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POVZETEK

V diplomskem delu sem obravnavala medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog
likovne vzgoje, natančneje risanja, slikanja in grafike, v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju osnovne šole.
Diplomsko delo sem razdelila na teoretični ter empirični del. V teoretičnem delu sem na
kratko predstavila osnove grafike, risanja in slikanja. Opisala sem vrste grafike, grafične
tehnike, tiskanje s tiskarsko prešo in ročno tiskanje. Natančneje sem predstavila in izdelala
nekaj primerov preprostih grafičnih tehnik, ki sem jih povezala s slikanjem ali risanjem.
Pripravila in izvedla sem tri učne ure likovne vzgoje v prvem izobraževalnem obdobju
osnovne šole. Zanimalo me je predvsem ali je medpodročno povezovanje primerna strategija
za utrjevanje pojmov pri likovni vzgoji, ali so učenci sploh motivirani za medpodročno
povezovanje in ali je medpodročno povezovanje za učence prvega triletja prezahtevno.
Rezultate sem pridobila s pomočjo opazovalnega lista in analiz likovnih izdelkov učencev
prvega, drugega in tretjega razreda. Glede na podana raziskovalna vprašanja sem v
empiričnem delu predstavila ugotovitve: medpodročno povezovanje je primerna strategija za
utrjevanje likovnih pojmov; učenci so nad povezovanjem dveh panog navdušeni; zaradi izbire
preprostih grafičnih tehnik povezovanje s slikanjem ali risanjem zanje ni bilo prezahtevno.
KLJUČNE BESEDE: medpodročno povezovanje, risanje, slikanje, grafika, grafične tehnike,
prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
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SUMMARY
In my diploma work I have dealt with the interactive connection of two-dimensional artistic
fields in art education, specifically in drawing, painting and printmaking in the first
educational period of the elementary school. In the theoretical part I have briefly presented the
basics of graphics, drawing and painting. I have described the types of graphics, graphic art
techniques, printing with a printing press and hand printing. Further on I have presented and
made some examples of simple graphical techniques which I have connected with painting or
drawing.
I have prepared and performed three lessons of art in the first educational period at primary
school. I was particularly interested to know whether the interactive connection strategy is a
suitable method to strengthen concepts in art education, whether the pupils are motivated to
do the connection of two fields at all, and whether the interactive connection is too difficult
for the pupils in the first three grades.
I obtained the results by using an observation sheet and by analyzing the art works made by
pupils in the first, second and third grade. According to the given research questions I have
presented the following statements in the empirical part of my diploma work: the interactive
field connection is the appropriate strategy for strengthening the terms of art, pupils are
enthusiastic about linking the two fields, and moreover, due to the fact that they had a choice
of simple graphical techniques connecting of painting or drawing was not too difficult for
them.
KEYWORDS: interactive field connection, drawing, painting, graphics, graphics techniques,
the first educational period
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1 UVOD
Med študijem, v času prakse, sem pri urah likovne vzgoje opazila, da se učitelji izogibajo
področju grafike. Tudi sama nimam veliko spominov na grafične izdelke iz prvih let
osnovnošolskega obdobja. Spomnim se le tiskanja pečatnikov, ki smo jih izdelali iz
krompirja. Ravno to je glavni razlog, da sem v diplomski nalogi namenila več časa in
poudarka področju grafike. Mnoge grafične tehnike od učenca zahtevajo natančnost,
potrpežljivost, pazljivost in veliko časa za izdelavo končnega izdelka. Poleg tiska s pečatniki
obstajajo tudi malo manj zahtevne tehnike, ki ne zahtevajo veliko časa, učencem pa ponujajo
nove izkušnje in zanimive izdelke. Ravno enostavnost izvedbe tehnik omogoča, da jih lahko
povežemo s področjem risanja ali slikanja, kar pa imajo učitelji na splošno rajši. Na primer,
odtisu grafike lahko naslikamo ozadje, ali pa postane le ta del slike ali risbe. Ali ravno
obratno, da sliko ali risbo spremenimo v grafiko. Možnosti je veliko, potrebno je le pustiti
prosto pot domišljiji in znanju.
Z risanjem prikazujemo ploskve, barvna ploskev pa je značilna za slikanje. Pri grafiki
odtiskujemo risbe ali slike. Različna področja se med seboj povezujejo in tvorijo likovno
umetnost. Zakaj ne bi ta različna področja povezovali tudi pri likovnem pouku?
Pri likovni vzgoji veliko časa namenimo likovnemu izražanju s ploskvijo. Ploskev je
dvodimenzionalni prostor, omejen z linijo. Otroške risbe in slike so ploskovitega značaja.
Otrok med risanjem spontano polni ploskve in upodablja različne površine. Različne
površine, teksture, strukture nam pomagajo k pripravi za razumevanje grafičnih tehnik.
(Pibernik, 2006)
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Osnove grafike, risanja in slikanja
Grafika predstavlja eno izmed petih likovnih področij, katere obravnavamo pri likovnem
pouku.
Beseda grafika izhaja iz grškega izraza grapfein in pomeni pisati, risati ali vrezovati.
Najpomembnejša lastnost grafike je odtiskovanje risbe iz različnih matric. Kako pa risba
nastane? Risba najprej nastane v glavi kot likovna misel, nato jo z nizanjem točk in linij
realiziramo v vidno obliko. Pri risanju torej uporabljamo likovna elementa: točko in linijo. Iz
točke dobimo linijo. Linije in točke se razlikujejo po obliki in smeri, z njimi prikazujemo
oblike, ploskve in površine. (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010) Črte lahko vlečemo prostoročno
ali z geometrijskimi pripomočki. Po obliki ločimo ravne in krive črte, po debelini tanke in
debele. Po dolžini je črta lahko kratka ali dolga. Na različne risarske podlage s pomočjo
različnih pripomočkov lahko rišemo s suhimi ali tekočimi risarskimi materiali. Med suhe
risarske materiale uvrščamo svinčnik, barvni svinčnik, kredo, oglje, voščenko, med tekoče pa
tuš, črnilo, lužino, vodeno barvico, flomaster in kemični svinčnik.
Grafik torej uporablja točke, linije, oblike in barve. Na osnovi risbe izdela grafično ploščo ali
tiskovno ploščo, a največkrat uporabljamo izraz matrica. Ko je matrica izdelana, nanjo
nanesemo tiskarsko barvo ter položimo papir, da se barva iz matrice pod pritiskom odtisne
nanj. List, na katerega tiskamo, imenujemo tiskanec ali grafični list. Na grafičnem listu je
odtis. Matrico lahko večkrat odtiskujemo in tako nastane več grafičnih listov, ki morajo biti
označeni in podpisani. Pri grafiki se soočamo z različnimi problemi, kot na primer: način
prenosa risbe na matrico, izbira ročnega ali strojnega odtiskovanja matrice na grafični list.
Ravno ti problemi so glavni razlog, da se je potrebno v učnem procesu dobro organizirati,
nameniti več časa izdelavi oziroma realizaciji (najmanj dve šolski uri), likovni nalogi izbrati
ustrezno tehniko in motiv, število odtisov … Pri tem pa je pomembna materialna
opremljenost likovne učilnice ter sposobnosti in znanje učitelja. (Pibernik, 2006 in Muhovič,
1999)

-2-

Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta

Rozman Alenka; diplomsko delo

Odtis izbrane grafične tehnike lahko dopolnimo s slikanjem ali risanjem. Kadar barve
nanašamo v obliki manjših ali večjih ploskev, takrat pravimo, da slikamo. Odtisom lahko
slikamo ozadja, ali pa je odtis del slike, oziroma odtis s slikanjem spremenimo v sliko. Tudi
risbo lahko z dopolnjevanjem barv spremenimo v sliko. Barva ima pri slikanju velik pomen.
Le te lahko na slikarsko podlago nanašamo z različnimi orodji, na primer s čopičem, prstom,
gobo, lopatico in trsko, slikarsko podlago pa lahko z barvnimi ploskvami tudi polepimo.
Slikamo s tekočimi ali suhimi slikarskimi materiali. Med tekoče slikarske materiale uvrščamo
flomastre, tempera barve, akvarelne barve, akrilne barve in oljne barve. Barvni svinčniki,
voščenke in krede pa so uvrščene v suhi slikarski material.

2.1.1 Vrste grafike
V grafiki razlikujemo štiri vrste tiska: visoki tisk, globoki tisk, ploski tisk in sitotisk. Delijo se
glede na način nanosa barve in način tiskanja. Za visoki tisk je značilno, da se barva iz
vzdignjenih delov matrice odtiskuje na tiskarsko podlago, ugreznjeni deli matrice pa ne, saj se
ne dotikajo grafičnega lista. Pri globokem tisku barvo vtiramo v vdolbine matrice, barvo na
površini pa odstranimo. Pri tiskanju se vtrta barva iz vdolbin matrice prenese na papir in tako
dobimo grafični list. Za ploski tisk je značilno, da je matrica ravna plošča. Pri temu načinu
tiska je izkoriščena nerazdružljivost vode in maščob. V šoli to vrsto tiska uporabljamo pri
monotipiji. Sitotisk pa je način tiska, pri katerem na tiskanec vtiramo barvo skozi mrežico,
napeto na okvir. Barva prodre skozi le tam, kjer je mrežica odprta. (Tomšič Čerkez in Tacar,
2010 in Jesih, 2000)

2.1.2 Tiskanje matric na razrednji stopnji
Matrico lahko odtisnemo ročno ali pa z grafično prešo. V prvem triletju osnovne šole se
največkrat poslužujemo ročnega tiskanja.
Ročno tiskanje je primerno takrat, ko ni na razpolago grafičnih stiskalnic, ali kadar stiskalnice
pri tisku niti ne potrebujemo. Ročno odtiskujemo pri tisku s pečatniki, pri odtisih naravnih
materialov in odtisih monotipij. Tudi pri šablonskem tisku lahko grafično stiskalnico
zamenjamo z ročnim tiskanjem, uporabimo lahko spreje ali v barvo namočene gobice.
Prednost ročnega tiskanja je v tem, da lahko tiskamo s celim razredom naenkrat. Vsi učenci
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imajo možnost spoznati tiskarsko barvo. Najbolje je izbrati tiskarsko barvo na vodni osnovi,
da se na koncu pripomočke lahko očisti z vodo. Pri delu naj učenci vedno predhodno zaščitijo
mize s časopisnim papirjem. Priprava tiskarske barve in nanašanje barve z valjčkom na
učenčeve tiskarske plošče naj bo učiteljevo delo. Učenci lahko ponekod barvo na matrice
nanašajo tudi s čopičem. Odtiskuje naj učenec sam. Na namazano matrico položimo list, ki je
večji od matrice. S pritiskom obeh rok od sredine do robov, list papirja prilepimo na matrico.
Z enakomernim pritiskom žlice, lesene kuhalnice, klobčičem volne ali radirke drsimo po
površini matrice vse do robov. Grafični listi so praviloma označeni z letnico nastanka,
tehniko, številko odtisa, številko odtisov, naslovom grafike in podpisom avtorja. Ti podatki so
napisani pod odtisom matrice. (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010 in Pibernik, 2006)
Pri tiskanju z grafično prešo tiskanje namesto učenca opravi stroj oziroma tiskarska preša.
Učenec pri tem sodeluje z učiteljem. Na podloženem papirju v stiskalnici označimo velikost
papirja, na katerega bomo odtisnili matrico in mesto, kamor jo bomo odložili. Tiskarsko barvo
nanesemo na stekleno ploščo in jo s tiskarskim valjem enakomerno razvaljamo. Barvo
nanesemo na matrico, jo položimo na predhodno označeno mesto na plošči stiskalnice in jo
prekrijemo s papirjem za tiskanje in filcem. Ročko stiskalnice počasi vrtimo od roba do roba.
Po končanem postopku filc odstranimo in previdno dvignemo grafični list z matrice. Če
želimo matrico ponovno odtisniti z drugo barvo, jo prej očistimo, ponovno nanesemo barvo in
odtisnemo. Lahko naredimo poljubno število odtisov. (Jesih, 2000)

2.2 Grafične tehnike
Pri vsaki vrsti tiska uporabljamo različne grafične tehnike. Grafične tehnike se med seboj
razlikujejo glede na uporabo materiala, obdelave in priprave matrice. Opisala bom le tehnike,
ki so pri pouku likovne vzgoje v prvi triadi največkrat uporabljene.
2.2.1 Tehnike visokega tiska
Med tehnike visokega tiska prištevamo vse tehnike, kjer se barva iz vzdignjenih delov matrice
odtiskuje na tiskarsko podlago. Te tehnike so največkrat uporabljene pri likovnem pouku.
(Pibernik, 2006)
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Tisk s pečatniki
Tisk s pečatniki je najpreprostejša in zgodovinsko najstarejša tehnika, katero je uporabljal že
pračlovek v jamah, kjer je upodabljal odtise svojih rok. Omenjena tehnika je tako preprosta,
da jo uporabljajo že dojenčki, ko jim mamice z barvo namažejo dlan in jo odtisnejo v njihov
prvi album. Tisk s pečatniki uporabimo takrat, kadar želimo nanizati ponavljajoče se motive.
Za pečatnike lahko uporabimo veliko materialov, na primer krompir ali drugi plodovi in
sadeži, pluta, pena, vosek, stiropor, guma, leseni izdelki … Pri izbiri materiala je pomembno,
da ga lahko poljubno in brez težav oblikujemo. (Jesih, 2000)
Na pečatnik nanesemo barvo s čopičem ali pa ga pomakamo v barvo. Najpogosteje tiskamo
na papir in tekstil. Tisk s pečatniki lahko uporabimo v sliki ali risbi.
Tisk s pritrjeno šablono
Pri tisku s pritrjeno šablono tanjši karton za podlago najprej impregniramo z lepilom, da se ne
krivi, nato pa na drugo stran prilepimo izrezano šablono iz debelejšega kartona in tako
dobimo dvignjene in poglobljene dele. Z barvo namazano matrico natisnemo s pomočjo
grafične preše. (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010) Odtis lahko popestrimo z risanjem ali
slikanjem.
Tisk s premično šablono
Na karton, ki nam služi kot podlaga, z valjem nanesemo barvo. Iz tanjšega kartona izrežemo
šablone in jih navaljane ali nenavaljane z barvo položimo na podlago v želeni kompoziciji.
Odtisnemo z grafično prešo. Odtis lahko dopolnimo s slikanjem ali risanjem. (Jesih, 2000)
Kolažni tisk
Za kolažni tisk potrebujemo materiale z različnimi površinskimi strukturami. Lahko
uporabimo papirje in kartone različnih površin, tekstil, usnje ... Sestavljeno matrico prilepimo
na podlago, premažemo z barvo in jo odtisnemo s pomočjo grafične preše. (Jesih, 2000)
Kolagrafija
Kolagrafija sodi med najmlajše grafične tehnike. Poznamo kolagrafijo v visokem in globokem
tisku. Obe grafiki lahko dopolnimo s slikanjem ali risanjem.
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Pri kolagrafiji visokega tiska matrica nastane tako, da z lepilom na vodni osnovi oblikujemo
risbo na karton. Ko se lepilo posuši, z valjem na dvignjene dele matrice nanesemo barvo in jo
odtisnemo s pomočjo grafične preše, ali jo odtisnemo ročno. (Jesih, 2000)
Pri kolagrafiji globokega tiska celotno površino premažemo z lepilom. Matrico oblikujemo s
pomočjo lesene palčke ali kovinske igle. Posušeno matrico premažemo z grafično barvo in jo
odtisnemo s pomočjo grafične preše. (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)
Frotaž, drgnjenka ali utiranka
Frotaž je tehnika, kjer z mehkim svinčnikom, risalno kredo ali voščenko drgnemo po papirju,
ki prekriva različne teksturirane površine (zid, tekstil, grob papir idr.). Na papirju tako
nastanejo odtisi izbranih teksturiranih površin. (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)

