, prostor) uporabiti tako, 

da ploskev začne navidezno členiti tretjo razsežnost. 

 

Butina (2000) pravi, da so slike oblikovane z namenom reprezentacije prostora in so za nas le 

iluzionistične podobe, v katere lahko vstopamo le s svojim duhom, ne pa tudi s telesom. Slika 
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tako vedno ohrani svojo ploskovitost oziroma dvorazsežnost. Vse, kar na sliki vidimo kot 

udrto ali kot izbočeno, blizu ali daleč, je le svetlo, temno in barvito. Resnične so le različne 

barve, svetlosti in zapolnjene ploskve (Pibernik, 2006). Vse ostalo, kar se nam lahko zdi 

resnično, je le videz, ki ga na svojstven način ustvari umetnik z uporabo določene likovne 

tehnike in materiala.  

 

Za slikarja je tako slikovna ploskev prostor, ki ga bo njegova intervencija »oživela« (Butina, 

1997). 

 

2.2.2.1 Globinska vodila  

 

Iz zunanjega sveta človek prejema vidne dražljaje, ki jih možganski centri zatem uredijo v 

pomensko zaokroženo celoto. Pri tem se možgani sklicujejo na znanje in izkušnje oziroma na 

že ustaljene vzorce, stalnice. Globinska vodila ali prostorski ključi omogočajo zaznavanje 

trirazsežnega prostora na zelo podoben način. Vodila so nepogrešljiva pri pretvarjanju 

trirazsežnega opazovanega motiva na ravnino, ki ima na razpolago le dve razsežnosti. Pri 

prostorskem in arhitekturnem oblikovanju, pri katerem iz ravne, dvorazsežne podlage 

ustvarimo »telo«, pa se ravno zaradi novonastale tvorbe povsem samodejno reši problem 

prostornine oziroma prikazovanja prostora. 

 

Globinska vodila opisujejo, na kakšen način zaznamo in definiramo odnose med likovnimi 

prvinami na slikovni ploskvi. Pogojena so v optiki našega očesa, ki vidi tisto, kar nam je 

bližje, večje, ostrejše, razločneje, svetlejše, barvno intenzivnejše in toplejše, vse, kar se v 

globino prostora stopnjuje v manjše, pa manj ostro, manj razločno, temnejše, sivo-modro in 

hladnejše (Pibernik, 2006). 

 

Večina globinskih vodil, ki jih ustvarjalci uporabljajo pri svojem delu, ima skupno značilnost, 

ki jo imenujemo gradient. Gradient lahko opredelimo kot naraščanje ali pojemanje določenih 

vizualnih lastnosti vidnega polja. »/.../ Večje intenzitete se na videz približujejo, zmanjšane 

intenzitete pa se dozdevno oddaljujejo, če jih med seboj primerjamo.« (Butina, 1995, str. 173) 

 

Globinska vodila delimo na fiziološka ali binokularna in psihološka ali monokularna vodila. 

Fiziološka globinska vodila so povezana s strukturo organizma, globinska pa so rezultat 

izkušenj (Kompare, idr., 2001). 
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Med fiziološka globinska vodila (prav tam, 2001) se uvrščajo: 

 Akomodacija očesne leče 

Izostritev pogleda na različno oddaljene predmete omogoči leča, katere obliko spreminja 

očesna (ciliarna) mišica. Ko gledamo bližnje predmete, se mišica skrči in leča postane 

debelejša. Nasprotno pa se ob gledanju oddaljenih predmetov mišica sprosti in leča stanjša ter 

tako usmeri svetlobo na mrežnico. Pravimo, da se oko prilagodi ali akomodira. 

 

Slika 2: Akomodacija leče (Kompare, 2001). 
 

 Konvergenca oči 

Smer oziroma kot med obema očesnima osema se spreminja glede na razdaljo opazovanih 

predmetov, skupaj z njo pa se spreminja tudi napetost očesnih mišic. Čim bližje se nahaja 

opazovani objekt, tem širši je kot med osema in obratno. Torej, ko gledamo bližji predmet, sta 

očesi zasukani eno proti drugemu (bolj konvergirata), medtem ko sta pri gledanju obzorja, 

sončnega zahoda ali neba očesni osi skoraj vzporedni. 

 

Slika 3: Konvergenca leče (Kompare, 2001). 

 

 Mrežnična neskladnost 

Na vsaki mrežnici se zrcali nekoliko drugačna slika istega opazovanega objekta. Slika v 

desnem očesu odraža bolj desno stran objekta, medtem ko slika v levem očesu predstavlja bolj 

levo stran objekta. Torej, bolj ko je opazovani objekt oddaljen, tem manj se sliki na mrežnici 

razlikujeta. 

 

Slika 4: Mrežnična neskladnost (Kompare, 2001). 
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 Dvojne slike 

Nastanejo, kadar svetlobni žarki padejo na neustrezna mesta na mrežnici. To se npr. zgodi 

takrat, ko ležita pred nami bližnji in oddaljeni objekt. Če gledamo bližji objekt, nastane 

dvojna slika oddaljenega objekta, če pa gledamo daljni objekt, nastane dvojna slika bližjega. 

 

V kategorijo psiholoških globinskih vodil (Pibernik, 2006 in Šuštaršič, 2007), ki omogočajo 

dojemanje globine tudi na dvorazsežnih površinah, spadajo: 

 

 Konvergenca vzporednih linij in razdalj med predmeti 

Linije, ki potekajo od opazovalca v prostor, se zbližujejo v navidezno skupno točko na 

obzorju. Razdalje med predmeti, ki so sicer enake, se zdijo v daljavi manjše kot v bližini. 

 

 

Slika 5: Konvergenca železniških tirov (Kompare, 2001). 

 

 Velikost objektov  

Bližji objekti so videti večji od oddaljenih. Z oddaljevanjem postajajo vedno manjši, dokler 

povsem ne izginejo. Vendar realna velikost objektov, kljub njihovemu navideznemu 

manjšanju, ostaja nespremenjena.  

 

 

Slika 6: D. Krančan, Kristali, 2001/2002 (Kompare, 2001). 
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  Prekrivanje ali interpozicija 

Prekrivanje je najbolj očiten in učinkovit prostorski ključ. Objekti, ki so opazovalcu blizu, 

delno ali v celoti prekrivajo in onemogočajo popoln pogled na oddaljene objekte. Pri 

prekrivanju imajo objekti lahko neprekinjen obris, ki ga prepoznamo kot podobo spredaj 

postavljenega objekta, ali prekinjen obris, ki predstavlja podobo objekta v ozadju. 

 

 

Slika 7: L. Popova, Arhitektonska kompozicija, 1918 (Gerlings, 2007). 

 

 Transparentnost ali prozornost 

Pri prekrivanju so prekriti deli popolnoma nevidni. Pri transparentnosti oz. prozornosti pa gre 

za delno vidljivost, pri kateri prekriti objekt še zmeraj ostane viden. Ločimo transparentnost, 

pri kateri prekrivajoča površina objekta prepušča dovolj svetlobe, da lahko vidimo predmet 

pod njim, in transparentnost, ki se je običajno ne zavedamo (ne zaznamo npr. laka na 

polakirani površini, sloja pudra na obrazu). 

 

    
Slika 8: C. Gilman, Drevesa, ptice, 2012 (Gilman, 2013). 
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 Mesto objekta v vidnem polju  

Objekte, ki so bližje spodnjemu robu slikovnega polja, ne glede na velikost ostalih objektov, 

zaznamo kot bližje, objekti, ki so bližje zgornjemu robu, pa se nam zdijo bolj oddaljeni. 

Butina (1995) dodaja, da je ta lastnost posledica tega, da gledamo talno površino ki se 

razprostira od naših nog do obzorja, vedno iz višine oči. Spodnji rob (ob nogah) nam je zato 

najbližji, obzorje pa najbolj oddaljeno. 

 

 

Slika 9: Položaj likovnih objektov kot globinsko vodilo (Kompare, 2001). 

 

 Svetlost ali ključ svetlosti 

Globina prostora na sliki nastane tudi z izmenjevanjem svetlih in temnih površin. Svetlejši 

predmeti so videti bližje od temnejših. Na temnem ozadju delujejo svetli predmeti bližje, na 

svetlem ozadju pa je ravno obratno. 

 

 

Slika 10: J. Vermeer, Dekle z bisernimi uhani, 1665 (Girl with the pearl earring, 2007). 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Manca Simonič: diplomsko delo 
 

24 

 

 Sence 

Predmeti, ki so bližje viru svetlobe, mečejo nase (nasebne sence) in/ali na ostale predmete 

sence (vržene sence), te pa določajo mesto predmeta v prostoru in ustvarjajo prostorski 

učinek.  

 

Slika 11: I. Arsovska, Tihožitje, 1994 (Kompare, 2001). 

 

 Tekstura  

Za bližnje predmete so značilni jasni obrisi in dobro vidna tekstura (vidne značilnosti 

površine). Z oddaljevanjem postanejo te značilnosti manj jasne, detajli in podrobnosti 

izginjajo, vendar pa se gostota teksture z oddaljenostjo stopnjuje.  

 

 

Slika 12: D. Fartek, Stopnjevanje gostote teksture v globino, 1997 (Kompare, 2001). 

 

 Ostrina ali razločnost podrobnosti in obrisov 

Teksture, podrobnosti in barve izginjajo z oddaljevanjem opazovanih objektov, postopno je 

viden le še njegov obris. Čim bližji so objekti, tem ostrejši so njihovi obrisi. Bližina povečuje 

vidnost njihovih detajlov. 
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Slika 13: C. Monet, Kopice sena v poznem poletju, 1981 (Gerlings, 2007). 

 

 Skrajšave 

Pojavu, ko se predmet ne pojavlja v vsej svoji veličini, temveč v svoji skrčeni obliki, pravimo 

skrajšava. Razdalje med predmeti, ki so sicer enake, se zdijo v daljavi manjše kot v bližini. 

 

 

Slika 14: A. Mantegna, Objokovanje Kristusa, pribl. 1490 (Gerlings, 2007). 

 

 Teža formata 

Prazen prostor slikovne površine deluje tako, kakor da spodnji in zgornji del formata nimata 

enake teže. Za spodnji del formata se zdi, kot da teži naprej in ga občutimo, kakor da bi bil v 

ospredju. Zaradi izkušnje, da so masivni, trdni predmeti na tleh pod »praznim« nebom, 

občutimo spodnjo stran formata bližje, zgornjo pa bolj oddaljeno. 

 

 Perspektiva v likovni umetnosti predstavlja način prikazovanja prostora na slikovni 

ploskvi. Beseda perspektiva je latinskega izvora in pomeni opazovati, videti, razbrati. 

V zvezi s perspektivo vedno mislimo na nekaj, kar je v prostoru, času ali svojem 

pomenu pred ali za nečim. Perspektiva ustvarja navidezno stekanje linij, ki potekajo 

od gledalca v prostor, k navidezni skupni točki na obzorju, pri čemer pride do pojava 
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postopnega zmanjševanja bolj oddaljenih predmetov pri gledanju v daljavo. Gre za 

grafično prikazovanje prostornin in prostora, projiciranih po zakonih optike. S 

perspektivičnim prikazovanjem dobimo geometrijske rešitve, ki odgovarjajo naši sliki 

na očesni mrežnici (Pibernik, 2007). Prostor na slikovni ploskvi tako lahko prikažemo 

na več različnih načinov oziroma z različnimi perspektivami (Pibernik 2007; 

http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/perspektive, pridobljeno 9. 2. 2013): 

- Ikonografska perspektiva prikazuje vidni svet tako, da velikost upodobljenih likov 

izraža tudi njihov pomen. Simbolično najpomembnejši in najvažnejši lik je 

upodobljen kot največji. Ostali, manj pomembni liki so manjši, ne glede na to, kje 

v prostoru se nahajajo. Zato bi lahko govorili tudi o perspektivi pomena. Največ 

primerov ikonografske perspektive najdemo v renesančni umetnosti. Zelo zgodaj 

jo začnejo uporabljati tudi otroci. Pomembnejše like in motive največkrat 

prikazujejo neproporcionalno večje od ostalih manj pomembnih. Na ta način želijo 

izraziti svoja stališča, čustva ali posebne pomene, s tem pa otrokovo ustvarjanje 

oziroma likovni izdelek postane sporočilo. 

 

 

Slika 15:  G. Cimabue, Madona Santa Trinita, pribl. 1280 (Gerlings, 2007). 

 

- Vertikalna perspektiva objekte razporeja tako, da se nam spodnji del slikovne 

ravnine zdi blizu, zgornji pa oddaljen. Oblike, ki v resničnem svetu ležijo druga za 

drugo, vertikalna perspektiva pokaže drugo nad drugo. Na spodnjem delu formata 

je upodobljeno vse, kar se v motivu nahaja v ospredju. Nad tem je upodobljen 

srednji del motiva. Zadnji del likovnega motiva oziroma ozadje je prikazano nad 

srednjim delom, na skrajnem zgornjem robu formata. Tako nastane navpično 

http://likovna-kultura.ufzg.unizg.hr/perspektive


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Manca Simonič: diplomsko delo 
 

27 

 

nizanje. Primere vertikalne perspektive lahko vidimo že na stenskih upodobitvah 

egipčanske umetnosti, pozneje pa predvsem v delih obdobja romanike. To 

perspektivo otroci, dokler še ne zmorejo upodobiti volumna, pogosto uporabljajo v 

svojih delih. 

 

 

Slika 16: H. Bosch, Vrt zemeljskih užitkov, pribl. 1500 (Gerlings, 2007). 

 

- Geometrijska ali linearna perspektiva je prikaz privida prostora na slikovni 

ploskvi, ki je oblikovan na osnovi geometrijske konstrukcije prostornine in optične 

piramide. Geometrijsko perspektivo gradijo: očišče, horizont, navpičnica in 

neskončnost. Vrh piramide se nahaja na horizontu v očišču oziroma bežišču, ki 

predstavlja najglobljo točko v »prostoru«. Vse vodoravnice oglatih predmetov v 

vidnem polju izhajajo iz očišča. Vsi motivi, upodobljeni v tej perspektivi, dobijo 

logične geometrijske skrajšave. Če se oblike istih velikosti oddaljujejo od 

opazovalca, te v smeri proti obzorju, horizontu postanejo vedno (proporcionalno) 

manjše. Geometrijska perspektiva se je prvič pojavila v renesansi. Učenci se s tem 

načinom prikazovanja prostora srečajo v višjih razredih osnovne šole.  

