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LIKOVNO NADARJENI UČENCI IN POUK LIKOVNE VZGOJE NA 

RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE  

 

POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE  

V teoretičnem delu sem se najprej osredotočila na splošno nadarjenost učencev. Poskušala 

sem zajeti vse bistvene sestavine, ki so pomembne za delo z nadarjenimi učenci.  

Nato sem se podrobneje usmerila na področje likovne nadarjenosti, ki predstavlja vodilno nit 

mojega diplomskega dela. Predstavila sem značilnosti likovno nadarjenih učencev, njihovo 

odkrivanje in identifikacijo, likovni razvoj ter oblike dela v šoli in dodatne moţnosti za 

likovno nadarjene učence izven nje.  

V empiričnem delu sem se osredotočila na izvedbo učnega procesa likovne vzgoje z 

diferenciacijo likovno nadarjenih učencev. Zanimalo me je, kako v procesu likovne vzgoje 

ravnati z likovno nadarjenimi učenci in jih dodatno zaposliti pri pouku, da bodo aktivni, 

radovedni in motivirani. Izvedla sem tri učne ure v prvem razredu osnovne šole. Najprej sem 

na podlagi likovnih izdelkov izpostavila štiri učence, ki so izstopali po likovni nadarjenosti. 

Nato sem za izbrane učence pripravila dodatne aktivnosti znotraj rednega pouka likovne 

vzgoje in opazovala, kako ta dodatna aktivnost vpliva na njihovo motivacijo v učnem procesu 

ter njihovo izvirnost in samostojnost pri reševanju likovne naloge. Tako sem dobila 

podrobnejši vpogled o učinku dodatnih dejavnosti na likovno nadarjene učence in moţnostih 

dodatne zaposlitve.  

Splošni vtis glede izvedenih dodatnih dejavnosti je pozitiven, saj so se opazovani učenci 

aktivno odzvali in bili uspešni pri reševanju likovnih nalog. 

Izsledki raziskave so pokazali, da dodatne dejavnosti pozitivno vplivajo na likovno nadarjene 

učence in tudi na ostale učence v razredu. Pripomogle so h kakovostnejši likovni dejavnosti 

pri pouku likovne vzgoje. 

Izvedla sem tudi krajši intervju z akademskim slikarjem Ivanom Robom. Zanimale so me 

njegove izkušnje, ki jih je imel kot likovno nadarjen učenec v osnovni šoli in njegov pogled 

na likovno nadarjenost. 

Preko prebiranja in preučevanja literature ter izvedenih dejavnosti sem ţelela dobiti celovit 

pogled v področje likovne nadarjenosti učencev. Predstaviti sem ţelela nekaj moţnosti za 

dodatno zaposlitev likovno nadarjenih učencev ter spodbuditi tudi ostale učitelje k 

razmišljanju in oblikovanju dodatnih aktivnosti pri pouku likovne vzgoje. 
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GIFTED PUPILS IN ARTISTICAL LESSONS IN PRIMARY SCHOOL 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

In theoretical part I primarily focused on general gifts of the pupils. I tried to identify all 

crucial methods that are important for work with them. 

Next I focused on the artistic talent which represents the main topic of my diploma thesis. I 

presented the characteristics of artistically gifted pupils, their discovery and identification, 

artistic development, methods of work at school and additional possibilities for artistically 

gifted pupils outside of school. 

In the empirical part I focused on implementation of learning process of art education with 

differentiation of artistically gifted pupils. I was interested in methods of work with 

artistically gifted pupils to keep them active, curious and motivated. I implemented three 

leassons in the first class of primary school.  I started with identifiying four pupils who, based 

on their artistic makings, stood out as most artistically gifted. Then I prepared additional 

ativities for them during the normal class hours and analized how this additional activities 

influenced their motivation for learning, their originality and their self dependence when 

solving the artistic tasks. This enabled me to understand in more detail the effect of additional 

activities on artistically gifted pupils and possibilities of their additional engagement during 

lessons.  

The general impression regarding the effects of the additinal activities is positive since the 

pupils that were involved in the project responded actively and were succesfull in solving the 

artistic tasks. 

The results of my research showed that additional activities have a positive effect on 

artistically gifted pupils and also on other pupils in the same class. These activities also 

improved the overal quality of the art lessons. 

I also interviewed  academic painter Ivan Rob about his experience as artistically gifted pupil 

in primary school and about his opinion on artistic talent. 

Through studying the literature and implementing the additional activities in class my goal 

was to gain a complete view of the field of artistical talent of the pupils and  to introduce 

some possibilities for additional engagement of artistically gifted pupils and to motivate 

teachers to think about implementing additional activities for pupils during art lessons. 
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1 UVOD 
 

V niţjih razredih osnovne šole imajo učenci veliko moţnosti za likovno izraţanje. Likovno se 

izraţajo tudi pri drugih predmetih. Organizirana likovna dejavnost zasnovana na likovnih 

ciljih se izvaja le v okviru učnega procesa likovne vzgoje. Posebno skrb učitelj namenja 

ustvarjalnosti učencev in njihovi motivaciji. Še posebej je pozoren na učence s posebnimi 

likovnimi sposobnostmi, da v okviru svojih sposobnosti napredujejo. Označimo jih kot 

likovno nadarjene učence. To pa pomeni, da potrebujejo veliko pozornosti in pomoči.   

V Zakonu o osnovi šoli so nadarjeni učenci opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami, ki 

kljub nadpovprečnimi sposobnostim potrebujejo dodatno usmerjanje. Tukaj se mi zastavi 

vprašanje: Kako ravnati z likovno nadarjenimi učenci in kako jih dodatno zaposliti znotraj 

rednega pouka likovne vzgoje?  

Mnenja sem, da so učitelji premalo pozorni na vključevanje likovno nadarjenih učencev v 

učni proces in so tako kljub nadarjenosti neaktivni. Zakaj je temu tako? Mogoče zato, ker so v 

druţbi posamezna področja bolj cenjena in smo nanje bolj pozorni in občutljivi ali pa je 

problem v slabi ozaveščenosti učiteljev in ostalih delavcev šole ter študentov pedagoških 

smeri.  

Veliko likovno nadarjenih otrok tako ostane skritih in neopaţenih, kar pa ni velika škoda 

samo za njih, ampak tudi za širšo druţbo. 

V štirih letnih šolanja na Pedagoški fakulteti sem izvedela zelo malo o nadarjenih in delu z 

njimi, zato sem se tudi osredotočila prav na to področje. Več sem ţelela izvedeti o tej 

problematiki in delu z likovno nadarjenimi učenci, saj menim, da so nekoliko zapostavljeni 

glede na nekatere druge talente. 

 

V teoretičnem delu sem se osredotočila na problem nadarjenosti: torej na opredelitev 

nadarjenosti in z njo povezanih pojmov inteligence in ustvarjalnosti, področja in vrste 

nadarjenosti, značilnosti nadarjenih otrok, odkrivanja nadarjenih ter delu z njimi. Nato sem se  

usmerila v področje likovne nadarjenosti, kjer sem poskušala podrobneje predstaviti likovno 

nadarjenost, značilnosti likovno nadarjenih učencev, odkrivanje in identificiranje, njihov 

likovni razvoj ter dodatne moţnosti za njihovo izobraţevanje v šoli in izven nje.  

 

V empiričnem delu sem na podlagi likovnih del učencev ugotovila, kateri učenci kaţejo 

posebnosti likovne nadarjenosti. Nato sem oblikovala in izvedla nekaj dodatnih dejavnosti za 
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likovno nadarjene učence znotraj rednega pouka likovne vzgoje in pri tem opazovala, kako 

vplivajo na njihovo motivacijo, samostojnost in izvirnost pri reševanju likovne naloge. 

 

Namen mojega diplomskega dela je ugotoviti, kako organizirane dodatne dejavnosti vplivajo 

na likovno izraţanje nadarjenih učencev. Tako bom opozorila vse, ki se ukvarjajo z otroki, da 

kljub njihovi nadarjenosti potrebujejo našo pozornost in usmeritve. Le tako se bodo njihovi 

potenciali celostno razvili in popolnoma razcveteli. 

Poleg tega sem ţelela pokazati, da je tudi pouk likovne vzgoje mogoče diferencirati. Z 

oblikovanjem  različnih dodatnih dejavnosti za nadarjene učence tako vplivamo na njihov 

optimalni razvoj in kakovostnejši pouk. Potrebno je le nekaj volje in interesa učitelja. Za nas 

je to nekaj malega, vplivamo pa lahko, da učenci razvijajo nekaj neizmernega in velikega.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov: INTELIGENTNOST,     

USTVARJALNOST, NADARJENOST 

Pri prebiranju literature sem naletela na veliko različnih definicij nadarjenosti. Opazila sem, 

da se definicije med seboj razlikujejo, saj vsaka poudarja posamezen vidik nadarjenosti. 

Velikokrat sta skupaj z nadarjenostjo omenjena tudi pojma inteligentnost in ustvarjalnost. 

Najprej je potrebno ugotoviti ali so pojmi nadarjenost, inteligentnost ter ustvarjalnost sinonim 

za isti pojem ali so med njimi kakšne razlike. 

 

Tudi Cvetkovič Lay (1995, 15) ugotavlja: »Nadarjenost je najpogosteje povezana z 

nadpovprečno inteligenco in kreativnostjo.« 

 

2.1.1 INTELIGENTNOST 

2.1.1.1 Opredelitev inteligentnosti 

Ljudje imamo več vrst sposobnosti, le - te pa lahko razdelimo v dve temeljni skupini: telesne 

in duševne. Duševne sposobnosti so tiste, ki jih človek uporablja pri miselnem reševanju 

problemov. To so tako imenovane inteligenčne sposobnosti oz. inteligentnost. 

Psihologi so se veliko ukvarjali z vprašanjem inteligentnosti oz. s sposobnostmi, ki so z njo 

povezane, vendar kljub temu še vedno nimamo popolne definicije inteligentnosti. 

Kajti inteligentnost ni ena sama lastnost, ampak skupek funkcij, ki omogočajo reševanje 

problemov. Zato je veliko laţje opisati glavne značilnosti inteligentnega vedenja, kot pa 

oblikovati enotno definicijo inteligentnosti, saj so le - te pravzaprav sestavljene iz posameznih 

značilnosti oz. elementov inteligentnosti. (Jelenc, & Svetina, 1975) 

 

Na izviren način so po mnenju Jurmana (2004) inteligentnost preučevali trije psihologi: Binet, 

Spearman in Piaget. Vsi so se ukvarjali s pojmom inteligentnosti, vendar vsak na svoj način. 

Bineta je zanimalo, kako pri posamezniku deluje inteligentnost. Sperman se je ukvarjal z 

vsebino duševnega pojava in njegovo strukturo. Piageta pa je zanimal predvsem razvoj 

otrokovega mišljenja. Na podlagi tega imamo danes tri koncepte inteligentnosti in sicer 

funkcionalni, strukturalni in genetični koncept. 

 

Gardner (1995, 97) pravi: »Intelektualna sposobnost pomeni, da ima človek niz spretnosti, 

potrebnih za reševanje problemov, spretnosti, ki omogočajo, da rešuje resnične probleme ali 
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teţave, na katere naleti in da, kadar je potrebno, ustvari učinkovit izdelek. Pomeniti mora tudi, 

da ima človek potencial za odkrivanje in ustvarjanje problemov, s čimer ustvarja temelje za 

pridobivanje novega znanja.« 

 

Jelenc in Svetina (1975, 16) menita, da je ena izmed boljših definicij, ki vključuje vse glavne 

elemente inteligentnega mišljena Tollmanova definicija, ki pravi: »Inteligentnost je skupek 

medsebojno povezanih in odvisnih sposobnosti posameznika in sicer, da zaznava svoje okolje 

v vseh njegovih čutnih načinih, da povezuje zaznave v celotne like, jim presoja ustrezen 

pomen in vrednost ob primerjanju s preteklimi izkušnjami in da reagira na tako obdelano in 

dojeto gradivo dovolj spretno, prilagodljivo in učinkovito.« 

 

Vidimo lahko, da je definicij inteligentnosti skoraj toliko kot je raziskovalcev, ki se s tem 

ukvarjajo. Vsi potrjujejo obstoj inteligentnosti, vendar se vsak ukvarja z njo na drugačen 

način. Inteligentnost lahko omejimo na zmoţnost znajti se v novih situacijah. Za to je 

potrebno nekaj temeljnih spretnosti: spomin, logično mišljenje, splošna vednost, osnove 

matematike in sposobnost prostorskih predstav. (Nagel, 1987) 

 

2.1.2 USTVARJALNOST 

2.1.2.1  Opredelitev ustvarjalnosti 

Problem ustvarjalnosti naj bi bil toliko star kot je razvoj človeštva. Ustvariti nekaj novega, 

boljšega, nekaj, kar sploh še ne obstaja, je pri ljudeh vedno vzbujalo pohvalo in začudenje. 

Nič ni čudnega, da so produkti ustvarjalnosti vidni na vseh področjih človekove aktivnosti.  

Človekova ustvarjalnost ni samo predmet psihologije, ampak je po eni strani predmet vseh 

druţbenih ved, po drugi strani pa vseh umetniških področji. 

Za človeštvo je ustvarjalnost neizčrpna, saj se človekova ustvarjalnost spreminja z razvojem 

človeštva. Ustvarjalnost je opredeljena na nešteto načinov, ampak kljub temu definicije, ki bi 

celovito obrazloţila ta pojav ni. (Jurman, 2004) 

 

»Ustvarjalnost lahko preučujemo z različnih vidikov. Nekateri avtorji so jih zato skušali 

kategorizirati. Najpogosteje jih določujejo naslednji kriteriji: 

- ustvarjalen produkt ali doseţek, 

- osebnostne poteze ustvarjalca, 

- ustvarjalni proces in 

- interakcija posameznika z okoljem.« (Jaušovec, 1987, 5) 
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Taylor (1975, po Jaušovec, 1987, 6) pravi: »Proces ustvarjanja je sistem. Vsebuje osebnost, ki 

usmerja in oblikuje okolje, tako da transformira temeljne probleme v uspešne doseţke.«  

Podobnega mnenja je bil tudi Rogers (1959, po Jaušovec, 1987, 6): «Ustvarjalnost je 

pripravljenost, da proizvedemo nov izdelek, ki je v odnosu do realnosti. Na eni strani izvira iz 

posameznikove enkratnosti, na drugi iz stvari, dogodkov, ljudi, skratka, iz pogojev njegovega 

ţivljenja.« 

 

Ustvarjalnost se pri človeku lahko pokaţe v obliki procesa, takrat običajno zanjo uporabljamo 

izraz kreativnost. Kadar se pa ustvarjalnost pokaţe v obliki produkta človekove aktivnosti, 

običajno uporabljamo izraz ustvarjalnost v osnovnem pomenu. (Jurman, 2004) 

 

Preprosta definicija s katero lahko zaključim problem opredelitve pojma ustvarjalnosti, se 

glasi: «Pri ustvarjalnosti gre za vzpostavljanje povezav tam, kjer jih prej ni bilo.« (Keong, 

2008) 

 

2.1.2.2 Merjenje ustvarjalnosti 

Pri merjenju ustvarjalnosti se nam poraja vprašanje, kdaj lahko rečemo, da je neko človekovo 

dejanje ustvarjalno. 

Ustvarjalnost se lahko pokaţe v obliki produkta ali pa v obliki procesa človekove dejavnosti. 

Gledano objektivno, je samo produkt zanesljiv dokaz človekove ustvarjalnosti. Nekateri 

psihologi zagovarjajo stališče, da se ustvarjalnost da meriti in jo tudi merijo, npr. Guilford, 

Torrance, Pečjak, drugi pa so mnenja, da ustvarjalnosti ni mogoče meriti in jo samo 

preučujejo, npr. Trstenjak. (Jurman, 2004) 

 

Takega mnenja je tudi Jurman, ki pravi: »Ustvarjalnost je projekcija ali produkt človekove 

osebnosti. Ker je osebnost nekaj kompleksnega, je tudi ustvarjalnost nekaj kompleksnega. Ker 

pa se kompleksnega ne da meriti, se tudi ustvarjalnosti ne da meriti.« (Jurman, 2004, 128) 

 

Guilford (1971, po Jaušovec 1987), ki pa je zagovarjal stališče, da je ustvarjalnost mogoče 

meriti, je mišljene razdelil na konvergentno in divergentno.  

Za merjenje divergentnih sposobnosti je Guilford opredelil naslednje faktorje, po katerih naj 

bi bilo mogoče ovrednotiti ustvarjalno delo oz. posameznikovo ustvarjalnost v njegovem 

produktu: 

- Fluentnost: sposobnost odkrivanja različnih zamisli in rešitev, ki ustrezajo zahtevam. 
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- Fleksibilnost: sposobnost reševanja problemov na različne načine. 

- Originalnost: sposobnost, da proizvedemo nenavadne, nove rešitve. 

 

Učitelji in starši lahko tudi brez testov ustvarjalnosti, s pozornim opazovanjem 

posameznikovega vedenja ugotovijo ali ima otrok potenciale ustvarjalnosti. Vendar nam testi 

ustvarjalnosti pomagajo, da dobimo bolj veljavne dokaze o otrokovi ustvarjalnosti. 