2.2.2 Tehnike ploskega tiska
Pri ploskem tisku tiskamo iz ravne ploskve. Ploski tisk v šoli predstavlja monotipija.
Monotipija
Monotipija pomeni en sam odtis. Ta odtis je torej unikaten. Poznamo več vrst monotipij.
• Monotipija 1
Lahko jo naredimo s tempera barvo, in sicer na trdi podlagi (karton, linolej, prosojnica)
naslikamo motiv, ga prekrijemo s tanjšim listom in ga ročno odtisnemo. Pri tem je
pomembno, da odtisnemo, še preden se barva posuši. Temu problemu se lahko izognemo
tako, da k temperam dodajamo glicerin (gosto brezbarvno alkoholno tekočino). (Tomšič
Čerkez in Tacar, 2010)
• Monotipija 2
Monotipija nastane tudi z vodotopnimi flomastri, s katerimi na trdo podlago oblikujemo
motiv, nato jo prekrijemo s papirjem, ki smo ga namočili z vodo, in ročno odtisnemo. Na
hrbtni strani papirja dobimo odtisnjen motiv. (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)
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• Monotipija 3
Monotipijo lahko naredimo tudi s tiskarsko barvo. Na trdo podlago navaljamo tanek sloj
tiskarske barve, nanj položimo tanjši papir in po njem s svinčnikom oblikujemo risbo. Pod
pritiskom svinčnika, se barva iz podlage odtisne na spodnjo stran papirja. Z menjavanjem
različnih barvnih podlag lahko ustvarimo večbarvno monotipijo. (Tomšič Čerkez in Tacar,
2010)
• Monotipija 4
S tiskarsko barvo lahko ustvarimo monotipijo tudi tako, da na gladko podlago (folija ali
gladek karton), kamor smo navaljali barvo, z leseno palčko oblikujemo motiv. Ko je motiv
narisan, čezenj položimo tanek list papirja in ročno ali s pomočjo stiskalnice odtisnemo.
(Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)
• Monotipija 5
Na podlago iz kartona nanesemo vodotopno grafično barvo in s čopičem, namočenim v vodo,
narišemo motiv. Podlago prekrijemo s tanjšim papirjem in z rahlim pritiskom rok odtisnemo
motiv. (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)

2.2.3 Posebna vrsta tiska
Tisk s šablonami
Šablone oblikujemo iz različnih materialov, lahko jih premikamo in večkrat odtiskujemo.
Izdelujemo jih iz debelejšega papirja, kartona, tkanine ali za matrico uporabimo kar naravne
materiale (listi dreves, les, krzno). Na površino nanesemo tiskarsko ali tempera barvo s
pomočjo valja ali čopiča. Odtiskujemo jih ročno ali z grafično stiskalnico.
Tomšič Čerkez in Tacar (2010) sta tisk s šablonami razdelili v naslednje skupine:
Tisk s šablonami 1
Na osnovo za matrico nanesemo grafično barvo in nanjo položimo izrezane ali natrgane
šablone iz različnih materialov. Šablone so lahko namazane z različnimi barvami, lahko pa jih
pustimo nenamazane. Odtisnemo ročno ali z grafično prešo.
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Tisk s šablonami 2
Na osnovo za matrico položimo izrezano ali natrgano šablono, jo pobarvamo z grafično barvo
in jo ročno ali s pomočjo grafične preše odtisnemo.
Tisk s šablonami 3
Šablonski tisk lahko naredimo tudi tako, da šablono iz manjšega kosa papirja ali kartona
izrežemo. S tem dobimo dve šabloni, in sicer je prva izrezek, druga pa nastala odprtina. Pri
tisku lahko uporabimo prvo šablono, drugo šablono, ali obe hkrati. Položimo jih na papir,
barvo pa nanesemo na šablono z odprtino ali okrog izrezane šablone. Namesto grafične barve
lahko uporabimo tudi pršilo z barvo.
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2.3 Primeri medpodročnega povezovanja likovnih tehnik
Izbrala sem enostavne grafične tehnike, ki so primerne za prvo vzgojno-izobraževalno
obdobje. Večina grafičnih tehnik je odtisnjenih ročno, saj je opremljenost razredov z
likovnimi pripomočki v prvem triletju ponekod zelo skromna. Pri tiskanju s tiskarsko prešo ne
pridejo na vrsto vsi učenci, kajti postopek zahteva veliko časa. Grafično stiskalnico sem
uporabila le pri nekaterih primerih. Odtise grafičnih tehnik sem povezala s področjem risanja
ali slikanja.

2.3.1 Tisk s pečatniki + slikanje
Slikanje
Potrebuješ:
•

risalni list

•

barvne svinčnike

Postopek:
•

Na risalni list z barvnimi svinčniki naslikaj sliko, na katero boš kasneje odtiskoval.

Slika 1: Slikanje z barvnimi svinčniki
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Grafika
Potrebuješ:
•

krompir

•

zamašek iz plute

•

čopič

•

olfa nož

•

tempera barvo

•

paleto

•

risalni list oziroma že narejeno sliko

•

časopisni papir

Postopek:
•

Umit krompir prereži na polovici (slika 2).

•

Na odrezani strani krompirja z nožem izreži motiv.

•

Vzemi čopič in dvignjeni del površine premaži s poljubno barvo (slika 3) .

•

Nekaj poizkusnih odtisov naredi na časopisni papir.

•

Na že narejeni sliki si izberi mesto in s pritiskom oblikuj odtis.

•

Ko se odtis posuši, nanesi barvo na zamašek iz plute in dopolni motiv.

•

Postopek lahko ponavljaš tudi z drugimi barvami (krompir oz. pečat prej očistiš z
vodo) (slika 4). (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)

Slika 2: Potrebščine za tisk s pečatniki.

Slika 3: Matrica
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Slika 4: Končni izdelek

2.3.2 Odtis roke + slikanje
Pri uporabi te tehnike naj učenec za odtis uporablja le eno roko, druga naj bo čista. Po
končanih odtisih naj si takoj umije roko.
Potrebuješ:
•

risalni list

•

tempera barve

•

paleto

•

čopiče različnih debelin

•

lonček z vodo

Postopek:
•

S časopisnim papirjem zaščiti mizo in si pripravi stvari.

•

Na paleti si iz osnovnih barv zamešaj barve, katere boš potreboval za odtise in
slikanje.

•

Z debelim čopičem si premaži dlan s poljubno barvo (slika 5).

•

Dlan odtisni na risalni list (slika 6).

•

Umij si dlan in nadaljuj s slikanjem. Odtis lahko spremeniš v žival oz. v poljubno
stvar tako, da ji naslikaš manjkajoče dele (slika 7).

•

Pri slikanju mora biti nanos barve gost.

•

Sliko dokončaj s tempera barvami (slika 8). (Duh in Zupančič, 2005)
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Slika 5: Roka, namazana z akvarelno barvo.

Slika 6: Odtis roke

2.3.3 Frotaž + slikanje

Slika 7: Postopek odtiskovanja in slikanja.

Slika 8: Končni izdelek

Potrebuješ:
•

izbrano teksturirano površino (namizni prt)

•

črno mehko barvico

•

barvice

•

škarje
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Postopek:
•

Čez prtiček položi papir in z mehko črno barvico drgni nanj.

•

Na papirju boš dobil odtis teksturirane površine (slika 9).

•

Pobarvaj jo z barvico in obreži (slika 10).

Slika 9: Izdelek frotažne tehnike

Slika 10: Končni izdelek

- 13 -

Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta

Rozman Alenka; diplomsko delo

2.3.4 Frotaž + risanje
Bel list papirja sem položila na prtiček in z modro voščenko drgnila po njem. Nastali odtis
sem dopolnila z risanjem s črnim tušem.

Slika 11: Frotaž, dopolnjen z risanjem s črnim tušem

2.3.5 Frotaž + lepljenka
Frotaž:
Potrebuješ (slika 12):
•

mehak svinčnik

•

nekaj mehkih papirjev za odtis

•

različne teksturirane površine

Slika 12: Potrebščine za izvedbo frotažne tehnike

Postopek:
•

Poišči različne teksturirane površine, nanje položi papir in z voščenko drgni nanje,
dokler se na papirju ne pokaže odtis teksturirane površine.
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Lepljenka:
Potrebuješ (slika 13):
•

odtise teksturiranih površin

•

lepilo

•

risalni list

•

škarje

•

papirje različnih barv in površin

Slika 13: Potrebščine za izvedbo slikarske tehnike.

Postopek:
•

Pripravi in poljubno nareži ali natrgaj različne papirje in z njimi oblikuj kolaž.

•

Narezane ali natrgane lističe nalepi na risalni list.

•

Iz odtisov teksturiranih površin izdelaj motiv (slika 14). (Tomšič Čerkez in Tacar,
2010)

Slika 14: Končni izdelek grafične in slikarske tehnike
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2.3.6 Monotipija s tempera barvami
A. Potrebuješ (slika 15):

•

folijo za izdelavo prosojnic

•

čopiče

•

tempera barve

•

paleto

•

papir za odtis, ki naj bo večji kot
karton

Slika 15: Potrebščine za izvedbo monotipije.

Postopek:
•

Na paleto si pripravi poljubne barve, s katerimi boš slikal na prosojnico.

•

Pri slikanju uporabljaj goste tempere (slika 16).

•

Na prosojnico položi papir in z rahlim pritiskom po celotni površini odtisni motiv na
prosojnici.

•

Papir previdno loči od prosojnice (slika 17).

•

Na papirju si dobil odtisnjen motiv (slika 18). (Duh in Zupančič, 2005)

Slika 16: Matrica, izdelana iz gostega nanosa tempera barv.
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Slika 17: Na levi strani odtis, na desni strani matrica.

Slika 18: Končni izdelek monotipije s tempera barvo.

B. Potrebuješ (slika 19):

•

karton

•

škarje

•

ravnilo

•

svinčnik

•

lepilo

•

risalni list

•

barvice

•

tempera barve

•

črn flomaster

Slika 19: Potrebščine, ki jih potrebuješ za grafično
in slikarsko tehniko.
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Postopek:
•

Iz kartona izreži različno velike pravokotnike in jih prepogni na polovico (slika 20).

•

Prepognjen pravokotnik na nasprotni strani pregiba poljubno obreži na robovih.

•

Na eni strani pregiba nakapljaj različne kapljice tempera barve (slika 21) .

•

Karton ponovno prepogni tako kot prej.

•

Z roko rahlo pritisni po celotni površini, da se bo barva zlila še na drugo stran pregiba
(slika 22).

•

Karton previdno odpri in videl boš zanimive oblike, ki te bodo morda spominjale na
različne stvari (slika 23).

•

Ko boš ustvaril veliko takih oblik, jih z lepilom prilepi na risalni list in dopolni sliko s
pomočjo barvic in črnega flomastra (slika 24). (Wigg in Hasselschwert, 2001)

Slika 20: Izrezani pravokotniki iz
papirja.

Slika 21: Izrezane oblike iz papirja.

Slika 22: Odtis tempera barve na drugi polovici izrezane oblike iz papirja.
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Slika 24: Končni izdelek grafične in slikarske tehnike.

2.3.6 Monotipija s tiskarsko barvo
Potrebuješ:
•

tiskarsko barvo

•

ploščo za pripravo barve

•

valjček

•

prosojnico

•

risalni list

•

svinčnik

•

tuš

•

čopič

•

časopisni papir

Postopek:
•

Mizo zaščiti s časopisnim papirjem.

•

Na ploščo za priprave barve nanesi tiskarsko barvo in jo razvaljaj z valjčkom (slika
25).

•

Z valjčkom nanesi tanek sloj barve na prosojnico.

•

Prosojnico prekrij z risalnim listom, nanj nariši poljuben motiv in na hrbtni strani boš
dobil odtis (slika 26).

•

Ko se odtis posuši, dokončaj risbo s črnim tušem (slika 27). (Tomšič Čerkez in Tacar,
2010)
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Slika 26: Odtis

Slika 25: Postopek nanašanja tiskarske barve.

Slika 27: Končni izdelek monotipije s tiskarsko barvo in risanja.

Monotipijo s tiskarsko barvo lahko narediš tudi tako, da na prosojnico, namazano z barvo, s
svinčnikom narišeš motiv (slika 28), nato pa jo prekriješ z listom in narediš odtis (slika 29).
Risbo dokončaš s svinčnikom (slika 30). (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)
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Slika 28: Postopek grafične tehnike

Slika 29: Matrica

Slika 30: Končni izdelek monotipije s tiskarsko
barvo in risanja.

2.3.7 Monotipija z voščenkami
Potrebuješ:
•

voščenke

•

risalni list

•

papir

•

likalnik

•

zaščito za mizo

•

akvarelne barve
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Postopek:
•

Zaščiti mizo.

•

Na risalni list z voščenkami naslikaj poljuben motiv (slika 31).

•

Dobljeno sliko, matrico, prekrij s papirjem.

•

Z vročim likalnikom polikaj papir (slika 32).

•

Na hrbtni strani lista boš dobil grafiko (slika 33).

•

Sliko dopolni z akvarelnimi barvami. Na odtisu se bo akvarelna barva prijela le na
mestih, kjer ni voščenega nanosa. (Slika 34) (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)

Slika 32: Odtiskovanje matrice z likalnikom.

Slika 31: Izdelovanje matrice z voščenkami.

Slika 33: Odtis monotipije

Slika 34: Končni izdelek grafične in slikarske
tehnike.

- 22 -

Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta

Rozman Alenka; diplomsko delo

Namesto odtisa slike lahko naredimo odtis risbe. Odtis risbe lahko nadaljujemo z risanjem s
flomastrom (slika 35).

Slika 35: Končni izdelek grafične in risarske tehnike.

2.3.8 Monotipija s flomastri
Potrebuješ:
•

karton

•

vodotopne flomastre

•

vodo

•

gobico za namakanje vode

•

papir za odtis

Postopek:
•

Na lepenko s flomastri naslikaj motiv (slika 36).

•

Papir za odtis navlaži z vodo in ga položi na naslikan motiv.

•

Z rahlim pritiskom dlani boš na hrbtni strani papirja ustvaril odtis (slika 37).

- 23 -

Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta

Rozman Alenka; diplomsko delo

Slika 36: Postopek izdelovanja matrice.

Slika 37: Na levi strani slike matrica, na desni strani odtis.

2.3.9 Tisk s šablono + slikanje
Potrebuješ:
•

karton za izdelavo premične šablone

•

podlogo za rezanje

•

olfa nož

•

papir za odtis

•

gobico za nanašanje barve

•

tuš, zobna pasta, grafične barve ali gosta akvarelna barva

•

svinčnik

•

vodene barve
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Postopek:
•

Na manjši karton ali debelejši papir s svinčnikom nariši poljuben motiv.

•

Motiv izreži z olfa nožem in dobil boš šablono (slika 38).

•

Šablono položi na papir za odtis in nanjo z gobico nanesi barvo (slika 39).

•

Odstrani šablono in dobil boš odtis.

•

Šablono ponovno položi na papir in nanjo z gobico nanesi drugo barvo (lahko naneseš
zobno pasto).

•

Počakaj, da se odtisi posušijo (slika 40).

•

Na papirju z odtisi sliko dokončaj z akvarelnimi barvami (slika 41). (Wigg in
Hasselschwert, 2001)

Slika 38: Izdelovanje matrice.

Slika 39: Odtiskovanje z gobico.

Slika 40: Odtisi šablone.

Slika 41: Končni izdelek
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2.3.10 Tisk s šablono + risanje
Potrebuješ:
•

trši papir za izdelavo šablone

•

škarje ali olfa nož

•

barvni lak v spreju

•

risalni list za odtis

Postopek:
•

Iz tršega papirja izreži šablono. Dobil si pozitivno (poln profil) in negativno šablono
(prazen profil) (slika 42).

•

Šabloni postavi na risalni list in ju posprejaj z barvnim lakom. Pri odstranjevanju
šablone pazi, da se barva ne razmaže. Dobil boš odtis.

•

Najprimernejša razdalja za nanašanje spreja je 30 cm. Če želiš poudariti učinek laka,
šablono sprejaj dalj časa.

•

Za bogatejšo kompozicijo, šabloni previdno premikaj na poljubna mesta (slika 43).

•

Ko se barva posuši, sliko dopolni s suhimi pasteli (slika 44).

•

Po končanem delu s pasteli je izdelek potrebno utrditi z razpršilcem za lase. (Merlo,
2009)

Slika 43: Odtisi šablon.

Slika 42: Na levi strani pozitivna in negativna
šablona, na desni strani odtisa šablon.
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Slika 44: Končni izdelek tiska s šablonami in risanja s suhimi pasteli.

2.3.11 Odtis folij + slikanje
Potrebuješ:
•

risalni list

•

zaščitno podlogo

•

mehurčkasto folijo

•

polivinilasto vrečko

•

tempera barve

•

čopič

•

vodo

Postopek:
•

Pripravi zaščitno podlogo in nanj postavi risalni list.

•

Nanj s čopičem nanesi poljubno tempera barvo, katero razredčiš z vodo (slika 45).

•

Preden se pobarvan risalni list posuši, nanj položi polivinilasto vrečko in jo narahlo
pogladi z roko (slika 46).

•

Vrečko previdno odstrani (slika 47).

•

Dobil si prvi odtis (slika 48).

•

Na neposušen pobarvan risalni list položi še mehurčkasto folijo in jo po površini
pogladi z roko (slika 49).

•

Mehurčkasto folijo previdno odstrani in dobil boš drugi odtis folije (slika 50).
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Ko se odtisa posušita, s tempera barvami naslikaj poljuben motiv (slika 51) .