 

 

Slika 17: J. V. de Vries, Študija perspektive, 1604 (Design Basics, 2007). 
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- Obrnjena perspektiva je po svojih značilnostih ravno nasprotna geometrijski 

perspektivi. Značilnost geometrične perspektive je, da se vzporedne črte oglatega 

motiva, predmeta, hiše, kvadra, stene v prostoru z oddaljevanjem približajo ena 

drugi in se končno združijo na horizontu v očišču. Koti in oblike ploskev se temu 

primerno  spreminjajo. Pri obrnjeni perspektivi zaradi želje, da bi predmet pokazali 

takega, kakršen je, pride do deformacije kotov v smeri črt in zato najpogosteje 

dobimo perspektivično obrnjeno predstavo motiva, predmeta. Tisto, kar je daleč in 

je pri obrnjeni perspektivi prikazano večje, bi moralo biti po zakonih geometrijske 

perspektive manjše. Stranske in zgornja ploskev na primer kocke ali kvadra, ki se 

po pravilih geometrijske perspektive manjšajo v prostor, se pri obrnjeni perspektivi 

širijo in večajo ter so videti večje od sprednje ploskve. Stereometrični liki in 

motivi so pri uporabi obrnjene perspektive deformirani v različnih smereh, saj se 

na ta način poskuša obvladati pravila vizualnih sprememb objektov v prostoru. 

Obrnjeno perspektivo so največ uporabljali v času gotike. Najdemo pa jo tudi v 

likovnih delih učencev nižjih razredov osnovne šole, ko upodabljajo motive 

oglatih oblik, kot so na primer šolska klop, vrata ali okna. 

 

 

Slika 18: Marijino rojstvo, cerkev Sv. Joakima in Ane, 1314 (Kompare, 2001). 

 

- Dvobežiščna perspektiva je vrsta geometrijske perspektive, ki ji spremenimo točko 

gledanja. Predmet je na slikovno ploskev nagnjen ali obrnjen poševno. S 

spremembo smeri pogleda nastane novo očišče, katerega mesto je odvisno od kota 

gledanja. Obe očišči (bežišči) ležita na horizontalni ravnini, iz katerih izhajata dve 

optični piramidi. Navpične črte vidnega prostora v geometrijski perspektivi 

ostanejo navpične. 
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Slika 19: D. Krančan, Ležeča figura, 2003 (Kompare, 2001). 

 

- Ptičja ali balonska in žabja perspektiva sta skrajni obliki geometrijske perspektive. 

Ptičja perspektiva prikazuje pogled od zgoraj in ima zato zelo visoko gledišče, 

medtem ko žabja perspektiva označuje pogled od spodaj in ima izjemno nizko 

gledišče. 

 

 

Slika 20: C. Borg Cardona, In vino veritas, 1919 (Vella, 2011). 

 

- Atmosferska ali zračna perspektiva je naravni pojav, ki nastane zaradi prostorskega 

oddaljevanja oblik in slojev zraka oziroma zaradi zračnih plasti med predmeti v 

daljavi in gledalcem. Z oddaljenostjo se predmeti zdijo svetlejši, bolj bledi, 

zamegljeni, prevladujejo bolj sivi, modri toni, njihova oblika in obrisi niso več 

jasni, kontrasti med svetlejšimi in temnejšimi ploskvami so v bližini videti 

močnejši kot na oddaljenih mestih. Sloji zraka v prostoru delujejo kot zavese. Bolj 

ko se predmeti oddaljujejo, več je t. i. zračni slojev, ki jih prikažemo in zaznamo v 

modrosivih odtenkih globine slike. Nerazločljiva sivo modra »megla« upodablja 

oziroma prikazuje skrajno mejo prostora. Umetnik globino prikaže tudi z uporabo 

različnih svetlostnih odtenkov. Ravno zato so gledalcu bližjih elementov barve 

intenzivnejše in čistejše, oblike, teksture in reliefi le-teh jasnejši in ostrejši, vidne 

pa so tudi njihove sence. Leonarda da Vincija lahko štejemo za samega 
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»utemeljitelja« atmosferske perspektive, saj je ni zgolj uporabljal pri svojem 

umetniškem izražanju, temveč je v Traktatu o slikarstvu tudi pisal o njej. 

Atmosferska perspektiva se je razvila v obdobju renesanse, največ pa so jo 

uporabljali v obdobju baroka, ko je prostor pridobil nov pomen brezmejnosti, 

neskončnosti. Prav tako kot z geometrijsko, se učenci tudi z atmosfersko 

perspektivo srečajo v višjih razredih osnovne šole. 

 

 

Slika 21: A. Pungeršič, Panorama, 2003 (Huzjak, 2009). 

 

- Koloristična ali barvna perspektiva se pri prikazovanju prostora poslužuje 

lastnosti nekaterih barv, ki s svojo intenziteto ustvarjajo vtis približevanja, druge 

pa vtis oddaljevanja. Vtis prostora daje dinamika svetlostne vrednosti posameznih 

barv, ki jih zaznamo v toplih in hladnih barvah. Tople barve (rdeča, oranžna, 

rumena) dajejo občutek bližine, približevanja, izstopanja iz ploskve, hladne barve 

(modra, zelena, vijolična) pa občutek oddaljenosti, pomaknjenosti v ozadje. 

Metodi prostorskega kolorizma je tako osnovna modulacija barv, pri kateri motiv 

oblikujemo na osnovi toplo-hladnega in komplementarnega barvnega nasprotja. Ta 

deluje na osnovi čistih barv, brez uporabe svetlenja in temnenja, torej brez ozira na 

sence in svetlobo v prostoru oziroma na predmetih. Koloristična perspektiva ne 

nujno stremi k prikazovanju iluzije prostora. Večinoma ostaja znotraj ustvarjanja v 

dveh dimenzijah, pri ploskovitem načinu nanašanja barv, le-to pa lahko ustvari 

prostorski učinek v delu. Barvna perspektiva se je pojavljala tudi že pred 

impresionizmom, ko so jo začeli prvič zavestno uporabljati. Učenci začnejo 

spoznavati in uporabljati barvno perspektivo v višjih razredih osnovne šole. 
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Slika 22: P. Signac, Pinija v Saint-Tropezu, 1909 (Kompare, 2001). 

 

- Poliperspektiva že v svojem imenu pove bistvo. Gre za način upodabljanja motiva, 

ki prikazuje sočasno »gledanje« iz različnih mest. Prikazovanje prostora z več 

različnih mest hkrati v umetnost vključuje četrto razsežnost – čas. Ta način 

prikazovanja prostora se je razvil v 20. stoletju v času kubizma, ko so se umetniki 

posvečali predvsem preučevanju neperspektivičnega prostora na slikovni ploskvi 

in ga v svojih delih upodabljali, kakor da bi motiv videli iz več strani hkrati. Sledi 

poliperspektive lahko opazimo že v likovnih delih zgodnjih civilizacij, egipčanski 

umetnosti in v delih iz časa gotike. Poliperspektivo spontano uporabljajo že otroci 

v predšolski dobi, pa tudi otroci nižjih razredov osnovne šole. 

 

 

Slika 23: P. Picasso, Marie Therese, naslanjajoča se na komolce, 1939 (Marie-Therese leaning, 2013). 
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2.2.2.2 Arhitekturni prostor in iluzija globine 

 

Umetniki prostor (pre)oblikujejo na različne načine. Preden pa se le-tega lotijo, morajo rešiti 

problem vključenosti predvidene preoblikovane enote v okviru dane arhitekture. Arhitektura 

seveda ne sme biti »uničena«, temveč mora s preoblikovanim delom oblikovati novo, celostno 

umetnino. 

 

Ustvarjanje iluzij globine in prividov prostornosti je značilnost iluzionizma, ki ga srečujemo 

skozi celotno zgodovino umetnosti od antike pa do danes. Izraz iluzionizem najpogosteje 

označuje arhitekturni iluzionizem, ki je najznačilnejši za 17. in 18 stoletje, torej za slikarstvo 

baroka. Za njegovo samostojno obliko ali le za arhitekturno obliko figuralne kompozicije se je 

ustalil izraz kvadratura ali kvadraturno slikarstvo, pri katerem gre za stropno in stensko 

slikarstvo, ki je le delno odvisno od resničnega razpoložljivega prostora. Njegov učinek je 

prostorsko neomejen, saj je prostor z izbranimi slikarskimi sredstvi popolnoma preoblikovan, 

običajno povečan in razširjen. Od gledalca zahteva sodelovanje, ki nadgrajuje slikarjevo delo, 

in izziva njegovo domišljijo. Danes bi iluzionizem lahko primerjali z najbolj razširjenimi 

vizualnimi mediji, saj je nekoč z gledalcem lahko manipuliral tako kot danes z nami kino, 

televizija, računalnik, splet idr. (Lipoglavšek, 1996). 

 

Iluzionistično delo poskuša ustvariti vtis vstopa v nek drugi »resnični« prostor. V delih se je 

večinoma skušalo čim bolj približati resničnosti, čemur je bila podrejena tako izbira motiva, 

kot tudi kompozicija in tehnična izvedba. Tehnično izjemno zahtevne in tudi fizično naporne 

so bile stropne in stenske poslikave, ki so zahtevale kar nekaj priprav. V večini primerov je šlo 

za tehniko fresko, ki je dani realni arhitekturi dodala sočasne, klasične ali fantastične poteze. 

Iluzije, ustvarjene v arhitekturi, delimo v dve skupini: v prvi je fiktivna arhitektura okvir ali 

ogrodje figuralni kompoziciji, v drugi pa je fiktivna arhitektura dominantna, figuralne 

kompozicije ni ali pa je le spremljevalni element in skoraj povsem nepomembna. Ta 

iluzionistična dela lahko zaobjamejo vso razpoložljivo površino ali pa so omejena le na 

določene manjše dele stene in stropa, pri čemer mora biti dani prostor dovolj obsežen, da ob 

upoštevanju zakonitosti globinskih vodil dopušča učinkovito stopnjevanje, nadaljevanje 

arhitekture skozi spretno zamaskirano perspektivično naslikane lažne podobe sveta (prav tam, 

1996). Z iluzionističnim slikarstvom se je tako razvejalo in prediralo stene, oboke in strope ter 

se na ta način ustvarjalo nove enotnosti resničnega in neresničnega, zemeljskega in 

nadzemeljskega, največkrat brezmejnega, imaginarno neskončnega prostora (Šumi, 2007). 
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Upodobljeni arhitekturni elementi so delovali kot tektonska vez med resničnim in neresničnim 

svetom, med stvarnostjo in iluzijo. Stropi so se običajno odpirali v nebo, skrajšave figur, 

uporaba senčenja, prekrivanja in ostalih globinskih vodil pa so še povečale učinek 

oddaljenosti in občutek razširjenosti prostora. Figure so se spreminjale glede na obliko stropa 

in položaja na njem ter bile ali posamezno ali v skupinah največkrat prikazane na oblakih ali 

prosto »viseče«, postavljene na različne nivoje, iz katerih so se dvigale ena nad drugo. Stene 

so se običajno za fiktivno upodobljeno arhitekturo širile v daljave prikazane panorame 

krajine. Uspešnost delovanja iluzije razširjenega prostora na stenah in stropih pa je kljub 

vsemu bila najbolj odvisna od gledalčevega stojišča.  

 

Primere iluzionističnega stenskega in stropnega slikarstva najdemo tudi na Slovenskem. Eden 

izmed najzgodnejših primerkov so poslikave v cerkvi Svete trojice v Hrastovljah na 

Primorskem, katere notranjščina je v celoti poslikana, njen najbolj poznan del pa je zagotovo 

znameniti Mrtvaški ples na južni steni cerkvice.  

 

 

Slika 20:  Notranjščina cerkve Svete trojice v Hrastovljah (Kermavnar, 2010). 

 

Prav posebno mesto v pregledu iluzionističnega slikarstva na Slovenskem pa si po svoji 

kakovosti in enkratnosti zasluži poslikava dvorane v prvem nadstropju »stare grofije« v Celju, 

znana kot Celjski strop. Gre za dokaj tipično rešitev slikarske stropne dekoracije na ravnem 

stropu, z močnim iluzionističnim učinkom, katerega je slikar dosegel z zmanjševanjem 

stavbnega volumna proti sredini kompozicije. 
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Slika 21: »Celjski strop« (Dolinar, idr., 2003/2004). 

 

Viteška dvorana brežiškega gradu spada med največje v celoti poslikane prostore z baročnimi 

poslikavami v Srednji Evropi. Poslikava dvorane je razdeljena na tri motivno različne pasove, 

med realnim in fiktivnim prostorom pa ni logične povezave. Vsak izmed treh delov je 

zaključena celota. Stene se odpirajo v panoramo krajine, medtem ko se strop širi v nebo. 

 

 

Slika 22: Viteška dvorana gradu v Brežicah (Vidrih, 2010). 
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Iluzionizem v arhitekturi srečujemo tudi v različnih delih preteklega stoletja. Cerkev svetega 

Vida v Šentvidu pri Ljubljani je bila v današnje stanje preurejena leta 1901. Njena 

notranjščina je močno zaznamovana s takrat konservativnim načinom prikazovanjem učinka 

razširjenega prostora in drugih detajlov, ki poglabljajo že tako prostoren objekt. 

 
Slika 23: A. Jebačin, Štirje evangelisti, 1914 (osebni arhiv). 
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2.3 Likovni (prostorski) razvoj otrok 

 

Razvoj splošnih sposobnosti se v našem življenju odvija po že vnaprej določenem naravnem 

programu. Najbolj silovit ter pester telesni in duševni razvoj se v človeku dogaja v njegovih 

zgodnjih obdobjih detinstva, otroštva in v mladostni dobi. Razne otrokove aktivnosti se 

neprestano usklajujejo med igro, učenjem in ustvarjanjem. Vendar že od vsega začetka 

prevladuje igra, ki se ji postopoma pridružuje sposobnost za učenje in ustvarjanje. Otroške 

risbe zelo nazorno prikazujejo razvoj otrokovega razuma. Stopnjo razvoja razuma razbiramo 

iz natančnosti pri oblikovanju, bogastva detajlov, izrabe tehničnih možnosti, iz vsebine 

likovnega dela in vpliva okolja na otrokovo likovno delovanje. Razvoj otrokovega čustvenega 

odnosa in likovnega doživljanja pa se v otroških likovnih delih kaže v kopičenju likovnih 

prvin (Pibernik, 2006). 