Torrance (1974, po Jaušovec 1987) navaja številne značilnosti, na katere naj bi bili pozorni 

pri ocenjevanju učenca. Pomembna vira informacij sta otrokova dejavnost in doseţki. 

Pri vrednotenju ustvarjalnih doseţkov, kot so spisi, likovni izdelki in interpretacije šolskih 

poskusov, bi se moral učitelj osvoboditi posameznih vzorcev, pa čeprav naj bi bili »pravilni«.  

 

2.1.3  NADARJENOST 

2.1.3.1 Opredelitev nadarjenosti 

Definiranje nadarjenosti je izjemnega pomena, saj je od tega odvisno, katere učence bomo 

opredelili kot nadarjene in tako poskrbeli za razvoj njihovih potencialov. 

Obstaja veliko različnih definicij nadarjenosti, ki pa se med seboj razlikujejo, saj avtorji 

pojasnjujejo pojem nadarjenosti iz različnih vidikov ter poudarjajo posamezna področja. 

V nadaljevanju sem bom dotaknila nekaterih pomembnejših definicij. 

 

Prvi je pojem nadarjenost strokovno uporabil ameriški psiholog Terman, ki je nadarjenost 

opredelil z visoko stopnjo inteligentnosti, saj naj bi po njegovem nadarjeni imeli IQ 140 in 

več. (Jurman, 2004) 

  

Pri preučevanju nadarjenosti, so se kasneje psihologi in drugi strokovnjaki poleg 

inteligentnosti usmerili tudi k nekaterim drugim osebnostnim lastnostim. 

 

Gallager pravi: »Nadarjeni otroci so tisti, ki zmorejo doseči visoke uspehe, ali tisti, ki imajo 

potencialne sposobnosti za eno izmed naslednjih področji: splošno intelektualno sposobnost, 

specialne akademske sposobnosti, ustvarjalno in produktivno mišljenje, vizualne in druge 

umetnosti, sposobnost za vodstvo, psihomotorične sposobnosti.« (Jurman, 2004, 147) 

 

Nagel (1987) pa je mnenja, da lahko govorimo o nadarjenosti takrat, kadar je otrok na 

določenih področjih svojega razvoja občutno nad ostalimi vrstniki. Otrokova nadarjenost oz. 

dispozicija pa se lahko izraţa na različnih področjih. Po njegovem mnenju obstajajo štiri vrste 
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nadarjenosti: splošna intelektualna nadarjenost, umetnostna nadarjenost, psihomotorična ter 

socialna nadarjenost. 

 

Gagne razlikuje med nadarjenostjo in talentom. Nadarjenost opredeli kot izrazito 

nadpovprečno razvitost ene ali več sposobnosti, talentiranost pa opredeli kot nadpovprečnost  

na enem ali več področjih človekove aktivnosti. Vsak, ki je talentiran, naj bi bil tudi nadarjen, 

medtem ko obratno pa ne nujno drţi, saj tisti, ki je nadarjen ni nujno, da je tudi talentiran. 

(Jurman, 2004) 

 

Podobnega mnenja je tudi George (1997), ki pravi, da so nadarjeni učenci tisti, ki kaţejo 

nadpovprečne uspehe na različnih področjih dejavnosti. Talentirani pa kaţejo nadpovprečne 

uspehe le na enem področju dejavnosti. 

 

Ogilvie (1973,  po George 1997) je oblikoval široko definicijo v katero je zajel tako nadarjene 

kot tudi talentirane posameznike. Nadarjenost po njegovem mnenju pomeni, da posameznik 

izstopa po splošnih ali specifičnih sposobnostih na širokem ali ozkem področju njegovega  

delovanja. Upošteva šest področji: fizični talent, mehanske sposobnosti, vizualne sposobnosti 

in sposobnosti nastopanja, izjemno sposobnost vodenja in druţbeno ozaveščenost, kreativnost 

in visoko inteligentnost. 

 

Renzulli (1986, po Ţagar 2006) nadarjenost opredeli kot produkt interakcije med tremi 

psihološkimi sestavinami: nadpovprečnimi sposobnostmi, ustvarjalnostjo in motivacijo.  

 

 

Slika 1: Renzullijev trikroţni model nadarjenosti  (Jurman, 2004, 168) 
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Glede na predstavljen model Renzulli razlikuje med dvema vrstama nadarjenosti: akademsko 

oz. učno - lekcijsko in kreativno - produktivno. Prvo je mogoče ugotoviti z različnimi testi 

inteligentnosti in se kaţe kot uspešnost pri šolskem učenju. Druga vrsta nadarjenosti pa se 

kaţe v uporabi informacij in miselnih procesov na izviren način.  

Po tem modelu so oblikovali tudi Koncept odkrivanja nadarjenih v Sloveniji. Strokovnjaki so 

mnenja, da Renzullijev trikroţni model predstavlja nazoren okvir nadarjenosti, saj ima 

temeljne sestavine dobrega modela: konsistentnost, logičnost, enostavnost in izčrpnost. 

(Ţagar, 2006). 

 

Marlandova definicija pa razčlenjuje in konkretizira Renzullijevo delitev nadarjenosti na 

akademsko in kreativno - produktivno. Marlandova definicija je zapisana tudi v ameriškem 

Zakonu o izobraţevanju nadarjenih iz l. 1978  in pravi: «Nadarjeni in talentirani so tisti otroci 

in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali 

visoke doseţke ali skrite potenciale na intelektualnem področju, na področju ustvarjalnosti, na  

specifičnem akademskem področju, v vodenju ali v vizualnih ali izvajalskih umetnostih in ki 

potrebujejo poleg rednega učnega programa tudi posebej prilagojene programe in aktivnosti.« 

(Ţagar, 2006, 12) 

 

Ta definicija je ena najbolj priznanih in razširjenih v svetu, saj je zelo splošna in široko 

opredeljena. Priznava nadarjenost kot splošno ali specifično ter kot dejansko ali potencialno.  

 

Poudarja tudi, da nadarjeni učenci poleg rednega pouka potrebujejo tudi dodatne prilagojene 

programe in aktivnosti. (Ţagar, 2006). 

 

Vse te predstavljene definicije kaţejo na razvoj pojma in opredelitev nadarjenosti, najprej kot 

neke splošne »šolske« inteligence, do opredelitve nadarjenosti kot splošnih in specifičnih 

sposobnosti posameznika na različnih področjih njegovega delovanja. 

 

Zaključimo lahko, da obstaja razlika med inteligentnostjo, nadarjenostjo in ustvarjalnostjo. 

Inteligentnost je predvsem kognitivni človekov potencial, saj se ne napaja iz celotne strukture 

človekove osebnosti, ampak samo iz sposobnosti, medtem ko pa je nadarjenost celotni 

potencial človekove osebnosti. Ta se napaja enakovredno iz celotne strukture človekove 

osebnosti in predstavlja večji in bolj eksploziven človekov potencial. (Jurman, 2004) 
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Teţko je poiskati pravo in najboljšo definicijo nadarjenosti, saj so predstavljeni avtorji 

delovali v različnem času in okolju. Poleg tega je nadarjenost druţbeno pogojena, zato je 

teţko oblikovati definicijo, ki bi bila splošno priznana in bi temeljila na enotni teoriji. Glavna 

naloga je, da prepoznamo nadarjenega otroka oz. njegov potencial in ga ustrezno usmerjamo 

in razvijamo.  

 

2.1.3.2 Vrste nadarjenosti 

Nagel (1987) razlikuje med štirimi vrstami nadarjenosti. 

• Splošna intelektualna nadarjenost: 

- hitro dojemanje 

- dobra učljivost 

- velika spominska sposobnost 

- sposobnost za duhovne doseţke na mnogih področjih (naravoslovje, jezik, logično 

mišljenje …) 

 

• Umetnostna nadarjenost: 

- doseţki na področju umetnosti 

- sposobnost za izvajalske in vizualne umetnosti 

- kreativno in produktivno mišljenje 

Umetnostna nadarjenost se navadno pojavi ţe v zgodnjih letih otroštva. Otroci pokaţejo 

zanimanje za igranje klavirja, likovno izraţanje … 

 

• Psihomotorična nadarjenost: 

- telesna spretnost na področju športa, plesa, ročnih del  

Pomembna je na vseh področjih, kjer gre za telesno spretnost; torej pri športniku, plesalcu, 

finomehaniku ter rezbarju … 

 

• Socialna nadarjenost: 

- dobra komunikacija 

- sposobnost empatije 

- pripravljenost pomagati 

- sposobnost vodenja 

Ta vrsta nadarjenosti je pomembna tako za učitelja, psihologa ali prodajalca. 
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George (1997) pa nadarjenost razdeli na šest področji: 

- splošna umska sposobnost 

- specifična akademska sposobnost 

- kreativno in ustvarjalno mišljenje 

- voditeljska sposobnost in druţbena zavest 

- dar za vizualne in odrske umetnosti 

- psihomotorične sposobnosti 

 

George (1997) posebej izpostavi specifično akademsko sposobnost, kjer se kaţe talent na 

določenem predmetnem področju, medtem ko jo Nagel (1987) uvršča kar med splošno 

intelektualno nadarjenost. Mnenja je, da se redko splošna intelektualna nadarjenost omeji 

samo na eno vedo, čeprav se dogaja tudi to. Ne nameni ji tako velike pozornosti, saj po 

njegovem mnenju nadarjenost zajema več vednostnih in učnih področji. 

George na svoj seznam nadarjenosti dodaja še kreativno in ustvarjalno mišljenje, ki pa pri 

Nagelu ni direktno izpostavljeno. 

 

Lahko trdimo, da je nadarjenosti več vrst. Avtorji se glede vrst in števila nadarjenosti ne 

strinjajo povsem, vendar vsi zajemajo bistvena področja nadarjenosti.  

V diplomski nalogi se bom predvsem osredotočila na likovno nadarjenost, ki jo posamezni 

avtorji različno kategorizirajo. Po Gardnerju spada med prostorsko inteligenco, kamor uvršča 

tudi likovno nadarjenost, po Georgu na dar za vizualne in odrske umetnosti, Nagel pa jo uvrša 

med umetnostno nadarjenost. 

 

2.2 ZNAČILNOSTI NADARJENIH OTROK 

Velikega pomena za starše, učitelje in ostale delavce v šolstvu je, da poznajo značilnosti 

nadarjenih otrok in so nanje pozorni. Nadarjenost se lahko opazi ţe v zgodnjem otroštvu, zato 

je pomembno, da so tako starši kot ostali, ki so v stiku z otroki,  pozorni na posamezne 

simptome in le - te pravilno razumejo. Le tako bo nadarjenemu otroku omogočen optimalen 

razvoj njegovih potencialov.  

 

Avtorji različno kategorizirajo značilnosti nadarjenih otrok, vendar se glavni znaki 

nadarjenosti pri vseh strokovnjakih ponavljajo. Večinoma opisujejo splošne značilnosti 

nadarjenih otrok oz. največkrat prisotne značilnosti.  
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Nagel (1987, 20) je značilnosti nadarjenih otrok razdelil na štiri skupine: 

»1. Učne značilnosti: 

- Nadarjeni mnogo vedo o veliko različnih stvareh. 

- Njihov besednjak je za njihovo starost nenavaden. 

- Njihov jezik je izrazito bogat, izdelan in tekoč. 

- Hitro si zapomnijo dejstva. 

- Hitro uvidijo vzročno - posledične odnose. 

- Iščejo skupne značilnosti in razlike. 

- Hitro spoznajo načela, na katerih temeljijo stvari. 

- Hitro znajo ustvariti veljavne posplošitve. 

- So dobri opazovalci. 

- Na svojo pobudo zelo veliko berejo in dajejo prednost knjigam za odrasle. 

- Poskušajo razumeti zapletene stvari tako, da jih razstavljajo v pregledne enote. 

- V svojih izvajanjih kaţejo, da mislijo kritično, neodvisno in vrednostno. 

 

2. Motivacija: 

- Nadarjeni se določenim problemom povsem predajo. 

- Prizadevajo si, da bi naloge vedno povsem rešili. 

- Pri rutinskih nalogah se zlahka dolgočasijo. 

- Če jih naloga zanima, ne potrebujejo skoraj nobene zunanje motivacije. 

- Teţijo k popolnosti. 

- So samokritični. 

- Ne zadovoljijo se hitro s svojim tempom ali rezultatom. 

- Radi delajo neodvisno, da bi imeli dovolj časa za lastno mišljenje o problemu. 

- Zastavijo si visoke storilnostne cilje in rešujejo (samo) zastavljene naloge z minimalnimi 

navodili in pomočjo odraslih. 

- Zanimajo jih mnogi »odrasli problemi« kot religija, politika, spolnost. 

 

3. Ustvarjalnost: 

- Nadarjeni stalno sprašujejo o vsem mogočem. 

- Rojevajo veliko idej ali problemskih rešitev. 

- Pogosto dajejo nenavadne, redke ali bistre odgovore. 

- Svojega mnenja ne prikrivajo. 

- Nobene vrednosti ne odmerjajo rutinskim rešitvam in pri reševanju problemov tudi tvegajo. 
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- V mislih si zamišljajo poloţaje in spreminjajo ideje. 

- Kaţejo izrazit čut za humor, ne prenesejo pa otroškega prisilnega vedenja. 

- Ljubijo lepoto in so odprti za okusne detajle. 

- Izrazito se zanimajo za ustvarjalne dejavnosti, na primer za karikature, ples, petje, literaturo, 

glasbo. 

- Imajo domiselne, originalne predstave. 

 

4. Socialne lastnosti: 

- Nadarjeni se veliko ukvarjajo s pojmi pravica - krivica, dobro - zlo in so se pripravljeni 

angaţirati proti »avtoritetam«. 

- Niso za večino za vsako ceno. 

- Ne bojijo se biti drugačni ali izzivati. 

- So individualisti. 

- Ne sprejemajo nobenega mnenja avtoritet, ne da bi ga prej kritično preverili. 

- Prevzemajo odgovornost in so pri načrtovanju in organizaciji zanesljivi. 

- Praviloma enako dobro shajajo z vrstniki in odraslimi, vendar raje poiščejo prijateljstvo med 

enako sposobnimi. 

- Nagnjeni so k odločanju o drugih in o poloţaju. 

- Znajo se vţiveti v druge in so zato dovzetni za politične in socialne probleme.« 

 

Jurman (2004) je znake, s katerimi lahko ocenimo nadarjenost posameznika, razdelil na 

zunanje in notranje. 

Zunanji znaki se kaţejo preko delovanja v socialnem okolju oz. obnašanja in jih je mogoče 

opazovati. Med najpogostejše pokazatelje, s katerimi lahko ocenimo nadarjenost uvrša: 

posamezne značilnosti otrokovih staršev, neutrudno otrokovo dejavnost, radovednost in 

zanimanje za mnoge stvari, prejete nagrade in priznanja, doseganje kvalitativno drugačnih 

rezultatov, doseganje visokih rezultatov brez naprezanja, zgodnje in obširno branje literature. 

Notranje znake pa lahko merimo z različnimi testi in lestvicami nadarjenosti, ki nam 

omogočajo, da izzovemo otrokovo osebnost oz. njegove osebnostne lastnosti. To so lastnosti, 

ki izvirajo iz njegovega energetskega potenciala in se kaţejo v preveliki količini energije 

njegove osebnosti. Nekaj osebnostnih lastnosti nadarjenih: nekonformizem, sintetično 

mišljenje, domišljija, enostavne rešitve, moralna čvrstost, neprilagodljivost, antropološka 

usmerjenost, nepopustljivost, razsipanje znanja, dvom o obstoječem ipd. 
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Kot poudarja Koren (1989, 19): «Imamo številne značilnosti, ki nam, v primeru da so pri 

posameznikih močno izraţene, pomagajo prepoznati nadarjene posameznike. Zagotovo 

obstajajo tudi številne druge lastnosti, ki niso omenjene, ker je nemogoče zajeti vse izrazno 

bogastvo različnih oblik obnašanja vseh nadarjenih učencev.« 

 

Zavedati se moramo, da so nadarjeni otroci taki kot vsi drugi in imajo tako dobre kot tudi 

slabe lastnosti. Napačno je prepričanje, da so si vsi nadarjeni otroci podobni, saj so heterogena 

skupina, ki se med seboj zelo razlikuje. Posameznik navadno kaţe več znakov nadarjenosti 

hkrati, nobeden pa nima vseh opisanih značilnosti npr. nadarjen otrok na likovnem področju 

bo kazal povsem drugačne znake, kot nadarjen na področju matematike.  

 

Na splošno lahko sklenemo, da je za nadarjene otroke značilno, da so sposobni celovito 

sodelovati pri reševanju problemov in načrtovanju. To jim omogoča tudi večjo samostojnost 

pri učenju. So manj dovzetni za vplive mišljenja večine, saj samostojno sodijo in sami 

naredijo temeljno analizo problema. Vse to povečuje njihovo zanimanje za neodvisno učenje 

in sposobnosti, da prevzamejo odgovornost za svoje lastne ideje in njihovo izvedbo. 