Slika 45: Nanašanje barve s

Slika 46: Odtiskovanje vrečke.

Slika 47: Postopek
odtiskovanja.

čipičem.

Slika 48: Odtis vrečke.

Slika 49: Odtiskovanje

Slika 50: Odtis mehurčkaste folije.

mehurčkaste folije.

Slika 51: Končni izdelek grafične in slikarske tehnike.
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Na podlago odtisa folij pa lahko s flomastri narišeš tudi risbo (slika 52).

Slika 52: Končni izdelek grafične in risarske tehnike.

2.3.12 Kolagrafija (visoka) + slikanje
Potrebuješ:
•

karton

•

lepilo za les

•

grafično barvo

•

gumijast valjček

•

ploščo za pripravo barve

•

papir za odtis

•

tempera barve

•

flomastri

Postopek:
•

Nariši skico.

•

Zaščiti mizo.

•

Z lepilom za les na karton nariši motiv in počakaj, da se posuši (slika 53, slika 54).

•

Z valjčkom nanesi grafično barvo na matrico in odtisni z grafično stiskalnico (slika
55).

•

Odtis dopolni s slikanjem s flomastri (slika 57). (Wigg in Hasselschwert, 2001)
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Slika 53: Postopek izdelovanja matrice.

Slika 54: Matrica

Slika 55: Odtiskovanje s tiskarsko prešo

Slika 56: Odtis kolagrafije

Slika 57: Končni izdelek
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2.3.13 Kolagrafija (globoka) + risanje
Potrebuješ:
•

karton

•

lepilo za les

•

čopič

•

kovinsko iglo

•

grafično barvo

•

gumijast valjček

•

ploščo za pripravo barve

•

grafično stiskalnico

•

grafični papir za odtis

•

zaščito za mizo

Postopek:
•

Nariši skico in zaščiti mizo.

•

Karton premaži z lepilom, da se ne bo skrivil. Lepilo je suho, ko postane prozorno
(slika 58).

•

Ko se posuši, ga obrni in ga ponovno premaži z lepilom, a tokrat nanesi debelejšo
plast.

•

Takoj ko lepilo na površini zatrdi, s kovinsko palčko oblikuj motiv (slika 59).

•

Z valjčkom nanesi grafično barvo na matrico in ga odtisni s pomočjo grafične
stiskalnice (slika 60).

•

Odtis dopolni z risanjem s svinčnikom (slika 61). (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010)

Slika 58: Nanašanje lepila na karton.
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Slika 60: Odtis kolagrafije

Slika 59: Matrica

Slika 61: Končni izdelek

2.3.14 Kolažni tisk + risanje
Potrebuješ:
• različne materiale z zanimivimi površinskimi strukturami (usnje,blago, brusni papir,
valovita lepenka …)
• škarje
• lepilo
• barvne flomastre
• osnovo za matrico (karton)
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• grafično barvo
• gumijast valjček
• grafično stiskalnico
Postopek:
• Izberi primeren material in izreži želene oblike.
• Izrezane oblike dobro prilepi na podlago iz kartona (slika 62).
• Matrico premaži s tiskarsko barvo in jo odtisni z grafično stiskalnico (slika 63).
• Odtis dopolni z risanjem s flomastrom. (slika 64). (Duh in Vrlič, 2003)

Slika 62: Matrica

Slika 63: Odtis kolažnega tika

Slika 64: Končni izdelek grafične in risarske tehnike
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Opredelitev problema
V diplomskem delu bom raziskovala medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog
(slikanje, risanje in grafika) pri likovni vzgoji in sicer v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju osnovne šole. Ker grafika v prvem, drugem in tretjem razredu po številu ur ni
enakovredna ostalim štirim področjem, bi ji lahko povečali število ur z izvedbo preprostih
različnih grafičnih tehnik in s povezovanjem risanja in slikanja. Z eksperimentacijo grafičnih
tehnik in kombinacijo s tehnikami risanja ali slikanja dobimo zanimive likovne izdelke,
obenem pa učenci utrjujejo likovne pojme in spoznavajo nove. Za povezovanje
dvodimenzionalnih panog likovnega oblikovanja pa moramo vnaprej učno uro dobro
načrtovati, da proces poteka sistematično in organizirano. Učitelj tako pri izvedbi vzgojnoizobraževalnega procesa nima nepotrebnih težav in tudi za učence je razumevanje učnega
procesa lažje. Učna ura mora biti časovno dobro načrtovana, učna vsebina razumljiva,
sistematična in ustrezna za učence. Vseh tehnik dvodimenzionalnih panog med seboj ne
moremo kombinirati oziroma povezovanje ni izvedljivo, zato moramo izbrati primerne
tehnike in hkrati primerne načine dela za učence. Pri medpodročnem povezovanju
dvodimenzionalnih panog likovnega oblikovanja poskrbimo za dinamičen tempo učne ure,
učenci pa so za povezovanje zelo motivirani.

3.2 Cilji raziskave
V diplomskem delu želim raziskati:
• medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog likovnega oblikovanja,
• preproste grafične tehnike,
• primerne načine dela in načrtovanje poteka učnega procesa.
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3.3 Raziskovalna vprašanja
Na osnovi ciljev, ki sem si jih postavila, sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja.
1. vprašanje: Ali je medpodročno povezovanje primerna strategija za utrjevanje pojmov
pri likovni vzgoji?
2. vprašanje: Ali so učenci motivirani za medpodročno povezovanje?
3. vprašanje: Ali je medpodročno povezovanje za učence prvega triletja prezahtevno?

3.4 Metodologija
3.4.1 Raziskovalna metoda
V praktičnem delu diplomske naloge bom uporabila analitično, deskriptivno in komparativno
metodo znanstvenega pedagoškega raziskovanja.
3.4.2 Raziskovalni vzorec
V raziskavi je sodelovalo 19 učencev iz prvega razreda, 18 učencev iz drugega razreda in 19
učencev iz tretjega razreda devetletne osnovne šole.
3.4.3 Postopki zbiranja rezultatov
Praktični del diplomske naloge bom izvajala pri učnih urah likovne vzgoje v osnovni šoli s
pomočjo vnaprej načrtovane in pripravljene učne priprave. V prvem razredu bom izpeljala uri
iz področja risanja in grafike, v drugem in tretjem razredu pa iz področja slikanja in grafike.
Lastna opažanja med učno uro bom zapisovala v opazovalni list ter ga po obravnavani uri
dopolnila.

3.4.4 Postopki obdelave podatkov
Rezultate likovnih izdelkov bom obdelala na ravni analitične, deskriptivne in komparativne
metode znanstvenega pedagoškega raziskovanja. Vsako likovno delo bom analizirala ter
ugotavljala povezanost in izvedbo obeh tehnik. Analizirala bom tudi opazovalni list, v
katerem bom zapisovala lastna opažanja učne ure.
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3.5 Analiza opazovalnih listov in likovnih izdelkov
V nadaljevanju bom analizirala opazovalne liste in izdelke učencev prvega, drugega in
tretjega razreda. Pri izdelkih bom opazovala izvedbo obeh tehnik, mesto upodobljenega
osrednjega motiva, povezovanje likovnih pojmov na obeh področjih in upoštevanje kriterijev.

3.5.1 Opazovalni list in analiza likovnih izdelkov, 1. razred
DATUM: 24. 4. 2013
RAZRED: 1.
LIKOVNA NALOGA: izvedba grafike v ploskem tisku in risanje motiva po spominu z
nizanjem črt in pik v različni gostoti

UČNA PRIPRAVA
Študentka: Alenka Rozman

Mentorica na fakulteti: dr. Beatriz Gabriela
Tomšič Čerkez

Datum: 24. 4. 2013 Šola:

Razred: 1.

Predmet: likovna vzgoja

Likovno področje: grafika, risanje
Likovna naloga: izvedba grafike v ploskem tisku in risanje motiva po spominu z nizanjem črt
v različni gostoti
Likovna tehnika: kombinirana likovna tehnika (monotipija in risanje s flomastrom)
Likovni materiali: tekoči
Orodja, podlage: risalni list, karton, lesena trska, flomaster, tiskarska barva, valjček, plošča
za razvaljanje tiskarske barve, grafoskop
Likovni motiv: jaz na igrišču
Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, poslušanje, metoda praktičnega dela
Učne oblike: frontalna, individualna
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Cilji:
Učenci:
•

obnovijo pojme: črta/linija – prostoročna, narisana s pripomočki, ravna,
kriva, vodoravna, navpična, poševna, kratka, dolga, tanka, debela,
prekinjena, neprekinjena, ipd.;

•

poznajo način risanja s flomastrom;

•

spoznajo pojem odtis;

•

spoznajo postopek za izvedbo eno izmed najpreprostejših grafičnih tehnik.

•

se navajajo na izdelavo čistega izdelka;

•

kritično ovrednotijo likovna dela.

Medpredmetna povezava: spoznavanje okolja
Didaktični material: fotografija igrišča
Vrsta učne ure: ura praktičnega dela, ura ustvarjanja
Viri in literatura:
•

Učni načrt za predmet likovna vzgoja v devetletni osnovni šoli. Ljubljana, 2011.

•

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

Artikulacija učne ure
Učna etapa

Potek učne ure
Učitelj

Uvodna motivacija

Učenec

Vodim pogovor o igrišču.
Učenci
Vprašam jih:

se

umirijo

sodelujejo pri pogovoru.

•

Ali ste radi na igrišču?

•

Katero igralo na igrišči
imate najraje?
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jim

fotografijo

igrišča,

katero projiciram na tablo s pomočjo
grafoskopa, in jih vprašam:
Vpeljava likovnega

•

Kako je narejena hiška?

•

Iz

problema

kakšnih

Učenci

odgovarjajo

na

je vprašanja.

črt

sestavljena lestev?
•

Kakšne črte še poznate?

Učenci skupaj z učiteljico

•

Poišči v razredu primere ugotovijo, da poznajo krive,
ravne,

različnih črt.

sklenjene,

nesklenjene,
narisane

prostoročne,
z

ravnilom,

poševne, tanke … V razredu
poiščejo različne črte na
Reševanje

predmetih.

likovnega
problema

Učence povabim v krog, kjer jim
razlagam
grafični
spoznali

in

demonstriram

postopek.
novo

»Danes

grafično

nov
bomo

tehniko.

Uporabljali bomo tiskarsko barvo,
leseno trsko in karton.«
Pripravim vsa potrebna orodja za
demonstracijo.
Na karton z valjčkom namažem črno
tiskarsko barvo, nato z leseno trsko
narišem motiv. »Za leseno trsko bo
nastajala

bela

sled.

Risali

bom

različne črte; ravne, krive, debele,
tanke ... Pri risanju z leseno trsko je Učenci

opazujejo

potrebno paziti, da se s prsti ne demonstracijo, sodelujejo in
dotaknemo črnega kvadrata. Če se na poslušajo.
trski nabere preveč barve, jo obrišemo
v cunjo. Naredili bomo matrico, ki jo
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bomo z rahlim pritiskom rok odtisnili
na gladko stran risalnega lista.« Na
risalni

list

učencem

odtisnem

povem,

da

matrico
sem

in

ročno

odtisnila odtis.
»Tudi vi boste sedaj uporabili novo
grafično tehniko in naredili odtis.
Dobili

boste

karton

namazan

s

tiskarsko barvo, nanj pa boste z
leseno trsko narisali sebe. Pri risanju
uporabljajte različne črte.«
Učencem pokažem primer izdelka, ki Učenci si ogledajo izdelek.
je upodobljen z različnimi črtami in Ugotovijo,

da

je

za

skupaj ugotovimo, kakšne črte je upodobitev telesa uporabil
učenec

pri

risanju

uporabljal. debele črte. Z debelo črto je

»Učenec je dečka upodobil v dnevni poudaril obleko. Uporabljal
sobi, mi pa bomo sebe upodobili na je krive, ravne, sklenjene
igrišču.«

črte...

Učencem povem seznam kriterijev, ki
jih morajo pri delu upoštevati.
•

Pazi na čistost pri izdelavi

matrice in odtisa.
•

Narisane ploskve zapolni s

črtami.
•

Riši po celem listu.
Učenci se usedejo na svoja
mesta in se pripravijo na
delo.
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Učencem razdelim kartone, navaljene Učenci se lotijo ustvarjanja.
s tiskarsko barvo, trske in cunje, s Delo poteka individualno.
katero bodo obrisali odvečno barvo iz Učenci rišejo z leseno trsko
trske.

po

namazanem

kartonu.

Matrico odtisnejo na gladko
stran risalnega lista.
Ko učenci odtisnejo matrice, jim
podam navodila za nadaljevanje.

»Risbo bomo nadaljevali z risanjem s Učenci poslušajo navodila in
flomastrom. Ploskve na risbi ne bomo pripravijo črne flomastre.
barvali, ampak jih bomo zapolnili z
črtami.

Risali

bomo

s

črnim

flomastrom.«
Učence

še

enkrat

spomnim

na Obnovijo kriterije.

kriterije, ki jih morajo upoštevati.

Med

ustvarjanjem

pomagam,

jih

učencem Učenci nadaljujejo risanje s

usmerjam

in

jim črnim flomastrom.

svetujem.
Zaključni del

Učenci svoje izdelke prinesejo k tabli, Učenci vrednotijo dela glede
na katero jih pritrdim. Razobesim tudi na oblikovana merila.
nedokončane

izdelke.

pogovorimo

o

Skupaj

izdelkih

in

se
jih

ovrednotimo glede na kriterije, ki so
jih morali upoštevati.
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ANALIZA ARTIKULACIJE UČNE URE
uvodna motivacija (Ali je bila ustrezna, uspešna, povezana z nadaljevanjem?)
Med uvodno motivacijo smo z učenci sedeli v krogu. Pogovor o igralih jih je razveselil, vsi so
hoteli odgovarjati na vprašanja. Učenci so poznali črte, katere smo v uvodni motivaciji tudi
utrdili. Učenci so črte poiskali najprej v razredu, nato pa so jih naključno izbrani učenci
upodobili tudi na tablo. Uvodna motivacija je bila zelo uspešna, črte so uporabljali v
nadaljevanju pri tehniki s črnim flomastrom, pogovor o igralih pa jim je bil v pomoč pri
upodabljanju motiva.
osrednji del učne ure

•

posredovanje novih likovnih pojmov (Ali so bili učencem razumljivi?)

Likovni pojmi so bili jasno predstavljeni. Pri razumevanju pojmov učenci niso imeli težav.

•

posredovanje postopkov nove likovne tehnike (Ali je bila demonstracija ustrezna,
nazorna? So bili učenci vključeni v demonstracijske postopke?)

Monotipijo s tiskarsko barvo sem demonstrirala na tleh pred učenci, ki so sedeli v krogu.
Učenci so pozorno opazovali risanje z leseno trsko po namazani podlagi. Najprej jim
predstavitev nove tehnike ni bila čisto jasna, a ko so opazovali risanje in kasneje ročno
odtiskovanje, so bili ob nastanku odtisa vzhičeni. Težko so čakali, da se sami lotijo dela.

•

posredovanje likovnega motiva

Motiv je učence takoj pritegnil, saj je bil povezan z njihovim svetom. Že v uvodni motivaciji
so navdušeno odgovarjali na moja vprašanja, še bolj pa so uživali v upodabljanju motiva.

- 41 -

Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta

•

Rozman Alenka; diplomsko delo

merila za vrednotenje (Ali so bila ustrezno izbrana, pojasnjena in otrokom
razumljiva?)

Merila za vrednotenje so bila ustrezno izbrana. Predstavila sem jih tudi grafično, saj nekateri
učenci še niso znali brati. Za razlago meril smo porabili malo več časa, kajti zdelo se mi je
zelo pomembno, da jih upoštevajo. Merila sem najprej razložila, nato pa so jih preko slik
obnovili. Učenci so merila razumeli, dokaz za to so njihovi končni izdelki.

•

likovno izražanje (Kakšna je bila motivacija učencev za likovno prakticiranje med
delom, ali je učitelj spodbujal delo in s čim? So bili učenci pri delu aktivni,
samostojni?)

Učenci so bili pri delu zelo motivirani. Pri risanju po namazani podlagi s tiskarsko barvo so
bili odločni. Učenci so ustvarjali v tišini in jih ni bilo potrebno spodbujati, niti usmerjati.
zaključni del učne ure

•

likovno vrednotenje (Na kakšen način so bila preverjena merila za vrednotenje? Ali
so bili učenci aktivno vključeni? Kakšen je bil odziv otrok pri vrednotenju del?)