 

Prirojene lastnosti in danosti, družina, okolje ter šola so ključni dejavniki, ki vplivajo na 

otrokov razvoj v zgodnjem obdobju in obdobju šolanja. Vsak otrok ravno zaradi lastnih, 

univerzalnih življenjskih okoliščin dosega posamezne mejnike v razvoju po točno določenem, 

svojem naravnem načrtu. Zato delitev razvoja otrok na posamezne stopnje ni najbolj 

primerna, saj je, kot pišeta Gerlovič in Gregorač (1976), le-ta umetna tvorba, ki jo moramo 

sprejeti kot pomoč za razumevanje otroških likovnih stvaritev. Otroci se razvijajo 

»postopoma, to pa pomeni, da se posamezne otrokove aktivnosti pojavijo šele, ko so za to 

dane možnosti, torej ustrezno razmerje psihofizičnih zmogljivosti.« (Karlavaris, Berce-Golob, 

1991, str. 76) »Kadar otrok v duševnem razvoju prehodi razne stopnje od nižjih k višjim, tako 

opažamo tudi v likovnem izražanju v začetku enostavne oblike izražanja, pozneje pa zmeraj 

bolj sestavljene in popolne.« (Toličič, Smiljanič-Čelanovič, 1979, str. 208)  

 

Za likovni razvoj otrok je torej značilno, da je tesno povezan s splošnim telesnim in psihičnim 

razvojem otrok. Mogoče ga je razdeliti na posamezne stopnje, ki jih lahko le okvirno časovno 

opredelimo ter jim določimo le približen predviden čas trajanja. Pri vseh otrocih se pojavljajo 

v enakem zaporedju, ni pa nujno, da si sledijo tudi v enakih časovnih okvirih in se odražajo v 

enakih pojavnih značilnostih. Iz tega izhajajo različne periodizacije likovnega razvoja otrok, 

ki se razlikujejo po časovnih določitvah posameznih obdobij. Tako likovni razvoj otrok 

različni avtorji obravnavajo na zelo raznolike načine. Toličič (Vrlič, 2001) likovni razvoj 

(izražanje) deli na: 
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 stopnjo čečkanja; 

 stopnjo simboličnega risanja; 

 stopnjo prehoda k realističnemu risanju in 

 stopnjo realističnega izražanja. 

 

Karlavaris in Berce-Golob (1991) prav tako povzemata več avtorjev in predstavita naslednje 

razvojne stopnje: 

 stopnja čečkanja (do četrtega leta); 

 stopnja sheme ali simbola (med četrtim in šestim letom); 

 stopnja razvite sheme − intelektualni realizem (med šestim in devetim letom). 

 

Pibernik (2006) pa otrokov razvoj deli na tri glavna obdobja: 

 zgodnje otroštvo, detinstvo (od rojstva do šestega leta); 

 otroštvo (od šestega do dvanajstega leta) in 

 puberteto (od trinajstega leta naprej). 

 

Zaradi preglednosti in podrobnosti likovno-razvojnih značilnosti, bomo likovni razvoj 

podrobneje obravnavali po razdelitvi, ki jo je predstavila Pibernik, vsako obdobje pa bomo 

razdelili na posamezne podenote. 

 

2.2.2 Zgodnje otroštvo ali predšolska doba 

 

»Zgodnje otroštvo ali detinstvo traja od rojstva do otrokovega šestega leta. V tem času se v 

otroku razvija čut o lastnem telesu. Otrok se uči s pomočjo svojega telesa in s pomočjo 

razvijajoče se zavesti svojih čutov. Poleg mišičnega nadzora se v tem obdobju prebujajo 

otrokovi čuti: vid, sluh, vonj, okus in tip. /…/ Materin nasmeh in njena nenehna pozornost, 

pisane barve rož, žog, igrač, značilni koraki vsakega člana družine, vonj po hrani, okus po 

sladkem, mehka dlaka domače živali ali plišaste živali otroku predstavljajo živopisno 

stvarnost, vrsto vtisov, ki oblikujejo otrokovo zavest.« (Pibernik, 2006, str. 355)  

 

Osnovna, najnaravnejša in najznačilnejša aktivnost otrok v tem obdobju je igra, ki aktivira vse 

otrokove zaznavne procese. »Če opazujemo otroka, kako se igra, vidimo, da živi v svoji igri, 

kakor, da je igra resničnost. /…/ Otrok neprestano išče stvari, ob katerih lahko razvija svojo 
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domišljijo.« (prav tam, 2006, str. 356) Grgurić in Jakubin (1996) pišeta, da se skozi igro 

odvijajo najenostavnejše oblike učenja. 

 

2.2.2.1 Od rojstva do drugega leta 

 

Ko otroci zagledajo svet okrog sebe, jim nekatere stvari vzbudijo veselje s prijetnimi barvami 

in oblikami. To je prvi stik z likovnimi prvinami. Do konca drugega leta se jim razvijejo gibi 

rok do sposobnosti za prijemanje, grabljenje, udarjanje, mečkanje. Z dotikanjem spoznavajo 

različne snovi, preko igre pa razvijejo svoje gibalne sposobnosti do take mere, da lahko 

likovno izražanje postane mogoče (Gerlovič, Gregorač, 1968). 

 

2.2.2.2 Od drugega do četrtega leta 

 

V teh letih se otroci razvijajo zelo hitro, saj preidejo kar skozi dve stopnji v svojem likovnem 

izražanju. Najprej nastopi stopnja čečkanja, ko otrok še »ni sposoben narisati nič stvarnega. 

To je čas v otrokovem življenju, ko se le igra z likovnim priborom in materiali in se veseli 

sledi, ki jo ta igrača pušča za sabo. Gibalna sposobnost in učinek ga presenečata.« (Pibernik, 

2006, str. 356) Toličič in Smiljanič-Čelanovič (1979) ugotavljata, da je učinek tisti, ki otroka 

spodbudi za likovno dejavnost, in da je ta dejavnost za otroka na tej stopnji pomembna 

predvsem kot motorična aktivnost, rezultati risanja pa zanj niso pomembni oziroma nimajo 

določenega namena. Različne barve uporabljajo zgolj naključno, barvno neenake podobe pa 

kažejo le na dejstvo, da je imel otrok na voljo različne barvne pripomočke. Prehod iz čečkanja 

v likovno izražanje stvari iz okolja se začne tako, da se otroci s svojo čačko »igrajo«. Zaradi 

»podobnosti« s predmeti iz okolice začnejo dobivati enake vrste čačk vedno znova isti pomen, 

dokler otroci ne začnejo risati nekaterih stvari z namenom, da bi pokazali določene stvari. 

Tako preidejo iz čečkanja v predmetno upodabljanje (Gerlovič, Gregorač, 1968). Barvni 

madež oziroma krog, ki pri otrokovem ustvarjanju v tem obdobju nastaja najpogosteje, je 

trdna oblika, lik, ki se loči od ozadja in začne dobivati različne pomene (Vrlič, 2001). 

»Likovno izražanje ni več posledica motorične aktivnosti same, ampak se začne počasi 

obračati navzven k svetu. Likovna aktivnost od sedaj naprej nastopa v povezavi in v dialogu s 

svetom.« (prav tam, 2001, str. 33) Otrok npr. nariše človeka tako, da iz glave izhajajo roke in 

noge. To je glavonožec, ki je otrokova prva narisana človekova figura. Pibernikova (2006) 

dodaja, da velikost narisanega ni niti približno slučajna. Otrok namreč njemu pomembnejše 

stvari nariše večje od manj pomembnih. Vrlič (2001) še dodaja, da okoli četrtega leta starosti 
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otrok začne zavestno ustvarjati različne oblike, ki nastanejo predvsem zaradi iskanja razlik 

med njimi. Oglato ni več enako kot okroglo, vodoravno se loči od navpičnega. Otrok tako 

ločuje predmete po njihovih temeljnih vizualnih karakteristikah. Seznanja se s prostorskimi 

odnosi, z relacijami med oblikami, barvami, smermi ter praznim in polnim prostorom. 

 

2.2.2.3 Od četrtega do šestega leta 

 

»Likovno izražanje je na tej stopnji izredno bogato. /…/ V tem obdobju otrokom še v veliki 

meri primanjkuje izkušenj, zato je njihova spoznavna vrednost na nižji stopnji. /…/ Med 

četrtim in petim letom starosti se pri otrocih pojavi problem upodabljanja tridimenzionalnega 

prostora na površini, ki ima samo dve dimenziji. Otroci se v tem obdobju začenjajo soočati s 

problemom, da listu, na katerega rišejo ali slikajo, manjka globina.« (Vrlič, 2001, str. 36) Na 

tem mestu v razvoju otroci poskušajo s prvimi zavestnimi poskusi upodobitve prostora na 

dvodimenzionalnih površinah. Na začetku tega obdobja otroci pri svojem likovnem delu 

najraje uporabljajo žive, zelo kontrastne barve, kot pravi Vrlič (2001), si lahko le preko 

manipuliranja s čistimi barvnimi toni uspešno razvijajo barvno občutljivost in urejajo barvne 

zakonitosti vidnega sveta in nadaljuje, da okoli petega leta otroci začnejo upodabljati oblike v 

večji meri obrisno kot ploskve, s čimer barva prvič postane sredstvo za zapolnitev omejene, 

»prazne« površine. Pibernik (2006) dodaja, da otrok v petem letu ne napreduje samo v 

uporabi barv, temveč tudi v kompoziciji, saj je že sposoben narisati npr. hišo z vrtom in 

ljudmi. »Otrok opazuje oblike z različnih strani in ugotavlja, da se le-te s tem spreminjajo.« 

(Vrlič, 2001, str. 38) To opazovanje pa otroka pripelje do prvih poskusov upodobitve 

človeškega obraznega profila, tudi gibanja človeškega telesa. Vendar pa giba otrok te starosti 

še ni sposoben prikazati. Pri slednjem si pomaga s podaljševanjem nog ali rok. Tako roke, ki 

objemajo drugega človeka, močno podaljša, prav tako podaljša noge otroka, ki želi preskočiti 

ograjo ali roke nekoga, ki želi utrgati marjetico, utrgati češnjo. 

 

2.2.3 Otroštvo ali osnovnošolska doba 

 

2.2.3.1 Prvo triletje 

 

Učenci prve triade so spontani ustvarjalci, navdušeni nad svojimi stvaritvami. Grgurić in 

Jakubin, (1996)  pravita, da so spodbude za ustvarjanje otrok zelo raznolike, oblikujejo pa se 
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iz vseh zaznav, ki jih otroci dobijo v okolju. Ta opažanja imajo določene vplive na ustvarjene 

podobe, vendar otroci kljub vsemu še vedno velikokrat upoštevajo tisto, kar o predmetu 

oziroma pojavu že vedo. Gerlovič in Gregorač (1968) dodajata, da s svojimi podobami 

prikazujejo stvari nasploh in ne posameznih, posebnih pojavov, saj še ne opazijo večine 

podrobnosti, ki ločujejo ožje skupine pojavov med seboj. Pibernik (2006) šestletnemu otroku 

pripisuje sposobnost stvarnejšega izražanja, ki se kaže v jasnejšem upodabljanju prostora in 

gibanja človeške figure, vendar motiva otrok še ne more stvarno prikazati. Otrok prikazuje 

gibanje delov telesa z upogibanjem v ramenih in komolcih rok, nog v medeničnem sklepu in v 

komolcih ter z upodabljanjem obraznega profila. Da bi otrok ustvaril vtis prostora, začne v 

tem obdobju svoje podobe nizati ob spodnjem robu ustvarjalne površine, s tem pa ustvari 

navidezno talno črto – talnico. Pozneje jo tudi nariše ali kako drugače poudari. Prostorsko 

ureditev ter povezanost predmetov, ki jih riše, tako še bolj poudari. Pri tem se trudi, da se 

podobe med seboj ne bi prekrivale ali se dotikale. Pri upodabljanju prihaja tudi do 

nesorazmerij v velikostih narisanih podob, saj pomembnejše stvari otroci prikažejo večje. Pri 

prikazu prostora se med samim ustvarjanjem poslužujejo tudi obračanja lista in poskušajo z 

zvračanjem čim jasneje prikazati namišljeno prostorsko situacijo. V obdobju med sedmim in 

osmim letom pa je v otroških izdelkih že opazna težnja po prikazovanju globine. Bližnje 

objekte prikazujejo na spodnjem delu slikovne površine, oddaljene pa v zgornji polovici 

razpoložljive površine. Duh in Vrlič (2003) omenjata pojavljanje vedno bolj zapletenih oblik, 

najrazličnejših črt, vse številčnejših podrobnosti in transparentnega upodabljanja, ki ga otroci 

zaradi želje, da bi predmete prikazali čim bolj jasno, hkrati  prikazujejo kot notranjost in 

zunanjost stvari. Otrok pozneje v tem obdobju postane še bolj izrazit opazovalec, kar se kaže 

ravno v pretiravanju z detajli. Pojavi se obrisna risba, ki jo otroci zapolnijo z barvo. Odtenke 

barv svetlijo, temnijo in z naključnim mešanjem iščejo različne odtenke. Nekateri pojavi v 

tem obdobju dobivajo stalno barvo. Strehe hiš postanejo rdeče, sonce rumeno, oblaki modri, 

spodnji rob risbe obarvan zeleno. »Barva dobiva svoj pomen v povezavi z vidno stvarnostjo.« 

(Vrlič, 2001, str. 39) Grgurić in Jakubin (1996) pa pojasnjujeta, da je ena pomembnejših (tudi 

poznejših) značilnosti otrokove likovne aktivnosti usmerjenost v likovno dejavnost, proces 

nastajanja dela in na sporočilo oziroma zgodbo, ki jo delo prikazuje. Učenec je vedno bolj 

sposoben izpeljati natančna dela, vendar pa še ni sposoben razlikovati likovno dobrega od 

slabega izdelka. Boljše motorične sposobnosti otrokom omogočajo uspešnejše reševanje 

različnih situacij, kar jih usmerja k večji inovativnosti in kreativnosti pri ustvarjanju. Ravno 

zaradi slednjega Duh in Vrlič (2003) to obdobje imenujeta tudi zlato obdobje likovnega 

ustvarjanja otrok. 
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2.2.3.2 Drugo triletje 