(Cvetković Lay, 2002) 

 

Težave in  problemi nadarjenih 

Kljub sposobnostim in doseţkom na različnih področjih, se nekateri nadarjeni srečujejo z 

mnogimi teţavami. V šoli se velikokrat dolgočasijo, saj prej opravijo nalogo in postanejo 

nemotivirani. Nekateri so osamljeni, ker jih ostali otroci ne razumejo, saj so sami veliko bolj 

»zreli«. Lahko se pojavi tudi zavist pri ostalih otrocih zaradi bojazni, da se bo razkrila njihova 

povprečnost. Posledica tega pa je nezadovoljnost, depresija, osamljenost in socialna izolacija 

nadarjenih otrok. (Nagel, 1987) 

 

Tunnicliffe (2010) opozarja na neenakomeren razvoj, ki je lahko velikokrat teţava nadarjenih 

otrok. Njihov kognitivni razvoj velikokrat prehiteva psihološki, socialni in emocionalni razvoj 

in povzroči naslednje teţave in probleme: 

- neusklajenost med idejami oz. nameni in fizično nesposobnostjo za njihovo 

realizacijo, 

- razmišljajo, berejo in razumejo posamezna vprašanja, ki pa jih niso zmoţni razumeti 

na emocionalni ravni, 
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- intelektualno so velikokrat  izolirani od vrstnikov, saj so njihovi interesi drugačni oz. 

višji in 

- rajši poiščejo druţbo starejših oz. odraslih. 

Bolj kot so otroci nadarjeni, večja je neusklajenost med psihičnim in mentalnim razvojem, kar 

povzroči zmedenost, odtujitev, ţalost in ranljivost. 

 

Seveda mnogi nadarjeni nimajo nobenih teţav. Zelo veliko je odvisno od otrokove osebnosti 

in njegovega značaja. Nekateri otroci s svojimi sposobnostmi pripomorejo h kakovostnejšemu 

delu v razredu. Prevzamejo lahko vlogo vodje, pomagajo šibkejšim učencem, aktivno 

sodelujejo pri pouku … Nekateri nadarjeni pa so tihi, srameţljivi, osamljeni in zaprti vase. 

Taki otroci se ne bodo izpostavljali, zato je naša naloga, da jih opazimo in pomagamo pri 

razvoju njihovih potencialov. (Nagel, 1987) 

 

Velikega pomena so tudi različni opisi značilnosti nadarjenih otrok, ki lahko staršem, 

učiteljem in pa tudi otroku samemu pomagajo za laţjo identifikacijo in prepoznavanje 

nadarjenosti. 

 

2.3 ODKRIVANJE NADARJENIH 

»Če nočemo, da bi se zaradi neustreznih domačih razmer in vzgoje ali zaradi neustreznega 

šolskega poučevanja izgubil velik del zelo bistrih otrok in če hočemo na vsakega bistrega 

otroka vplivati, da čim bolj razvije svoje dobre sposobnosti in lastnosti, je naša prva naloga, 

da takega otroka pravočasno in zanesljivo odkrijemo.« (Jelenc, & Svetina, 1975, 42) 

 

Jurman (2004) pri odkrivanju nadarjenih postavi dve temeljni vprašanji: 

- Kdaj je primeren čas za odkrivanje nadarjenih otrok? 

- Kateri znaki njihovega socialnega okolja in obnašanja označujejo to značilnost? 

Prvo vprašanje je povezano z obdobjem otrokovega osebnostnega razvoja, v katerem je 

struktura osebnosti ţe tako čvrsta, da lahko opredelimo posameznikove stalne lastnosti. Glede 

na analizo ţivljenja nadarjenih ljudi, naj bi bilo najprimernejše obdobje za odkrivanje 

nadarjenih, obdobje pubertete. To obdobje naj bi bilo najprimernejše za odkrivanje splošne 

inteligentnosti, medtem ko pa je specifično nadarjenost za posamezno področje mogoče 

odkriti ţe prej.  

Zavedati se moramo, da odkrivanje nadarjenosti v pubertetni ni edino pravo, saj se 

nadarjenost lahko pokaţe ţe v zgodnjih letih, lahko pa tudi v času odraslosti. Potrebno je tudi 
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upoštevati, kakšne moţnosti je imel posameznik za razvijanje svojega potenciala. Ugodne 

razmere v druţbi spodbujajo zgodnejše razvijanje nadarjenih, neugodne pa poznejše.  

Drugi kriteriji odkrivanja nadarjenosti pa se nanašajo na odkrivanje znakov, ki kaţejo na 

posameznikovo delovanje v socialnem okolju in njegove osebnostne lastnosti. S pomočjo 

vseh teh znakov (glej poglavje 2. 2) lahko oblikujemo oceno o nadarjenosti posameznika. 

 

Pri odkrivanju nadarjenih  razlikujemo dva osnovna pristopa:  

• spontano opazovanje, registriranje in opisovanje značilnosti nadarjenosti, ki jo določeni 

posamezniki izraţajo in 

• organizirano, sistematično določevanje nadarjenosti v definirani skupini nadarjenosti. 

V znanstvenih raziskavah primerjajo oba pristopa. V aktivnostih, ki imajo konkretne namene, 

kot je identifikacija nadarjenih v šoli, kateri cilj je podpora razvoju potencialno nadarjenih, je 

mogoča edino organizirana dejavnost z izdelano strategijo in dokazano metodologijo. 

Pri identifikaciji nadarjenih učencev je treba vzeti v obzir nekaj osnovnih načel: 

1. Obstajajo različne vrste nadarjenosti in sposobnosti ter njihove kombinacije, zato ni 

neke univerzalne identifikacijske metode, ampak je potrebno oblikovati posamezne 

specifične postopke za odkrivanje tipa nadarjenosti. 

2. Vsak program identifikacije mora odstopati od kompleksnosti in medsebojne 

pogojenosti faktorjev, ki rezultirajo pojavom nadarjenosti. 

3. V vsakem programu identifikacije se mora poleg kvantitativnega pristopa nadarjenosti 

(standardizirani testi) zagotavljati tudi kvalitativni pristop. 

4. Oblikovanje identifikacije je odvisno tudi od najoptimalnejše kronološke dobe 

posameznika. Identifikacija se mora organizirati kot kontinuiran proces. 

5. Metode identifikacije je potrebno prilagajati konkretnim situacijam. (Koren, 1989) 

 

Imamo veliko različnih metod, tehnik, oblik in načinov, ki nam pomagajo pri identifikaciji 

učencev. Vse te različne postopke lahko razdelimo na dve metodološki kategoriji: 

- merjenje 

- ocenjevanje 

Glede na to, da ocenjevanje lahko delimo še na: direktno oz. neposredno in indirektno oz. 

posredno, identifikacijske postopke razdelimo v tri osnovne oblike: 

- ocenjevanje lastnosti posameznika (direktno), 

- ocenjevanje mentalnih in materialnih izdelkov posameznika (indirektno) in 

- merjenje stopnje razvitosti lastnosti posameznika. 
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Podrobneje so osnovne oblike identificiranja predstavljene v spodnji tabeli. (Ferbeţer, 1998) 

 

 

Slika 2: Osnovne oblike identifikacije nadarjenih (Ferbeţer, 1998, 38) 

 

Danes se poudarja neprekinjenost razvoja nadarjenosti, potreba za spremljanje identificiranih 

ali še neidentificiranih posameznikov in potreba za kontinuirano ponavljanje postopkov 

identifikacije. »Trda« identifikacija se opušča, saj jo nadomeščajo fleksibilnejši postopki.  

Vse otroke se vključi v »obogateno učno izkustvo« in se opazuje njihov razvoj. Tako se od 

celotne populacije izločijo manjše skupine za intenzivnejše delo, nato pa še posamezniki za 

individualno delo. (Ferbeţer, 1998) 

 

2.3.1 ODKRIVANJE NADARJENIH PO MODELU KONCEPTA 

Dokument Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni OŠ je bil sprejet na seji 

Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraţevanje leta 1999. Pripravila ga je 

Delovna skupina za pripravo koncepta dela z nadarjenimi učenci. Z uvedbo devetletne 

osnovne šole na drţavni ravni je postalo izvajanje Koncepta obvezno. 

 

Ker nimamo splošno sprejete teorije nadarjenosti, so slovenski psihologi in strokovnjaki pri 

oblikovanju Koncepta upoštevali Renzullijev trikroţni model nadarjenosti ter izhajali iz 

Marlandove definicije nadarjenosti (glej poglavje 2. 1. 3. 1) 

Odkrivanje nadarjenosti po Konceptu poteka po treh stopnjah: evidentiranje, identifikacija ter 

seznanitev in pridobitev mnenja staršev. (Ţagar, 2006) 
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A) EVIDENTIRANJE 

Pri evidentiranju gre za nekakšno presajanje širše skupine učencev, katere v naslednji 

stopnji identificirajo s pomočjo veljavnih psiholoških preizkusov in ocenjevalnih lestvic. 

Pri evidentiranju uporabimo ţe znane informacije o posameznih učencih, ki so naslednje: 

- učni uspeh 

- doseţki 

- učiteljevo mnenje 

- tekmovanja 

- hobiji 

- mnenje šolske svetovalne sluţbe 

 

Namen evidentiranja je predvsem racionalizirati postopek odkrivanja nadarjenih učencev, saj 

se tako izognemo zamudnemu in dragemu testiranju vseh učencev na šoli.  

V skupino evidentiranih so vključeni vsi učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od šestih kriterijev. 

To je širša skupina učencev, kot naj bi bila skupina nadarjenih. 

 

B) IDENTIFIKACIJA 

Zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo ţe evidentiranih učencev. Identifikacija 

poteka po naslednjih merilih: 

• ocena učiteljev 

• test sposobnosti: individualni ali skupinski testi, npr. 

- WISC(Wechslerjeva lestvica inteligentnost za otroke) 

- Ravnove progresivne matrice 

• test ustvarjalnosti: 

- Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja 

- TTCT 

Učenca identificiramo kot nadarjenega, če je pri vsaj enem od meril dosegel nadpovprečni 

rezultat.  

 

C) SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV  

To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, pri kateri svetovalna sluţba skupaj z 

razrednikom seznani starše o otrokovi nadarjenosti in pridobi tudi njihovo mnenje o 

nadarjenosti. 
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Proces odkrivanja nadarjenih ni enak v vseh treh obdobjih devetletne osnovne šole. 

Praviloma se v prvi triadi izvede samo evidentiranje. V drugi in po potrebi tretji triadi pa 

se izvede tudi identifikacija ter seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja, saj je 

nadarjenost pri tej starosti ţe toliko oblikovana, da jo je potrebno natančnejše določiti s 

pomočjo objektivnih pripomočkov.  

 

Ugotovitev o učenčevi nadarjenosti se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora pri 

katerem sodelujejo tudi šolska svetovalna sluţba in koordinator za delo z nadarjenimi. (Ţagar, 

2006) 

 

2.3.2 NAPAKE IN TEŢAVE PRI IDENTIFIKACIJI NADARJENIH 

Odkrivanje nadarjenih je zapleten in občutljiv postopek, saj vpliva na nadaljnji razvoj 

posameznika. Vzroki za spregledanje nadarjenih otrok so lahko: neprimerni merski 

instrumenti, neprimeren časa in način identifikacije, neprepoznavanje nekaterih kategorij 

nadarjenih (npr. otroci z razvojnimi pomanjkljivostmi, otroci iz neugodnih druţinskih okolij, 

kulturno prikrajšani, učno neuspešni ... ), pomanjkanje izkušenj, spolna pristranost, različne 

napake ocenjevanja, enodimenzionalno ocenjevanje učenčeve nadarjenosti, precenjevanje 

pridnih … 

 

Poleg nevarnosti, da nadarjenosti sploh ne odkrijemo, obstaja nevarnost, da jo prepozno 

odkrijemo. Teţje je identificirati nadarjenost takrat, ko v otrokovem vedenju ţe prevladujejo 

nekateri vzorci, ki onemogočajo razvoj talentov.  

Pravočasna identifikacija je potrebna predvsem zaradi druţbenega in subjektivnega pomena 

uresničitve sposobnosti posameznikovih potencialov. V oţjem, psihološkem smislu, pa je 

pomembna zaradi razvijanja samozaupanja, emocionalnih osnov kreativnosti, pravočasne 

usmerjenosti, motivacije in interesov. (Ferbeţer, 1998) 

 

Jurman (2004) pri odkrivanju in ozaveščanju nadarjenih opozarja na dve hudi zmoti, ki imata  

negativne posledice. 

1.  Učitelji in vzgojitelji velikokrat razglašajo za nadarjene tiste učence, ki so dinamični in 

prilagodljivi, sicer so ti učenci visoko inteligentni, vendar niso nadarjeni. 

Največjo napako pri ozaveščanju pa naredijo starši, saj velikokrat prehitro in prezgodaj ter na 

premalo preverjen način zaključijo, da je njihov otrok nadarjen in ga razvijajo v smeri, kjer je 

pokazal dobre doseţke. Otroci lahko v nekem obdobju pokaţejo izjemne doseţke na 
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posameznih področjih, nato pa v naslednji razvojni dobi to izgine. Če starši nadaljujejo z 

usmerjanjem otrok tudi takrat, ko neka »nadarjenost« mine, pogosto iz takih otrok nastanejo 

»profesionalci« za posamezno področje. Taki učenci kasneje tudi doseţejo pomembne 

poloţaje na svojem področju. Čeprav se jih drţi oznaka »nadarjeni«, jih druţba kritično 

presoja in jim »naziva« nadarjenosti ne priznava. Taki ljudje v svoji notranjosti trpijo, zato se 

opirajo na svoj druţbeni poloţaj, ki jim daje moč in od koder črpajo samopotrditev.        

2. Pri ozaveščanju nadarjenosti se lahko pojavi tudi zmota, ki je politične narave. Določene 

kulture in politične skupine razglasijo nekatere šibke ustvarjalce za visoko ustvarjalne in  

nadarjene. Take osebe dobijo druţbeni poloţaj visoko priznanega »strokovnjaka« na 

posameznem področju, čeprav po svojih produktih navadno sodijo med inteligentne in ne med 

nadarjene osebe. Velikokrat politični sistem ne priznava ustvarjalnega dela nadarjenih in so 

pri nagrajevanju izločeni iz konkurence, zaradi njihovega nekonformizma, svobodnosti, 

nepredvidljivosti, neopredeljenosti ter neprilagojenosti posameznim sistemom.  

 

Vsi otroci imajo pravico razvijati svoje potenciale in se celostno razvijati, to velja tudi za 

nadarjene. Zato je pomembno, da njihove talente čim prej odkrijemo in jim tako ponudimo  

primerne programe ter omogočimo optimalen razvoj potencialov. To naj bi bil cilj tako šolske 

kot tudi druţinske vzgoje. 

Vsak nadarjen učenec je zgodba zase, zato bi bilo potrebno pri delu z njim imeti v mislih 

Goethejovo misel: «Če posameznika presojaš takšnega kakršen je, bo ostal takšen, če pa ga 

vidiš takšnega kot bi naj bil in kot more biti, bo tak tudi postal.« 
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2.4 DELO Z NADARJENIMI OTROKI 

2.4.1 ZAKON O OSNOVNI ŠOLI IN NADARJENI UČENCI 

V Zakonu o osnovni šoli (Šolska zakonodaja v 9-letni osnovni šoli, 2002) je tudi nekaj 

zapisanega o pravicah in delu z nadarjenimi učenci. 

  

V 2. členu najdemo med cilji osnovnošolskega izobraţevanja tudi naslednja dva cilja, ki se 

nanašata na nadarjene učence: 

– omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja ter 

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doţivljanje umetniških del in za umetniško 

izraţanje. 

 

V 11. členu so opredeljeni učenci s posebnimi potrebami, med katere spadajo tudi nadarjeni. 

Zapisano je, da je vsem učencem s posebnimi potrebami potrebno zagotoviti ustrezne pogoje 

za njihovo vzgojo in izobraţevanje. Poleg tega imajo pravico do individualiziranih programov  

vzgoje in izobraţevanja. Naloga osnovne šole je, da otrokom s posebnimi potrebami zagotovi 

strokovne delavce za pripravo, izvedbo in evalvacijo individualiziranih programov. 

 

12. člen govori o izobraţevanju učencev s posebnimi potrebami. Zapisano je, da se 

izobraţevanje posebej nadarjenih učencev izvaja v skladu s tem zakonom tako, da jim šola 

prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike 

individualne in skupinske pomoči. 

 

18. člen učencem s posebnimi potrebami omogoča moţnost prilagoditve obveznih in izbirnih 

predmetov. 

 

V 20. členu je opredeljen razširjen program, kamor spada tudi dodatni pouk in interesne 

dejavnosti. 

 

Dodatni pouk pa je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene 

standarde znanja. To določa 23. člen. 
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V 79. členu je zapisano, da mora šola učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v učenju 

omogočiti, da prej kot v devetih letih končajo osnovnošolsko izobraţevanje. O tem določa 

učiteljski zbor v soglasju s starši. 

 

Od 88. do 92. člena so zapisane določbe o moţnostih izobraţevanja na domu, kar je novost v 

naši zakonodaji. Gotovo je to ena izmed moţnosti tudi za nadarjene učence in tiste, za katere 

straši menijo, da potrebujejo individualiziran pristop. 