Likovne izdelke smo položili na tla, pod tablo, v tri vrste. Še enkrat smo si ogledali grafično
predstavljena merila, ki so bila pritrjena na tablo. Učenci so bili z izdelki zadovoljni. Ko sem
jih vprašala, katero delo bi izpostavili, je vsak predlagal svoj izdelek. Zato sem se potem raje
omejila na vrste (Kateri izdelek v prvi vrsti bi izpostavili? Ali je ustrezal kriterijem?).
• časovna omejitev (Ali je bilo premalo/preveč časa za 1.del /2.del?)
Čas za izvedbo uro je bil pravilno odmerjen. Veliko časa smo porabili za nanašanje tiskarske
barve na kartone, kajti na voljo smo imeli le en valj, ki smo si ga sposodili iz likovne učilnice.
Ker pa se je barva prehitro sušila, so morali učenci hitro narisati motiv. Kljub temu so imeli
učenci za delo dovolj časa.
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Učila in pripomočki
•

reprodukcije umetniških del, izdelki učencev, učbenik, samostojno izdelana učila –
tabelska slika … (Ali so bili vsebinsko in oblikovno primerni ter primerno vključeni v
pouk?)

Pri uri likovne vzgoje sem uporabila fotografijo igrišča. Uporabila sem jo z namenom, da
učenci na njej poiščejo primere črt in da jih spomnim na prostor, v katerem uživajo. Pri
grafični predstavitvi sem uporabila tudi izdelek neznanega učenca. Pri prikazovanju slik z
motivom igrišča nisem hotela pretiravati, saj sem želela, da izdelki nastanejo na podlagi
njihovih spominov, doživetij in že osvojenega znanja.
Splošna ocena
•

Ali je zamisel ure uspela? Kaj vam je bilo posebej všeč? Bi kaj spremenili?

Učna ura likovne vzgoje je uspela. Učenci so bili svojimi izdelki zadovoljni. Tudi sama sem
bila zadovoljna, všeč mi je bilo, da je v razredu prevladala pozitivna klima. Učenci so bili
sproščeni. Če bi še enkrat izvajala to uro, bi jo izvedla na enak način.
Analiza vsebine
• ustreznost glede na razvojno stopnjo učenca (prezahtevnost tehnik)
Tehniki sta bili glede na razvojno stopnjo učencev primerni.
• vezanost na predznanje
Učenci so že upodabljali različne črte, tako da pri delu ni bilo težav.
Težave:
• matrica (neenakomerno razporejena tiskarska barva, premalo, preveč barve, likalnik,
premalo voščenega nanosa)
Pri izdelovanju matrice je bila težava v tem, da se je tiskarska barva na kartonu hitro sušila.
Učenci zaradi tega niso mogli risati dolgo časa. Nekaterim učencem se je barva posušila, zato
sem jim ponovno dala karton, namazan z barvo, na katerega so še enkrat narisali motiv.
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Opazila sem, da so bili učenci, ki so morali matrico še enkrat narediti, v risanju s trsko
odločnejši kot prvič.
• težave s povezovanjem grafike in risanja/slikanja (nerazumljivost postopka)
Težav s povezovanjem ni bilo. Učenci so upodabljali črte najprej pri izdelavi matrice, potem
pa so nizali različne črte še s flomastrom. Odtis na risalnem listu se je hitro posušil, tako da so
lahko takoj nadaljevali delo s črnim flomastrom.
• izvirnost učencev
Učenci so bili pri upodabljanju motiva izvirni. Upodobili so veliko različnih igral. Nastali so
zanimivi izdelki.
• čistost izdelka
Kljub temu, da so učenci delali s tiskarsko barvo, so pazili na čistost izdelka. Pri nobenem
izdelku nisem zaznala prstnih odtisov ali drugih težav.
Kaj bi lahko izboljšala?
Učenci so matrice na risalni list odtiskovali sami. Nekateri so z roko gladili nenamazano stran
kartona le po sredini, zato pri nekaterih izdelkih del odtisa manjka. Menim, da bi bilo bolje, če
bi učencem razdelila večje kartone, na katerih bi bila barva namazana na sredini, na
nenamazani strani pa bi jim narisala kvadrat, po katerem bi pri ročnem odtiskovanjem gladili
z roko. V tem primeru bi se izognila težavam z manjkajočimi deli odtisa. Motilo me je tudi,
da so nekateri učenci risali z zelo obrabljenimi flomastri. Nekaj izdelkov se zaradi tega slabše
vidi. To bi lahko izboljšala tako, da bi vsi učenci pred začetkom ustvarjanja na poseben list
preverili sledi črnila svojih flomastrov.
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Analiza LIKOVNIH IZDELKOV 1. razreda
LIKOVNA NALOGA: izvedba grafike v ploskem tisku in risanje motiva po spominu z
nizanjem črt v različni gostoti
LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana likovna tehnika (monotipija in risanje s flomastrom)
LIKOVNI MOTIV: Jaz na igrišču

Slika 65: učenec 1, 1. razred

Učenec je pri monotipiji s tiskarsko barvo podobo upodobil s tankimi črtami. Narisanih
ploskev ni zapolnil s črtami. Pri ročnem odtiskovanju matrice učenec ni bil natančen. Pozabil
je gladiti z roko po spodnji površini matrice. Učenec je s flomastrom zapolnil celotno
površino lista. Upodobil je veliko različnih elementov. Vse ploskve je zapolnil s črtami.
Učenec je bil hitro zadovoljen s svojim delom.
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Slika 66: učenka 1, 1. razred

Učenka je pri monotipiji s tiskarsko barvo zanimivo upodobila osrednji motiv. Narisane
ploskve je zapolnila z različnimi črtami. Matrico je dobro odtisnila. Učenkin flomaster je bil
že obrabljen, zato se črte slabše vidijo, oziroma črte niso več črne barve. Upodobila je veliko
različnih elementov. Učenka je nekaj majhnih ploskev pobarvala, nekaj pa jih niti ni
zapolnila. Nekaterih elementov ni nazorno upodobila.

Slika 67: učenka 2, 1. razred

Učenka je bila pri risanju z leseno trsko zelo domiselna. Podobo je okrasila z zanimivimi
črtnimi vzorci. Kolebnico je upodobila s pretanko črto. Pri odtiskovanju se desna roka in noga
nista dobro odtisnili. Učenka je elemente po površini dobro razporedila. Ploskve je
dekorativno zapolnila z različnimi črtami. Pri dekoriranju ni pretiravala. Učenka je spretna v
obeh tehnikah.
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Slika 68: učenka 3, 1. razred

Učenka je pri risanju s trsko uporabljala debele in tanke črte. Narisanih ploskev ni zapolnila s
črtami. Matrico je lepo odtisnila. Učenka je elemente razporedila po celi površini. Razločno in
enostavno je upodobila različna igrala. Podrobnosti ni upodabljala. Vseh ploskev učenka ni
zapolnila s črtami.

Slika 69: učenec 2, 1. razred

Učenec je sebe upodobil z nogometno žogo. S črtami je zapolnil narisane površine. Pozabil si
je narisati ušesa. Matrico je dobro odtisnil na papir. Učenec je s flomastrom narisal
poenostavljena igrala. Ploskev ni zapolnil s črtami. Oblake je zapolnil s sklenjenimi črtami.
Učenec je bil uspešnejši pri monotipiji s tiskarsko barvo.
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Slika 70: učenec 3, 1. razred

Učenec je z leseno trsko risal debele črte. Ploskve je zapolnil z nizanjem črt. Matrice ni dobro
odtisnil, del glave manjka. Tudi pri risanju s flomastrom je nizal črte eno zraven druge,
nekatere ploskve pa je zapolnil s križanjem črt. Učenec je bil skromen pri upodabljanju igral,
upodobil je le trampolin. Učenec je bil z izdelkom hitro zadovoljen.

Slika 71: učenec 4, 1. razred

Učenec je upodobil sebe na igralu. Ker sebe ni poudaril, iz odtisa težje razločimo osrednji
motiv. Na leseni trski odvečne tiskarske barve ni očistil, zato se na odtisu poznajo črne pike.
Spodnji del matrice ni dobro odtisni. Učenec je enakomerno in uravnoteženo prikazal igrišče.
Upodobil je veliko igral in elementov ter jih zapolnil z različnimi črtami. Nekaterih ploskev ni
smiselno zapolnil. Učenec je upodobil podrobnosti tako z leseno trsko kot s flomastrom.
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Slika 72: učenec 5, 1. razred

Učenec je z leseno trsko upodobil sebe na gugalnici. Ploskev na matrici ni zapolnil. Matrico je
dobro odtisnil. Pri risanju s flomastrom izstopajo debele črte na zgornji in desno strani lista.
Nekatere ploskve je zapolnil, ostale pa je pustil prazne. Upodobil je poenostavljene in
preproste oblike. Zapolnil je celotno površino lista. Učenec je domiselno dopolnil drevesa na
levo stran lista.

Slika 73: učenec 6, 1. razred

Učenec je upodobil sebe s kolebnico. Narisanih ploskev ni zapolnil, razen rokavov. Matrico je
na nekaterih delih preveč gladil z roko, zato se je na tistih mestih barva bolj odtisnila.
Človeške figure je učenec zelo poenostavil. Pri risanju se je nerazločno izražal. Pri
zapolnjevanju ploskev ni bil natančen. Nekatere ploskve je celo pobarval.
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Slika 74: učenec 7, 1. razred

Učenec je za upodabljanje motiva z leseno trsko porabil preveč časa. Tiskarska barva se je
medtem že posušila, zato je odtis slabo viden. Učenec je narisane ploskve zapolnil s črtami.
Učenec je uporabljal obrabljen flomaster, zato se črte slabše vidijo. Upodobljeni elementi se
med seboj prekrivajo, zato težko razločimo, kaj je učenec želel upodobiti, saj je ploskve
zapolnjeval z enakimi vzorci. Učenec ni smiselno zapolnjeval nekaterih narisanih ploskev.

Slika 75: učenka 4, 1. razred

Učenka je pri risanju po namazanem kartonu sebe uprizorila na gugalnici. Zaradi dekličine
pričeske dobimo občutek guganja deklice. Ploskev ni zapolnila s črtami. Matrica se ni
enakomerno odtisnila. Učenka je dekorativno zapolnila vse narisane ploskve. Za dekoriranje
je uporabila tudi pike. Črte je nizala na gosto, redko, tudi križala jih je. Uporabljala je
zanimive vzorce. Ozadja ni upodobila. Učenka je bila uspešnejša pri tehniki risanja s črnim
flomastrom.
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Slika 76: učenec 8, 1. razred

Učenec je upodobil sebe na gugalnici. Risal je tanke črte, ki so na odtisu slabo vidne.
Narisanih ploskev ni zapolnil s črtami. Matrice ni enakomerno odtisnil, zato se nekaterih
delov ne vidi. Učenec je pri risanju s flomastrom zapolnil vse ploskve. Izražal se je z
različnimi črtami. Igrala je upodobil s preprostimi oblikami. Učenec ozadja ni zapolnil.
Površino je uravnoteženo zapolnil z različnimi elementi.

Slika 77: učenec 9, 1. razred

Učenec je bil pri upodobitvi motiva skromen. Z leseno trsko je risal zelo počasi, tako da se je
tiskarska barva že začela sušiti. Matrice ni dobro odtisnil. Učenec je bil skromen tudi pri
risanju s flomastrom. Risal je s skoraj posušenim flomastrom. Igrala je poenostavil.
Podrobnosti ni upodabljal. Ploskev ni zapolnjeval s črtami. Pustil je veliko praznine na
površini lista. Elemente je razporedil po celi risarski površini. Na sliki poleg monotipije
pritegne našo pozornost tudi motiv trampolina na levi strani, ki ga je učenec poudaril s
temnejšo barvo. Risba deluje prazna in pusta.
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Slika 78: učenka 5, 1. razred

Učenka je na podlagi, namazani s tiskarsko barvo, upodobila sebe pri skakanju s kolebnico, v
ozadju pa je upodobila še gugalnico. Ploskve je zapolnila s črtami. Pri ročnem odtiskovanju je
slabo odtisnila spodnji del matrice. Učenka je upodobila veliko elementov, a nekatera je
preveč poenostavila. Ploskve je pri obeh tehnikah zapolnjevala z ravnimi in krivimi črtami.
Oblake je zapolnila z enakimi črtnimi vzoci, kot tudi drevesi. Elemente je razporedila po
celotni risarski površini.

Slika 79: učenka 6, 1. razred

Učenka je z leseno trsko upodobila sebe s kolebnico. Ploskve je pustila nezapolnjene. Pri
odtiskovanju se zgornji del ni dobro odtisnil, zato je učenka neodtisnjeno dopolnila s
flomastrom. Osrednji motiv je odtisnila na levo stran papirja. Pri tehniki s flomastrom je
učenka zapolnila vso risarsko površino. Ločila je tla in nebo. Risba je dinamična, upodobila je
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veliko zanimivih elementov. Vseh ploskev ni črtno zapolnila, tako kot pri prvi tehniki ne.
Zapolnila je le ploskve oblakov in drevesi. Učenka je spretna pri obeh tehnikah.

Slika 80: učenka 9, 1. razred

Učenec je pri tehniki monotipije upodobil sebe in žogo. Ploskve je zapolnil s črtami v enakem
ritmu. Tvoril je vzorec zaporednih črt. Motiv je odtisnil na sredino lista. Leva stran matrice se
je slabše odtisnila. Likovno površino je zapolnil enakomerno in uravnoteženo. Pri risanju je
bil nenatančen v upodabljanju elementov. Nekatere ploskve je zapolnil s črtami, ki si sledijo v
nekem zaporedju. Učenec bi bil lahko bolj domiseln pri zapolnjevanju ploskev elementov.

Slika 81: učenka 7, 1. razred

Učenka pri tehniki monotipije ploskev ni zapolnila s črtami. Matrico je odtisnila na zgornji
levi rob. Spodnji del matrice se je slabše odtisnil. Učenka je likovno tehniko bolje izvedla pri
risanju s flomastrom. Ločila je nebo in talno površino. Nebo je zapolnila z zaporednimi
črtami, hrib pa je zapolnila s krivimi valovitimi črtami. Vse elemente je dekorirala z
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različnimi črtnimi vzorci. Učenka je ustvarila živahne likovne ritme. Zanimivo je upodobila
drevo. Za krošnjo je nizala polkroge v enakem ritmu, medtem ko je deblo upodobila s krivo,
sklenjeno črto. V spodnjem delu je uporabila goste valovite vzorce, ki se proti zgornjemu delu
postopoma redčijo. Učenka je pri risanju s črtami zelo uspešna.

Slika 82: učenec 10, 1. razred

Učenec je z leseno trsko upodobil sebe in kolebnico. Ploskve je zapolnil s črtami. Podobi je
pozabil narisati ušesa. Matrico je dobro odtisnil. Zapolnil je vso površino lista. Dobro je
razporedil elemente. S prekrivanjem elementov je učenec nakazal globino prostora. Vseh
ploskev ni zapolnil s črtami. Pri risanju je bil tudi površen, saj je nekaterim človeškim
podobam pozabil narisati roke, ušesa, lase ... Učenec je bil uspešnejši pri tehniki monotipije.

Slika 83: učenka 8, 1. razred

Pri tehniki monotipije je učenka upodobila sebe na trampolinu. Barve, ki se je med risanjem
nabrala na konici lesene trske, ni odstranila, zato se na odtisu poznajo črne pike. Ploskev ni
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zapolnila s črtami. Matrico je odtisnila na desno stran lista. Učenka je uporabljala izrabljene
flomastre. Najprej je risala s črnim, nato z rjavim, šele na koncu je uporabila primeren
flomaster sive barve, ki je puščal dobro sled. Učenka je pri zapolnjevanju ploskev s črtami
pretiravala, zato težje razberemo vsebino risbe. Pri zapolnjevanju ploskev je uporabila
različne vzorce (pike, spirala, cik-cak črte ...). Upodabljala je majhne elemente, človeškim
figuram ni upodobila rok.
3.5.2 Opazovalni list in analiza likovnih izdelkov, 2. razred
DATUM: 9. 5. 2013
RAZRED: 2.
LIKOVNA NALOGA: slikanje z barvnimi ploskvami in različnimi odtisi teksturiranih
površin

UČNA PRIPRAVA
Študentka: Alenka Rozman

Mentorica na fakulteti: dr. Beatriz Gabriela
Tomšič Čerkez

Datum: 9. 5. 2013

Šola:

Razred: 2.