 

V tem obdobju postane otrok zelo čustven, ustvarjalen, njegov domišljijski svet pa se vse bolj 

širi. Izrednega pomena predstavlja usmerjanje otroka na pozornost z opazovanjem in z 

ogledovanjem. Naravo in okolje spoznava iz mnogih strani, ju opazuje in zaznava vse več 

detajlov. Tako se otrok postopoma iz svojega notranjega sveta obrača v zunanji svet, ki v njem 

vzbuja željo po bolj realističnem upodabljanju, in se pri likovnem ustvarjanju vse bolj 

približuje vidni stvarnosti. Vendar otrok na začetku tega obdobja še ne zna popolnoma 

upodobiti resničnih razmerij, ki jih vidi, saj pomembnejše osebe, stvari še vedno upodablja 

večje in jih tako poudari. Pibernik (2006) dodaja, da otroci v tem obdobju nadaljujejo z 

nakazovanjem prvin prostora. Še vedno se poslužujejo talnice, globino prikazujejo s predmeti, 

ki se med seboj prekrivajo, pri prikazovanju prostora pa si pomagajo tudi z nekaterimi 

prvinami vertikalne, linearne tudi ptičje perspektive. Otroci, ki jim prikaz prostora predstavlja 

večji problem, se še vedno poslužujejo zvračanja oblik, to pa privede do pojava 

poliperspektive, »ki je posledica obračanja lista med delom, ko se skupna talna črta izgubi.« 

(Duh in Vrlič, 2003, str. 23) Tako so »nekateri ljudje ali predmeti obrnjeni upodobljeni zgoraj, 

drugi od strani, spet tretji frontalno ali pa od spodaj.« (prav tam, 2003, str. 25) Pibernik tudi 

poudari, da pri ustvarjanju pride močno do izraza otrokova intelektualnost. Kar spozna in 

sprejme v svojo zavest, tudi likovno izrazi. Tako začnejo, ob primernem usmerjanju učitelja, 

postopno opuščati ustvarjanje po shemah oziroma šablonah ter se bolj osredotočati na lastne 

domišljijske predstave in na predstave o resnični stvarnosti. »Otroci rišejo z zelo odločnimi 

potezami, ki ustvarjajo videz svežine /.../. Kot nove kvalitete v polnjenju ploskev različnih 

oblik se pojavljajo rastri in teksture, s katerimi otroci označujejo materiale predmeta ali 

značilnosti njegove površine. Ob bogastvu oblik, barv in tekstur nakazujejo plastičnost, 

variirajo kompozicije in nekoliko pozneje nakazujejo tudi valerske (svetlobne) odnose.« (prav 

tam, 2003, str. 25) Zlato obdobje ustvarjanja otrok se nadaljuje tudi v tem obdobju otrokovega 

razvoja. Desetletni otrok je pri svojem delu sposoben razumeti in upoštevati likovna pravila. 

Na otrokovem ustvarjalnem področju še vedno močno prevladujejo njegova ustvarjalnost, 

domišljija in veliko čustev, kljub temu da se ta začnejo počasi umikati razumskemu, 

logičnemu in nadzorovanemu. Močna domišljijska predstavljivost in čutnost se odražata v 

bogati koloristiki in osebnem izrazu. Otrok v svojih likovnih delih vedno manj izpoveduje 

svoje notranje občutke in mišljenje, saj se trudi prikazati »pravo«, čim bolj resnično podobo 

opazovanega sveta. »Ker je otrok spretnejši in razumnejši, obenem pa še vedno močno 

ustvarjalen, nastajajo v tem razvojnem obdobju in še v naslednjih nekaj letih najlepša otroška 
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likovna dela. Ravno zato to obdobje povsem upravičeno imenujemo zlato obdobje otroškega 

ustvarjanja.« (Pibernik, 2006, str. 368) Pomemben del pouka v drugem triletju devetletne 

osnovne šole je razvijanje zavesti o odnosih oblik na formatu, sestavljenosti celote iz 

posameznih koherentnih delov, zavesti o proporcih in ritmu v delih, gibanju figur in njihovih 

medsebojnih odnosih v skupini ter o barvni raznolikosti. Vse to pa je vzrok za prehajanje 

otrokovega likovnega ustvarjanja od spontanega k zavestnemu, s katerim otrok vstopa v svet 

kompozicije. Tako z opazovanjem, opisovanjem in ustvarjanjem otroci razvijajo in 

nadgrajujejo svoj predstavni svet ter izpopolnjujejo svoj osebni likovni slog (Pibernik, 2006). 

 

2.2.3.3 Tretje triletje 

 

V obdobju poznega otroštva, pubertete so učenci usmerjeni v realizem. Upodobljeni predmeti 

in figure se zelo približujejo njihovi stvarni podobi v resničnem svetu. Njihov čut za 

resničnost jim preprečuje, da bi upodabljali rentgensko, transparentno ali z zvračanjem. 

Uporabljajo ustrezna sorazmerja, zmožni so prikazati resnične odnose med opazovanimi 

elementi, gibanje, prav tako pa so sposobni zelo nazorno upodobiti prostor oziroma globino 

(Žlebnik, 1975). V tem obdobju se pojavi upodabljanje v perspektivi, najprej v linearni, 

pozneje pa tudi v geometrijski, barvni in zračni. Predstave otrok in njegovo upodabljanje se 

vse bolj približujeta resničnosti in realistična faza je zadnja, ki jo mora otrok doseči, da se 

lahko začne njegov individualni likovni razvoj (Karlavaris, Berce-Golob, 1991).  
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3 PEDAGOŠKO-RAZISKOVANLNI DEL 

 

3.1 Opredelitev problema 

 

Otroci, učenci so že po naravi nagnjeni k raziskovanju in ustvarjanju. Zaradi želje po 

razumevanju sveta, ki jih obdaja, neprestano sprašujejo, opazujejo. Ravno opazovanje, 

odkrivanje zakonitosti predmetnega sveta je osnova za vsako nadaljnje ustvarjanje, 

oblikovanje in uspešen razvoj otrokovih, učenčevih sposobnosti. Na sam razvoj otrokovih 

sposobnosti pa poleg družine in bližnjega okolja močno vpliva šola učitelj, ki naj bi z 

usmerjenimi dejavnostmi skušal otroka pripeljati do čim širšega razumevanja (likovnega) 

sveta. Pri pouku nasploh je najpogostejše učenje preko opazovanja, vizualnega sprejemanja. 

Za pouk likovne vzgoje pa je vizualna izkušnja bistvena, saj učenci preko videnega 

oblikujejo, preoblikujejo ali dopolnjujejo svoje obstoječe predstave o (likovnem) svetu. 

 

V empiričnem delu bomo opravili analizo likovnih del učencev, s katero želimo ugotoviti ali 

natančno opazovanje vpliva na prostorske predstave učencev in kako se le-te spremenijo v 

primerjavi z že obstoječimi.  

 

3.2 Cilji raziskave 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti vpliv natančnega opazovanja na pojmovanje in 

oblikovanje (likovnega) prostora s pomočjo globinskih vodil pri učencih 5. razreda devetletne 

osnovne šole. Raziskali smo, kako prostor, prikazan v dveh razsežnostih, na ploskvi (freske), 

vpliva na pojmovanje in ustvarjanje prostora z uporabo globinskih vodil v primerjavi s 

predhodnimi prostorskimi predstavami učencev. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na raziskovalni problem diplomskega dela smo hipoteze izrazili z raziskovalnimi 

vprašanji. Zanima nas: 

1. Kakšne so prostorske predstave petošolcev? 

2. Ali so kakšne razlike v prostorskih predstavah med spoloma? 

3. Kako učenci prikazujejo prostor na ploskvi? 
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4. Kako se vpliv natančnega opazovanja odraža na oblikovanju prostora? 

5. Ali so kakšne razlike v uporabi globinskih vodil med spoloma? 

6. Katero globinsko vodilo se pri oblikovanju prostora najpogosteje pojavi pri 

petošolcih devetletne OŠ? 

 

3.4 Metodologija 

 

3.4.1 Raziskovalne metode 

 

V raziskovalnem delu diplomske naloge smo uporabili analitično, deskriptivno in 

komparativno metodo znanstveno pedagoškega raziskovanja. 

 

3.4.2 Raziskovalni vzorec 

 

Neslučajnosten, namenski vzorec je v raziskavi predstavljalo 23 učencev, 12 deklic in 11 

dečkov, petega razreda devetletne osnovne šole iz Ljubljane. 

 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

V razredu smo izpeljali učno uro pouka likovne vzgoje, kjer bodo učenci najprej doživeli 

realno izkušnjo iluzije prostora ob obisku arhitekturnega objekta. V drugem delu smo z 

izrezki revijalnega in odpadnega papirja oblikovali iluzijo prostora. Učno uro pouka likovne 

vzgoje smo izpeljali s pomočjo vnaprej načrtovane in pripravljene učne priprave (Priloga). Za 

potrebe primerjave izdelkov smo od vsakega sodelujočega učenca pridobili še tri predhodne 

izdelke, ustvarjene pri pouku likovne vzgoje. 

 

3.4.4 Postopek obdelave podatkov 

 

V primerjavi prostorskih predstav smo uporabili predhodne in novonastale izdelke učencev pri 

pouku likovne vzgoje. Rezultate primerjave predhodnih in novih izdelkov učencev bomo 

obdelali na ravni analitične, deskriptivne ter komparativne metode znanstvenega pedagoškega 

raziskovanja. Vsak izdelek bomo analizirali ter ugotavljali kakšne so prostorske predstave 
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oblikovalca ter ali je v njih zaznati vpliv opazovanja iluzije prostora, prikazane v dveh 

razsežnostih, na ploskvi. 

 

3.5 Analiza izdelkov učencev 

 

V nadaljevanju bomo analizirali posamezne izdelke, ki so jih učenci pri pouku likovne vzgoje 

ustvarili na področju slikanja in prostorskega oblikovanja. V izdelkih učencev bomo 

opazovali njegove prostorske predstave ter izbrani način prikazovanja prostora pred in po 

izvedeni učni uri.  
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3.5.1 Izdelki učencev 

 

  

 

Likovno delo 1: Učenka 1 Likovno delo 2: Učenka 1             Likovno delo 3: Učenka 1 

 

 

Učenka je na slikah upodabljala po celotni slikovni površini in prostor prikazala s 

prekrivanjem, njegovo globino pa ustvarila z vertikalnim nizanjem figur, ki jih še ni manjšala 

z oddaljevanjem. Na risbi drevesa vidimo, da je učenka prostor še vedno nakazovala z 

uporabo talnice, ki jo je na drugih dveh izdelkih že razširila. Na sliki gradu vidimo, da so se 

njene prostorske predstave že nekoliko spremenile, saj je levo stranico gradu poskušala 

naslikati v perspektivi. 

 

 

Likovno delo 4: Učenka 1 

 

Učenka je ustvarjala po celotni slikovni ploskvi in elemente notranjega prostora nizala  po 

vsej razpoložljivi površini. Iluzijo prostora je ustvarila predvsem z uporabo globinskega 

vodila prekrivanja. Uspelo ji je tudi z manjšanje in večanje elementov, izginjaje detajlov pa je 

prikazala v pogledu skozi okno. Opazno je tudi vodilo barvne perspektive, ki ga je nakazala z 

uporabo tople rumene barve. Glede na predhodne izdelke je učenka nalogo rešila uspešno, 
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njena kreativnost pa je vidna pri izdelavi prostora tudi z navadnim papirjem, ki ga je še 

dodatno vzorčila. 

 

  
 

Likovno delo 5: Učenec 2      Likovno delo 6: Učenec 2 Likovno delo 7: Učenec 2 

 

Učenec je upodabljal po celotni slikovni površini izdelkov in pri prikazovanju globine 

uporabljal vodilo prekrivanja. Na sliki dreves opazimo talnico, ki jo je učenec na sliki zime že 

razširil. Figure je nizal po celotni ploskvi, pri čemer učencu težave dela proporcionalnost vseh 

upodobljenih elementov, kar je najbolj opazno na sliki zime.  

 

 

Likovno delo 8: Učenec 2 

 

Učenec je elemente nanizal po celotni slikovni ploskvi. Notranji in zunanji prostor je uspešno 

povezal v skladno celoto in iluzijo globine prostora prikazal z uporabo prekrivanja, manjšanja 

predmetov z oddaljenostjo, uspel pa je prikazati tudi vodilo izginjanja podrobnosti z 

oddaljevanjem. Učenec je likovno nalogo uspešno realiziral, saj je prostor, ki ga je ustvaril, 

zelo kreativno opremil ter v njem uspešno prikazal vtis volumna. 
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 Likovno delo 9: Učenec 3 Likovno delo 10: Učenec 3  Likovno delo 11: Učenec 3 

 

Učenec je upodabljal in elemente nizal po celotni slikovni površini izdelkov. Pri prikazovanju 

prostora pa si je pomagal z zvračanjem in z uporabo ene ali več že razširjenih črt talnic. Pri 

ustvarjanju ni upodabljal prekrivanja ali katerega od ostalih globinskih vodil. 

 

 

Likovno delo 12: Učenec 3 

 

Učenec je elemente nanizal po celotni slikovni ploskvi in prostor prikazal predvsem z uporabo 

prekrivanja. Pri prikazu notranjega in zunanjega prostora je uspel tudi z uporabo vodil  

manjšanja z oddaljevanjem in večanja elementov s približevanjem ter z uporabo svetlostnega 

ključa, kateri je viden predvsem na desni polovici izdelka, pri prikazu dnevnega prostora. 

Nalogo je učenec uspešno opravil, saj je z uporabo vodil uspel prikazati iluzijo prostora. 
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Likovno delo 13: Učenec 4 Likovno delo 14: Učenec 4  Likovno delo 15: Učenec 4 

 

Učenec je pri vseh izdelkih uporabil celotno slikovno površino. Opazimo lahko nizanje figur 

po celotni ploskvi, pri čemer ima učenec težave s proporcionalnostjo vseh upodobljenih 

elementov, kar je najbolj opazno na sliki drevesa z gugalnico. Na sliki zime opazimo 

zvračanje figur, na sliki gradu pa lahko pri prikazu stranic gradu in stolpov zaznamo 

vertikalno nizanje elementov in poskuse prekrivanja oziroma razmišljanje učenca o prostoru 

in globini. 