 

95. člen govori, da mora šola voditi zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč in 

svetovanje, kamor spadajo tudi nadarjeni. (glej 12. člen) 

(Šolska zakonodaja v 9-letni osnovni šoli, 2002) 

 

Iz zapisanega lahko vidimo, da je skrb za nadarjene in delo z njimi ena izmed obveznih vsebin 

dela vsake osnovne šole. 

V Zakonu o osnovni šoli je torej opredeljeno in načrtovano tudi delo za nadarjene učence, saj 

imajo vsi pravico do primernega in ustreznega izobraţevanja. Skrb za nadarjene je del 

programa vsake šole, ki mora zagotoviti primerne oblike in metode dela, primerne kadrovske 

pogoje ter kontinuirano spremljanje njihovega razvoja. Le tako bodo zagotovljeni vsi ustrezni 

pogoji za njihovo vzgojo in izobraţevanje. 

  

2.4.2 OBLIKE DELA 

Glede na določilo 40. člena iz Zakona o osnovni šoli, v prvi triadi učitelj diferencira delo pri 

pouku  v obliki notranje diferenciacije. V drugi triadi in 7. razredu delo pri pouku organizira v 

obliki fleksibilne diferenciacije, v 8. in 9. razredu pa se posluţuje tudi oblik delne zunanje 

diferenciacije. (Šolska zakonodaja v 9-letni osnovni šoli, 2002) 

 

Pojem diferenciacija se velikokrat pojavlja skupaj s pojmom individualizacija, vendar ju ne 

smemo poistovetiti, saj nimata popolnoma enakega pomena. 

Učna diferenciacija je opredeljena kot preteţno organizacijski ukrep, s katerim poskuša šola 

čim bolj demokratično in humano usmerjati učence po določenih učnih ali drugih razlikah v 

občasne ali stalne, homogene ali heterogene učne skupine ter tako omogočiti čim bolj 

prilagojen pouk in učenje.  
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Učna individualizacija pa se bolj prilagodi in spusti do učnih in drugih potreb ter posebnosti 

vsakega učenca posebej. (Strmčnik, 1993) 

 

Učna diferenciacija in individualizacija sta pomembni obliki šolskega dela, saj vplivata tudi 

na optimalnejši razvoj nadarjenih učencev. Imamo veliko najrazličnejših organizacijskih 

modelov, vendar vsi temeljijo na dveh izhodiščih: na hitrejšem tempu napredovanja oz. 

akceleriranju ali na poglabljanju in razširjanju vsebinskih programov. Obe izhodišči se 

razlikujeta, vendar hkrati tudi prepletata. (Strmčnik, 1998) 

 

Strmičnik (1998) razdeli šolske oblike dela na: 

- zunanjo diferenciacijo, 

- notranjo diferenciacijo in individualizacijo in 

- fleksibilno diferenciacijo in individualizacijo. 

 

- Zunanja diferenciacija 

V osnovni šoli ni zaţelena, saj nadarjene trajno loči od drugih učencev. Obstaja več vrst 

zunanje diferenciacije: ločevanje učencev v posebne razrede (streaming), ločevanje le pri 

nekaterih predmetih (setting) ali pa ločevanje v posebnih šolah. 

Zagovorniki zunanje diferenciacije med prednostmi omenjajo: prilagajanje celotne učne snovi 

nadarjenim učencem, racionalno izrabljen učni čas, boljši odnos do učenja, druţenje s sebi 

enakimi, več časa za individualne aktivnosti, boljši uspeh. 

Vse naštete prednosti pa hitro zbledijo, če jih ocenjujejo v luči občih in globljih slabosti 

zunanje diferenciacije, ki so večplastne. Trajno ločevanje vpliva na njihov osebnostni in 

socialni razvoj, ki se kaţe v pojavu voditeljskega sindroma, občutka izvoljenosti, oholosti do 

drugih učencev, socialni individualizem in egoizem. Prihaja tudi do socialnega razslojevanja, 

saj je v zahtevnejših učnih smereh malo učencev iz niţjih slojev, kljub njihovi nadarjenosti. 

 

- Notranja diferenciacija in individualizacija 

Nadarjeni učenci so deleţni posebne skrbi znotraj heterogenih skupin in regularnega učnega 

dela, pri tem niso občutno časovno in prostorsko ločeni iz matičnega razreda. 

Najpogostejše oblike notranje diferenciacije so: 

- individualni in skupinski pouk, 

- učna pomoč sošolcem, 

- pomoč učiteljem, 
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- zahtevnejše snovi in naloge, 

- posebne domače zadolţitve, 

- interesne dejavnosti in dnevi dejavnosti, 

- hitrejše napredovanje in 

- dodatni pouk. 

 

Delo nadarjenih, predvsem v prvi triadi, poteka v okviru matičnega razreda po načelu notranje 

diferenciacije. Priporočljivo je le občasno krajše ločevanje nadarjenih npr. pri dodatnem 

pouku in interesnih dejavnostih, kar je v šoli ţe ustaljena praksa.  

 

- Fleksibilna diferenciacija in individualizacija 

Gre predvsem za občasno ločevanje nadarjenih v homogene skupine zunaj matičnega razreda, 

za uresničevanje zahtevnejših učnih ciljev, vsebin, oblik in metod dela, za fakultativne 

dejavnosti, akceleracijo, interesne dejavnosti, tematski pouk in podobno. 

Najbolj znan model fleksibilne diferenciacije je kombiniranje temeljnega in nivojskega pouka, 

tako je del učnega časa prilagojen nadarjenim z zahtevnejšim učnim programom in 

organizacijskimi oblikami učnega dela. 

 

• Zunajšolske oblike dela 

Velikokrat se prepletajo s šolskimi oblikami dela in jih je zato teţko ločevati. 

Pogoste oblike zunajšolskega dela so: ekskurzije, kampi, počitniški tečaji, specializirane šole 

(npr. baletna, likovna, glasbena …), specializirane dejavnosti (regionalna in drţavna 

tekmovanja pri različnih predmetih, mladina raziskuje …), kreativni tabori, raziskovalni 

tabori, sobotna šola … (Strmčnik, 1998) 

 

Primerne oblike dela so za nadarjene velikega pomena, saj omogočajo hitrejši razvoj in 

napredek. Pri načrtovanju dela morajo biti vsebine, načini poučevanja in učenja ter 

organiziranje učnega dela dovolj fleksibilne, da omogočajo posamezniku individualen proces 

razvoja ter razvoja višjih miselnih procesov. 

Kombinacija različnih metod in oblik dela ni pomembna samo zaradi razvijanja spretnosti, 

ampak se je potrebno zavedati, da so si učenci med seboj različni in se učijo na različne 

načine. 
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Veliko je odvisno tudi od same motivacije učitelja, koliko časa in truda je pripravljen vloţiti 

za bolj kakovosten pouk in večji napredek učencev. Vsi se zavedamo, da je diferenciacija in 

individualizacija učinkovitejša od tradicionalnih oblik dela, vendar teţavnejša. 

 

2.4.3 VLOGA UČITELJA 

Vsak učitelj ima v razredu povprečno vsaj enega nadarjenega učenca. Veliko vlogo pri 

odkrivanju in razvoju potencialov posameznika ima torej tudi učitelj, ki s primernimi 

metodami in oblikami dela omogoča optimalnejši razvoj.  

 

Učiteljeve naloge pri delu z nadarjenimi učenci so naslednje: 

- nadarjene naj upošteva kot osebnosti in jim pomaga pri razvoju pozitivne 

samopodobe, 

- vsakega učenca naj meri po lastnih zmoţnostih in ne po razrednem povprečju, 

- nadarjene naj spodbuja, da ne bodo podlegli pritisku »povprečnosti«, hkrati pa da 

bodo znali svoje sposobnosti uporabiti v korist skupnosti in ne le v svoj prid, 

- učitelj naj bo nadarjenim na voljo s svojo dejavno podporo, 

- nadarjene naj navaja na sistematično in samostojno delo, jih podpira pri dejavnostih za 

katere kaţejo interes ter spodbuja ustvarjalnost, 

- učencem, ki izrazijo ţeljo, naj omogoči dostop do ustreznih informacij in 

pripomočkov in 

- tako kot za intelektualni, naj skrbi tudi za socialni in čustveni razvoj nadarjenih. 

(Nagel, 1987) 

 

Učitelji morajo biti v svoji stroki strokovnjaki, poleg tega pa so pomembne tudi nekatere 

lastnosti, ki jih učenci zelo cenijo. 

 

Endean in George sta spraševala devet - in desetletne nadarjene učence, kakšen naj bi bil 

idealen učitelj. Spodnji opis prikazuje njihove odgovore, ki naj bodo v pomislek in izziv 

vsakemu učitelju. 

 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«     Pelan Neja,  diplomsko delo 
 
 

25 

 

Slika 3: Značilnosti dobrega učitelja (George 1997, 103) 

 

»V vzgojno-izobraţevalnem procesu naj bi učitelj upošteval osebnost učencev, njihove 

pravice in dolţnosti, jim dopuščal, da se razvijejo svobodno, ustvarjalno. Spodbujal naj bi jih 

k samostojnemu razmišljanju, ravnanju, k svojevrstnemu izraţanju misli in emocij, občutkov 

in razpoloţenja. Takšni odnosi učitelja in učence povezujejo, pa tudi osvobajajo napetosti ter 

vodijo k sporočenemu, ustvarjalnemu ravnanju.« (Tacol, 1999, 59) 

 

Samo kakovostno delo bo prineslo ţelene rezultate. Eden izmed glavnih problemov se kaţe v 

pomanjkanju izobraţevanj in seminarjev na temo nadarjenosti, saj večina pedagoških 

delavcev nima dovolj ustreznega znanja in izkušenj za delo z nadarjenimi. Tudi študentje 

pedagoških smeri niso dovolj izobraţeni v tej smeri, saj se problematike nadarjenosti le beţno 

dotaknejo v času šolanja. 

 

Učitelj mora zato biti sam dovolj ambiciozen, samoiniciativen in pripravljen na dodatno 

izobraţevanje, neprestano razvijanje in usposabljanje, le tako bo zmoţen ustvariti primerno 

učno okolje za razvoj vseh učencev. 

  



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«     Pelan Neja,  diplomsko delo 
 
 

26 

2.5 LIKOVNA NADARJENOST 

Ogromno literature najdemo, kjer avtorji govorijo o splošni nadarjenosti otrok. V svetu je tudi 

veliko govora o matematični in jezikovni nadarjenosti, ki je tudi najbolj spoštovana in  

najlaţje merljiva. Ostale nadarjenosti, kot na primer likovna, so pa nekoliko v ozadju in 

pozabljajo nanje.  

O likovni nadarjenosti, njenem razvoju, značilnosti likovno nadarjenih otrok, vrednotenju 

likovnih del vemo zelo malo, tudi literatura je skopa. Zato so velikokrat likovno nadarjeni 

otroci prikrajšanji za razvijanje svojih potencialov. Zavedati se moramo, da ima vsak otrok 

pravico, da napreduje in se razvija ter uresniči svoje interese in ţelje.  

 

Clark in Zimmermann (1984, po Čudina Obradović, 1991) navajata  nekaj mitov o likovni 

nadarjenosti, ki so vplivali na to, da je tako malo raziskanega in zapisanega o likovno 

nadarjenih: 

1. Likovno nadarjeni posamezniki ne potrebujejo posebne likovne izobrazbe. 

Mnenje, da likovno nadarjeni otroci ne potrebujejo posebnega izobraţevanja ter da se 

talent razvija in izboljšuje s spontanim dozorevanjem, ni več prisotno. Danes je splošno 

priznano stališče, da je potrebno likovno nadarjene učence izobraţevati čim bolj zgodaj. 

2. Njihova identifikacija je enostavna, saj je njihov talent zelo izrazit. 

Ta trditev se je hitro pokazala kot netočna, saj se nadarjenosti velikokrat ne opazi ker,: 

- posameznik lahko kaţe nadarjenost izven šole, 

- lahko prikriva svojo nadarjenost in 

- njegova likovna aktivnost ni v skladu s pričakovanji učitelja in lahko pride do 

medsebojnega nesoglasja. 

3. Vsi otroci so likovno nadarjeni. 

Včasih je veljajo mnenje, da lahko vsak razvija svoj likovni talent, če ima dovolj svobode, 

časa in  raznolikega materiala za izraţanje. 

4. Le malo otrok je likovno nadarjenih. 

To mnenje je tako kot predhodno zgrešeno, ker pripelje do zavračanja skrbi za likovno 

nadarjene učence s strani šole. 

5. Umetniki so socialno izolirani, neprilagojeni in v konfliktu z okoljem. 

Ta mit so zavrgli mnogi strokovnjaki, ker se je pokazalo, da so likovno nadarjeni socialno 

dobro prilagojeni. 

6. Za nadarjenost ni potrebna visoka inteligenca. 
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Danes smatrajo, da inteligentni otroci nimajo nujno likovnega talenta, da pa so likovno 

nadarjeni nadpovprečno inteligentni. Likovno nadarjeni imajo visoko stopnjo neverbalne 

komponente splošne nadarjenosti, kar imenujemo spacialno-perceptivna inteligenca. 

 

Maierjeva definicija likovnega talenta iz leta 1939 je še vedno aktualna, saj pravi, da so 

komponente likovne nadarjenosti: sposobnosti, motivacija in kreativnost. 

Med sposobnosti uvršča: natančno zaznavanje, vizualni spomin, ročne spretnosti 

(koordinacija očesa in roke) ter spacialno sposobnost. 

Prve tri sposobnosti poimenuje sposobnost vizualnega mišljenja, za katero meni, da je 

najpomembnejša značilnost likovno nadarjenega otroka. 

Posamezniki, ki imajo izrazito to sposobnost, vse svoje občutke izraţajo preko likovnih 

izdelkov in ne z besedami. Stik in dialog s svetom vzdrţujejo skozi likovno delo. Vse izkušnje 

pretvorijo v neke likovne simbole, ki niso verbalni. Razlikujejo se od svojih vrstnikov v 

natančnosti, tehnični kvaliteti in razumevanju simbolike. 

Spacialna sposobnost se kaţe v razumevanju tretje dimenzije. Otroci s to razvito sposobnostjo 

kaţejo zanimanje za načrte, gradnjo in konstruiranje. To so potencialni arhitekti, projektanti, 

kiparji.  

Motivacija pri likovno nadarjenih posameznikih je enaka motivaciji, ki je prisotna pri splošni 

nadarjenosti: visoka stopnja motivacije in interesa, visoko izraţena samoiniciativnost, 

usmerjenost na nalogo, poglobljenost v umetniško aktivnost. 

Ustvarjalnost se kaţe v oblikovanju novega, originalnega, osebnega ter v fluentnosti idej in  

oblikovanju vizualnih izkušenj v neke nove enote. Likovna kreativnost je izraţena v 

dinamičnosti ter v neodvisnem ustvarjanju likovnih del. (Čudina Obradović, 1991) 

 

Osnovne značilnosti likovne ustvarjalnosti so: 

- velika neodvisnost v uporabi ţivih, bogatih vtisov, informacij, pojmov, 

- oblikovanje vizualnih podob za izraţanje misli in idej in 

- teţnja k organizaciji in kompoziciji. 

Za razliko od ostalih neumetnostnih vrst nadarjenosti, je za likovno nadarjene potrebna še  

neka specifična značilnost in lastni simbolni sistem, ki omogoča posamezniku, da z 

vizualnimi sredstvi izrazi misli in ideje, ki niso zgolj opisi, zapisi ali fotografije okolja in 

dogodkov. (Čudina  Obradović, 1991) 
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Karlavaris in Berce Golobova (1991, 20) navajata naslednje ustvarjalne faktorje, ki sta jih 

povzela po Guilfordu: 

»1. fluentnost (bogastvo idej, besed, znakov, gibov), 

 2. fleksibilnost (proţnost mišljenja, divergentno mišljenje), 

 3. redefinicija (sposobnost, da se spoznavno uporabi na nov način), 

 4. originalnost (statistično redka, izvirna rešitev), 

 5. elaboracija (planiranje raziskovanja in strukturiranje rezultatov), 

 6. občutljivost za probleme (sposobnost razločevanja bistvenega od nebistvenega, sposobnost 

zaznavanja bistva).« 

 

»Za likovno ustvarjalnost so pomembni fleksibilnost in različnost (divergentnost) mišljenja in 

likovne zmoţnosti ter pravilno in občutljivo zaznavanje, vizualni spomin, motorična spretnost  

in motorična občutljivost. Za ustvarjalno mišljenje je potrebna neka stopnja inteligentnosti, saj 

ima učenec z večjimi zmoţnostmi opaţanja večjo moţnost odkrivanja velikega števila 

podatkov, nadrobnosti. Inteligentnost torej prispeva k razvoju likovnih zmoţnosti, kakršne so 

natančno zaznavanje, vizualni spomin in motorična spretnost.« (Tacol, 1999, 41) 

 

Lahko sklenemo: »Likovna nadarjenost je naravna sposobnost, ki omogoča posamezniku 

visoke doseţke na likovnem področju. Ob ustvarjalnosti in motivaciji mora imeti otrok razvite  

tudi specifične sposobnosti, da ga lahko označimo kot nadarjenega. Z likovnega vidika so to 

vizualno spacialne sposobnosti.« (Duh, & Vrlič, 2003, 550) 

 

Osnovna vprašanja, ki si jih mora učitelj zastaviti pri delu z likovno nadarjenimi otroki so: 

- Na kakšne načine oblikovati delo z likovno nadarjenimi učenci? 