Predmet: likovna vzgoja

Likovno področje: grafika, slikanje
Likovna naloga: slikanje z barvnimi ploskvami in različnimi odtisi teksturiranih površin
Likovna tehnika: kombinirana likovna tehnika (lepljenka in frotaž)
Likovni materiali: kolaž papir različnih barv, odtise teksturiranih površin, lepilo, risalni list,
škarje, materiali različnih površin, list A4, voščenka
Likovni motiv: ptičje gnezdo
Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, poslušanje, metoda praktičnega dela
Učne oblike: frontalna, individualna
Cilji:
Učenci:
• se navajajo na vztrajnost;
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• trgajo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo barvne
kompozicije;
• razvijejo tipne zmožnosti;
• izpeljejo postopke za izvedbo enostavnih grafičnih tehnik (tisk različnih
materialov) ;
• pridobivajo si izkušnjo o nastanku odtisa;
• kritično ovrednotijo likovna dela.
Medpredmetna povezava: spoznavanje okolja
Učna sredstva in pripomočki: fotografije, slike
Vrsta učne ure: ura praktičnega dela, ura ustvarjanja
Viri in literatura:
•

Učni načrt za predmet likovna vzgoja v devetletni osnovni šoli. Ljubljana, 2011.

•

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

•

Duh, M., Vrlič, T. (2003): Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole.
Priročnik za učitelje razrednega pouka. Ljubljana: Rokus
Artikulacija učne ure

Uvodni del

Pogovor o pticah pomladi. Učenci odgovarjajo.
»Kaj ptice delajo pomladi?«
»Kje gradijo svoja gnezda?«
Učencem

pokažem Ptice uporabljajo slamo, liste,

fotografije različnih gnezd.
»Kakšen
uporabljajo

material
za

zemljo, kamenje ...

ptice
gradnjo Skupaj

gnezd?«

upora0bljajo
material.

Osrednji del
Učence povabim v krog in
jim

ugotovimo,

pokažem
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materiale (les, tkanina, folija,
lepenka, krep papir, usnje ...), Učenci

tipajo

različne

katere vsak potipa. »V čem površine (hrapave, gladke,
se razlikujejo?«
Vzamem

list

grobe ...).
papirja,

položim

na

teksturirane

površine

ga

različne
(les,

zid, valovita lepenka, tekstil, Vsak učenec dobi dva bela
mehurčkasta folija ...) ter z lista

A4

in

voščenko.

svinčnika Različni materiali potujejo v

drgnjenjem

ustvarim odtis površine. Iz krogu od učenca do učenca.
različnih materialov lahko Tudi učenci s svinčnikom
odtisnemo veliko različnih drgnejo različne teksturirane
odtisov.

površine na katere predhodno
položijo list papirja.

Učencem

povem,

odtiskovanje

da
površin

različnih materialov spada k Učenci poslušajo.
področju grafike. »Spoznali
smo grafično tehniko, ki se
imenuje frotaž.«
»Iz vseh različnih materialov,
ki so nam na voljo in iz
odtisov teksturiranih površin
lahko naredimo lepljenko.«
Pogovorimo se o lepljenki:
»Kaj se vam zdi pri tej
tehniki pomembno? Na kaj Učenci skupaj z učiteljico
moramo paziti?« Pokažem obnovijo, da je lepljenka
nekaj primerov lepljenk.

slikarska tehnika, pri kateri
uporabljamo barvne papirje
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in druge materiale različnih
tekstur in struktur. Materiale
lahko režemo ali trgamo ter
jih nato nalepimo. Pazimo,
da najprej prekrijemo večje
površine,

nato

posvetimo

pa

se

podrobnostim.

Opozorim na pazljivost pri Ploskve lahko lepimo eno
ravnanju

lepilom. čez drugo.

z

»Uporabljamo
lepila,

da

le

bodo

toliko
natrgani

lističi prilepljeni na papir. Učenci

sodelujejo

Natrgani koščki ne smejo biti pogovoru
premajhni

ali

in

pri

poslušajo

preveliki.« učitelja.

Demonstriram

trganje

lističev. Najprej prekrijemo
ozadje, večje površine in na
koncu podrobnosti.
Povem, da bomo lepljenko
kombinirali s tehniko frotaža.
»Uporabljali

bomo

kolaž

papir različnih barv, ki ga
bomo trgali in ga lepili na
risalni list ter že narejene
odtise različnih teksturiranih
površin, ki jih v ustvarjanju
domiselno uporabite.«
Pokažem

jim

kombinacije
frotaža.

O

izdelek

lepljenke

in

izdelku

se
Ugotovimo,

pogovorimo.
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namesto rjave barve za deblo
uporabimo odtis teksturirane
površine, ki nas spominja na
lubje. Namesto rjave barve
medveda, uporabimo odtis
Učencem

predstavim površine, ki nas spominja na

kriterije, katere morajo med njegovo dlako ...
ustvarjanjem upoštevati:
• Natrgani kosi kolaž
papirja

in

odtisov

teksturiranih površin
niso

premajhni

ali

preveliki.
• Zapolnjena je celotna
površina papirja.
• Odtisi

teksturiranih

površin so domiselno
uporabljeni.
• Izdelek

je

estetsko

izdelan.
Učenci

samostojno

ustvarjajo. Pri delu jih po
potrebi

usmerjam

in

jim

pomagam.
Zaključni del

Dokončane in nedokončane
sodelujejo
pri
izdelke razstavimo po mizah Učenci
in se o njih pogovorimo. vrednotenju in pomagajo
Pogovorimo

se

podanih kriterijih.
ovrednotimo.
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ANALIZA ARTIKULACIJE UČNE URE
uvodna motivacija (Ali je bila ustrezna, uspešna, povezana z nadaljevanjem?)
Med uvodno motivacijo smo z učenci sedeli v krogu. Pogovarjali smo se o ptičjih gnezdih.
Učence je tema zanimala. S to temo sem želela učence spomniti na različna gnezda, ki bi jih v
nadaljevanju upodobili pri slikanju. Njihovo sodelovanje me je prepričalo, da bodo upodobili
različna gnezda.
osrednji del učne ure

•

posredovanje novih likovnih pojmov (Ali so bili učencem razumljivi?)

Likovni pojmi so bili jasno predstavljeni. Pri razumevanju pojmov učenci niso imeli težav,
težavo so imeli le pri pomnjenju izraza frotaž.

•

posredovanje postopkov nove likovne tehnike (Ali je bila demonstracija ustrezna,
nazorna? So bili učenci vključeni v demonstracijske postopke?)

Z učenci smo sedeli v krogu. Na sredini kroga sem razstavila različne teksturirane površine, ki
so kasneje krožile od učenca do učenca. Učenci so najprej le tipali različne materiale. Sledila
je demonstracija novega postopka. Frotažne tehnike še niso poznali. Vzela sem voščenko, na
razgibane površine položila papir in po njem drgnila. Učenci so bili nad odtisi navdušeni.
Usedli so se na svoja mesta in se še sami preizkusili v grafični tehniki. Ponovno smo se zbrali
v krogu, kjer smo ponovili značilnosti lepljenke. Že poznano slikarsko tehniko sem tudi
demonstrirala. Med demonstracijo sem spraševala učence o pravilnosti ustvarjanja in učenci
so me z odgovori usmerjali. Pokazala sem jim tudi primer lepljenke, ki sem jo izdelala doma.

•

posredovanje likovnega motiva

Motiv učence ni pritegnil, čeprav so bili v uvodni motivaciji nad temo navdušeni.
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merila za vrednotenje (Ali so bila ustrezno izbrana, pojasnjena in otrokom
razumljiva?)

Merila za vrednotenje so bila ustrezno izbrana. Merila sem učencem najprej razložila že med
demonstracijo, oziroma sem jih z vprašanji vodila do pravilno pojasnjenih odgovorov.
Velikokrat smo jih omenili in ponovili. Z razumevanjem niso imeli težav.

•

likovno izražanje (Kakšna je bila motivacija učencev za likovno prakticiranje med
delom, ali je učitelj spodbujal delo in s čim? So bili učenci pri delu aktivni,
samostojni?)

Učenci so bili pri delu motivirani in aktivni. Morala sem jih spodbujati k hitrejšemu izvajanju
slikarske tehnike. Motilo me je le to, da so bili z izdelki prehitro zadovoljni. Zaradi tega sem
jih morala spodbujati, naj sliko še dopolnijo.
zaključni del učne ure

•

likovno vrednotenje (Na kakšen način so bila preverjena merila za vrednotenje? Ali
so bili učenci aktivno vključeni? Kakšen je bil odziv otrok pri vrednotenju del?)

Likovne izdelke smo z magneti pritrdili na tablo. Ponovili smo kriterije vrednotenje, ki so bili
pritrjeni na tablo. Učenci so bili z izdelki zadovoljni. Izpostavili smo nekaj izdelkov, ki
dosegajo postavljene kriterije in izdelke, ki kriterijev ne dosegajo. Ugotavljali smo, zakaj so
nekatera likovna dela bolj uspela, druga manj.
• časovna omejitev (Ali je bilo premalo/preveč časa za 1. del /2. del)
Menim, da je bilo ravno prav časa, saj so slikarsko tehniko učenci že poznali, grafična tehnika
pa je bila zelo enostavna in hitro razumljiva. V primeru, da bi bili obe tehniki za učence novi,
bi bila ura težko izvedljiva.
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Učila in pripomočki
•

reprodukcije umetniških del, izdelki učencev, učbenik, samostojno izdelana učila –
tabelska slika … (Ali so bili vsebinsko in oblikovno primerni ter primerno vključeni v
pouk?)

Pri uri likovne vzgoje sem uporabila fotografije različnih ptičjih gnezd. Različne fotografije
sem jim predstavila z namenom, da pri likovnem ustvarjanju upodobijo čim več različnih
motivov. Likovni izdelek, kot primer za osvežitev slikarske tehnike, sem izdelala sama.
Splošna ocena
•

Ali je zamisel ure uspela? Kaj vam je bilo posebej všeč? Bi kaj spremenili?

Učna ura likovne vzgoje je uspela. Učenci so bili zadovoljni nad svojimi izdelki, sama pa z
izdelki nisem bila preveč zadovoljna, saj učenci niso najbolj domiselno uporabili odtisov
teksturiranih površin. Vsi učenci so uporabili ploskve frotiranih površin za upodobitev enakih
elementov (na primer za deblo). Učenci niso bili inovativni pri upodobitvi gnezda. Skoraj vsi
so gnezdo upodobili na drevesu, čeprav smo si ogledali primere gnezd na strehi, dimniku, v
travi, v skalni votlini ... Najbolj mi je bilo všeč njihovo navdušenje nad odtiskovanjem
različnih teksturiranih površin.
Analiza vsebine
• ustreznost glede na razvojno stopnjo učenca (prezahtevnost tehnik)
Tehniki sta bili glede na razvojno stopnjo učencev primerni.
• vezanost na predznanje
Učenci so že poznali slikarsko tehniko, tako da s povezovanjem z grafično tehniko ni
bilo težav.
Težave pri učni uri:
• matrica (neenakomerno razporejena tiskarska barva, premalo, preveč barve, likalnik,
premalo voščenega nanosa)
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Nekateri učenci so imeli težave z odtiskovanjem teksturiranih površin, saj so imeli voščenke
slabše kvalitete ali pa so premalo drgnili. Površine so se zato slabše odtisnile. Učenci so imeli
težave tudi z lepilom. Nekateri so lepilo pozabili ali pa jim ga je zmanjkalo.
• težave s povezovanjem grafike in risanja/slikanja (nerazumljivost postopka)
Težav s povezovanjem ni bilo. Novo grafično tehniko so takoj osvojili. Učenci so pri tehniki
slikanja uporabljali tako kolažni papir kot tudi grafične izdelke.
• izvirnost učencev
Učenci so bili pri upodabljanju motiva premalo izvirni. Skoraj vsi so upodobili gnezda na
drevesih. Nihče ni upodobil gnezda iz ptičje perspektive, niti niso bili izvirni pri uporabi
barvnih papirjev in odtisov grafične tehnike.
• čistost izdelka
Izdelki učencev so bili čisti, čeprav so pri slikanju uporabili lepilo. Sledi lepila na izdelkih
nisem opazila.
Kaj bi lahko izboljšala?
Pri učni uri me je motilo, ker niso imeli vsi učenci lepila. Dobro bi bilo, če bi jih nekaj imela s
seboj na zalogi. Precej učencev ni imelo na razpolago dovolj barvnih listov kolažnega papirja
ali se jim ni ljubilo preveriti v mapo z barvnimi papirji. Pred likovnim ustvarjanjem sem jim
povedala, da imam s seboj dovolj barvnih papirjev, če bi jim jih slučajno zmanjkalo. Učenci
so zato namesto svojega papirja uporabljali mojega. Bolje bi bilo, da bi pred likovnim
ustvarjanjem preverili svoje mape s kolažnim papirjem. Tako bi vsak vedel, katere barve ima
v mapi. Morebiti bi potem pri slikanju uporabili več barvnih odtenkov, kot so jih sicer.
Učencem sem pokazala primer slike, kjer sem lepljenko povezala s frotažno tehniko. Menim,
da bi bilo dobro, da bi jim pokazala tudi lepljenko narejeno samo z odtisi različnih
teksturiranih površin.

- 63 -

Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta

Rozman Alenka; diplomsko delo

Analiza LIKOVNIH IZDELKOV 2. razreda
LIKOVNA NALOGA: slikanje z barvnimi ploskvami in različnimi odtisi teksturiranih
površin
LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana likovna tehnika (lepljenka in frotaž)
LIKOVNI MOTIV: ptičje gnezdo

Slika 84: učenec 1, 2. razred

Učenec je pri slikanju uporabljal kolaž papir in odtise teksturiranih površin. Za drevo in
gnezdo je uporabil frotirano ploskev v pikčastem ritmu. Gnezdo zaradi močnejšega pritiska
voščenk v osrednjem delu zgleda kot bi bilo sestavljeno iz različnih odtisov teksturiranih
površin. Ob robovih gnezda zasledimo manjše odtise še dveh različnih teksturiranih površin.
Učenec ni upošteval navodil, saj papirja ni trgal na kose, ampak jih je oblikoval s škarjami.
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Slika 85: učenec 2, 2. razred

Učenec je pri odtiskovanju z navdušenjem odtiskoval različne teksturirane površine, pri
izdelovanju lepljenke pa je imel težave. Pri trganju različnih ploskev in lepljenju je bil zelo
počasen. Največji problem mu je predstavljal motiv, saj ni vedel kako naj ga oblikuje. Za
gnezdo si je izbral ploskev s tremi različnimi odtisi površin. Tudi za ptico je uporabil eno
ploskev, ki jo je obtrgal tako, da je iz nje oblikoval celotno podobo. Za oko je izbral rumeno
barvo, ki takoj pritegne našo pozornost. Učenec je motiv postavil na desno stran lista. Slika
deluje pusta in prazna.

Slika 86: učenec 3, 2. razred

Učenec je pri slikanju uporabil več ploskev različnih frotiranih površin. Deblo je upodobil z
eno ploskvijo, na kateri so odtisi treh različnih površin. Za vsako vejo je izbral različen odtis
in tudi cesto je sestavil iz različnih frotiranih površin. Osrednji motiv je upodobil z zelo
majhnimi ploskvami. Pri upodobitvi le tega bi bil lahko natančnejši in bolj domiseln.
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Slika 87: učenka 1, 2. razred

Učenka je barvne ploskve in odtise površin dobro razporedila. Izbrala je tri različne površine
teksturiranih površin. Upodobila je dva ptičja gnezda. Zaradi rdeče barve in velikosti pritegne
našo pozornost metulj. Vse druge ptice je upodobila na enak način. Za upodobitev
podrobnosti je uporabljala tudi škarje. Učenka bi morala osrednji motiv natančneje upodobiti.

Slika 88: učenec 4, 2. razred

Učenec je pri slikanju uporabljal približno enako velike kose natrgane površine. Osrednji
motiv je postavil na sredino. Za upodobitev debla je površino odtiskoval z rjavo voščenko.
Učenec je bil ustvarjalen pri upodobitvi motiva. Frotirana površina črne barve nam lahko
predstavlja gnezdo ali ptičje krilo, rjava površina pod črnim odtisom pa lahko predstavlja vejo
ali telo ptice. Učenec je pri izdelavi lepljenke nekaj kosov slabo nalepil, delčke površin je
pustil prazne, oziroma jih ni prekril.
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Slika 89: učenka 2, 2. razred

Učenka je odtise teksturiranih površin uporabila za upodobitev drevesa. Pri tem je bila
nenatančna. Površina je ostala na nekaterih delih nepobarvana in v spodnjem delu debla grdo
natrgana. Osrednji motiv je učenka postavila na levo stran papirja. Za upodobitev gnezda in
ptic je uporabila enako barvo kolaž papirja. Pri upodobitvi gnezda bi bila lahko bolj izvirna.
Učenka je dobro upodobila ptice, še posebej je bila izvirna pri upodobitvi ptičjih oči.