 

 

Likovno delo 16: Učenec 4 

 

Učenec je elemente nanizal po celotni slikovni ploskvi in poskušal prikazati različne notranje 

in zunanje prostore, ki pa jih med seboj ni uspel povezati. V zgornji polovici izdelka je 

opazno globinsko vodilo izginjanja podrobnosti z oddaljevanjem z elementi atmosferske 

perspektive in prekrivanje, ki je vidno pri prikazu ozadja spalnice. Učenec je likovno nalogo 

opravil, vendar ob pogledu na njegov izdelek dobimo občutek, da je na ploskev le nanizal štiri 

različne prostore. 
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Likovno delo 17: Učenka 5 Likovno delo 18: Učenka 5  Likovno delo 19: Učenka 5 

 

Učenka je pri vseh izdelkih uporabila celotno slikovno površino. Vidimo, da se je učenka 

držala ustvarjanja na črti talnici, ki je še ni razširila. Elemente je nizala po celotni 

razpoložljivi ploskvi. Na sliki drevesa je viden učenkin poskus prekrivanja oblaka z drevesno 

krošnjo ter transparentnost prikaza le-te. Na sliki zime lahko zaznamo sledi vodila manjšanja 

z oddaljevanjem, saj se prikazani elementi malenkost zmanjšujejo, kljub temu, da so 

postavljeni na isto ravnino. Barvno perspektivo lahko zaznamo na sliki gradu.  

 

 

Likovno delo 20: Učenka 5 

 

Učenka je elemente nanizala po celotni slikovni ploskvi in je pri prikazu iluzije prostora 

uporabljala predvsem prekrivanje. Spretno izbrano ozadje prikazuje manjšanje z 

oddaljevanjem in večanje elementov s približevanjem ter izginjanje detajlov z oddaljevanjem. 

Z manjšanjem oziroma z večanjem je poskušala tudi v ospredju, vendar ji to vodilo ali ni bilo 

povsem jasno ali pa ni našla večjega izrezka čajne mize. Likovno nalogo je vseeno opravila 

zelo uspešno, saj učenkin izdelek izstopa. S premišljenim izborom manjšega števila 

elementov je uspela ustvariti prepričljivo iluzijo prostora, ki ga je zelo kreativno opremila.  
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Likovno delo 21: Učenec 6 Likovno delo 22: Učenec 6  Likovno delo 23: Učenec 6 

 

Učenec je na vseh izdelkih uporabil celotno razpoložljivo ploskev in elemente nizal po celotni 

slikovni površini, pri čemer opazimo, da je učenec na sliki zime imel težave s 

proporcionalnostjo nekaterih upodobljenih elementov. Učenec je ustvarjal na že razširjeni črti 

talnici in se opiral na transparentnost pri prikazovanju nekaterih elementov, kar je najbolj 

vidno na sliki dreves. Elemente šablonskega ustvarjanja so opazni na slikah zime in dreves. 

Na slednji lahko zaznamo vertikalno nizanje in poskuse manjšanja upodobljenih dreves z 

oddaljevanjem, na sliki zime pa vidimo učenčeve poskuse drugačne upodobitve prostora v 

perspektivi leve strani hiše. 

 

 

Likovno delo 24: Učenec 6 

 

Učenec je elemente nanizal po celotni slikovni ploskvi in skušal notranji prostor prikazati 

predvsem z uporabo vodil prekrivanja ter manjšanja elementov z oddaljevanjem. Zaznati je 

tudi vodilo izginjanja podrobnosti z oddaljevanjem v ozadju prostora. Učenec se je trudil tudi 

z upoštevanjem barvne perspektive ter skušal s posameznimi enobarvnimi ploskvami še 

dodatno poudariti volumen prikazanega prostora.  Likovno nalogo je učenec uspešno 

realiziral, saj je prostor, ki ga je ustvaril, kreativno opremil ter v njem uspešno prikazal vtis 

volumna.  
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Likovno delo 25: Učenka 7 Likovno delo 26: Učenka 7  Likovno delo 27: Učenka 7 

 

Učenka je na slikah upodabljala po celotni slikovni površini. Na  izdelku drevesa lahko 

vidimo, da je učenka črto talnico že razširila. Na sliki drevesa je vidno njeno razmišljanje o 

prostoru, saj je opazno prekrivanje travnate površine z deblom in vej drevesa z zelenimi 

predeli krošnje. Uporabila je tudi globinsko vodilo senčenja. Na sliki vesolja je opazno vodilo 

manjšanja elementov z oddaljevanjem, uporaba vertikalne in celo barvne perspektive. 

 

 

Likovno delo 28: Učenka 7 

 

Učenka se je v izdelku, na katerem je uporabila celotno razpoložljivo ustvarjalno površino, 

zelo trudila prikazati razumevanje vseh obravnavanih globinskih vodil in ustvarila skladno 

povezan notranji in zunanji prostor. Ustrezno je uporabila vodila prekrivanja, manjšanja z 

oddaljevanjem in večanja elementov s približevanjem ter izginjanje podrobnosti z 

oddaljevanjem. Ukvarjala se je tudi z svetlostjo oziroma s svetlostnim ključem in s sencami, 

ki so še dodatno poudarile globino prikazanega prostora. Učenka je likovno nalogo uspešno 

opravila, saj ji je s premišljeno izbranim in kreativnim materialom uspelo ustvariti iluzijo 

prostora.  
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 Likovno delo 29: Učenka 8 Likovno delo 30: Učenka 8 Likovno delo 31: Učenka 8 

 

Učenka je na vseh izdelkih uporabila celotno razpoložljivo ploskev in upodabljala po celotni 

slikovni površini. Črto talnico je na sliki zime že razširila, vendar ji je proporcionalnost vseh 

upodobljenih elementov še delala težave. Na sliki drevesa je opazno prekrivanje vej. Na sliki 

gradu pa vidimo, da se je učenka že razmišljala o prostoru, saj je stranice in zadnji del gradu 

poskuša prikazati perspektivično. 

 

 

Likovno delo 32: Učenka 8 

 

Učenka je poskušala ustvariti notranji in zunanji prostor, ki pa ju ni uspela skladno povezati. 

Občutek globine je skušala prikazati predvsem s prekrivanjem, ki je vidno v zgornji polovici 

izdelka. Volumen je poskušala ustvariti tudi s prikazom prehajanja enega v drug prostor, pri 

čemur ji je uspelo uporabiti vodilo manjšanja z oddaljevanjem in večanja elementov s 

približevanjem, vendar je del prikazanega prostora, ki naj bi se nahajal v ospredju, prelepila z 

delom, ki naj bi sodil v ozadje. Učenka bi lahko, glede na že pokazano razumevanje, likovno 

nalogo bolje opravila.  
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Likovno delo 33: Učenka 9 Likovno delo 34: Učenka 9   Likovno delo 35: Učenka 9 

 

Učenka je na vseh izdelkih uporabila celotno razpoložljivo površino in elemente nizala po 

celotni slikovni ploskvi. Pri ustvarjanju si je še vedno pomagala z eno ali več že razširjenimi 

črtami talnicami. Na sliki zime lahko opazimo vertikalno nizanje elementov, pri čemer je 

imela manjše težave s proporcionalnostjo vsega upodobljenega. Na sliki drevesa in gradu je 

vidno ustvarjanje s prekrivanjem. Učenkine prostorske predstave pa so se začele tudi že 

spreminjati, saj je grad, preko zamaknjenega desnega zidu, že poizkušala upodobiti v 

perspektivi.  

 

 

Likovno delo 36: Učenka 9 

 

Učenka je zapolnila celotno razpoložljivo površino, na kateri je elemente nizala po vsej 

slikovni ploskvi. Sestavila je kombinacijo različnih notranjih prostorov in jih z uporabo 

različnih globinskih vodil med seboj smiselno povezala. Opazimo lahko prekrivanje, 

manjšanje z oddaljevanjem in večanje s približevanjem ter izginjanje podrobnosti. Uspelo ji je 

tudi pri nakazovanju svetlosti in senc, ki so še dodatno ustvarile vtis globine. Učenka je 

likovno nalogo uspešno opravila, saj ji je, kljub velikemu številu različnih, a kreativno 

opremljenih prostorov, uspelo ustvariti iluzijo prostora.  
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Likovno delo 37: Učenec 10 Likovno delo 38: Učenec 10 Likovno delo 39: Učenec 10 

 

Učenec je upodabljal po celotni slikovni površini izdelkov in elemente nizal po celotni 

razpoložljivi ploskvi. Ustvarjal je na črti talnici, ki jo je že začel širiti. Na sliki drevesa vidimo 

transparentnost učenčevega prikazovanja upodobljenih elementov, pri katerem pa je prikazal 

kar nekaj posebnih značilnosti drevesnega debla. Le na sliki gradu lahko opazimo prekrivanje, 

pa tudi prve poskuse prikazovanja slojevitosti ozračja z uporabo zračno perspektivo.  

 

 

Likovno delo 40: Učenec 10 

 

Učenec je upodobil notranji prostor, v katerem je elemente nanizal po celotni slikovni ploskvi. 

Uspel je uporabiti prekrivanje, s »pogledom skozi okno« pa se je zelo dobro znašel pri 

prikazovanju izginjanja podrobnosti z oddaljevanjem in hkrati uspel zadostit zakonitostim 

atmosferske perspektive. Manjšanje z oddaljevanjem in večanje elementov s približevanjem 

se mu je, razen nekaterih posameznih neskladij, po večini izšlo. S spretno izbranim slikovnim 

materialom in ustrezno razporeditvijo elementov je učencu uspelo uspešno opraviti likovno 

nalogo in prikazati iluzijo prostora. 
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Likovno delo 41: Učenka 11 Likovno delo 42: Učenka 11  Likovno delo 43: Učenka 11 

 

Učenka je na vseh izdelkih uporabila celotno razpoložljivo površino in elemente nizala po 

celotni slikovni ploskvi. Posluževala se je ustvarjanja na eni ali več črtah talnicah, ki pa jih je 

že razširila. Uporabljala je globinsko vodilo prekrivanja, ki je zelo lepo vidno na slikah gradu 

in zime. Na slednji je opazno tudi vertikalno nizanje elementov na ploskvi, ki pa jih z 

oddaljevanjem še ni manjšala. Na sliki gradu je viden premik učenkinega razumevanja 

prostora, saj ga je že poskušala upodobiti v perspektivi. 

 

 

Likovno delo 44: Učenka 11 
 

Učenka je pri prikazu različnih notranjih in zunanjih prostorov uporabila skoraj vso 

razpoložljivo površino. Učenka si je pomagala tudi z dnom in stranskimi ploskvami škatle. Pri 

prikazu iluzije prostora je uporabljala predvsem prekrivanje, ki je večinoma skoraj neopazno. 

Ustrezno izbran slikovni material prikazuje manjšanje z oddaljevanjem in večanje elementov 

s približevanjem ter izginjanje detajlov z oddaljevanjem. Uspelo ji je tudi s prikazom 

svetlostnega ključa in senc, ki prostor še dodatno poglobijo. Likovno nalogo je učenka 

uspešno opravila.  
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Likovno delo 45: Učenka 12 Likovno delo 46: Učenka 12 Likovno delo 47: Učenka 12 

 

V izdelkih učenke je opaziti manjši zaostanek za ostalimi, saj se učenka še vedno strogo drži 

ene črte talnice, ki je še ni razširila. Tudi nizanja po celotni slikovni ploskvi na slikah zime in 

drevesa ni. Prav tako na izdelkih ni opaziti prekrivanja ali ostalih prostorskih vodil. Učenka 

pa kljub vsemu nima težav s proporcionalnostjo upodobljenih elementov. 

 

 

Likovno delo 48: Učenka 12 

 

V izdelku je opazen večji napredek. Učenka je zapolnila celotno slikovno ploskev ter 

elemente zunanjega in različnih notranjih prostorov razporejala po vsej razpoložljivi površini. 

Prostorov ni uspela povsem povezati med seboj, vendar pa ji je v upodobljenih notranjih 

prostorih uspelo uspešno prikazati vodili prekrivanja ter manjšanja z oddaljevanjem in 

večanja elementov s približevanjem. Učenka je likovno nalogo uspešno realizirala, saj ji je 

uspelo ustvariti iluzijo globine in volumna. 
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Likovno delo 49: Učenec 13 Likovno delo 50: Učenec 13          Likovno delo 51: Učenec 13 

 

Učenec je upodabljal po skoraj celotni slikovni površini izdelkov. Njegovo ustvarjanje je bilo 

še vedno vezano na nerazširjeno črto talnico, na sliki drevesa pa je vidna transparentnost 

njegovega ustvarjanja, pri katerem pa je bil usmerjen v zelo natančno prikazovanje detajlov. 

Na sliki vesolja je učencu z uporabo barvne perspektive uspelo prikazati vodilo manjšanja z 

oddaljevanjem in večanja elementov s približevanjem. Prekrivanja in ostalih globinskih vodil 

ni opaziti. 

 

 

Likovno delo 52: Učenec 13 

 

Učenec je za upodobitev notranjega prostora uporabil celotno razpoložljivo ploskev, na katero 

je po celotni slikovni ploskvi nizal izbrane elemente. Uporabil je tudi spodnjo ploskev škatle. 

Iluzijo globine prostora je prikazal z uporabo prekrivanja, uspel pa je tudi pri manjšanju z 

oddaljevanjem in pri večanju elementov s približevanjem ter s prikazom izginjanja 

podrobnosti z oddaljevanjem. Učenec je likovno nalogo uspešno realiziral, saj je s 

premišljeno izbranim kreativnim materialom uspel ustvariti iluzijo prostora.  
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Likovno delo 53: Učenka 14 Likovno delo 54: Učenka 14         Likovno delo 55: Učenka 14 

 

Učenka je ustvarjala po celotni razpoložljivi površini in elemente nizala po vsej slikovni 

ploskvi. Razumevanje in učenkino razmišljanje o prostoru je vidno na slikah gradu in zime, 

na katerih je že upodabljala z vertikalnim nizanjem elementov, ki pa jih še ni manjšala z 

oddaljevanjem. Opazimo tudi razširjeno črto talnico in uporabo globinskega vodila 

prekrivanja.  