- Kako spoznati likovno nadarjenega učenca? 

- S kakšnimi teţavami se bomo srečevali pri delu z likovno nadarjenimi učenci? 

(Cindrić, & Rončević, 2003) 

Na predstavljena vprašanja bom poskušala odgovoriti v naslednjih poglavjih. 
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2.6 ZNAČILNOSTI LIKOVNO NADARJENIH OTROK 

Likovno nadarjeni učenci prehitevajo likovni razvoj, ki je značilen za njihovo starost. Pri 

prepoznavanju likovno nadarjenih otrok so nam lahko v pomoč značilnosti, ki jih utegnejo 

imeti likovno nadarjeni otroci. 

Predstavili so jih različni strokovnjaki, ki so se ukvarjali in raziskovali na tem področju. 

Večinoma se karakteristike likovno nadarjenih otrok ponavljajo oz. so skupne različnim 

avtorjem. Zato sem oblikovala vrsto skupnih značilnosti, ki jih omenjajo naslednji avtorji: 

George 1997,  Chetelat 1981 (po Čudina Obradović 1991) in Berce Golob 1994. 

 

Likovno nadarjeni otroci: 

- imajo bujno domišljijo, 

- zapomnijo si podrobnosti in opazujejo svet okoli sebe, 

- sposobnejši so učinkovite interakcije med vizualnim opazovanjem in vizualnim 

spominom, 

- občutljivi so na neobičajne predmete, oblike, teme, 

- upodabljajo najrazličnejše stvari, ne samo roţ, hiš, ljudi, 

- veliko časa posvetijo likovni dejavnosti, vključno z načrtovanjem kompozicije svojega 

dela, 

- uţivajo pri preizkušanju in uporabi novih materialov, sredstev, tehnik, 

- postavljajo si visoka merila kakovosti, pogosto predelujejo oz. popravljajo svoje delo, 

da bi jih dosegli, 

- pogosto izdelajo likovno delo v več različicah, 

- likovne dejavnosti jemljejo zelo resno in jih navdajajo z velikim zadovoljstvom, 

- zanimajo se tudi za likovna dela sošolcev, 

- pokaţejo večji razpon pri izbiri tem in vsebin, 

- imajo bogat likovno besedni zaklad, 

- v likovnem razvoju prehitevajo svoje vrstnike, 

- sposobni so prikazovanja gibanja, 

- presegajo ostale otroke v zavestnem poskušanju grupiranja objektov in ljudi, 

- sposobnejši so za doseganje razlik pri uporabi barv, kontrastov, 

- zavedajo se moţnosti in omejitve posameznih likovnih medijev, 

- ţelijo si poučevanja in pojasnil, v nasprotju z ostalimi otroki, ki imajo radi samostojno 

likovno aktivnost, 
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- kaţejo izrazit razvoj v nekaterih smereh: sposobnost v ustvarjanju oblik, zdruţevanja, 

prikaza gibanja in izbire barv, 

- kaţejo večji interes za estetsko kvaliteto likovnega dela – kompozicija, barva in 

tehnika, 

- hitreje obvladajo realna razmerja človeške in ţivalske figure, 

- likovne rešitve so pogosto nenavadne, domiselne, izvirne in 

- zavedajo se likovne govorice, govorice črt pri risanju, barvnih ploskev pri slikanju, 

gmot pri kiparjenju in volumnov pri prostorskem oblikovanju. 

 

Likovne značilnosti so tiste, ki ločijo likovno nadarjene otroke od ostalih otrok. Zato je 

pomembno, da jih poznamo, saj omogočajo tudi odkrivanje likovne nadarjenosti. Večinoma 

so učiteljem veliko bolj poznane značilnosti matematično in jezikovno nadarjenih otrok in so 

nanje tudi bolj občutljivi. Pomembno je, da se zavedajo posebnosti posameznikov tudi na 

ostalih področjih, predvsem na estetskem področju, ki je še vedno najbolj zapostavljeno, 

vendar je prav tako pomembno za celovit razvoj otroka. 

 

2.7 ODKRIVANJE LIKOVNO NADARJENIH OTROK 

2.7.1  LIKOVNI RAZVOJ 

Pomembno je, da poznamo potek normalnega likovnega razvoja pri učencih, saj lahko s 

primerjavo in odstopanji prepoznamo posamezne znake, ki opozarjajo na likovno  

nadarjenost. Poleg tega je likovni razvoj posameznika v veliki meri odvisen tudi od 

primernega pedagoškega dela, ki ga lahko pospeši. Neustrezne pedagoške metode in oblike 

dela pa ga lahko zavirajo in upočasnijo. 

 

Učitelj lahko preko likovnega izraţanja na nevsiljiv način vzpostavi odnos z učenci in dobi 

vpogled v posamezne značilnosti učencev. Spozna lahko motorično zrelost, stilne posebnosti 

psihomotoričnega izraţanja, posebnosti tematskega izraţanja in emocionalnega doţivljanja ter 

moţnost vpogleda v zmoţnosti zaznavanja, likovnega mišljenja, spomina in fantazije. Preko 

likovnega izdelka učenca lahko vidimo, kako posameznik oblikuje svoj ţivljenjski prostor in 

kako se izpoveduje. Poleg tega pa nam omogoča razsvetljevanje razvoja osebnosti, saj v njem 

lahko neposredno prepoznamo učenčeve ţelje in potrebe. (Tacol, 1999) 

 

Pibernikova (2006) pa poudarja, da se preko likovnih izdelkov otrok kaţe tudi razvoj 

otrokovega razuma. Stopnja otrokovega razuma se kaţe v natančnosti pri oblikovanju, 
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bogastvu detajlov, izrabe tehničnih moţnosti, iz vsebine likovnega dela in vpliva okolja na 

likovno delo otroka. Razvoj čustvenega odnosa in likovnega doţivljanja pa razberemo preko 

kopičenja likovnih prvin v otroškem delu. Otrokov čustveni odnos do likovne snovi pa 

usmerjamo s pozornostjo na prvine likovnega izraza, črto, barvo, prostornino ter kompozicijo. 

 

Podrobneje bom opisala likovni razvoj otrok v obdobju otroštva, saj sem se v diplomskem 

delu osredotočila predvsem na učence 1. razreda. 

Mnenja sem, da morajo poznati likovni razvoj otrok vsi pedagoški delavci in starši. Večjo 

pozornost bi bilo potrebno usmeriti tudi v analizo likovni del, saj nam omogočajo vpogled  v 

različne značilnosti in potrebe otrok. 

 

• Zgodnje otroštvo (0 – 5 let) 

V tem obdobju se otroku prične razvijati čut o lastnem telesu. Uči se preko lastnega telesa in s 

pomočjo razvijajoče se zavesti o svojih čutih. Otrokovo likovno izraţanje se prične med 

prvim in drugim letom, takrat naključno opazi, da nekateri materiali za seboj puščajo sled. To 

obdobje imenujemo obdobje čečkanja. Zanj je značilno, da otroci ne ţelijo ničesar upodobiti  

oz. jih likovno izraţanje samo po sebi ne zanima, ampak je čečkanje velikokrat pod vplivom 

gibalnega ritma in veselja nad sledovi, ki jih puščajo različni materiali. Na papirju nastajajo 

kroţne oblike, spirale, črte, pike … 

Okoli tretjega leta nepovezane črte zaokroţijo v sklenjeno obliko – krog. Krog je prva oblika, 

ki jo otroci upodobijo pri likovnem delu in ima velik pomen, saj predstavlja vse kar ţelijo 

upodobiti. To obdobje največkrat poimenujemo obdobje simbolov.  

Ko otrok dojame, da lahko nariše sebe tako, da obrazu doda črti, ki predstavljata roki in 

spodnji črti, ki predstavljata nogi, nastane glavonoţec - prva narisana človeška figura.  

Pri risanju najprej uporabljajo preproste simbole, postopoma pa začnejo dodajati vedno več 

značilnosti in prehajajo v obdobje sestavljenih simbolov oz. stopnjo shematskega 

likovnega izraza. Otrok ne riše tistega kar vidi, ampak tisto kar o narisanem ve, oz. je zanj 

pomembno. 

Po tretjem letu starosti se otroci začnejo zanimati tudi za barvo. Odnos do barve je čustven, 

poleg tega otroci barv ne povezujejo z vidnimi vtisi. Proti koncu predšolskega obdobja se 

pojavijo barvni znaki. Kaţejo se v tem, da otroci določene predmete in pojave upodabljajo v 

določeni barvi, ki je zanje »značilna« (npr. trava zelena, sonce rumeno …). 

Niso še sposobni upodobiti gibanja. Za prikaz dejanja podaljšajo tiste dele telesa, ki naj bi bili 

v gibanju. Takšen način prikazovanja gibov se pri otroci lahko pojavlja do dvanajstega leta. 
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Za to obdobje je značilna tudi neproporcialnost - kar se otroku zdi pomembno nariše veliko, 

kar je manj pomembno nariše manjše, stvari, ki za njega nimajo pomena pa sploh ne nariše.  

 

• Otroštvo  

- 6 – 9  let 

To je zlato obdobje otrokovega likovnega ustvarjanja, ki se pogosto nadaljuje še v začetku 

druge triade. Imenujemo ga tudi stopnja intelektualnega realizma. Postopen prehod k 

abstraktnemu mišljenju in postopno prilagajanje različnim situacijam otrokom omogočata, da 

ustvarjajo zanimiva in izvirna likovna dela. Učenci v prvi triadi pri likovnem izraţanju 

upodabljajo vse bolj zapletene oblike z veliko podrobnostmi. Pri upodabljanju oblik se pojavi 

obrisna risba.  

Barve bogato uporabljajo in jih med seboj tudi mešajo ter začnejo presegati barvne znake. 

Odnos do barve je še vedno individualen, saj jo zbirajo po svojem okusu, razpoloţenju ali pa 

glede na dostopnost. 

Prostor si ustvarijo z osnovno talno črto in na njo postavljajo vse predmete, ki jih rišejo in jih 

na ta način povezujejo v prostor. Ena izmed rešitev pri prikazovanju prostora je zvračanje 

oblik, ki je posledica obračanja lista med delom. Način otroškega oblikovanja prostora, kjer 

so elementi razporejeni iz različnih zornih kotov imenujemo poliperspektiva. 

V tem obdobju je pogost pojav tudi rentgenska slika oz. transparentnost risbe, ki se kaţe 

tako, da narišejo ljudi v hiši, ribe v vodi, roke v ţepih … 

Upodabljanje človeške figure postaja vedno bolj razgibano, pojavi se profil, poleg tega je 

vedno bolj očitna diferenciacija med motivi iste vrste. 

Večja sposobnost analitičnega mišljenja učencem omogoča ustvarjanje zahtevnejših likovnih 

kompozicij. Dogodke prikazujejo tako, da prikaţejo akcijo in narišejo več gibanj hkrati. 

Še vedno je prisotno čustveno razmerje, kar pomeni, da podrobnosti in velikostne odnose 

podrejajo čustvom. Tako pokaţejo pomembnost določenih ţivalskih in človeških figur. 

Ustvarjalnost, tako splošna kot tudi likovna, v začetku tega obdobja rahlo upada, saj so otroci 

v tem obdobju dovzetni za razne zunanje vplive, ki negativno vplivajo na likovni razvoj.  

Nekateri otroci začnejo prerisovati, pri risanju si pomagajo z ravnilom in šablonami ter tako 

izgubijo svoj izvirni likovni izraz ter občutek za notranjo napetost risbe. 

 

- 10 – 12 let 

Obdobje po desetem letu starosti zaznamuje prehod k realnejšemu prikazovanju figur in 

objektov, ustvarjalni razvoj pa prične nazadovati. 
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Likovno oblikovanje v drugi triadi postaja zaradi uporabe raznovrstnih likovnih elementov 

popolnejše, še vedno je precej spontano in šele po desetem letu postane bolj zavestno. 

Učenci realnejše prikazujejo figure in objekte, kar je posledica opazovanja okolja in 

spoznavanja lastne osebnosti.  

Obris ni več najznačilnejša oblika. V osnovnem obrisu se pojavlja vrsta črt, ki pojasnjuje 

detajle in gibe.   

Rišejo po spominu, po domišljiji in po ogledovanju motiva. Z risanjem prikazujejo 

materialnost površine, poleg tega ţe upoštevajo mere in razlike v velikostih.  

Učenci v tem obdobju ţe zavestno mešajo barve ter iščejo barvne odtenke. Spoznavajo in 

uporabljajo terciarne barve, barvna nasprotja, komplementarne barve ter sorodne in nasprotne 

barve. 

Za to obdobje je torej značilno realnejše prikazovanje figur, objektov, giba in prostora, 

predstavljenih je več podrobnosti, velikostni odnosi so vse bolj skladni tako pri prikazovanju 

figur kot tudi v prostorskih odnosih. Stopnja intelektualnega realizma po enajstem letu preide 

v stopnjo vizualnega realizma, ki se nadaljuje v obdobju pubertete. 

 (povzeto po Duh, & Zupančič, 2003; Pibernik, 2006; Karlavaris, & Berce Golob, 1991) 

 

V literaturi najdemo različne stopnje in faze otrokovega likovnega razvoja. Tudi pri trajanju 

posameznih obdobji si avtorji niso popolnoma enotni. Vedeti moramo, da gredo otroci skozi 

vse predstavljene faze, do razlik prihaja zaradi različnih okolij, v katerih so bile raziskave 

opravljene in zaradi različnosti otrok. Stopnje v razvoju likovnega izraza naj ne bi bile 

univerzalne, temveč vrojene, saj so posledica dozorevanja otrok. Navedena leta pri 

posameznih fazah likovnega razvoja pa so le nekakšna splošna orientacija, saj otroci ne 

doţivijo vseh faz likovnega razvoja istočasno. Med posamezniki so velike razlike, ki so 

posledica različnih dejavnikov. (Duh, & Zupančič, 2003) 

 

Na podlagi dobrega poznavanja značilnosti posameznih faz razvoja, si lahko pomagamo pri 

identifikaciji likovno nadarjenega otroka. Naloga učitelja je, da dobro pozna učence in 

njihove interese ter da upošteva razlike v razvoju in spodbuja individualnost, spontanost in 

domišljijo vsakega posameznika. 
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2.7.2 PREPOZNAVANJE IN IDENTIFIKACIJA LIKOVNE NADARJENOSTI 

Berce Golobova (1994) ugotavlja, da v slovenskih osnovnih šolah nimamo raziskav za 

oblikovanje meril likovno nadarjenih učencev. Poleg tega na osnovi znanstvenih izsledkov ni 

mogoče definirati likovnih vsebin in načinov dela z nadarjenimi otroki.  

Ugotavljanje nekaterih vidikov, po katerih lahko prepoznamo likovno nadarjene učence, je 

omejeno na pregledovanje likovnih del učencev v številnih ţirijah in na opazovanje načinov 

dela likovnih pedagogov z učenci. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci je torej 

prepuščeno strokovnemu znanju in prizadevnosti učiteljev na vsaki slovenski šoli posebej. 

 

Na osnovi karakteristik otroka in karakteristik njegovih likovni del lahko identificiramo 

likovno nadarjenega otroka. Najpogostejše oblike prepoznavanja likovne nadarjenosti so: 

a) učiteljevo opazovanje, 

b) listi za identifikacijo (katere izpolnijo učitelj, starši in otrok), 

c) ocena del in 

d) mnenje uveljavljenih umetnikov. 

Učitelji in starši si za laţje prepoznavanje nadarjenosti otrok  pomagajo z listi za 

identifikacijo. Najprimernejši so tisti popisi, v katerih so opisane konkretne oblike otrokovega  

obnašanja, ki jih učitelji in starši neposredno opazujejo, ne glede na njihovo oceno 

nadarjenosti. (Čudina Obradović, 1991) 

 

V Sloveniji si učitelji pri identifikaciji in prepoznavanju nadarjenosti lahko pomagajo tudi z 

ocenjevalnimi lestvicami. Zadnja izpolnjena in prenovljena oblika je izšla l. 2007.  

Nove lestvice so poimenovali Ocenjevalne lestvice nadarjenosti učenca – izpopolnjena oblika 

2007 ali krajše OLNAD07. OLNAD07 sestavlja 10 lestvic za 10 področij nadarjenosti 

učenca. 

 

Ena izmed novosti izpopolnjene lestvice je, da so umetniško področje razdelili na glasbeno, 

likovno, literarno in dramsko področje ter dodali novo tehnično področje. 

Vsaka lestvica ima 8 trditev, ki opisujejo nadarjeno vedenje učenca na določenem področju 

nadarjenosti.  