Slika 90: učenka 3, 2. razred

Učenka je dobro komponirala barvne ploskve in odtise. Bila je izvirna tudi pri izbiri barv.
Elemente je razporedila po vsej slikarski površini. Odtise teksturiranih površin je uporabila za
upodobitev drevesa in ptičjih oči. Osrednji motiv je postavila na sredino lista. Gnezdo je
sestavljeno iz zelene barve (trava) in rjave (blato). Za upodobitev neba je komponirala različni
modri barvi. Slika je dinamična. Učenka je bila ustvarjalna tudi pri upodobitvi različnih ptic.
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Slika 91: učenka 4, 2. razred

Učenka je barvne ploskve in odtise različnih površin dobro razporedila. Izbrala je živahne
barve. Lahko opazimo komplementarni kontrast oranžne in modre barve. Odtise teksturiranih
površin je uporabila za upodobitev gnezda, oči in obleke. Razmerje velikosti ptice in človeške
figure je enako. Osrednji motiv je upodobila bolj na levi strani. Človeški podobi je pozabila
dokončati roke in noge. Za obleko, ki prekriva človeško telo, je izbrala odtis srca. Menim, da
bi bila lahko učenka pri upodobitvi osrednjega motiva ustvarjalnejša.

Slika 92: učenec 5, 2. razred

Učenec je barve ploskev ozadja razporedil v vodoravni legi. Za nebo je uporabil različne
barve. Osrednji motiv je razporedil v navpični legi in ga postavil na sredino lista. Za
upodobitev drevesa je uporabil tri različne frotirane površine. Za upodobitev vej bi lahko
izbral bolj viden odtis. Pri upodobitvi gnezda in ptice je bil učenec zelo skromen, osrednji
motiv je nerazločen.
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Slika 93: učenka 5, 2. razred

Učenka je bila pri slikanju izvirna. Pri izdelavi lepljenke je uporabila veliko površin z
različnimi odtisi. Upodobila je zanimivo hišo z okni v obliki srca. Nad njo je na drevesu
upodobila ptičje gnezdo. Osrednji motiv je upodobila bolj na levi strani slikarske površine.
Učenki so bili odtisi površin s krogi zelo všeč, uporabila jih je tudi za upodobitev oči na
pticah. Čeprav je bila učenka pri izbiri barv skromna, slika deluje razgibana.

Slika 94: učenec 6, 2. razred

Učenec je za ozadje uporabljal podolgovate trakove kolaža, ki jih je lepil vodoravno. Drevo je
upodobil na sredini lista, prav tako osrednji motiv. S frotiranimi površinami je upodobil
deblo, ograjo, gnezdo in ptice. Za ptice in gnezdo je uporabil zelo majhne površine, zato so
podobe nerazločne. Pri upodobitvi osrednjega motiva bi bil lahko bolj natančen. Učenec je
simetrično upodobil tudi cvetlici. Slika deluje dokaj prazno.
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Slika 95: učenec 7, 2. razred

Učenec je upodobil gnezdo v gozdu. Vsako drevo je upodobil drugače. Za vsako deblo je
uporabil različen kos odtisa teksturirane površine, krošnje so različnih oblik, drevesa pa se
razlikujejo tudi v velikosti. Nebo je upodobil s tremi različnimi barvami. Osrednji motiv je
upodobil na največjem drevesu. Gnezdo je sestavil iz majhnih koščkov različnih odtisov.
Osrednji motiv bi učenec lahko upodobil razločnejše.

Slika 96: učenec 8, 2. razred

Učenec je na levi strani upodobil osrednji motiv na drevesu, na desni strani pa morje. S
podolgovatimi navpičnimi trakovi različnih odtenkov modre barve je upodobil valove. Na
sredini je upodobil zelo oddaljeno ptico. Odtise teksturiranih površin je uporabil za
upodobitev debla in gnezda. Slika je skromna. Učenec ni upodabljal podrobnosti, ki bi sliko
lahko popestrile.
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Slika 97: učenka 6, 2. razred

Učenka je nebo upodobila z modrimi kosi, ki jih je lepila v vodoravni legi. Travo je upodobila
z zelenimi kosi kolaž papirja, ki jih je nalepila navpično. Na sredino lista je namestila osrednji
motiv. Gnezdo je komponirala z odtisi različnih teksturiranih površin. Odtise je uporabila tudi
za oči na pticah. Slika deluje prazno, kot da nekaj manjka.

Slika 98: učenec 9, 2. razred

Učenec je bil pri lepljenju kolaža zelo natančen. Osrednji motiv je postavil na sredino lista.
Uporabil je dva različna odtisa teksturiranih površin, enega za upodobitev debla, drugega za
gnezdo. Ptice je oblikoval iz majhnih koščkov. Izbral je umirjene barve. Učenec je bil pri
oblikovanju skromen. Slika je pusta in prazna.
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Slika 99: učenec 10, 2. razred

Učenec pri oblikovanju lepljenke ni upošteval, da se najprej z večjimi kosi oblikuje ozadje,
nato šele ostale elemente. Najprej je upodobil travo, nato drevesa, šele na koncu se je lotil
ozadja. Osrednjega motiva učenec ni upodobil. Nekatere dele slikarske površine je pustil
prazne. Čeprav je učenec uporabil ploskve kolaža in odtise teksturiranih površin, slikarske
tehnike ni uspešno izvedel.

Slika 100: učenka 7, 2. razred

Učenka je primerno oblikovala tehniko v pokončnem formatu. Osrednji motiv je upodobila na
sredini. Ozadje je razgibano. Učenka je nebo kombinirala z različnimi odtenki modre barve in
belimi obrobami barvnih ploskev, ki so nastali pri trganju kosov papirja. Učenka je odtise
- 72 -

Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta

Rozman Alenka; diplomsko delo

teksturiranih površin uporabila za upodobitev debla, gnezda in ptic. Teksturirane površine je
slabo odtisnila. Barvne ploskve in odtise je na sliki dobro kombinirala.

Slika 101: učenka 8, 2. Razred

Učenka pri slikanju ni zapolnila vseh površin. Učenka bi morala najprej upodobiti ozadje in
nato šele osrednji motiv. Pri kombinaciji odtisov in kolaža bi bila lahko bolj inovativna. Na
sliki težko razločimo osrednji motiv, kajti upodobila ga je samo s frotiranimi površinami. Pri
lepljenju je bila površna. Slika deluje prazna.

3.5.3 Opazovalni list in analiza likovnih izdelkov, 3. razred
DATUM: 24. 4. 2013
RAZRED: 3.
LIKOVNA NALOGA: slikanje slike z barvnimi odtenki in odtis monotipije

UČNA PRIPRAVA
Študentka: Alenka Rozman

Mentorica na fakulteti: dr. Beatriz Gabriela
Tomšič Čerkez

Datum: 24. 4. 2013 Šola:

Razred: 3.
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Likovno področje: grafika, slikanje
Likovna naloga: slikanje slike z barvnimi odtenki in odtis monotipije
Likovna tehnika: kombinirana likovna tehnika (monotipija in akvarel)
Likovni materiali: papir za peko, voščenke, akvarelne barve, čopiči, risalni list, likalnik,
časopisni papir, cunja, lonček
Likovni motiv: ribe v morju
Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija, poslušanje, metoda praktičnega dela
Učne oblike: frontalna, individualna
Učna sredstva in pripomočki: fotografije, slike
Cilji:
Učenci:
• naslikajo sliko z različnimi odtenki;
• razvijajo si občutek za prepoznavanje barvnih odtenkov;
• izpeljejo postopek za izvedbo ene izmed najpreprostejših grafičnih tehnik
(monotipija);
• pridobivajo si izkušnjo o nastanku odtisa;
• kritično ovrednotijo likovna dela.
Medpredmetna povezava: spoznavanje okolja
Vrsta učne ure: kombinirana
Viri in literatura:
•

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

•

Angels Comella, M. (2002): Šola slikanja za otroke. Ljubljana: Tehniška založba
Slovenije
Artikulacija učne ure

Uvodni del

Pred tablo povabim nekaj Učenci

odgovarjajo

na

učencev, ki imajo oblečene vprašanja.
modre (rdeče, rumene ...)
majice.

Učence

vprašam: majice.«

»Zakaj sem izbrala ravno te
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učence?«
Učence

razporedim

po »Učence ste razvrstili po

odtenkih majice. »Kako sem modrih odtenkih majic.«
razvrstila učence?«

Osrednji del

Učence povabim v krog.
Nato jim pokažem voščenke.
Učence

vprašam,

kako

slikamo z voščenkami.
Učenci skupaj z učiteljico
ugotovijo, da z voščenkami
lahko

ustvarijo

različne

barvne odtenke. Barve lahko
mešaš z nanašanjem ene
Kar z učenci ugotovimo, plasti
preizkusim na papir za peko.

čez

drugo.

Nanos

voščenke na papir je lahko
enakomeren

ali

neenakomeren.
»Danes bomo spoznali zelo
enostavno grafično tehniko,
ki

jo

poimenujemo

monotipija. To pomeni, da
bomo lahko odtisnili le en
odtis. Motiv bomo z gostim
nanosom voščenk naslikali
na papir za peko, nato pa ga
bomo

odtisnili

z

vročim

likalnikom na risalni list in
dobili bomo voščen odtis.«
Učencem demonstriram odtis Učenci opazujejo učiteljevo
voščenk.

demonstracijo.
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»Usedite se na svoja mesta in Učenci se pripravijo za delo.
pripravite
Učencem

voščenke.«
razdelim

kose

papirja za peko.
»Sedaj pa zapri oči, prepusti Učenci zaprejo oči in se
se

domišljiji

in

si prepustijo domišljiji.

predstavljaj, da si na morju.
Na sebi imaš masko in se
potapljaš.
Naenkrat

Opazuješ
zagledaš

ribe.
veliko,

prelepo ribo. Take ribe še
nikoli do sedaj nisi videl,
kajti to ni navadna riba! To je
najlepša

riba

na

celem

vodnem svetu! Njene luske
so vseh barv. Je kot mavrica.
In žari kot sonce. In tako je
velika. Tudi oči ima velike.
Prelepe.

Odtenki

modre

barve se kar prelivajo v
njenih očeh. Modrooka riba,
jo

poimenuješ.

Modrooka

riba te tako prevzame, da niti
nisi opazil njenih prijateljic.
Poglej jih! Zelenooka riba,
rumenooka,

rdečeoka,
rjavooka riba ....«

V tišini počakam, da vsi
učenci odprejo oči.
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»Modrooko ribo nariši z
voščenkami na papir za peko.
Z nanašanjem posameznih
barv eno preko druge ustvari
zanimive
Bodi

barvne

izviren.

odtenke.
Ko

boš

dokončal, dvigni roko in ribo
bova odtisnila na risalni list.«
»Sem že radovedna, kakšno
Učenci na papir za peko

ribo si si predstavljal.«

upodobijo
Pri

delu

jih

motiv

z

potrebi voščenkami.

po

usmerjam in jim pomagam.
Ko učenci končajo z odtisi,
jih povabim v krog.
Pokažem jim nekaj fotografij
in opazujemo različne barvne
odtenke.

»Če

bi

imeli

akvarelne barve, ki so bolj Skupaj
prosojne

barve,

kako

ustvarjali barvne odtenke?«

ugotovimo,

da

z

bi akvarelnimi barvami lahko
ustvarimo

odtenke

z

dodajanjem vode ali druge
barve. Če nanosa barv ne
osušimo, se barve prelivajo
ena v drugo in nastane še več
barvnih odtenkov.
Vzamem akvarelne barve in Učenci
demonstriram
barvne odtenke.
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Učencem demnostriram tudi
svetlenje barve z vodo.
» Barvo lahko temniš tako,
da počakaš, da se prvi nanos
barve posuši, nato pa barvo
še enkrat naneseš. Čim več
plasti

naneseš,

tem

bolj

temna postane barva.«
»Sedaj bomo sliko dokončali
z akvarelnimi barvami.

Za

akvarelne

barve

bomo

uporabljali

mehke

čopiče.

Pripravi dva lončka z vodo,
časopisni papir za podlago in
cunjo.

Prvi

lonček

boš

uporabljal za mešanje barv,
drugega za spiranje čopičev.
Spran čopič obriši v cunjo.
Cunjo lahko uporabiš tudi za
popivnanje prevelike vodene
ploskve, ki lahko nastane na
podlagi. Ko se nanos barve
na podlagi posuši, lahko
nanjo ponovno naneseš barvo
in dobil boš nove odtenke.
Na

voščen

potrebno

odtis

paziti,

ti

ni

saj

ga

akvarelne barve ne morejo
prekriti. Nanos barve naj bo
redek. Če barve prekrivaš, se
med seboj zmešajo.«
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»Modrooki

ribi

naslikajte Učenci pripravijo vse za

prijateljico zelenooko ribo, delo.
rjavooko, oranžnooko ribo ...
Ne pozabi, da plavajo v
morju.«
Učence

spomnim

na

že Učenci slikajo z akvarelnimi

omenjena kriterija in dodam barvami.
dva nova.
• Bodi

izviren

v

upodobitvi motiva.
• Uporabljaj

barvne

odtenke.
• Slikaj

po

celem

risalnem listu.
• Pazi

na

čistost

izdelka.
Zaključni del

Z učenci obnovimo likovno
nalogo in skupaj ponovimo Sodelujejo pri vrednotenju.
merila za vrednotenje. Vsako
delo ovrednotimo.

ANALIZA ARTIKULACIJE UČNE URE
uvodna motivacija (Ali je bila ustrezna, uspešna, povezana z nadaljevanjem?)
Uvodna motivacija je bila učencem zelo zanimiva. Učenci so takoj našli pravilno rešitev in
razumeli bistvo uvodne igre. Uvodna motivacija, ki se je nanašala na različne odtenke majic,
je bila povezana z nadaljevanjem v osrednjem delu. V njem so namreč opazovali
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demonstracijo nastajanja barvnih odtenkov in utrjevali ustvarjanje barvnih odtenkov, nato pa
so se v tem še praktično preizkusili.
osrednji del učne ure

•

posredovanje novih likovnih pojmov (Ali so bili učencem razumljivi?)

Likovni pojmi so bili jasno in razumljivo predstavljeni. Učiteljica je ob demonstraciji nazorno
razložila nove likovne pojme.

•

posredovanje postopkov nove likovne tehnike (Ali je bila demonstracija ustrezna,
nazorna? So bili učenci vključeni v demonstracijske postopke?)

Obe likovni tehniki sem predstavila za mizo, okrog katere so bili izbrani vsi učenci. Učenci so
pri pogovoru aktivno sodelovali. Pri demonstraciji akvarelne slikarske tehnike sem jim tudi
prikazala ustvarjanje prozornosti morja s svetlenjem modre barve v upanju, da me bodo v
nadaljnjem delu posnemali.

•

posredovanje likovnega motiva

Likovni motiv je bil posredovan preko fantazijske zgodbe. Učenci so zaprli oči in poslušali
moje pripovedovnaje zanimive zgodbe. Zgodba je za nekaj trenutkov učence popeljala v
morski svet. Nad motivom so bili navdušeni. Ko so ribo upodobili z voščenkami, so hoteli
upodobiti še eno. Povedala sem jim, da bodo imeli kasneje priložnost za to. Nad motivom so
bili sprva navdušeni. Navdušenje je nekoliko padlo, ko voščeni odtisi rib niso bili takšni, kot
so jih pričakovali.

•

merila za vrednotenje (Ali so bila ustrezno izbrana, pojasnjena in otrokom
razumljiva?

Merila za vrednotenje so bila ustrezno izbrana. Napisala sem jih na barvne kartone, ki jih je
učiteljica pritrdila na tablo. Na merila sem jih večkrat opomnila. Večina učencev je merila
upoštovala.
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likovno izražanje (Kakšna je bila motivacija učencev za likovno prakticiranje med
delom, ali je učitelj spodbujal delo in s čim? So bili učenci pri delu aktivni,
samostojni?)

Učenci so bili nad monotipijo z voščenkami najprej zelo navdušeni. Ko sem demonstrirala
odtis monotipije z voščenkami, so učenci težko čakali, kdaj bo odtisnjen tudi njihov motiv,
kajti moj se je z likalnikom lepo odtisnil. To je učence motiviralo in jih ni bilo potrebno
dodatno motivirati. Kasneje pa se nekaterih matric ni dalo dobro odtisniti, in zato so bili
nekateri učenci zelo razočarani in so potrebovali dodatno spodbudo.
zaključni del učne ure

•

likovno vrednotenje (Na kakšen način so bila preverjena merila za vrednotenje? Ali
so bili učenci aktivno vključeni? Kakšen je bil odziv otrok pri vrednotenju del?)