 

 

Likovno delo 56: Učenka 14 

 

Učenka je pri prikazu zunanjega prostora uporabila skoraj vso razpoložljivo površino. Učenka 

si je pri tem pomagala tudi s stranskimi ploskvami škatle. Ustvarjala je predvsem s 

prekrivanjem, prikazala pa je tudi manjšanje z oddaljevanjem in večanje elementov s 

približevanjem ter izginjanje detajlov z oddaljevanjem. V skrajnem zgornjem delu ji je uspelo 

prikazati tudi zakonitosti atmosferske perspektive. Učenka je uporabila večje število 

elementov, ki jih je uspela povezati v smiselno celoto in ustvariti iluzijo prostora. Likovno 

nalogo je učenka uspešno opravila.  
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Likovno delo 57: Učenka 15  Likovno delo 58: Učenka 15           Likovno delo 59: Učenka 15 

 

Učenka je na vseh izdelkih uporabila celotno razpoložljivo ploskev in elemente nizala po 

celotni slikovni površini. Opazimo razširjeno črto talnico, na kateri je učenka elemente že 

začela nizati vertikalno po ploskvi, vendar jih pri tem z oddaljevanjem še ni manjšala. Na sliki 

drevesa opazimo transparentnost prikaza krošnje z nekaterimi detajli in prve poskuse 

upoštevanja atmosferske perspektive. Prekrivanja ali drugih prostorskih vodil ni uporabljala. 

 

 

Likovno delo 60: Učenka 15 

 

Učenka je pri prikazu zunanjega prostora uporabila večino razpoložljive površine. Iluzijo 

globine prostora je ustvarila z uporabo prekrivanja, z manjšanjem v oddaljevanju in z 

večanjem elementov v približevanju ter s prikazom izginjanja podrobnosti v oddaljevanju. S 

premišljeno izbrano, manjšo količino slikovnega materiala, je uspela na enostaven način 

prikazati videz volumna in globine tako, da je večje in vidnejše elemente je postavila v 

ospredje, ostale manj razločne elemente pa v ozadje. Likovno nalogo je učenka uspešno 

opravila. 
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Likovno delo 61: Učenec 16 Likovno delo 62: Učenec 16 Likovno delo 63: Učenec 16 

 

Učenec je na izdelkih uporabil vso razpoložljivo slikovno površino. Elemente je vertikalno 

nizal po celotni ploskvi, vendar jih, kot je vidno na sliki zime, še ni manjšal. Težave je tudi s 

proporcionalnostjo upodobljenega. Še vedno je ustvarjal na črti talnici, ki pa jo je na sliki 

zime že razširil. Na sliki gradu pa je najbolj opazno zvrnjeno upodabljanje, ki deluje bolj kot 

tloris in manj kot prekrivanje. Na sliki zime se je že posluževal perspektivičnega upodabljanja 

elementov. 

 

 

Likovno delo 64: Učenec 16 

 

Učenec je poskušal ustvariti iluzijo notranjega in zunanjega prostora, ki pa ju ni uspel skladno 

povezati in ju hkrati razmejiti. Kljub temu je uspel ustrezno prikazati vodili prekrivanja, 

manjšanja z oddaljevanjem in večanja elementov s približevanjem. V spodnjem desnem kotu 

in za ležalnikom je prav tako vidno vodilo izginjanja podrobnosti z oddaljevanjem. Likovno 

nalogo je učenec je uspešno opravil, saj je pokazal bistveno večje razumevanje prostora in 

globine, kot v predhodnih izdelkih.  
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Likovno delo 65: Učenka 17 Likovno delo 66: Učenka 17 Likovno delo 67: Učenka 17 

 

Učenka je na izdelkih uporabila celotno razpoložljivo površino. Posluževala se je ustvarjanja 

na črti talnici, ki jo je že razširila. Na slikah zime in gradu je opazna delna neproporcionalnost 

prikazanega. Opazni pa so tudi poskusi senčenja in na mestih rahlo prekrivanje, kar kaže na 

učenkino razmišljanje o prostoru. 

 

 

Likovno delo 68: Učenka 17 
 

 

Učenka je poskušala prikazati različne notranje in zunanje prostore, ki pa jih med seboj ni 

uspela smiselno povezati. Elemente je nanizala po celotni slikovni ploskvi. Na izdelku je 

videti, da se je učenka trudila delati po vseh treh globinskih vodilih. Najpogosteje je uporabila 

vodilo prekrivanja, opazno pa je tudi izginjanje podrobnosti z oddaljevanjem. Učenka je 

likovno nalogo opravila, vendar ob pogledu na njen izdelek dobimo občutek, da ji je lahko 

težave delalo (ne)razumevanje likovne naloge ali obravnavane snovi. 
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Likovno delo 69: Učenec 18 Likovno delo 70: Učenec 18 Likovno delo 71: Učenec 18 

 

Učenec je na izdelkih upodabljal po celotni slikovni površini. Elemente je vertikalno nizal po 

vsej razpoložljivi ploskvi, črto talnico pa je že razširil. V izdelkih je vidno njegovo 

razmišljanje o prostoru in globini, saj je že upodabljal s prekrivanjem. Na sliki dreves je 

opazno senčenje, na izdelkih vesolja in gradu pa manjšanje z oddaljevanjem in celo prvine 

barvne perspektive.  

 

 

Likovno delo 72: Učenec 18 

 

Učenec je upodobil notranji prostor, v katerem je elemente nanizal po celotni razpoložljivi 

površini. Iluzijo prostora je ustvaril z bližjimi belimi tlemi in temnim ozadjem, uporabil je 

prekrivanje, pa tudi manjšanje elementov in izginjanje detajlov z oddaljevanjem. Učenec je 

dejansko uspel zgraditi notranji prostor z več prostori, v katerih je povsem smiselno nanizal 

elemente. Ukvarjal se je tudi z barvno usklajenostjo in upoštevanjem prvin barvne 

perspektive. Učenec je s premišljenim izborom manjšega števila elementov uspel ustvariti 

prepričljivo iluzijo nadaljevanja prostora, ki zaradi manjšega števila elementov morda deluje 

prazen, a je likovna naloga na povsem svojstven način zelo uspešno rešena. 
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Likovno delo 73: Učenka 19 Likovno delo 74: Učenka 19 Likovno delo 75: Učenka 19 

 

Učenka je na vseh izdelkih uporabila celotno razpoložljivo površino. Črto talnico je že 

razširila in elemente nanizala vertikalno po celotni razpoložljivi površini. Upodabljanje s 

prekrivanjem je vidno na sliki gradu, pa tudi na risbi dreves, na kateri lahko opazimo tudi 

manjšanje elementov z oddaljevanjem. Na slednji je opazno tudi vertikalno nizanje elementov 

po ploskvi, ki jih je učenka z oddaljevanjem že manjšala.  

 

 

Likovno delo 76: Učenka 19 

 

Učenka je pri prikazu zunanjega in notranjega prostora uporabila vso razpoložljivo površino. 

Zapolnila je tudi zgornjo stropno ploskev škatle. Učenka je v prikazu notranjega prostora 

uspela z uporabo prekrivanja, manjšanja z oddaljevanjem in približevanja z oddaljevanjem ter 

z izginjanjem podrobnosti z oddaljevanjem. Slednje je uspela prikazati tudi na levem »v 

zunanjem« delu izdelka. Likovno nalogo je učenka uspešno opravila, saj ji je uspelo prikazati 

iluzijo prostora z vsemi tremi vodili. 
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Likovno delo 77: Učenec 20 Likovno delo 78: Učenec 20 Likovno delo 79: Učenec 20 

 

Učenec je ustvarjal po celotni razpoložljivi površini in elemente nizal po vsej slikovni 

ploskvi. Njegovo dobro razumevanje prostora je vidno na slikah gradu in zime, na katerih je 

že upodabljal na razširjeni črti talnici in z vertikalnim nizanjem elementov, ki pa jih glede na 

oddaljenost še ni manjšal. Pri prikazu volumna je uporabljal tudi vodilo prekrivanja in 

poskušal z  upodabljanjem v perspektivi. 

 

 

Likovno delo 80: Učenec 20 

 

Učenec je pri prikazu zunanjega in notranjega prostora uporabil večino razpoložljive 

površine. Občutka, ali nam je bližje zunanji ali notranji prostor bližje, ne dobimo. V vsakem 

prostoru posebej se je učenec trudil prikazati prostor z vsemi tremi vodili. Pri tem si je 

pomagal s premišljeno izbranim slikovnim materialom, s katerim je uspel prikazati videz 

globine. Večje in vidnejše elemente je postavil v ospredje, ostale manj razločne pa v ozadje. 

Prav tako je prikazal izginjanje podrobnosti z oddaljevanjem in uspel tudi s prikazom 

atmosferske perspektive. Likovno nalogo je učenec uspešno opravil, saj je z manjšo količino 

pozorno izbranih elementov zelo nazorno prikazal iluzijo globine in svoje razumevanje 

globinskih vodil. 
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Likovno delo 81: Učenka 21 Likovno delo 82: Učenka 21 Likovno delo 83: Učenka 21 

 

Učenka je na izdelkih upodabljala po celotni slikovni površini. Črto talnico je že razširila in 

elemente vertikalno razporejala po vsej razpoložljivi ploskvi. Na sliki zime in vesolja je 

učenka že upodabljala z vodilom manjšanja z oddaljevanjem in večanja elementov s 

približevanjem. Na sliki vesolja so opazne tudi prvine barvne perspektive, saj so elementi, ki 

jih je naslikala v toplih odtenkih, videti bolj v ospredju. Prekrivanja in ostalih globinskih vodil 

učenka ni uporabljala. 

 

 

Likovno delo 84: Učenka 21 
 

Učenka je zapolnila celotno razpoložljivo površino, na kateri je elemente nizala po vsej 

slikovni ploskvi. Iluzijo je skušala ustvariti s prikazom več prostorov hkrati, ki jih ni uspela 

povsem povezati med seboj. Učenka je kljub vsemu likovno nalogo uspešno realizirala, saj ji 

je v posameznih upodobljenih prostorih uspelo prikazati vodila prekrivanja, manjšanja z 

oddaljevanjem in večanja elementov s približevanjem ter izginjanja podrobnosti z 

oddaljevanjem.  
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Likovno delo 85: Učenec 22 Likovno delo 86: Učenec 22  Likovno delo 87: Učenec 22 

 

Učenec je na slikah upodabljal po celotni slikovni površini. Črto talnico je že razširil in 

elemente vertikalno nizal po vsej razpoložljivi ploskvi. Na sliki tulipanov je vidna uporaba 

vodila manjšanja z oddaljevanjem in večanja elementov s približevanjem. Na slikah drevesa 

in zime je volumen prikazal tudi s pomočjo prekrivanja. 

 

 

Likovno delo 88: Učenec 22 

 

Učenec je pri prikazu notranjega in zunanjega prostora uporabil večino razpoložljive  slikovne 

ploskve. Iluzijo volumna prostora je prikazal s prekrivanjem, uspel je tudi pri manjšanju z 

oddaljevanjem in pri večanju elementov s približevanjem. V desnem zgornjem kotu mu je 

uspelo prikazati izginjanje podrobnosti z oddaljevanjem. Učenec je likovno nalogo uspešno 

realiziral, saj mu je uspelo prikazati vtis prostora. 
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Likovno delo 89: Učenec 23 Likovno delo 90: Učenec 23 Likovno delo 91: Učenec 23 

 

Učenec je na slikah elemente upodabljal in jih razporejal po celotni razpoložljivi slikovni 

površini. Na izdelku drevesa lahko vidimo, da je učenec črto talnico že razširil. Na izdelku 

vesolja je uporabil vodilo manjšanja z oddaljevanjem in večanja elementov s približevanjem, 

globino pa mu je uspelo nakazati tudi z uporabo barvne perspektive oziroma toplo-hladnega 

kontrasta.  

 

 

Likovno delo 92: Učenec 23 
 

Učenec je pri prikazu kombinacije zunanjega in notranjega prostora upodabljal na večini 

razpoložljive slikovne ploskve. Iluzijo globine je uspešno prikazal s premišljeno izbranim 

slikovnim materialom in ustrezno uporabo vodil prekrivanja, manjšanja elementov in 

izginjanja detajlov z oddaljevanjem. Uspelo mu je tudi s svetlostjo oziroma s svetlostnim 

ključem in s sencami ter različnimi teksturami podlage, ki so še dodatno poudarile globino 

prikazanega prostora.  Likovno nalogo je učenec uspešno opravil, saj je zelo nazorno prikazal 

iluzijo globine in svoje razumevanje globinskih vodil. 
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3.7 Ugotovitve 

 

3.7.1 Kakšne so prostorske predstave petošolcev? 

 

Razumevanje prostora učencev petega razreda in njihove prostorske predstave smo 

obravnavali glede na uporabo določenih globinskih vodil prekrivanja, manjšanja z 

oddaljevanjem in večanja elementov s približevanjem ter izginjanjem podrobnosti z 

oddaljevanjem, pa tudi glede na druge načine prikazovanja prostora v njihovih izdelkih (talna 

črta, razširjena talna črta, črta neba, več talnih črt, zvračanje figur, vertikalna perspektiva, 

perspektivično upodabljanje figur, svetlobni ključ, senčenje, barvna in atmosferska 

perspektiva). V analizi izdelkov smo ugotovili, da so prostorske predstave učencev skladne z 

njihovo razvojno stopnjo. Načini prikazovanja prostora učencev v večini ustrezajo vzorcem, 

ki jih opredeljuje likovna (razvojna) teorija, ki pravi, da desetletni učenci ustvarjajo po celotni 

razpoložljivi ploskvi na razširjeni črti talnici, začenjajo uporabljati prekrivanje, motive 

upodabljati vertikalno po ploskvi in v perspektivi, se še vedno izražajo s transparentnostjo in 

se soočajo s problemom proporcionalnosti. Razumevanje globine in prostorske predstave 

učencev so po realni izkušnji iluzije prostora ob obisku arhitekturnega objekta v veliki večini 

primerov napredovale, tudi presegle stopnjo razumevanje prostora, ki naj bi ustrezala 

desetletnim učencem.  