Likovno področje preverjamo s trditvami, ki opisujejo učenčevo vedenje pri pouku likovne 

vzgoje ali kroţku. Učenec nadarjen na tem področju, lahko zelo dolgo vztraja pri opazovanju 

slik ter načrtuje lastne likovne kompozicije. Ima zelo dober spomin za likovne podrobnosti in 

celotne strukture ter je sposoben samostojnega oblikovanja likovnega izdelka. Uţiva v 
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preizkušanju novih likovnih materialov, sredstev in tehnik. Dolgo vztraja pri likovni 

dejavnosti ter jo jemlje resno. 

Po Konceptu odkrivanja nadarjenih v Sloveniji je učenec identificiran za nadarjenega, če na 

katerem od področji OLNAD07 ali na kateremkoli psihološkem preizkusu doseţe 90 %, kar 

pomeni, da tak učence sodi med 10 % slovenskih učencev, ki dosegajo najvišje rezultate na 

posameznem področju. (Ocenjevalne lestvice … 2008) 

 

Duh in Lep (2008) na podlagi raziskave o evidentiranju likovno nadarjenih učencev v osnovni 

šoli ugotavljata, da imajo razredni učitelji teţave pri odkrivanju likovnih talentov. Učitelji ne 

poznajo dovolj dobro temeljnih značilnosti likovno nadarjenih učencev, poleg tega pa imajo 

velikokrat napačne predstave o znakih, ki nakazujejo na likovni potencial. Tako se lahko 

zgodi, da resnične talente spregledajo. Poraja se vprašanje: Koliko je sploh evidentiranih 

učencev, ki naj bi imeli nadpovprečne likovne sposobnosti?  

Nekateri evidentirani učenci, ki so jih prepoznali učitelji kot likovno nadarjene, sploh nimajo 

tega potenciala. Po drugi strani pa je velika verjetnost, da obstajajo mnogi učenci, ki imajo 

potenciale likovne nadarjenosti, vendar so bili zaradi »neznanja« pedagoških delavcev 

spregledani. 

 

2.8 OBLIKE DELA Z LIKOVNO NADARJENIMI OTROKI 

Čudina Obradović (1991) navaja primer integracije programa za likovno nadarjene pri redni 

uri pouka likovne vzgoje, ki je sledeč: 

1. S celotnim razredom se prične delo na osnovi likovnega problema. Za pomoč pri 

obdelavi in razlagi lahko uporabimo slike, reprodukcije in diapozitive, nato preidemo 

na likovno izraţanje. 

2. Nadarjeni se ločijo od ostalih učencev in pričnejo z delom v »likovnem središču«. To 

je ločen del v razredu s panojem na katerem so reprodukcije o aktualnem likovnem 

problemu, knjige iz zgodovine umetnosti ter seznam najpomembnejših likovnih 

spoznanj, ki se nanašajo na preučevani likovni problem. Likovno središče sluţi temu, 

da bi se pri likovno nadarjenih razvilo učenje na višjem nivoju, saj jim daje moţnost 

za samostojno delo: likovne pojme raziskujejo bolj temeljito in poglobljeno, 

napredujejo samostojno in z lastnim tempom. 

3. Udeleţba izven šolskih spodbud za nadaljnje bogatenje likovnih izkušenj: obisk 

muzeja, razstav, slikarski izleti … 
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4. Organizirajo se obiski v umetniških ateljejih, kjer imajo učenci moţnost spoznati delo 

umetnika, ogled reprodukcij … 

5. Organizira, spodbuja in nadzira se samostojna likovna produkcija nadarjenih učencev. 

6. Organizira se redne razstave učencev v šoli in izven nje, da bi s tem razvili produkcijo, 

ocenjevanje in vrednotenje.  

 

»Pri rednem pouku likovne vzgoje omogočimo moţnosti izobraţevanja za likovno nadarjene 

učence tako, da učenci: 

- posebej individualno razvijajo in ohranjajo sposobnosti za likovno izraţanje, 

- z zahtevnejšimi prvinami likovne teorije kot osnovami likovnega mišljenja razvijajo in 

ostrijo čute za likovne vrednote, 

- se dosledneje usposabljajo za doţivljanje lepote v naravi in v umetninah ter za 

vrednotenje likovnih del, uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju. Tako 

se navajajo na laţje razumevanje drugih medijev vizualne kulture, 

- ob individualnem delu razvijajo in gojijo ljubezen do likovnih stvaritev, do nacionalne 

in splošne človeške likovne kulturne dediščine ter spoznajo vlogo likovne umetnosti v 

sedanjosti in preteklosti.« (Berce Golob, 1994, 168) 

 

Vloga učitelja pri pouku likovne vzgoje 

»Eden izmed pomembnejših zunanjih faktorjev, ki vpliva na razvoj likovno nadarjenih 

učencev je učitelj ali mentor. Ta mora biti sposoben ustvariti primerno okolje za razvoj 

motivacije, imitacije, identifikacije, spoznavanja tehnik in prehoda na simbolno raven. 

Drugi pomemben faktor je zgodnja identifikacija, saj se smatra, da bodo razvojni vplivi 

najučinkovitejši, če se prične sistematičen razvoj ţe na začetku osnovne šole.« (Čudina 

Obradović, 1991, 130) 

 

Učitelji in šola morajo likovno nadarjenim učencem poleg rednega pouka likovne vzgoje 

ponuditi še dodatne moţnosti, kjer bodo lahko razvijali in nadgrajevali svoj talent. Kljub 

temu, da na likovnem področju ni toliko moţnosti kot na nekaterih drugih področjih, lahko 

likovno nadarjenim učencem omogočimo razvoj likovnih potencialov z udeleţbo pri: 

• dodatnem pouku likovne vzgoje, 

• likovnih kroţkih, 

• dnevih za kulturne dejavnosti, 

• likovnih razstavah in likovnih natečajih in 
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• likovnih kolonijah in slikarskih ex temporih. 

 

Učencem je potrebno predstaviti dodatne moţnosti, ki jih ponuja šola in različne 

izobraţevalne ustanove in jih pri tem usmerjati in spodbujati k obisku. 

 

2.8.1 DODATNI POUK LIKOVNE VZGOJE 

V Zakonu o osnovni šoli (Šolska zakonodaja v devetletni osnovi šoli, 2002) je dodatni pouk 

opredeljen v 23. členu, kjer piše, da se ga organizira za učence, ki pri posameznih predmetih 

presegajo določene standarde znanja. 

 

Torej glede na zapisano ga je potrebno organizirati tudi za učence, ki pri likovni vzgoji 

presegajo predpisane standarde.  

 

V okviru fleksibilne diferenciacije šola poskrbi za nadarjene učence, med drugim tudi pri 

dodatnem pouku, kjer so metode in oblike dela prilagojene tako, da nadarjeni učenci hitreje 

napredujejo.  

Pri dodatnem pouku učencem omogočimo hitrejši tempo, prilagodimo jim stopnjo teţavnosti, 

posamezni učenci razvijajo svoje specifične ali splošne sposobnosti ter poglabljajo in 

razširjajo znanje. Omogočimo in pomagamo jim pri razvoju njihovih interesov, oblikovanju 

zavesti o njihovih zmoţnostih, usmerjamo jih k primernemu preţivljanju prostega časa, 

usvajanju znanja, k samoizobraţevanju in odgovornosti do izobraţevanja ipd. 

Pri dodatnem pouku morajo biti premišljeno in natančno organizirane posamezne sestavine 

kot so časovni vidik, oblikovanje programa, metode in oblike dela, materialne moţnosti ter 

evalviranje in evidentiranje rezultatov. 

Vsak nosilec dodatnega pouka se mora zavedati, da ga obiskujejo tisti učenci, ki so tega 

sposobni in si tega ţelijo. Starši naj bodo obveščeni o obiskovanju dodatnega pouka svojega 

otroka, saj so učenci z njihovo privolitvijo dolţni obiskovati dodatni pouk. (Pirc, 2003) 

 

Dodatni pouk pri pouku likovne vzgoje se v osnovni šoli načeloma izvaja v obliki izbirnega 

predmeta – likovno snovanje od 7. do 9. razreda.  

Učitelji lahko tudi na razredni stopnji izvajajo dodatni pouk glede na interes, število učencev 

in ustrezne kadre. Učenci imajo tako moţnost ţe v niţjih razrednih osnovne šole svoje 

likovno znanje dopolnjevati in nadgrajevati. 
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Likovno nadarjenim učencem na razredni stopnji pri dodatnem pouku, dajemo moţnosti, da: 

- razvijajo, nadgrajujejo in poglabljajo svoje likovno znanje (večja likovna in tehnična 

zahtevnost; manjše število nalog; kvalitetnejša izvedba), 

- moţnost zahtevnejših likovnih tehnik, skupaj z učiteljem se dogovorijo o izbiri 

likovnega problema in primerne tehnike, 

- spoznajo različne metode in oblike dela, moţnost timskega dela in medpredmetno 

povezovanje in 

- sledijo svojemu napredku in razvoju lastnih interesov. (prirejeno po Berce Golob, 

1994) 

 

2.8.2 LIKOVNI KROŢKI 

Glavni namen likovnega kroţka je omogočiti vsem učencem, ki kaţejo posebno zanimanje do 

likovnega izraţanja in ustvarjanja, dodatno likovno vzgajanje in izobraţevanje. Navadno so 

učenci, ki ga obiskujejo, tudi likovno nadarjeni. 

 

»Učenci pri likovnem kroţku: 

- razvijajo svoje likovne sposobnosti na likovnih področjih, ki jim posebej ugajajo, 

- pomagajo šoli pri uveljavljanju na likovnem področju v najširšem smislu (razstave, 

nagrade ipd.), 

- se navajajo na sodelovanje z zunanjimi likovnimi sodelavci in enakovredno prispevajo 

k uvajanju ustreznih metod ter oblik dela na šoli in v širšem okolju in 

- si širijo splošno likovno razgledanost.« (Karlavaris, & Berce Golob, 1991, 194) 

 

Vsebine dela in cilji pri likovnem kroţku niso določeni z učnim načrtom. Učitelj skupaj z 

učenci oblikuje cilje in vsebine glede na njihove ţelje, interese in sposobnosti. Z učenci dela 

tisto, kar jih zanima in kar pri rednemu pouku ni izvedljivo, poleg tega mora paziti, da so pri 

delu zajeta različna likovna področja. 

Vsebina se grobo zastavi v začetku šolskega leta, glede na ţelje in zmogljivosti učencev v 

kroţku. Organizacija dela izhaja iz vsebine. Likovni kroţki morajo biti organizirani tudi na 

razredni stopnji osnovne šole. Glede na interes, število učencev, likovno področje in kadre, 

lahko izvedemo različne organizacijske oblike. (Karlavaris, & Berce Golob, 1991) 

 

Kolenc (2007, 43) v članku Likovni kroţek pravi: »Pri likovnem kroţku dajem poudarek na 

reševanje likovnega problema na drugačen način kot pri rednem pouku. Poudarek je na 
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spodbujanju likovnih doţivetij učencev, likovnem izraţanju in doţivljanju ob ustvarjanju 

likovnih nalog. Zaradi kombinirane skupine je potrebno delo, metode in oblike dela 

diferencirati glede na predznanje učencev in njihovo razvojno stopnjo.« 

 

Učenci se v kroţek lahko vključijo tudi med šolskim letom, prav tako lahko tudi predčasno 

odidejo iz njega.  

Kroţke na razredni stopnji vodijo učitelji razrednega pouka, ki pa morajo biti dobro likovno 

ozaveščeni in imeti znanje, ki ustreza delu v kroţku ali pa strokovno usposobljeni likovni 

pedagogi, ki so lahko tudi zunanji sodelavci. (Karlavaris, & Berce Golob, 1991) 

 

2.8.3 KULTURNI DNEVI Z LIKOVNO VSEBINO 

Kulturni dnevi z likovno vsebino so obvezni za vse učence. Lahko so organizirani delno ali 

celovito in so enakomerno razporejeni preko celega šolskega leta. Organizirani so lahko za 

vse učence v šoli hkrati ali pa samo za posamezne razrede. 

 

»V dnevih za kulturne dejavnosti učenci: 

- enakovredno sodelujejo pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju dni za kulturne 

dejavnosti, 

- sodelujejo z izvirnimi, samostojnimi, ustvarjalnimi prispevki, 

- so enakovredni soustvarjalci učno - vzgojnega procesa na likovnem področju, 

- se navajajo na kulturno porabo prostega časa.« (Karlavaris, & Berce Golob, 1991, 

196) 

 

Na razredni stopnji so kulturni dnevi povezani s kulturnim okoljem kraja, kjer učenci ţivijo. 

Učenci se aktivno udeleţujejo slikarskih, kiparskih in drugih kolonij, predstavljajo lastne 

likovne razstave in rezultate dela v likovnih kroţkih ter se udeleţujejo različnih likovnih 

dejavnosti. 

Delo je navadno timsko, na razredni stopnji lahko sodelujejo učenci predmete stopnje kot 

mali mentorji. (Karlavaris, & Berce Golob, 1991) 

 

Kulturni dnevi z likovno vsebino so pomembni tudi za likovno nadarjene učence, saj jim 

omogočajo dodatno likovno izobraţevanje in napredovanje. Poleg tega učenci uţivajo pri 

ustvarjanju ter dajo svoj lasten in izviren prispevek. 
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2.8.4 OTROŠKE LIKOVNE RAZSTAVE in LIKOVNI NATEČAJI 

Likovne razstave otrok so pri nas dokaj razširjene. Učenci imajo moţnost razstavljati svoja 

likovna dela v šolah, knjiţnicah, muzejih … Po nekaterih krajih so nastale prave otroške 

galerije, kjer učenci razstavljajo svoja dela iz različnih likovnih področji.  

Postavitev razstav je zelo različna. Moţno jo je postaviti glede na likovno področje, 

predpisano temo ali motiv, starostno stopnjo, glede na likovno problematiko … (Berce Golob, 

1993) 

 

Vsaka razstava naj odraţa ustvarjalnost otrok ter strokovno in pedagoško usposobljenost 

učitelja. Dela, ki so razstavljena, jih otroci napravijo pod vodstvom učitelja pri pouku ali 

kroţku, nikakor pa ne razstavljamo izdelkov, ki so jih prinesli od doma. Razstava naj prikaţe 

resnično raven likovnega pouka 

Za otroke je razstava javni nastop in jih vzgaja, saj primerjajo svoja dela z deli vrstnikov in 

»domačo« razstavo z razstavami drugih šol. 

Prirejanje razstav otroških likovnih del ne sme zmesti delovnega načrta za pouk likovne 

vzgoje. Razstave niso glavni cilj pouka likovne vzgoje, ampak nekakšen pregled uspeha 

učencev. (Gerlovič, & Gregorač, 1976) 

 

Za likovno nadarjene učence je to ena izmed moţnosti za dodatno likovno izraţanje in uspeh 

na likovnem področju. 

 

2.8.5 LIKOVNE KOLONIJE in SLIKARSKI EX TEMPORE 

Likovne kolonije in slikarski ex tempori so namenjeni predvsem starejšim učencem (od  tretje 

triade naprej). V nadaljevanju jih bom na kratko opisala kot zanimivost in moţnost za 

nadaljnje likovno izobraţevanje likovno nadarjenih učencev. 

 

Otroške likovne kolonije in slikarski ex tempori so pri nas pogosti. Navadno se odvijajo v 

poletnih mesecih in so odlična priloţnost za druţenje mladih, ki jim je skupno veselje do 

ustvarjanja. Likovne kolonije trajajo dalj časa in so vezane na določeno tematiko, medtem ko 

so ex tempori časovno krajši in večinoma vezani na upodabljanje narave. (Berce Golob, 1993) 

 

Slikarski ex tempore je neke vrste storitvena dejavnosti, ki se kaţe predvsem kot druţenje 

med učenci oz. slikarji, ki sodelujejo s svojimi likovnimi deli. 
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Ex tempore ni tako druţabna zadeva kot likovna kolonija, saj je naravnana dokaj tekmovalno. 

Organizatorji teţijo k povečanju sklada z umetniškimi deli, katerih teme se navadno nanašajo 

na kraj v katerem prireditev poteka. Glavni smisel prireditve je v prvi vrsti namenjen 

umetnosti, šele nato drugim elementom npr. druţenje, promocija … 

V Sloveniji je bil prvi ex tempore organiziran v Piranu l. 1965 in je še danes eden izmed 

največjih in najkakovostnejših pri nas in tudi v Evropi. (Intihar, 2000) 

 

Glavni cilj likovnih kolonij in ex temporov je poglabljanje znanja in sposobnosti likovno 

nadarjenih učencev. Učenci navezujejo stike med seboj in z umetniki tudi od drugod ter imajo 

moţnost, da pokaţejo svoja likovna dela javnosti in jih tudi razstavijo. (Berce Golob, 1993) 

 

Zavedati se moramo, kako dragocen je likovno nadarjen otrok, zato ga je potrebno negovati, 

da se bo razvijal kakovostno in na podlagi svojih lastnih izkušenj. Predstavljene dodatne 

dejavnosti omogočajo likovno nadarjenim učencem dodatno likovno izobraţevanje ter  

svobodno likovno izraţanje posameznikovih idej do končne vizualne podobe. Naloga staršev 

in učiteljev je, da učencem predstavijo dodatne moţnosti, ki so ponujene za kakovostnejši 

likovni razvoj in ga tako tudi spodbujajo. 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V osnovni šoli se učitelji srečujejo z najrazličnejšimi učenci, ki se med seboj razlikujejo po 

ročnih spretnostih, poznavanju likovnih pojmov in doţivljajskih naravnanostih. Večina 

učencev ima povprečne likovne sposobnosti in učiteljem predstavljajo najmanj teţav. Kljub 

temu pa so v razredih tudi učenci, ki imajo posebne potrebe. Med učence s posebnimi 

potrebami, na eni strani štejemo tiste s podpovprečnimi likovnimi sposobnostmi, za katere 

učitelji večinoma znajo dobro poskrbeti, na drugi strani pa so učenci z izrazitejšimi likovnimi 

sposobnostmi, katerim učitelji namenijo premalo pozornosti. Velikokrat se učitelji zavedejo 

njihovih likovnih sposobnosti, a se premalo potrudijo, da bi ti učenci v učnem procesu bili 

primerno zaposleni. 