Tako dokončana kot nedokončana likovna dela sem obesila na tablo. Z učenci smo še enkrat
ponovili kriterije vrednotenja, ki so bila napisana na barvnih kartonih. Kljub temu, da so imeli
vsi učenci možnost priti do besede, pri vrednotenju likovnih izdelkov niso bili najbolj aktivni.
Med vrednotenjem likovnih izdelkov sem jih usmerjala in dopolnjevala.
• časovna omejitev (Ali je bilo premalo/preveč časa za 1. del /2. del?)
Učenci so precej časa porabili za zaščito miz, kakor tudi za likanje monotipij. Nekateri
voščeni nanosi se niso hoteli odtisniti, zato sva z učiteljico pri likanju vztrajali dalj časa.
Precej časa so učenci porabili tudi za zapolnitev ozadja. Nekateri učenci namreč sploh niso
imeli debelih okroglih čopičev, zato je bilo slikanje s tankimi čopiči zamudno.
Čeprav je bila priprava časovno dobro odmerjena, so potrebovali dodaten čas.
Učila in pripomočki
•

reprodukcije umetniških del, izdelki učencev, učbenik, samostojno izdelana učila –
tabelska slika … (Ali so bili vsebinsko in oblikovno primerni ter primerno vključeni v
pouk?)
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Že v uvodni motivaciji sem z uvodno igro učence usmerila k opazovanju odtenkov. Za
razumevanje likovnih pojmov sem sprva za učence pripravila nekaj fotografij. Nato sem jim
demonstrirala svetlostne in barvne odtenke. Učenci so demonstracijo opazovali. Postopek sem
jasno, glasno in počasi razlagala. Želela sem, da vsi učenci razumejo likovno nalogo. Izbrani
barvi sem dodajala drugo barvo in nastajali so odtenki. Namenoma sem izbrala mešanje
modrih odtenkov, kajti to bi lahko uporabili v likovni nalogi. Učenci so primerjali in
komentirali odtenke barve. Demonstrirala sem jim tudi svetlenje odtenka z vodo. Z
dodajanjem vode poljubni barvi dobimo vedno bolj svetel odtenek poljubne barve. Učenci so
mi povedali, da so svetlostne in barvne odtenke že spoznali in uporabljali pri prejšnjih
likovnih nalogah. Kljub temu so bili nad nastalimi odtenki navdušeni.
Med delom sem učencem nudila individualno pomoč. Pri likovnem izražanju sem jim z
nasveti pomagala k pravilnemu izvajanju likovnih postopkov. Kljub temu nisem zmogla vsem
pomagati pri odpravljanju napak. Nekateri so nanašali pregoste barve ali pa se niso
osredotočili na mešanje odtenkov. Drugi so s pregostim nanosom akvarelnih barv prekrili tudi
voščen odtis ali so ga le dopolnili. Ker so z voščenkami ustvarjali zanimive motive, sem
mislila, da bodo tako ustvarjalni tudi pri delu z akvareli. Večina učencev ni imela ustrezno
okroglih debelih čopičev, zato je bilo slikanje ozadja zanje zelo zamudno.
Splošna ocena
•

Ali je zamisel ure uspela? Kaj vam je bilo posebej všeč? Bi kaj spremenili?

Pričakovala sem boljši rezultat. Ni mi bilo všeč, da se vse matrice niso dobro odtisnile.
Razočaranje učencev me je žalostilo, kajti pri upodobitvi motiva z voščenkami so bili res
izvirni. Pričakovala sem, da bodo učenci izvirni tudi pri upodobitvi motiva z akvareli.
Analiza vsebine
• ustreznost glede na razvojno stopnjo učenca (prezahtevnost tehnik)
Tehniki sta bili glede na razvojno stopnjo učencev primerni. Opazila sem, da imajo učenci
raje slikanje z voščenkami kot z akvarelnimi barvami. Kombinacija dveh različnih tehnik za
učence ni bilo prezahtevna.
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vezanost na predznanje

Učenci so bili pri slikanju z voščenkami in akvareli vezani na predznanje. Likovna naloga je
od njih zahtevala že znane postopke. Učenci so že slikali z barvnimi odtenki, tako s
svetlostnimi kot z barvnimi odtenki.
Težave
• matrica (neenakomerno razporejena tiskarska barva, premalo, preveč barve, likalnik,
premalo voščenega nanosa)
Matrico so učenci delali na papir za peko. Papir za peko sem izbrala zato, ker so se voščenke s
tega papirja najbolje odtisnile na risalni list. Učenci pa so imeli s tem težave, saj so imeli
voščenke različnih blagovnih znamk. Nekatere matrice so se dobro odtisnile, druge pa ne.
• težavo s povezovanjem grafike in risanja/slikanja (nerazumljivost postopka)
Težav s povezovanjem ni bilo. Motiv je bil pri obeh tehnikah enak. Postopek je bil jasen, kajti
ura je bila lepo razdeljena. Najprej so delali odtise monotipij, nato so slikali z akvareli.
Povezovanje je bilo spontano, učenci niso imeli težav z nerazumevanjem postopkov.
• izvirnost učencev
Učenci so bili pri upodabljanju motiva z voščenkami zelo izvirni, celo bolj izvirni, kot pri
upodabljanju motiva z akvareli.
• čistost izdelka
Končni izdelki učencev so bili čisti.
Kaj bi lahko izboljšala?
Pri uvodni motivaciji so učenci hitro našli rešitev uvodne igre. Odgovor so takoj glasno
povedali, tako da so ga slišali tudi drugi učenci. Menim, da niso vsi učenci razumeli rešitve.
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Bolje bi bilo, če bi učencem pustila nekaj časa za razmislek. Učenci, ki bi ugotovili rešitev
igre, bi dvignili roko in počakali, da jih pokličem.
Pri demonstraciji slikanja z akvareli bi bili lahko učenci bolj vključeni. Čeprav so učenci
pravilno odgovarjali na moja vprašanja, bi se lahko pri demonstraciji ustvarjanja različnih
odtenkov tudi preizkusili. Naključno izbran učenec bi poizkusil ustvariti različne odtenke. Če
bi imel pri tem težave, bi ga usmerila in mu svatovala. Tako bi tudi drugi učenci likovno
nalogo še bolje razumeli. Kljub temu, da so učenci že poznali svetlenje barv in slikanje z
različnimi odtenki, bi vsakemu morala dati list, na katerem bi eksperimentirali z odtenki. Šele
potem bi se morali lotiti likovne naloge.
Pri izbiri voščenk bi se morala že prej seznaniti z voščenkami različnih blagovnih znamk in
jih vse preizkusiti. Lahko bi imela s seboj dodatne voščenke za učence, ki niso mogli narediti
odtisa s svojimi voščenkami.
Pri učencih tretjega razreda sem pogrešala eksperimentiranje pri odkrivanju novih barvnih
odtenkov.
Analiza LIKOVNIH IZDELKOV 3. razreda
LIKOVNA NALOGA: slikanje slike z barvnimi odtenki in odtis monotipije
LIKOVNA TEHNIKA: kombinirana likovna tehnika (monotipija in akvarel)
LIKOVNI MOTIV: ribe v morju

Slika 102: učenec 1, 3. razred

Slika 103: učenec 1, 3. razred

Učenčev voščen nanos se je dobro odtisnil. Motiv ribe je naslikal z mešanimi barvnimi toni
oziroma z nanašanjem barvnih plasti druge preko druge. Učenec je upošteval dane kriterije.
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Bil je izviren, enakomerno je zapolnil celotno površino, končni likovni izdelek je čist.
Uporabljal je svetlostne in barvne odtenke, močne in intenzivne barve. Likovne elemente je
simetrično razporedil. Monotipija na sliki dominira, učenec je glede na ozadje izbral
nasprotne barve. Likovne tehnike je suvereno uporabljal in jih med seboj dobro povezal.
Barvne odtenke je uporabil pri slikanju z voščenkami in tudi pri slikanju z akvareli.

Slika 104: učenka 1, 3. razred

Slika 105: učenka 1, 3. razred

Čeprav je učenka postopek za izvedbo preproste grafične tehnike pravilno izpeljala, se voščen
nanos ni dobro odtisnil. Učenka je pri slikanju z voščenkami močno pritiskala, a se kljub temu
odtis na risalni list ni dobro prijel. Pri slikanju z voščenkami je izbrala veliko različnih barv,
ni pa jih mešala med seboj. Prav tako pri slikanju z akvareli ni dosti eksperimentirala z
barvnimi odtenki. Barvne in svetlostne odtenke je uporabila le za upodobitev morja. Likovno
ravnotežje izdelka je simetrično. Ribe je po celotni površini enakomerno razporedila.
Uporabljala je kontrastne barve. Lahko opazimo skladnost rib v navpični legi in podobna
izbira barv rib v vodoravni legi. Obe strani delujeta enako, a z izbiro barv je ustvarila neko
napetost. Izdelek je dokaj čist.
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Slika 106: učenec 2, 3. razred

Slika 107: učenec 2, 3. razred

Učenec je pri slikanju z voščenkami na papir za peko nanašal barvo eno preko druge. Mešani
voščeni odtenki se žal niso dobro odtisnili. Učenec je odtis na risalnem listu pobarval z
rumenim akvarelom. Osrednje motive je uporabljal na enak način. Pri akvarelih je uporabljal
umirjene barve. Pri slikanju je uporabljal tako barvne kot svetlostne odtenke. Kljub temu, da
ni izbral veliko različnih barvnih odtenkov, je s postavitvijo rib v različne smeri in
svetlostnimi odtenki morja ustvaril dinamični izdelek.

Slika 109: učenec 3, 3. razred

Slika 108: učenec 3, 3. razred

Učenec je pri ustvarjanju slikanja osrednjega motiva z voščenkami uporabil različne barve.
Na nekatere luske je nanesel več barvnih nanosov. Učenčeva monotipija se je dobro odtisnila,
vendar je učenec monotipijo popravil. Čezenj je nanesel goste akvarelne barve. Za ozadje je
uporabljal barvne odtenke. Ni upošteval značilnosti akvarelnih barv, prosojnosti barv ni
zaznati. Pri upodabljanju elementov je uporabljal hladne barve. Menim, da je učenec premalo
spreten s čopičem.
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Slika 110: učenec 4, 3. razred

Slika 111: učenec 4, 3. razred

Učenec je na osrednji motiv nanašal voščene plasti eno preko druge in tako ustvaril veliko
barvnih odtenkov. Osrednji motiv se je dobo odtisnil na papir. S postavitvijo motivov slika
deluje dinamično. Uporabljal je barvne odtenke, za ozadje pa svetlostne odtenke. Ribe je
naslikal na enak način, dve manjši, dve večji. Menim, da je bil učenec spretnejši v likovni
tehniki z voščenkami. Kompozicijo je ustavil v vodoravni smeri. Učenec ni dovolj pazil na
čistost izdelka.

Slika 113: učenec 5, 3. razred

Slika 112: učenec 5, 3. razred

Učenec je osrednji motiv naslikal z različnimi odtenki voščenih barv. Odtis se na risalni list ni
dobro odtisnil. Učenec je oba motiva z akvareli naslikal na enak način in ju naslikal v
vodoravni legi. Kompozicija je statična. Upodobil je premalo likovnih elementov. Ozadje je
naslikal s svetlostnimi odtenki. Pri slikanju je uporabljal hladne barve. Likovno tehniko je
bolje izvedel pri slikanju z voščenkami kot pri slikanju z akvareli.
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Slika 114: učenka 2, 3. razred

Slika 115: učenka 2, 3. razred

Pri slikanju z voščenkami je bila učenka suverena. Upodobila je zanimiv osrednji motiv.
Uporabljala je mešane odtenke. Njena monotipija je dobro uspela, vendar pa učenka z
odtisom ni bila zadovoljna in ga je prekrila z akvarelnimi barvami. Pri slikanju z akvareli je
upodobila različne likovne elemente in jih razporedila po celotnem formatu. Slika deluje
dinamično. Pri slikanju z akvareli ni uporabljala barvnih odtenkov, kot jih je uporabljala pri
slikanju z voščenkami. Morje je upodobila s svetlostnimi odtenki. Dela ozadja ni prekrila z
akvarelnimi barvami.

Slika 116: učenka 3, 3. razred

Slika 117: učenka 3, 3. razred

Učenka je z voščenkami domiselno naslikala osrednji motiv. Na nekaterih luskah je nanesla
različne barvne odtenke. Njen odtis se ni dobro odtisnil, zato ga je prebarvala z akvarelnimi
barvami. Osrednji motiv in ostale elemente je upodobila bolj na desni strani lista. Slika je
nesimetrična. Pri slikanju ozadja je uporabljala svetlostne odtenke. Učenka je pri slikanju
preveč pritiskala s čopičem. Izdelek ni najbolj čist. Poznajo se tudi kaplje vode, ki jih ni
popivnala s krpo. Učenka je bila uspešnejša v tehniki slikanja z voščenkami.
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Slika 118: učenec 6, 3. razred

Slika 119: učenec 6, 3. razred

Učenec je pri slikanju z voščenkami ustvarjal različne odtenke. Del odtisa se je na risalni list
dobro odtisnil. Neodtisnjeni odtis je naslikal še enkrat z akvarelnimi barvami. Uporabljal je
umirjene barve in se preizkušal v barvnih odtenkih. Nanos akvarelnih barv je pregost, le za
ozadje je pri slikanju s svetlostnimi odtenki upošteval prosojnost akvarelnih barv. Likovne
elemente je upodobil na enak način in v enaki velikosti. Večino likovnih elementov je
upodobil na desni strani lista. Likovne ploskve je dekorativno izpolnil. Oblikoval je
dinamično kompozicijo.

Slika 120: učenec 7, 3. razred

Slika 121: učenec 7, 3. razred

Učenec je upodobil zanimiv osrednji motiv. Pri slikanju z voščenkami je uporabil veliko barv
in ustvaril zanimive barvne odtenke. Odtis se je v celoti dobro odtisnil. Pri slikanju z akvareli
je upodobil veliko različnih elementov. Uporabljal je tople barve (rdeča, oranžna, rumena) in

- 89 -

Univerza v Ljubljani- Pedagoška fakulteta

Rozman Alenka; diplomsko delo

hladne (zelena, modra, vijolična). Pri slikanju z akvareli ni zaznati barvnih odtenkov. Učenec
ni naslikal ozadja. Kompozicija na sliki je dinamična. Učenec ni pazil na čistost izdelka.

Slika 122: učenec 8, 3. razred

Slika 123: učenec 8, 3. razred

Učenec je pri upodobitvi osrednjega motiva izbral veliko različnih barv. Odtis se ni najbolje
odtisnil. Upodabljal je skromne podobe, naslikal jih je nerazločno, kar priča o njegovi
nespretnosti v izbrani tehniki. Za upodobitev ozadja je uporabljal svetlostne odtenke. Podobe
je enakomerno razporedil po celotni površini. Kompozicijo je uredil v vodoravni smeri.
Učenec je bil spretnejši v slikanju z voščenkami.

Slika 124: učenka 4, 3. razred

Slika 125: učenka 4, 3. razred

Učenka je bila pri upodabljanju motiva z voščenkam zelo ustvarjalna. Ustvarila je veliko
barvnih odtenkov z različnimi voščenkami. Barvne ploskve je dinamično umestila v slikovno
površino. Monotipija je odlično uspela. Pri slikanju z akvareli je uporabljala goste barvne
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nanose. Tudi z akvarelnimi barvami je ustvarjala različne odtenke. Osrednji motiv je
upodobila na sredino lista, ozadja pa ni upodobila. Po celotni površini je upodobila veliko
enakih elementov, katerim je spreminjala le barvo. Menim, da je učenka bolj suverena pri
slikanju z voščenkami. Učenka ni pazila na čistost izdelka.

Slika 126: učenka 5, 3. razred

Slika 127: učenka 5, 3. razred

Učenka je osrednji motiv naslikala s štirimi barvami. Ustvarila je oranžno-rdeč in zelenorumen odtenek. Odtis se je zelo dobro odtisnil na risalni list. Motiv je odtisnila na sredino
lista. Slika je skromna, statična. Površina je nezapolnjena. Za ozadje je namesto čopiča
uporabila gobico.

Slika 128: učenec 9, 3. razred

Slika 129: učenec 9, 3. razred

Učenec je upodobil raznobarven osrednji motiv, na nekaterih delih je uporabil barvne
odtenke. Osrednji motiv je domiselno upodobil. Odtis ni popolnoma uspel, zato ga je prekril z
akvarelnimi barvami. Za upodobitev ozadja je uporabljal pretanek čopič in na nekaterih delih
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premalo vode. Uporabljal je barvne in svetlostne odtenke. Osrednji motiv je odtisnil na
sredino lista. Kompozicija je simetrična. Izdelek ni popolnoma čist.