 

3.7.2 Ali so kakšne razlike v prostorskih predstavah med spoloma? 

 

Graf 1: Prikaz prostora učencev glede na število uporabljenih določenih globinskih vodil 

 

Rezultati analize so pokazali, da obstajajo razlike med spoloma, le-te pa niso v skladu z 

nekaterimi teoretičnimi stališči, ki v prednostni položaj po razvitosti prostorskih predstav in 
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razumevanju prostora postavljajo dečke. Deklice so glede na razumevanje in uporabo 

določenih globinskih vodil (prekrivanje, manjšanje z oddaljevanjem in večanje elementov s 

približevanjem, izginjanje podrobnosti z oddaljevanjem) pokazale boljše prostorske 

predstave, saj so dobre tri četrtine učenk (83,3 %) že pred natančnim opazovanjem uporabljale 

vsaj 1 globinsko vodilo. Dečki so bili v primerjavi z deklicami v manjšem zaostanku, saj sta 

vsaj eno vodilo uporabili le dobri dve tretjini učencev (63.6 %). Po natančnem opazovanju so 

oboji pokazali napredek v prostorski predstavljivosti, saj je večina učencev, tako deklic (91,6 

%) kot tudi dečkov (90,9 %), uporabilo vsaj 2 globinski vodili.  

 

3.7.3 Kako učenci prikazujejo prostor na ploskvi? 

 

Graf 2: Uporaba določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora pred natančnim 

opazovanjem 

 

Učenci so v likovnih delih globino prikazovali na različne načine in jih pri tem uporabljali 

sočasno, kar kaže na njihovo težnjo po nazorni predstavitvi določenega motiva in na njihovo 

stopnjo razumevanja globine. Pri tem je bila vsem učencem skupna dosledna uporaba večine 

razpoložljive slikovne površine. Vsi učenci so uporabljali črto talnico, ki so jo nekateri že 

razširili (82,60 %) ali jih uporabili več hkrati (56,52 %), v enem primeru pa je bilo poleg črte 

talnice opaziti tudi črto neba (4,34%). Nekatere upodobljene elemente so posamezni učenci 

razčlenili ter jih upodobili po načelu transparentnosti, s čimer so bile bolj poudarjene 

podrobnosti teksture upodobljenih objektov. V nekaj primerih so bile opazne težave s 

proporcionalnostjo upodobljenega, dva učenca pa sta se posluževala zvračanja (8,69 %). 

Globino so učenci nakazovali tudi z vertikalnim nizanjem elementov po ploskvi (60,86 %), s 

poskusi prekrivanja (60,86 %), perspektivičnega prikaza posameznih elementov (30,43), z 

njihovim približevanjem oziroma oddaljevanjem (34,78 %) in z uporabo barvne perspektive 
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(26,08 %). V nekaterih primerih so uporabili tudi svetlobne ključe in senčenje (13,04 %), 

prvine atmosferske perspektive (8,69 %) in izginjanje podrobnosti z oddaljevanjem (4,34 %).  

 

3.7.4 Kako se vpliv natančnega opazovanja odraža na oblikovanju 

prostora? 

 

Graf 3: Uporaba določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora po natančnem 

opazovanju 

 

Po izkušnji natančnega opazovanja se je prikazovanje prostora učencev spremenilo. Učenci so 

morali izbrati primeren slikovni revijalni material in z njim sestaviti kompozicijo, ki je 

predstavljala pogled v prostor in vtis globine, pri tem pa so morali uporabiti ali prekrivanje ali 

manjšanje z oddaljevanjem in večanje elementov s približevanjem ali izginjanje podrobnosti z 

oddaljevanjem. Revijalni papir, s katerim so učenci delali, prav v vsaki sliki prikazuje privid 

globine in prostora ter je zato iluzoren že po svoji naravi.  

 

Napredek njihovega razumevanja je bil viden v drugačni uporabi načinov prikazovanja 

volumna. V primerjavi s predhodnimi izdelki so vsi učenci ustvarjali na razširjeni talni črti, 

elemente nizali vertikalno in jih, zaradi predhodno omenjene posebnosti revijalnega papirja, 

prikazovali v perspektivi. Zelo uspešni so bili tudi pri uporabi zahtevanih globinskih vodil, saj 

je velika večina učencev (82,60 %) uporabila vsa tri vodila, izmed vseh pa je prekrivanje 

uporabilo 95,65 % učencev, približevanje in oddaljevanja elementov 91,30 %, izginjanje 

podrobnosti pa 82,60 % učencev. Pri izbiri materiala so se učenci zelo dobro soočali s 

problemom proporcionalnosti prikazanih elementov prostora, saj je bila nesorazmernost vidna 

le v nekaterih izdelkih. Zvračanja figur in rabe črte neba ni bilo. V osmih primerih je bilo 

mogoče opaziti prikaz atmosferske perspektive (34,78 %). Barvne perspektive ter uporabe 
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svetlobnega ključa in senčenja pa zaradi narave uporabljenega materiala ni bilo mogoče 

natančno določiti. Učenci so še vedno upodabljali po večini razpoložljive površine, pri čemer 

je nekaj učencev zaradi obsežne slikovne ploskve pustilo nekatera polja nezapolnjena.  

 

3.7.5 Ali so kakšne razlike v uporabi globinskih vodil med spoloma? 

 

Graf 4: Razlike v uporabi določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora med spoloma 

 

Analiza izdelkov učencev je pokazala, da med dečki in deklicami obstajajo razlike v uporabi 

določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora.  
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Pred natančnim opazovanjem so deklice najpogosteje uporabljale (razširjeno) talno črto ali 

več le-teh, prekrivanje in vertikalno nizanje figur. Poleg vseh naštetih načinov prikazovanja 

prostora so bile od dečkov uspešnejše še v prikazu izginjanja podrobnosti, perspektivičnega 

upodabljanja figur, rabi črte neba, ki sicer kaže na slabše prostorske predstave, ter svetlobnega 

ključa in senčenja. Dečki so najpogosteje prostor upodabljali z vertikalnim nizanjem figur in z 

uporabo (razširjene) talne črte. V zvračanju figur, ki prav tako kaže na slabše prostorske 

predstave, v uporabi barvne in atmosferske perspektive pa so bili uspešnejši dečki.  

 

Po natančnem opazovanju se je pokazal napredek tako pri deklicah kot pri dečkih, saj so oboji 

uporabili razširjene talne črte, vertikalno nizanje in perspektivično upodabljanje figur, pri 

čemer je bilo zadnje, zaradi iluzorne narave revijalnega papirja, povsem pričakovano in 

neizogibno. Primerov uporabe črte neba in zvračanja figur ni bilo. Deklice so bile uspešnejše 

pri prekrivanju ter manjšanju z oddaljevanjem in večanju elementov z približevanjem, dečki 

pa pri prikazovanju izginjanja podrobnosti in atmosferske perspektive. Uporabe svetlobnega 

ključa in senčenja ter barvne perspektive zaradi prej omenjene iluzorne narave uporabljenega 

materiala ni bilo mogoče korektno določiti.  

 

Pred opazovanjem so v uporabi večine določenih globinskih vodil in ostalih načinov 

prikazovanja prostora prednjačile deklice. Primerjava podatkov uporabe določenih globinskih 

vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora deklic in dečkov pred in po natančnem 

opazovanju pa je pokazala večji napredek v razumevanju dečkov. Prišli smo namreč do 

ugotovitve, da so imeli dečki višjo stopnjo prehajanja v uporabi določenih globinskih vodil in 

ostalih načinov prikazovanja prostora kot deklice. Slednje drži v primerih uporabe več talnih 

črt, izginjanja podrobnosti z oddaljevanjem in atmosferske perspektive, medtem ko rezultate 

ugotovitev o uporabi (razširjene) talne črte, vertikalnega nizanja figur, prekrivanja, 

perspektivičnega upodabljanja figur ter manjšanja z oddaljevanje in večanje figur s 

približevanjem obrača v korist dečkov visoka stopnja uporabe naštetih vodil in načinov 

prikazovanja prostora deklic že pred izvedbo natančnega opazovanja. 
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3.7.7 Katero globinsko vodilo se pri oblikovanju prostora najpogosteje 

pojavi pri petošolcih devetletne OŠ? 

 

Graf 5: Pogostost uporabe določenih globinskih vodil in ostalih načinov prikazovanja prostora 

 

Izsledki analize so pokazali, da se je pred opazovanjem med določenimi globinskimi vodili 

najpogosteje uporabilo prekrivanje, med ostalimi načini prikazovanja prostora pa talna črta. 

Po dejavnosti natančnega opazovanja se je drastično povečala raba vseh treh določenih 

globinskih vodil, v splošnem pa sta bili najpogosteje rabljeni (razširjena) talna črta in 

vertikalno nizanje, ki so ju uporabili vsi učenci. Perspektivičnega prikaza figur zaradi iluzorne 

narave uporabljenega revijalnega materiala ne moremo šteti med namerno uporabljene načine 

prikaza prostora učencev kljub dejstvu, da so ga prav tako uporabili vsi učenci. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

 

Razvijanje sposobnosti opazovanja in prostorskih predstav sta ena od temeljnih ciljev 

predmeta likovna vzgoja, le-ta pa, kot pravi učni načrt, na spoznavni ravni vidni svet analizira 

in presoja, na izrazni pa ga likovno preoblikuje. V diplomski nalogi smo raziskali vplive 

opazovanja iluzije globine na prostorsko razumevanje učencev in posledično na načine 

prikazovanja prostora.  

 

V analizi likovnih izdelkov smo ob pomoči raziskovalnih vprašanj ugotovili, da ima večina 

učencev povprečno razvite prostorske predstave in da so pred izkušnjo iluzije prostora za 

prikazovanje globine uporabljali podobne načine prikazovanja volumna. Pojavila so se tudi 

nekatera odstopanja, ki pa glede na dejstvo, da je vsak učenec individuum, ne presenečajo. 

Največ učencev se je zanašalo na ustvarjanje na (razširjeni) talni črti, na vertikalno nizanje in 

prekrivanje. Ugotovitev, da imajo deklice enake oziroma razvitejše prostorske predstave, nas 

je zelo presenetila, saj v strokovni javnosti veljajo obratna prepričanja. Natančno opazovanje 

iluzije prostora ob obisku arhitekturnega objekta je imelo velik vpliv na razumevanje in 

oblikovanje prostora učencev. Večina učencev je namreč presegla stopnjo razumevanja 

prostora, ki naj bi ustrezala desetletnikom, saj so vsi učenci uporabljali razširjeno črto talnico, 

vertikalno nizanje in perspektivično upodabljanje, večina učencev pa tudi prekrivanje, 

manjšanje z oddaljevanjem in večanje elementov s približevanjem ter izginjanje podrobnosti z 

oddaljevanjem. Razlike med spoloma so se po izkušnji opazovanja skoraj povsem izravnale. 

Nasploh sta bila najpogosteje uporabljena načina prikazovanja globine (razširjena) talna črta 

in prekrivanje, ki pritrjujeta teoriji razvoja likovnega izražanja otrok, ki ju omenja kot 

najznačilnejša elementa prikazovanja prostora desetletnih učencev. 

 

Iz dobljenih rezultatov lahko izpeljemo, da sta zavedanje in razumevanje prostora 

kompleksni, postopno pridobljeni miselni dejavnosti posameznika, na kateri vplivajo različni 

dejavniki. Začne se z opazovanjem, ki preraste v analitično prostorsko zaznavo učencev, če 

le-ti lahko opazujejo usmerjeno, skrbno, pazljivo, zavestno in sistematično. Zaradi različnih 

izkušenj, pričakovanj, motivacije, opazovalnega mesta ali vplivov sošolcev lahko med 

vrstniki pride do razlik v razumevanju opazovanega problema, objekta, prostora. Da neko 

lastnost opazijo takšno, kot v resnici je, morajo med opazovanjem dobljene informacije 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Manca Simonič: diplomsko delo 
 

76 

 

zavestno selektivno sprejemati, pozornost pa usmerjati v smeri, ki jih lahko pripelje do 

želenega cilja, razumevanja. Uspešnost opazovanja učencev je v veliki meri odvisna tudi od 

razumljivosti bistva opazovalne naloge. V primeru, da se z obravnavano snovjo učenci srečajo 

prvič, je za njihovo uspešno nadaljnje delo nujno, da nove učne vsebine in likovne pojme 

dobro poznajo in jih razumejo v obravnavanem kontekstu, pri čemer imajo učitelji zelo 

pomembno vlogo. Otroci torej lastno podobo sveta oblikujejo na podlagi preteklih izkušenj in 

jo nadgrajujejo, preoblikujejo z vsakim novim doživetjem. Ko pa stopijo pred prazen list 

papirja, so soočeni s problemom prenosa zaznane tridimenzionalne podobe na ravno, plosko 

slikovno površino. Prehod na globinsko ustvarjanje navideznega resničnega prostora od 

učencev zahteva dobro prostorsko razumevanje in poznavanje učinkov uporabe prostorskih 

ključev, da lahko ustvarijo podobo, ki naše oko zavede. Uspešnost slednjega je v veliki meri 

odvisna od učitelja, njegove angažiranosti, kreativnosti pri izbiri motiva in uspešnosti pri 

posredovanju znanja učencem. Velik vpliv ima tudi razvojna stopnja vsakega učenca, ki lahko 

ali dopusti ali onemogoči tvorbo novih miselnih struktur. Učitelji morajo zato biti seznanjeni s 

stopnjami razvoja likovnega izražanja otrok, da jih znajo usmeriti in ustrezno spodbuditi pri 

njihovem nadaljnjem razvoju ter iskanju novih izraznih načinov. Izhodišče za to pa je 

razumsko doživetje ob natančnem opazovanju predmetov in pojavov v naravi, v našem okolju 

in ostalih življenjskih prostorih. 