V diplomskem delu sem se posvetila ravno temu problemu in sem v izvedenih urah likovne 

vzgoje posebno pozornost namenila prav nadarjenim učencem. Zato sem izpostavila naslednje 

cilje: 

- s pomočjo likovnih izdelkov diferencirati učence glede na njihove likovne 

sposobnosti, 

- ugotoviti, kako ravnati z likovno nadarjenimi učenci in oblikovati dodatne dejavnosti 

za likovno nadarjene učence pri pouku likovne vzgoje, 

- z dodatnimi dejavnostmi pozitivno vplivati na njihovo motivacijo pri pouku likovne 

vzgoje, 

- z dodatnimi dejavnostmi pozitivno vplivati na samostojnost in izvirnost pri reševanju 

likovnih nalog. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na osnovi izpostavljenih ciljev sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Koliko likovno nadarjenih učencev je v razredu? 

2. Kakšne so posebnosti likovnega izraţanja likovno nadarjenih učencev? 

3. Ali organizirane dodatne dejavnosti pozitivno vplivajo na motivacijo likovno 

nadarjenih učencev za likovno dejavnost v učnem procesu likovne vzgoje? 

4. Ali organizirane dodatne dejavnosti pozitivno vplivajo na samostojnost likovno 

nadarjenih učencev pri reševanju likovne naloge? 

5. Ali organizirane dodatne dejavnosti pozitivno vplivajo na izvirnost likovno nadarjenih 

učencev pri reševanju likovne naloge? 
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 RAZISKOVALNA METODA 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno in kavzalno – eksperimentalno raziskovalno 

metodo. 

 

3.3.2 VZOREC 

V raziskavo sem vključila učence prvega razreda osnovne šole. V razredu je  24 učencev, od 

tega je 14 dečkov in 10 deklic. Najprej sem izvedla risarsko nalogo, s pomočjo katere sem 

določila likovno nadarjenost posameznega učenca. Nato sem izvedla še dve likovni nalogi. 

 

3.3.3 PRIPOMOČKI  

- Merila za vrednotenje likovnih izdelkov, s katerimi sem ugotavljala likovno nadarjenost 

učencev v razredu. 

- Ocenjevalno lestvico, s pomočjo katere sem ugotavljala motivacijo likovno nadarjenih 

učencev, njihovo samostojnost in izvirnost pri reševanju likovnih problemov. 

 

3.3.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Pri likovni vzgoji v 1. razredu sem izvedla tri učne ure iz različnih likovnih področji: risanja, 

slikanja in kiparstva. Pri prvi učni uri sem s pomočjo nastalih risb in izoblikovanih meril 

določila kateri učenci so likovno nadarjeni. Nato sem izvedla še učni uri kiparstva in slikanja 

in načrtovala dodatne dejavnosti za likovno nadarjene učence ter opazovala njihovo 

motivacijo, samostojnost in izvirnost. Za ugotavljanje njihove motiviranosti, samostojnosti in  

izvirnosti pri reševanju likovnih nalog sem oblikovala ocenjevalno lestvico. Na koncu vsake 

ure sem izvedla kratek pogovor z izbranimi učenci o njihovem počutju in najljubši aktivnosti 

pri uri. 

 

3.3.5 POSTOPKI OBDELAVE 

Nadarjenost učencev sem po prvi učni uri ugotavljala tako, da sem nastale likovne izdelke 

ocenila s pomočjo meril za vrednotenje. Motivacijo, samostojnost in izvirnost izbranih 

učencev pri naslednjih dveh učnih urah pa sem ugotavljala s pomočjo ocenjevale lestvice. 
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3.4 OBDELAVA PODATKOV IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 UGOTAVLJANJE LIKOVNE NADARJENOSTI V RAZREDU 

Likovno nadarjenost učencev najlaţje ugotavljamo z analiziranjem likovnih izdelkov ter z 

opazovanjem obnašanja pri pouku likovne vzgoje.  

Tudi sama sem poskušala ugotoviti nadarjenost učencev v razredu oz. potenciale likovne 

nadarjenosti.  

V prvem razredu teţko govorimo o »pravi« likovni nadarjenosti, saj se talent še razvija. 

Lahko pa opazujemo veselje, motivacijo, ustvarjalnost, nenavadne likovne rešitve, 

kompozicijo, nakazovanje prostora … vse to nam daje informacije o otrokovem likovnem 

razvoju. 

Zavedam se, da je teţko na podlagi dveh šolskih ur in enega samega likovnega izdelka 

ugotoviti likovno nadarjenost učencev, saj je za identifikacijo nadarjenosti potrebno dobro 

poznati učence in jih spremljati več časa. 

Vsak učenec lahko osvoji vse zastavljene cilje posamezne ure in dobi za likovni izdelek 

odlično oceno, vendar to še ne pomeni, da je likovno nadarjen. Za likovno nadarjenost je 

poleg upoštevanja ciljev potrebno imeti razvite vizualne sposobnosti, kazati zanimanje in 

interes za likovno dejavnost ter samostojno in izvirno pristopit k reševanju likovnih 

problemov.
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3.4.1.1 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO VZGOJO ŠT. 1  

 

Datum: 18. 2. 2011 

Prostor: učilnica 

Razred: 1. r 

Število ur: 2 

Likovno področje: risanje 

Likovna naloga: risanje različnih oblik in izpolnjevanje ploskev 

Likovna tehnika: flomaster 

Likovni materiali 

in orodja, 

podlage: 

flomastri, risalni listi, časopisni papir 

Likovni motiv: igra z ţivaljo 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

list A1 v obliki muce, knjiga: Ţivali 

      

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: pogovor, opazovanje, razlaga, demonstracija 

Medpredmetno 

povezovanje: 

spoznavanje okolja 

Vrsta učne ure: kombinirana  

Viri in literatura: - Učni načrt: program osnovnošolskega izobraţevanja – Likovna vzgoja. 

(2004). Ljubljana: Predmetna kurikularna komisija za likovno vzgojo. 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 

- Lovka, M. et. al (2003). Ţivali: velika ilustrirana enciklopedija. 

Ljubljana: Mladinska knjiga  

Cilji: 

Učenci: 

- poznajo ravne, krive, lomljene, debele, tanke, dolge, kratke, vodoravne, poševne, 

navpične črte, 

- v okolju in naravi poiščejo primere različnih črt in pik, 

- narišejo različne vrste oblik in črt, 

- se navajajo na izraţanje s prostoročno črto, 

- ploskve izvirno izpolnijo, 

- narišejo risbo po postopku od celote k detajlom, 

- razvijajo likovno domišljijo, ustvarjalnost, samostojnost, 

- ovrednotijo nastala likovna dela. 

 
POTEK DELA 

AKTIVNOST UČITELJA 
AKTIVNOST 

UČENCEV 

UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

UČNA 

OBLIKA IN 

METODA 

UVODNI DEL 

Učencem se predstavim.  

 

Uvajanje učencev v vzgojno-

izobraţevalno delo. 

Opozorim jih naj se umirijo in 

pozorno poslušajo. 

Povem zgodbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 
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V hišici na robu gozda je ţivel 

deček Filip z  mamo in očetom. 

Bil je prijeten in nasmejan fant. 

Manjkala pa mu je le ena stvar  - 

prijatelj. Svojima staršema je 

večkrat potoţil: «Igrajta se z 

mano, nobenega prijatelja 

nimam!« Starša sta postala 

zaskrbljena, ker sta videla, da je 

njun sin vedno bolj otoţen in 

osamljen. 

Nekega jutra se je Filip tako kot 

vsak dan igral na bliţnjem 

travniku. Kar naenkrat je 

zaslišal: «Mjav, mjav!«  V travi je 

zagledal majhno, prestrašeno, 

čisto belo kepico. 

»Mucka!« se je razveselil Filip in 

jo vzel v naročje. Takrat je 

opazil, da ima ţivalca ranjeno 

nogo. Hitro je stekel v hišo k 

mami, ki je mucki nogo skrbno 

povila in ji ponudila skodelico 

toplega mleka. Filip ji je dal  ime 

Belka in postala sta 

nerazdruţljiva prijatelja. Skupaj 

sta se potepala po gozdu, se 

igrala skrivalnice in lovila pisane 

metulje. Belka je nekega dne 

potoţila: «Tudi jaz bi bila rada 

pisana kot metulj. Na koţuščku bi 

rada imela veliko črt in pik. Bela 

barva je dolgočasna!« 

 

Na tablo prilepim iz papirja 

izrezano veliko belo muco. 

Učencem povem, da jo bomo 

okrasili z različnimi črtami ali 

pikami. 

Naročim naj vsak vzame 

poljuben flomaster in naj muci na 

koţušček nariše poljubno črto ali 

piko.  

 

Poslušajo zgodbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak nariše 

poljubno črto ali 

piko. 

 

zgodbica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 velik bel list v 

obliki muce 

 

poslušanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 frontalna 

 

 

 

OSREDNJI DEL 

Posredovanje vsebine – likovni 

pojmi. 

Z učenci si ogledamo nastale črte 

in pike na muci. Učence vprašam: 

- Ali so vse črte in pike enake? 

- Kakšne so posamezne črte? 

 

 

 

Opazujejo nastale 

črte in pike ter 

odgovarjajo na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

pogovor 
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- Kako se črte med seboj 

razlikujejo? 

- Kakšne so posamezne pike? 

- Kakšne črte in pike še poznate?  

- Ali katere še nismo narisali? 

- Kje vse najdemo črte in pike? 

- Poiščite različne črte in pike v 

prostoru. 

 

Povem, da  bomo tudi mi danes 

ustvarjali s črtami in pikami. 

Ponovimo postopek risanja od 

celote k detajlom. Najprej 

narišem večje ploskve, nato 

manjše ploske zapolnjujem s 

črtami in pikami. 

Skupaj si ogledamo, kakšen je 

učinek, če narišemo veliko črt 

skupaj in kakšen, če narišemo 

črte bolj narazen. 

  

Pokaţem jim različne ţivali v 

knjigi in skupaj si ogledamo, kje 

vse imajo črte in pike. 

 

Posredovanje likovne naloge. 

Učence spomnim na zgodbo o 

Filipu in muci Belki. Povem, da 

bo sedaj vsak narisal sebe in 

svojo najljubšo ţival s 

flomastrom na risalni list.  

 

Opozorim jih na zapolnjevanje 

ploskev z različnimi črtami in 

pikami; na uporabo 

najrazličnejših črt in pik ter na 

upodobitev motiva. 

 

Likovno izraţanje: 

Razdelim material za delo: 

časopisni papir, flomastre, risalne 

liste. 

 

Med likovnim izraţanjem 

učencem svetujem in nudim 

individualno pomoč. 

vprašanja. 

Naštejejo in 

narišejo različne 

črte in pike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno opazujejo, 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

Opazujejo in 

pripovedujejo o 

črtah in pikah. 

 

 

 

Razmislijo o svoji 

najljubši ţivali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomagajo pri 

razdelitvi materiala. 

 

 

 

Se individualno 

likovno izraţajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neposreden 

prikaz postopka 

 

 

 

Knjiga: Ţivali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

opazovanje 

pogovor 

 

 

demonstracija 

 

 

 

 

frontalna 

opazovanje 

 

 

 

 

frontalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualna 

SKLEPNI DEL 

Razstava likovnih izdelkov 

učencev. 

Izdelke postavimo na mizo. 

 

 

Dokončajo izdelke 
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Oblikovanje meril za 

vrednotenje. 

Z učenci oblikujemo merila za 

vrednotenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza likovnih izdelkov. 

Skupaj komentiramo in 

vrednotimo likovne izdelke. 

Učencem se zahvalim za 

sodelovanje. 

in jih prinesejo na 

mizo. 

 

 

Izoblikujejo merila 

za vrednotenje: 

- uporaba različnih 

črt in pik 

- risanje od celote k 

detajlom 

- izpolnjevanje 

celotne risalne 

površine 

- brez barvanja 

ploskev 

- izvirnost motiva 

 

 

Aktivno sodelujejo 

pri vrednotenju. 

 

 

 

 

 

 

izdelki učencev 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

pogovor 

opazovanje 

 

 

3.4.1.1.1 Analiza učne ure št. 1 

Menim, da je učna ura uspela in da so bili zastavljeni cilji pri večini učencev v celoti 

doseţeni. Učenci so bili med celotno uro aktivni in samostojni.  

Z uvodno motivacijo sem jih ţelela preko zgodbe popeljati v domišljijski svet in vzbuditi 

napetost in zanimanje za likovno dejavnost. Učenci so zapolnili muckin koţušček z različnimi 

črtami in pikami. Na zanimiv in učencem prijazen način smo ponovili znanje o različnih črtah 

in pikah. 

Preko vprašanj sem jih poskušala usmeriti v razmišljanje o raznolikosti črt in pik. Opazila 

sem, da učenci ţe veliko vedo in nimajo teţav pri razumevanju in iskanju različnih črt in pik v 

prostoru in naravi. Pomembno je, da učencem podajamo učno snov ob razlagi s primeri iz 

vsakdanjega ţivljenja. Poskušala sem se izogibati pasivnemu podajanju informacij in pri 

učencih spodbuditi ţeljo po radovednosti in likovnem izraţanju. 

Menim, da so vsi osvojili likovne pojme, ki sem jih zastavila v prvem cilju učne priprave. 

Učenci so pri tej starosti na stopnji konkretnih operacij, zato morajo biti navodila dana zelo 

razumljivo, le tako delo poteka tekoče. Poleg tega menim, da je pri mlajših učencih 

pomembna neposredna demonstracija, ki mora biti nazora in jasna. Menim, da je bila 

demonstracija dovolj nazorna, saj učenci pri likovnem izraţanju niso imeli teţav in dodatnih  
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vprašanj ter so vedeli, kaj je njihova naloga. Primerna demonstracija in poučevanje pri 

učencih vplivata tudi na hitrejše in boljše usvajanje posameznih postopkov. 

Večina učencev je upodobila najrazličnejše oblike in upoštevali so postopek od celote k 

detajlom. Zanimivo je bilo opazovati, kako so učenci risali s črtami in pikami in o tem 

razmišljali. Nekateri učenci so  pokazali veliko ustvarjalnosti in samostojnosti, drugi pa so 

imeli kar nekaj teţav pri izpolnjevanju ploskev in zapolnjevanju celotne površine. Večina jih 

je na stopnji konkretnih operacij, vendar se nekateri ţe pribliţujejo naslednji razvojni stopnji, 

saj razmišljajo o prostoru, kar se kaţe tudi pri likovnem izraţanju. 

Učence sem hotela z motivom spodbudit k risanju zanimive in nevsakdanje ţivali, vendar jih 

je večina upodobila psa ali mačko, verjetno zato, ker so jim domače ţivali najbliţje in imajo 

največ izkušenj z njimi. Preko motiva sem jih ţelela spodbuditi tudi k prikazovanju gibanja, 

vendar je to uspelo le redkim.  

Pri individualnem izraţanju sem učencem nudila pomoč, vendar sem pazila, da nisem preveč 

posegala v njihovo likovno izraţanje. Pomembno je, da se učenci navajajo na samostojno 

likovno izraţanje in realizirane lastnih zamisli. Opazila sem, da so nekateri učenci še zelo 

nesamostojni in potrebujejo veliko usmerjanja in spodbud, saj se hitro naveličajo in mislijo, 

da je izdelek ţe končan. Take učence sem poskušala motivirat in jih usmeriti v razmišljanje o 

rešitvi likovne naloge. 

V zaključnem delu učne ure so učenci aktivno sodelovali, skoraj vsi so vedeli, kakšna je bila 

njihova naloga in kaj sem od njih pri uri pričakovala. Skupaj smo si pogledali nastala likovna 

dela in jih kritično ovrednotili. 

Učna ura je uspela vsebinsko, kot tudi časovno, saj so bili učenci med samim delom aktivni, 

poleg tega so dodali še nekaj svojega, ustvarjalnega.  

 

3.4.1.2 MERILA ZA VREDNOTENJE LIKOVNIH IZDELKOV 

Po izvedeni prvi učni uri sem nastale risbe diferencirala glede na oblikovana merila za 

vrednotenje. Poskušala sem ugotoviti, kateri učenci kaţejo dispozicijo likovne nadarjenosti. 