Slika 130: učenka 6, 3. razred

Slika 131: učenka 6, 3. razred

Učenka je osrednji motiv upodobila z različnimi barvnimi odtenki. Naslikala je dve ribi, ki sta
se dobro odtisnili na papir. Monotipijo je postavila na sredino lista, ostale likovne elemente pa
je razporedila po celotni površini. V ozadju lahko opazimo barvne in svetlostne odtenke, ki se
med seboj prelivajo. Likovne elemente je nerazločno upodobila. Nekatere elemente je
upodobila majhne, druge večje. Prevladujejo hladne barve. Kompozicija na sliki deluje
dinamično. Učenka je spretnejša v slikanju z voščenkami kot z akvarelnimi barvami.

Slika 133: učenec 10, 3. razred

Slika 132: učenec 10, 3. razred

Učenec je pri izdelavi osrednjega motiva voščene nanose mešal med seboj in ustvaril različne
odtenke. Osrednji motiv se ni najbolje odtisni. Sliko je nadaljeval s hladnimi akvarelnimi
barvami, najbolj izstopa vijolična. Za ozadje je uporabil svetle odtenke modre barve, pri enem
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elementu pa je uporabil odtenke vijolične. Učenec je bil skromen pri upodobitvi ostalih
elementov in površen pri zapolnjevanju ploskev. Kompozicijo je uredil v vodoravni smeri.
Menim, da je učenec spretnejši v upodabljanju z voščenkami.

Slika 134: učenka 7, 3. razred

Slika 135: učenka 7, 3. razred

Učenka je pri monotipiji z voščenkami uporabljala hladne barve in z njimi ustvarjala barvne
odtenke. Osrednji motiv je odtisnila na levi strani. V nadaljevanju je uporabljala goste
akvarelne barve. Na spodnji strani površine je upodobila barvne odtenke zelene in modre
akvarelne barve. Slikovno površino je zapolnila z nenavadnimi podobami in barvnimi
ploskvami. Kompozicija je vodoravna. Učenka ni pazila na čistost izdelka.

Slika 136: učenka 8, 3. razred

Slika 137: učenka 8, 3. razred

Učenka je z voščenkami dekorativno upodobila osrednji motiv. Ustvarila je različne barvne
odtenke in upodobila veliko različnih elementov tako z voščenkami kot z akvarelnimi
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barvami. Monotipijo je odtisnila na levi strani. Učenka je upoštevala prosojnost barv.
Zanimive likovne elemente je razporedila po celotni slikovni površini. Učenka je podobe,
narisane z akvarelnimi barvami, dopolnila z voščenkami. Pri obeh tehnikah je upodabljala s
toplimi in hladnimi barvami. Na nekaterih mestih lahko opazimo svetlostne odtenke. Učenka
ni upodobila morja. Na čistost izdelka ni pazila.

Slika 139: učenec 11, 3. Razred

Slika 138: učenec 11, 3. razred

Učenec je pri tehniki z voščenkami barvne ploskve dobro razporedil. Z nanašanjem barvnih
plasti druge preko druge je dobil zanimive mešane barvne tone. Pri slikanju z akvareli je pri
upodobitvi ozadja uporabljal pretanek čopič. Upodobil je veliko modro-zelenih odtenkov.
Slikal je s hladnimi barvami.

Slikovni prostor je uravnoteženo zapolnil. Monotipijo je

odtisnil na levi strani. Likovno tehniko je bolje izvedel z voščenkami. Kompozicija je
vodoravna.
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3.6 Ugotovitve
3.6.1 Ali je medpodročno povezovanje primerna strategija za utrjevanje pojmov pri likovni
vzgoji?
V učnih pripravah sem izbrala enostavne grafične tehnike z namenom, da postopek hitro
osvojijo in se lahko posvetijo tudi drugi tehniki. Če želimo, da učenci uspešno rešijo likovni
problem, morajo predhodno osvojiti likovne pojme. Težavnost likovne naloge moramo
prilagoditi starostni skupini. Pri učnih urah likovne vzgoje, ki sem jih vnaprej pripravila, so
bili učencem likovni pojmi že poznani. Torej je bilo za njih novo le povezovanje dveh tehnik
iz različnih področij. Ker je bila izvedba izbranih grafičnih tehnik enostavna, so se učenci
lahko posvetili utrjevanju pojmov na obeh področjih (grafiki in slikanju/risanju). Pomembno
je tudi, da eno izmed tehnik učenec že obvlada, oziroma jo ustrezno uporablja.
V diplomskem delu sem slikanje in risanje povezala le z enostavnimi grafičnimi tehnikami.
Učenci so likovne pojme že razumeli, pri mojih urah pa so jih ponovno doživeli in nekatere
likovno izrazili na drugačen način, kot so bili vajeni.
V prvem razredu so učenci pri likovni nalogi zapolnjevali ploskve z različnimi črtami. Učenci
so že v uvodni motivaciji obnovili pojme. Različne primere črt so najprej iskali v razredu,
nato smo jih upodobili na tablo, si ogledali primere slik, upodobljene z različnimi črtami, na
koncu pa so jih sami upodabljali z leseno trsko in s črnim flomastrom po različnih risarskih
podlagah. Učenci so torej pojme pri risanju utrjevali s tekočim risarskim materialom
(flomastrom) in pri grafiki z risanjem različnih črt po kartonu, namazanem s tiskarsko barvo.
Pri analizi nastalih izdelkov sem ugotovila, da je le malo učencev črtno zapolnilo ploskve na
obeh področjih. Učenci so ploskve zapolnjevali z različnimi črtami, vendar samo pri grafiki
ali le pri risanju s flomastrom.
V drugem razredu so učenci pri slikarski tehniki-trganki gradili sliko od celote k delom,
oziroma so najprej naslikali ozadje, nato pa so slikali podrobnosti. Pri tej učni uri smo
področja povezali tako, da so učenci oblikovali barvno kompozicijo z barvnimi ploskvami in
odtisi, ki so jih odtisnili z grafično tehniko frotaža. Pri analizi likovnih del učencev sem
ugotovila, da so vsi učenci pri postopku uspešno povezali obe tehniki in so pojem gradnje
slike od celote k delom dobro utrdili.
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V tretjem razredu so učenci za pojem monotipija prvič slišali, ročno odtiskovanje pa so že
poznali. Učenci so ročno odtiskovali že pri tisku pečatnikov in pri tisku naravnih materialov.
Pri tej uri pa so odtiskovanje le opazovali, saj jim odtiskovanje s pomočjo likalnika ni bilo
dovoljeno. V likovni nalogi so uporabljali barvne odtenke. Najprej so jih ustvarjali z
voščenkami, v nadaljevanju pa z akvarelnimi barvami. Učenci so torej utrjevali pojem
mešanja barv (spoznavali mešanje barv) pri različnih slikarskih materialih. Pri slikanju z
akvareli so utrjevali pojem svetlenja barv. Pri analizi sem ugotovila, da je večina učencev
upodabljala različne odtenke z voščenkami, medtem ko nekateri učenci akvarelnih barv niso
mešali med seboj in posledično niso ustvarjali odtenkov. Analiza je tudi pokazala, da je malo
učencev pri slikanju z akvareli uporabljalo svetlostne odtenke.
Menim, da je medpodročno povezovanje različnih tehnik primerno tudi zato, ker je pri
kombiniranju tehnik nekaterim učencem ena od tehnik bližja in likovne pojme v tej tehniki
lažje izrazijo, oziroma jih intenzivneje doživijo.
Učenci so pri učnih urah likovne vzgoje izrazili razumevanje likovnih pojmov, predvidenih v
učnem načrtu. To so dokazali v svojih likovnih izdelkih na področju grafike, slikanja/risanja
ali na obeh področjih. Skratka, medpodročno povezovanje v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju je primerna strategija za utrjevanje likovnih pojmov.
3.6.2 Ali so učenci motivirani za medpodročno povezovanje?
Pri reševanju omenjenega vprašanja sem si pomagala z opazovalno listo. Vsakega učenca je
potrebno motivirati za delo. Menim, da je za učence v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju motivacija že sam predmet likovne vzgoje. Učenci na splošno radi ustvarjajo, všeč
jim je razgiban tempo ure, poleg tega imajo na voljo dve šolski uri. Pri medpodročnem
povezovanju pa je ura še toliko bolj dinamična, saj izvajajo dve različni tehniki, kar učence še
dodatno motivira. Učencem je bilo pri uri všeč, da so lahko odtiskovali, nato pa še risali ali
slikali. V prvem razredu sem učence motivirala že v uvodni motivaciji, saj sem izbrala temo,
ki jo imajo najraje – igrišče. Po demonstraciji grafične tehnike monotipije, pa so bili še bolj
navdušeni. Hoteli so čim prej pričeti z delom. Bili so spretni z leseno trsko in težko so čakali
na odtiskovanje matric. Odtisi so jih dodatno motivirali. Učenci so bili motivirani skozi vso
učno uro.
V drugem razredu je bila motivacija podobna kot v prvem razredu. Že v uvodni motivaciji so
do teme izrazili pozitiven odziv. Motivacija je narasla, ko so učenci spoznavali povezave med
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taktilnimi in vizualnimi lastnostmi posameznih površin. Demonstracija novega grafičnega
postopka pa jih je dodatno motivirala. Odtiskovanje različnih teksturiranih površin jim je bilo
zelo všeč. Hoteli so imeti odtisnjene vse površine, ki so jih otipali v začetnem delu ure.
Njihova motivacija je padla med delom slikarske tehnike – lepljenke. Nad motivom niso bili
več tako navdušeni kot na začetku ure. Menim, da je motivacija padla tudi zaradi tega, ker so
učenci veliko časa porabili za upodobitev ozadja. Po končanem delu pa so bili zopet
zadovoljni. Med analiziranjem izdelkov je motivacija narasla, saj je večina učencev
upoštevala dane kriterije.
V tretjem razredu učencev nisem dovolj motivirala z uvodno igro. Nekateri učenci so takoj
uganili rešitev uvodne igre. Motivacija je narasla pri demonstraciji monotipije z voščenko.
Odtis voščenih odtenkov jim je bil zelo všeč in komaj so čakali, da se v tem preizkusijo tudi
sami. Vendar pa je pri večini učencev ob pogledu na voščen odtis motivacija padla. Ker se
nekateri odtisi niso dobro odtisnili, so bili učenci razočarani, saj so pri upodabljanju
osrednjega motiva vložili veliko truda. Res so upodobili zanimive motive. Nekateri učenci so
bili nezadovoljni do konca ure, čeprav sem jim dala možnost, da si sposodijo moje voščenke,
ki se dobro odtisnejo. Učence sem nagovorila, da se lahko izkažejo v nadaljevanju z
akvarelnimi barvami. A razočaranja nad neuspelimi odtisi nisem mogla odpraviti. Učenci niso
bili več tako motivirani za nadaljnje delo. Kljub temu so učenci ob analiziranju končnih
izdelkov izrazili zadovoljstvo nad svojimi umetninami.
Pri urah medpodročnega povezovanja dvodimenzionalnih površin ugotavljam, da področje
grafike lahko igra vlogo motivacijskega dejavnika. Na podlagi opazovanja motivacije učencev
menim, da je učence najbolj motivirala demonstracija grafičnih tehnik. Učenci matrice z
navdušenjem ustvarjajo, saj jih zelo zanima, kakšen bo končni odtis.
Učence motivirajo tudi zanimivi končni izdelki, saj so drugačni od »vsakdanjih« izdelkov. Pri
učnih urah in analizah opazovalnega lista sem ugotovila, da so učenci za medpodročno
povezovanje zelo motivirani.
Medpodročno povezovanje različnih likovnih tehnik, ki učence posebej privlačijo, lahko pri
urah likovne vzgoje predstavlja močan motivacijski dejavnik.
3.6.3 Ali je medpodročno povezovanje za učence prvega triletja prezahtevno?
V diplomski nalogi sem v teoretičnem delu opisala preproste grafične tehnike, katere sem tudi
vključila v učne priprave likovne vzgoje za prvi, drugi in tretji razred osnovne šole. Mnogi
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učitelji mislijo, da izvedba grafičnih tehnik vzame preveč časa in so za učence prezahtevne.
Po analizi izdelkov sklepam, da medpodročno povezovanje za učence prvega triletja ni
prezahtevno, potrebno pa je premišljeno urediti učno uro, jasno postaviti vzgojnoizobraževalne cilje, izbrati primerne metode in oblike dela. Pomembno je, da natančno
načrtujemo učne korake in dejavnosti. Tehnike različnih področij obravnavamo ločeno.
Najprej obravnavamo eno področje, nato sledi praktično delo učencev. Po končanem delu
obravnavamo drugo področje, ki ga učenci zatem konkretizirajo. Izbrani področji
dvodimenzionalnih panog naj se v uvodnem razgovoru o likovni nalogi ne prepletata med
seboj, saj to učence zmede. Lažje je, da si učni koraki učnega procesa sledijo postopoma in da
vsako področje realiziramo posebej. Na ta način tudi lažje določimo časovni okvir.
Pomembno je tudi, da za povezovanje izberemo primerne tehnike in da je njihova povezava
smiselna. Če vse to upoštevamo, medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog
učencem v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole ne more biti prezahtevno.
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4 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem se osredotočila na medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih
panog pri likovni vzgoji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Temeljni
poudarek je bil raziskati enostavne grafične tehnike in jih povezati s slikanjem ali risanjem.
Glede na postavljene hipoteze sem želela ugotoviti, ali je medpodročno povezovanje primerna
strategija za utrjevanje pojmov pri likovni vzgoji in kako povezovanje vpliva na motivacijo
učencev. Obenem me je tudi zanimalo, ali je povezovanje dveh likovnih tehnik različnih
področij za učence prezahtevno.
V diplomski nalogi sem prikazala nekaj primerov preprostih grafičnih tehnik, ki sem jih
povezala s tehnikami risanja ali slikanja. Nekaj teh primerov sem vključila tudi v učne
priprave, ki sem jih izvedla v prvem, drugem in tretjem razredu. Nastale likovne izdelke otrok
sem nato analizirala, tako kot tudi opazovalni list, ki je nastajal med učnimi urami.
Raziskava je pokazala, da je medpodročno povezovanje dvodimenzionalnih panog učencem
zelo zanimiva. Všeč jim je bilo, da so ustvarjali nekaj novega, nevsakdanjega. Učence je
najbolj motivirala izvedba grafičnih postopkov. Področje grafike jim je bilo celo bolj všeč od
risanja in slikanja. Ure so bile dinamične, kar jih je dodatno motiviralo za delo.
Pri analiziranju likovnih izdelkov v prvem razredu sem ugotovila, da lahko učenci likovne
pojme v nekaterih tehnikah intenzivneje izrazijo. Zelo malo je bilo učencev, ki so likovne
pojme izrazili na obeh področjih. Različne črte so uporabili le v grafični ali le risarski tehniki.
Tako je bilo tudi v tretjem razredu: barvne odtenke so ustvarjali le z voščenkami ali pa le z
akvarelnimi barvami. To me je presenetilo, saj sem predvidevala, da bodo učenci, ki razumejo
likovne pojme, le-te izrazili pri obeh tehnikah. V tretjem razredu sem ugotovila tudi, da je
večina učencev bolj spretna pri upodabljanju z voščenkami kot pri upodabljanju z akvarelnimi
barvami. Voščenke so jim omogočile upodabljanje podrobnosti, medtem ko pri akvarelnih
barvah tega niso mogli izvesti, saj so bili učenci slabo opremljeni z izbiro ustreznih čopičev.
V drugem razredu so učenci uspešno izvedli obe tehniki. Nastali izdelki so si podobni v tem,
da so učenci uporabljali frotirane površine za upodobitev enakih elementov (deblo, ptice).
Poleg tega so uporabljali enake odtenke barv kolaž papirja. Likovni izdelki so si zato med
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seboj zelo podobni. Menim, da se je to zgodilo zato, ker imajo učenci v tem obdobju
likovnega izražanja podobne predstave o tej temi in se v tehniki lepljenke na enak način
izražajo.
Ugotovitve odpirajo nova vprašanja, za kar bi potrebovala več njihovih izdelkov, mogoče
spremembo kriterijev za analizo likovnih izdelkov, ali pa razširitev vzorca z vključitvijo
večjega števila učencev.
Pomembno je, da se učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju srečavajo z različnimi
grafičnimi tehnikami. Ker področje grafike v prvem, drugem in tretjem razredu po številu ur
ni enakovredno ostalim štirim področjem, bi mu lahko z izvedbo različnih preprostih grafičnih
tehnik in s povezovanjem risanja in slikanja število ur povečali. Z eksperimentacijo grafičnih
tehnik in kombinacijo z dvodimenzionalnimi panogami dobimo zanimive likovne izdelke,
obenem pa učenci utrjujejo likovne pojme in spoznavajo nove. Poleg tega je povezovanje
različnih tehnik za učence dodatna motivacija za likovno ustvarjanje.
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