 

Obravnavano področje nudi še veliko možnosti za nadaljevanje raziskovanja. Menimo, da bi 

lahko z razširitvijo obravnavanega vzorca učencev pridobili splošnejše podatke o prostorskih 

predstavah otrok določene starosti, kar bi lahko storili z vključitvijo paralelnih razredov. Prav 

tako bi lahko v paralelnih razredih primerjali učinkovitost izvedbe različnih ur, v katerih bi 

enim učencem omogočili realno izkušnjo iluzije prostora ob obisku arhitekturnega objekta, 

drugi pa bi bili slednjega prikrajšani. Zelo zanimiva bi bila tudi raziskava, ki bi preverila, ali 

se je usvojeno znanje izvedene učne ure te diplomske naloge ohranilo, in sicer tako, da bi 

izvedli novo učno uro v istem razredu, učenci pa bi morali svoje znanje in prostorsko 

razumevanje prenesti na ploskev in ustvariti iluzijo prostora na dvorazsežni podlagi. Slednje 

bi vsekakor preverilo, kako uspešni smo bili pri posredovanju kompleksne in zahtevne učne 

vsebine zaznavanja in razumevanja prostora ter upodabljanja z globinskimi vodili. Prepričani 

smo, da bi prišli do zanimivih, uporabnih ugotovitev in sklepov, ki bi učiteljem razrednega 

pouka pomagali pri načrtovanju različnih prostorskih vsebin, ne samo pri pouku likovne 

vzgoje, temveč tudi na ostalih predmetnih področjih. 
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6 PRILOGE 

 

 

PRILOGA 1: Učna priprava 

 

 

UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO VZGOJO 
 

Študentka: Manca Simonič Mentorica: doc. Beatriz Gabriela Tomšič-Čerkez 

Šola: OŠ v Ljubljani 

 
Učiteljica:  

Razred: 5.  Datum: 14. 6. 2012 

Likovno področje:  Prostorsko oblikovanje 

Likovna naloga:  Oblikovanje prostora po domišljiji 

Likovna tehnika: Oblikovanje škatle z revijalnim papirjem 

Likovni materiali in orodja: Revijalni, odpadni papir, večje škatle za čevlje, lepilo, škarje 

Likovni motiv: Pogled skozi okno 

Učna sredstva in pripomočki: Power-point predstavitev. 

Učne oblike: Frontalna, individualna. 

Učne metode: Pogovor, razlaga, demonstracija, opazovanje. 

Novi pojmi: notranji prostor, zunanji prostor, iluzija, globinska vodila (približevanje-večanje in 

oddaljevanje-manjšanje predmetov, prekrivanje, izginjanje podrobnosti, detajlov z 

oddaljenvanjem) 

Medpredmetno opazovanje: MAT, DRU, SLO 

Število ur: 3 

Vrsta učne ure: kombinirana ura 

Viri in literatura:  

 Grgurić, N., Jakubin, M. (1990). Osnove likovnog jezika i likovne tehnike: Priručnik za 

likuvnu kulturu. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta 

sveučilišta u Zagrebu. 

 Karlavaris, B., Berce-Golob, H. (1991) Likovna vzgoja: Priročnk za učitelja razrednega 

pouka. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

 Pibernik, J. (2006). Drugačnosti: Priročnik za učitelje likovnega pouka v osnovni šoli. 

Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba.  

Splošni učni cilji: 

 Učenci si privzgajajo vztrajnost in dopolnjujejo izkušnje pri prostorskem oblikovanju. 

 Učenci se navajajo na odgovorno upoštevanje navodil za pravilno prostora. 

 Učenci razvijajo interes za različne oblike likovne dejavnosti. 

 Učenci ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne 

kvalitete.  

 Učenci ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo.  

 Učenci razvijajo občutek za tretjo dimenzijo. 

 

Operativni učni cilji: 

 Učenci utrdijo pojme: arhitekturni prostor, notranji in zunanji prostor, oblike prostorov in 

njihovi sestavni deli. 

 Učenci razumejo pojme: iluzija v oblikovanju prostora (približevanje-večanje in 

oddaljevanje-manjšanje naslikanih prvin; prekrivanje; izginjanje podrobnosti, detajlov; 
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barvna perspektiva;svetlobni ključi; sence). 

 Učenci oblikujejo notranji prostor z učinkom iluzije.  

 Učenci razvijajo občutek za povezovanje različnih arhitekturnih prostorov. 

 Učenci se navajajo na upoštevanje postopkov pri oblikovanju iluzije prostora. 

 Učenci razvijajo zmožnost za razumevanje pojma iluzija prostora. 

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

negujejo individualni likovni izraz. 

 Učenci ovrednotijo lastne izdelke in izdelke drugih učencev.   

 

POTEK UČNE URE 
 

UVODNA MOTIVACIJA 

Z učenci se odpravimo v bližnjo cerkev sv. Vida v Ljubljana-Šentvidu na ogled fresk. 

 

Freska je prav posebna oblika slikanja. Je različica stenskih poslikav, pri katerih se barve 

nanesejo na svež omet in slika (freska) ostane na zidu. 

 

Učenci se posedejo po klopeh in si najprej vsak zase, v tišini ogledajo štiri »trikotne« stropne 

freske svetnikov okoli osrednje kupole. Za tem jih zastavim naslednja vprašanja:  

-  Če bi lahko občutke, ki ste jih dobili med opazovanjem, opisali z eno besedo, katera bi to bila?  

-  Kako bi opisali opazovane freske? 

-  Ali se vam zdi kaj nenavadnega na njih? Kaj? 

-  Ali mogoče veste koga oz. kaj prikazujejo freske? 

 

Učencem predstavim kratko vsebino oz. svetopisemske osebe, upodobljene na freskah. 

 

Na trikotnikih freskah so naslikani štirje evangelisti, ki sedijo na oblakih in v zapisujejo vsak svoj 

evangelij (Matej z angelom, Marko z levom, Luka z volom in Janez Evangelist z orlom).  

 

Učencem ponovno zastavim nekaj vprašanj: 

-  Zakaj so vsi svetniki upodobljeni na oblakih? 

-  Od kod prihaja svetloba, ki sveti za upodobljenimi osebami? 

-  Ali se vam zdi, da vas osebe gledajo, opazujejo? 

-  Kje se nahajajo upodobljene osebe? 

-  Kje se vam zdi, da se te osebe (resnično) nahajajo? 

-  Ali bi se lahko dotaknili hrbtne strani oblačil svetnikov, če bi se povzpeli do stropa? 

- Kako bi lahko imenovali ta občutek, to lastnost fresk, ko se opazovalcem zdi, da bi lahko 

naslikane osebe, predmete kar prijeli? (iluzija) 

 

Torej umetniki so motive naslikali tako, da so jih prikazali kot ILUZIJE, ustvarili so PRIVIDE 

dejanske prostornine teles in prostora. Tako, da se nam zdi, da so resnično tam, da jih lahko 

primemo, da nas opazujejo,…  

 

- Kako, s čim vse so umetniki, ki so naslikali freske, ustvarili učinek prostora, globine?  

 

Z učenci skupaj analiziramo nekatere načine prikazovanja globine na freskah:  

 približevanje-večanje in oddaljevanje-manjšanje naslikanih predmetov (bližje se nam 

zdijo predmeti, ki so večji, naslikani v živih, toplih oz. svetlih barvah); 

 prekrivanje (predmeti, ki so spredaj, prekrivajo tiste, ki so zadaj); 

 izginjanje podrobnosti, detajlov (vedno bolj ko so motivi oddaljeni, tem bolj izginjajo 

podrobnosti) 

 

-  Ali še kje v cerkvi opazite katero izmed opisanih načinov za upodabljanje prostora? Kje? 

-  Če pogledate kupolo, kaj se vam zdi? Kateri deli kupole so vbočeni in kateri izbočeni? Kaj pa 
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ostali elementi (oltarji-stebri; poslikave stranskih sten, …)?  

- Ali imajo na prostor vse te stvari kakšen učinek, kakšen? (iluzija prostora-zdi se nam, da so 

predmeti, ljudi,… zares tam, da bi jih prijeli za roko, obleko,…) 

  

Odpravimo se nazaj v šolo. 

OSREDNJI DEL 

1. Posredovanje novih likovnih in drugih pojmov 

 

Z učenci najprej ponovimo znanje o prostoru in oblikovanju prostora: 

-   Ali znate našteti nekaj različnih prostorov v stavbi? (kuhinja, telovadnica, učilnica,…) 

-  Kakšne oblike je lahko nek prostor v stavbi? (kocka, kvader,…) 

-   Kateri so sestavni deli teh prostorov? (stene; strop; tla; odprtine-vrata, okna;…) 

-  Ali imajo vsi prostori enake sestavne dele? Kako je s stadionom, stojnicami, balkoni,    

terasami,…) 

-   Kakšna je razlika med notranjim (notranjost) in zunanjim (zunanjost) prostorom?  

-   Kakšna je razlika med zaprtim in odprtim prostorom? 

 

Notranji prostor je omejen. Deli se na : zaprti prostor, ki je omejen s stenami, tlemi in stropom 

(hiša, blok, šola, dvorana,…), polzaprti prostor, ki je omejen s streho in eno/dvema/tremi stenami 

ali stebri (kolesarnica, stojnica, balkon, avtobusna postaja,…) in polodprti prostor, ki je omejen s 

stenami, nima pa strehe (stadion, balkon, arena, terasa). 

Zunanji prostor je neomejen in ga nenehno preoblikujemo (ulice, vasi, mesta, vrtovi, parki…). 

 

Z učenci ob PPT predstavitvi (slikovna ponazorila, fotografije) preko pogovora skupaj ponovimo 

vse, v motivaciji na novo spoznane, različne načine prikazovanja prostora na ravnini:  

 približevanje-večanje in oddaljevanje-manjšanje naslikanih predmetov (bližje se nam 

zdijo predmeti, ki so večji, naslikani v živih, toplih oz. svetlih barvah); 

 prekrivanje (predmeti, ki so spredaj, prekrivajo tiste, ki so zadaj); 

 izginjanje podrobnosti, detajlov (vedno bolj ko so motivi oddaljeni, tem bolj izginjajo 

podrobnosti). 

 

Umetniki so pri slikanju iluzije prostora uporabili veliko zvijač. Ločimo pa jih lahko glede na: 

 Predmete, ki so opazovalcu (nam) blizu, so naslikali večje in zelo podrobno, uporabljali 

so tudi zelo močne, običajno svetlejše in toplejše barve. Poleg tega predmeti v ospredju 

prekrivajo oz. zakrivajo predmete, ki so v ozadju.   

 Predmete, ki pa so od opazovalca (od nas) oddaljeni, so pomanjšali, uporabljali so bolj 

zatemnjene, hladne in razredčene barve, podrobnosti pa so z večanjem oddaljenosti 

izginjale.  

 

Vse te zvijače ustvarijo občutek, kot da bi gledali resnični prostor.  Opazovalca prevzame 

občutek, da ga naslikana oseba gleda, želja, da ga bi jo lahko prijel za roko, obleko, pogledal kaj 

se skriva za oblakom, ipd. Ravno to pa je tudi namen iluzije-da se človek potopi vanjo.  

 

Z iluzijami pa se v sodobnem času srečujemo praktično vsakodnevno (TV, kino, filmi, video in 

računalniške igrice,…), pa se tega niti ne zavedamo. 

  

2. Posredovanje likovne naloge 

 

Učencem s pomočjo PPT predstavitve pokažem in tudi demonstriram izdelavo iluzionističnega 

notranjega prostora, vendar jim ne pokažem preveč primerov, saj želim, da pri izdelavi notranjega 

prostora pokažejo svojo kreativnost in ustvarjalno plat. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Manca Simonič: diplomsko delo 
 

84 

 

 

Iluzijo notranjega prostora bodo učenci oblikovali tako, da si bodo po pripovedovanju zgodbe 

najprej zamislili svoj »pogled skozi okno«. Takoj za tem se bodo lotili zbiranja in izrezovanja 

primernega slikovnega materiala iz revijalnega, odpadnega papirja, ki ga bodo najprej samo 

poskusno polagali v škatlo, da bodo lahko izrezke, ki jim ne bodo všeč ali ne bodo sodili v 

kontekst, enostavno zavrgli. Ko bodo s postavitvijo izrezkov zadovoljni, jih bodo nalepili po 

notranjosti škatle (po vseh praznih ploskvah).  

 

Učencem naročim naj se udobno namestijo, zatem začnem s pripovedovanjem: »Zamislite si, da 

se sprehajate po ulici in opazujete hiše, avtomobile, zgradbe, dvorišča, vrtove, parke,… Že od 

daleč vas pritegne prav posebna hiša, ki vam, bližje ko ste ji, postaja neznansko všeč. Ker vas 

zelo zanima kaj se skriva za njenimi zidovi, se pritihotapite do najbližjega okna, pogledate 

skozenj in vidite…« 

 

Učencem povem, da bodo oblikovali pogled, ki so ga videli skozi okno hiše-oblikovali bodo 

iluzionističen prostor. Skupaj z učenci še enkrat ponovimo, kako ustvarimo iluzijo prostora in jih 

spomnim, da morajo najprej izbrati primerno slikovno gradivo, ga izrezati in razporediti po škatli, 

šele nato ga lepiti.  

 

3. Likovno izražanje 

 

Učenci delajo individualno. Za oblikovanje notranjega prostora si pripravijo vse potrebščine in 

pripomočke (škatla za čevlje, lepilo, škarje, revijalni papir). Najprej skrbno izberejo slikovni 

material, ki ga bodo polepili po notranjosti škatle, saj je ta ključni dejavnik za dober končni efekt 

iluzije prostora. Ko izberejo ustrezen material, ga nalepijo na izbrana mesta po škatli.  

 

Med delom učence opazujem, jih usmerjam, jim svetujem in po potrebi pomagam. 

ZAKLJUČNI DEL 

Približno 20 minut pred koncem začnem učence opozarjati, da morajo počasi končati, pospraviti 

za seboj in izdelke prinesti na mize v prvi vrsti pred tablo. Učenci razstavijo svoje izdelke 

(dokončane in nedokončane). Skupaj oblikujemo merila za vrednotenje in ovrednotimo izdelke. 

 

Merila za vrednotenje: 

 Oblikovanje iluzije prostora; 

 izvedba tehnike; 

 samostojnost učenca pri izvajanju likovne naloge; 

 izvirnost motiva. 

 

Na koncu pohvalim vse učence in se jim zahvaliva za sodelovanje. 
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PRILOGA 2: PTT predstavitev 

 

 

   
   

   
   

   
   

  

 

 

 