  

Merila za vrednotenje likovnih izdelkov: 

1. Realna oblika z veliko detajli: 

• motive razčlenjuje in upodablja podrobnosti, 

• oblike realne z veliko detajli, 

• prikaz profila, 
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• prikaz gibanja. 

 

2. Razmišljanje o prostoru: 

• nakazuje prostor, 

• prikaz talne črte, 

• upodabljanje v talno ploskev, 

• prekrivanje posameznih ploskev. 

 

3. Posebnost razporejanja oblik: 

• zapolni celotno risalno površino. 

 

4. Razmerja: 

• upoštevanje proporcev. 

 

5. Ustvarjalnost: 

• delo je originalno oz. nevsakdanje v oblikah, proporcih, 

• delo je izrazno prepričljivo, 

• delo je domišljijsko bogato. 

 

Na podlagi predstavljenih meril za vrednotenje likovnih izdelkov sem izpostavila štiri 

učence, ki bi lahko ustrezali merilom likovne nadarjenosti. Med vsemi likovnimi deli so 

njihove risbe najbolj izstopale (odstopale so od ostalih likovnih del). 

Na posameznih področjih, ki jih bom v nadaljevanju opisala za vsakega učenca posebej, 

presegajo svoje vrstnike. 

 
3.4.2 POSEBNOSTI LIKOVNEGA IZRAŢANJA LIKOVNO NADARJENIH 

UČENCEV 

Likovno izraţanje je individualni proces vsakega posameznika preko katerega izraţa svoje 

misli, čustva, izkušnje, doţivljanja ter jih pretvori v likovne simbole. Preko likovnega 

izraţanja lahko opazujemo učenčevo razmišljanje in njegovo stopnjo likovnega razvoja. 

Likovno nadarjeni učenci v nekaterih pogledih odstopajo od ostalih vrstnikov, predvsem v 

razumevanju in doţivljanju prostora. V nadaljevanju bom predstavila likovne izdelke štirih 

učencev za katere menim, da bi lahko imeli dispozicijo likovne nadarjenosti. 
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• UČENKA 1 

 

Likovno delo 1: učenka 1, »Igra z najljubšo ţivaljo«, flomaster 

 

1. Realna oblika z veliko detajli  

Na likovnem izdelku je vidna dokaj šablonska upodobitev figur, vendar so kljub temu 

nakazane določene podrobnosti. Več detajlov je namenila človeški figuri, ţivalsko figuro 

pa je narisala bolj površno in z manj detajli.  

Človeški figuri nariše roke v odročenju z nakazanim pribliţnim številom prstov. Nariše 

posamezne dele telesa, kjer so vidne tudi okončine, čeprav so še v neustreznem razmerju. 

Obleka je raznolika in na njej se pojavljajo različni vzorci. 

Človeška in ţivalska figura sta delno sestavljeni in se ţe pribliţujeta realni obliki. Na 

likovnem izdelku še ni zaznati prikaza gibanja, vendar ţivalsko figuro ţe upodobi s strani 

oz. s profila. 

 

2. Razmišljanje o prostoru 

Prisotna je talna črta, na katero postavlja oblike. Človeško in ţivalsko podobo je 

domiselno umestila v prostor in ga primerno izpolnila. Pomembni obliki je postavila v 

ospredje, kar se kaţe v prekrivanju posameznih ploskev. 
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3. Posebnost razporejanja oblik 

Zaveda se celotne površine, ki je na voljo ter jo smiselno zapolnjuje in uporablja, kar kaţe 

na obvladanje in razmišljanje o celostni slikovni podlagi. Človeško figuro upodobi v 

navpični smeri, ţivalsko pa v vodoravni. V tem primeru je bolj poudarjena navpična smer. 

 

4. Razmerja  

Razmerja še niso upoštevana v celoti, vendar se razmerje med človeško in ţivalsko figuro 

ţe pribliţuje pravemu. 

 

5. Ustvarjalnost 

Učenkina ustvarjalnost se kaţe v načinih nakazovanja površin. Nekatere dele zapolni s 

pikami, druge dele z vodoravnimi ali poševnimi črtami, upodobi tudi kroţne oblike. 

Zanimivo je upodobila drevo, katero odstopa do shematskega upodabljanja in kaţe na 

njeno iznajdljivost in svobodnost.  

 

Risba daje vtis površnosti, kar je posledica nemotiviranosti učenke za delo, saj sem jo pri 

uri morala večkrat spodbuditi k risanju. 

V naslednjih dve urah bom poskušala učenko bolj motivirati za delo in ugotoviti, ali bo to 

pripomoglo k drugačnemu načinu odzivanja pri reševanju likovne naloge. 

Na podlagi vseh likovnih izdelkov lahko trdim, da njena risba odstopa od ostalih. 
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• UČENEC 2 

 

Likovno delo 2: učenec 2, »Igra z najljubšo ţivaljo«, flomaster 

 

1. Realna oblika z veliko detajli  

Učenec upodobi človeško figuro z detajli. Nariše tudi prste na roki, čeprav število še ni 

pravo. Tudi upodobitev nog je podrobna, na njih je dobro vidno obuvalo, deček ni pozabil 

niti na vezalke.  

Tudi ţivalski figuri nameni veliko detajlov (oči, brke, ušesa, rep ..) in jo prikaţe na 

svoboden način, kar odstopa od shematskega upodabljanja. Oblike niso sestavljene iz 

osnovnih geometričnih oblik, ampak se ţe kaţe realnejši prikaz oblik. Tudi drevo ni 

prikazano shematsko, saj posamezne veje razčleni in nariše tudi liste. 

Na likovnem izdelku še ni opaziti razgibanosti oblik, kuţa pa je ţe prikazan s profila. 

 

2. Razmišljanje o prostoru 

Figuri smiselno umesti v prostor in izpolni celotno risalno podlago. Riše na talno črto in 

na njej niza predmete. 

 

3. Posebnost razporejanja oblik 

Človeka in ţival, pa tudi ostale oblike nariše na talno črto, kar je značilno za razvojno 

stopnjo v tej starosti. Izrazito poudari navpično smer. Učenec izvirno in smiselno zapolni 

celotno risalno podlago, pri tem nariše veliko oblik npr. ptičja krmilnica, kost,  

ptice, skodelica za hrano … 
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4. Razmerja  

Razmerja še niso upoštevana v celoti, vendar dokaj dobro upošteva  proporce posameznih  

figur. 

 

5. Ustvarjalnost 

Upodablja različne površine. Uporablja kroţne ter vodoravne, navpične, poševne črte in 

jih sproščeno niza po narisanih oblikah. Še vedno pa je prisotno nekaj šablonskega 

upodabljanja, na kar kaţe upodobitev sonca. 

 

Učenčevo likovno delo izkazuje bogato domišljijo. Poraja se mi vprašanja ali gre zares za 

likovno nadarjenost ali zgolj za izredno natančnost pri upodabljanju. To bom poskušala 

ugotoviti v naslednjih urah, kjer bodo učenci imeli moţnost prikazovanja oblik, tako 

ploskovno kot tridimenzionalno z različnimi materiali. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«     Pelan Neja,  diplomsko delo 
 
 

55 

• UČENKA 3 

 

Likovno delo 3: učenka 3, »Igra z najljubšo ţivaljo«, flomaster 

 

1. Realna oblika z veliko detajli  

Učenka upodobi oblike z mnogo podrobnostmi. Pri človeški figuri ji je uspelo prikazati 

sproščen in vesel obraz. Obleko je popestrila z različnimi vzorci. Nakaţe prste na roki, 

vendar še niso prikazani v realnem številu. Podrobno upodobi tudi čevlje z vezalkami. 

Figure so prikazane statično, čeprav so razgibano umeščene na risarsko površino. Ptiča in 

muco upodobi s profila, kar kaţe na njeno odstopanje od ostalih učencev. 

 

2. Razmišljanje o prostoru 

Človeška figura je na talni črti, ki ni več ravna. Ţivalska figura pa je ţe postavljena v talno 

ploskev, kar je ţe zahtevnejši razvojni korak in pozitivno odstopa od povprečja. 

 

3. Posebnost razporejanja oblik  

Kompozicija je uravnoteţena, saj je posamezne figure smiselno umestila na risalno 

podlago in jo izvirno izpolnila. 

Drevo se zanimivo razteza do sredine risalne podlage in z ostalimi oblikami dosega 

ravnovesje.
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4. Razmerja  

Razmerja med oblikami so upoštevana. 

 

5. Ustvarjalnost 

Ustvarjalnost se kaţe v načinu upodabljanja različnih tekstur. Uporabila  je različne črte in 

pike ter smiselno zapolnila posamezne ploskve. 

Ob pogledu na likovni izdelek zaznamo pestrost in prepričljivost. 

 

• UČENKA 4 

 

Likovno delo 4: učenka 4, »Igra z najljubšo ţivaljo«, flomaster 

 

1. Realna oblika z veliko detajli 

Človeška figura je prikazana s posameznimi detajli, čeprav bi lahko bila nekoliko večja 

glede na risalno površino. Učenka zanimivo upodobi roke, saj ţeli prikazati kako človeška 

figura vrţe jabolko.  

Učenka je zanimivo upodobila ţivalsko figuro. Narisanih je tudi veliko podrobnosti, ne 

pozabi niti na pomemben dodatek - krono. Je ena redkih, ki za najljubšo ţival ni izbrala 

psa ali mačke, ampak Levjega kralja, kar predstavlja tudi večji izziv in drznost pri 

upodabljanju. Drevesa so raznolika, ptiči letijo po zraku in so prikazani s profila, vendar je 

še prisotna šablona. 
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2. Razmišljanje o prostoru 

Figure so postavljene na talno črto, ki ni več ravna. Ţivalska figura je ţe postavljena v 

ospredje - v talno ploskev, kar pri tej razvojni stopnji ni pogosto in jo presega. 

Zanimiva je umestitev figur v prostor in prikaz ostalih smiselnih detajlov. 

 

3. Posebnost razporejanja oblik  

Čeprav bi bile figure lahko nekoliko večje glede na površino, ji je uspelo preostalo 

ploskev primerno zapolniti z mnogimi domiselnimi detajli. Z nizanjem oblik po površini 

je izvirno zapolnila risalno ploskev. 

 

4. Razmerja  

Pri prikazu oblik še ne opazimo pravilnih razmerij med posameznimi oblikami.  

 

5. Ustvarjalnost 

Ob pogledu na likovno delo zaznamo pestrost oblik, število oblik in detajlov - bogato 

domišljijo. Ustvarjalnost se kaţe v mnoţičnosti oblik in izpolnjevanju površin s črtami in 

pikami. To pozitivno odstopa od povprečja, zato menim, da je učenka likovno nadarjena. 

 

Menim, da vsi štirje učenci na nekaterih zgoraj opisanih posebnostih pozitivno odstopajo 

od svojih vrstnikov. Predvsem je vsem skupno razmišljanje o prostoru in postavljanje 

figur v prostor. Učenci doţivljajo in zaznavajo prostor na višji ravni in ga upodabljajo. 

Poleg tega so spretnejši v upodabljanju figur, saj so ţe podobne realnim oblikam. 

Pojavljajo se tudi številni detajli. 

Čeprav je pri vseh likovnih izdelkih še prisoten šablonski način upodabljanja, ob pogledu 

na njihova dela zaznamo pestrost likovnega izraza. 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«     Pelan Neja,  diplomsko delo 
 
 

58 

3.4.3 UGOTAVLJANJE VPLIVA DODATNIH DEJAVNOSTI PRI POUKU 

LIKOVNE VZGOJE NA KRITERIJE OPAZOVANJA 

Naslednji dve likovni nalogi sem izvedla s celotnim razredom. V pouk sem vključila dodatne 

dejavnosti za izbrane učence in s pomočjo ocenjevalne lestvice za vsakega učenca posebej  

ugotavljala, kako le-te vplivajo na njegovo motivacijo, samostojnost in izvirnost pri delu. 

 

3.4.3.1 OCENJEVALNA LESTVICA 

 

 

ŠT. TRDITVE 

 

TRDITEV 

 

OCENA 

1 2 3 

MOTIVACIJA 

1. 
 

Učenec je v uvodnem delu ure zelo motiviran. 
   

2. Učenec je v osrednjem delu ure zelo motiviran.    

3. Učenec je v zaključnem delu ure zelo motiviran.    
SAMOSTOJNOST 

4. 
Učenec je samostojen pri reševanju likovnega 

problema. 
   

IZVIRNOST 

5. 
Učenčev izdelek je originalen, nevsakdanji, enkraten.    

6. Odstopanje od šablonskega načina upodabljanja.    

7. 

 

Upodablja sproščeno in vnaša lastno domišljijo. Ni 

pod vplivom barvnih znakov. (velja za učno uro št. 2) 
   

8. 

 

Učenec išče različne načine za prikaz razgibanosti 

oblik. (velja za učno uro št. 3) 
   

 

 

Posamezna ocena pomeni, da trditev: 

1  NE VELJA 

2  DELOMA VELJA 

3  POPOLNOMA VELJA 
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3.4.3.2 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO VZGOJO ŠT. 2  

 

Datum: 29. 3. 2011 

Prostor: učilnica 

Razred: 1. r 

Število ur: 2 

Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga: slikanje motiva po domišljiji z umirjenimi in ţivimi barvami  

Likovna tehnika: tempera 

Likovni materiali 

in orodja, 

podlage: 

risalni list, tempera, časopisni papir za podlago, čopiči, lončki z vodo 

Likovni motiv: čudeţni metulj 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

različne fotografije in slike z ţivimi in umirjenimi barvami, barvni kolaţ 

      

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v  skupinah 

Učne metode: pogovor, opazovanje, razlaga, demonstracija 

Medpredmetno 

povezovanje: 

spoznavanje okolja 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Viri in literatura: - Učni načrt: program osnovnošolskega izobraţevanja – Likovna vzgoja. 

(2004). Ljubljana: Predmetna kurikularna komisija za likovno vzgojo. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Cilji: 

Učenci: 

- spoznajo posebnosti ţivih in umirjenih barv in jih ločijo med seboj, 

- v okolju in naravi poiščejo primere ţivih in umirjenih barv, 

- naslikajo motiv z ţivimi in umirjenimi barvami, 

- razvijajo občutek za mešanje barv, 

- zapolnijo celotno slikovno površino, 

- razvijajo likovni spomin in domišljijo, 

- ovrednotijo nastala likovna dela. 

 

POTEK DELA 

AKTIVNOST UČITELJA 
AKTIVNOST 

UČENCEV 

UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

UČNA 

OBLIKA IN 

METODA 

DODATNE 

DEJAVNOSTI 

ZA LIKOVNO 

NADARJENE 

UČENCE 

UVODNI DEL 

Opomba: pred pričetkom 

ure vsak učenec pobarva 

svoj risalni list z 

poljubno tempera barvo, 

kateri doda veliko bele. 

 

Uvajanje učencev v 

vzgojno-izobraţevalno 

delo. 

Učence razdelim v štiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se razdelijo 

po skupinah  

 

 

 

 

 

 

 

 

Različne slike 

in fotografije 

 

individualna 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vodijo 

skupino. 
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skupine. V vsaki skupini 

določim vodjo* ter 

povem navodila: vsaka 

skupina bo dobila 

različne fotografije in 

slike, katere bo morala 

razdeliti v dve skupini. V 

eni skupini naj bodo 

fotografije z bolj 

opaznimi barvami. V 

drugi skupini pa naj bodo 

fotografije z manj 

opaznimi barvami. 

 

 

 

*Vodjam skupin 

naročim, naj predstavijo 

ugotovite svoje skupine 

še ostalim skupinam.  

 

Vsi skupaj si ogledamo 

posamezne fotografije in 

slike. 

Vprašam jih: 

- Zakaj so posamezne 

fotografije razvrstili v 

določeno skupino? 

- Kako se posamezni 

skupini med seboj 

razlikujeta? 

-Katere barve so bolj 

vidne, opazne? Zakaj? 

-Kako imenujemo take 

barve? 

-Katere barve so manj 

vidne? Zakaj? 

Kako imenujemo take 

barve? 

ter poslušajo 

navodilo. 

Razporejajo 

slike in 

fotografije 

glede na to, 

katere barve 

so bolj opazne 

in katere 

manj, ter 

ugotavljajo 

zakaj je temu 

tako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo, 

povejo svoje 

mnenje in 

sodelujejo pri 

ugotavljanju. 

iz revij in 

časopisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Različne slike 

in fotografije 

iz revij in 

časopisov. 

 

 

delo v 

skupinah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

opazovanje 

razlaga 

pogovor 

Ugotavljajo 

katera barva je 

bolj/manj vidna 

in zakaj? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vodje 

predstavijo 

ostalim 

skupinam, kaj 

so ugotovili in 

kako so 

razporedili slike 

in fotografije. 

Pridejo pred 

tablo, 

razporedijo 

slike na dve 

skupini, tako 

kot predhodno 

znotraj skupin 

in povejo 

argumente, 

zakaj so 

posamezne 

fotografije/slike 

v posameznih 

skupinah. 

GLAVNI DEL 

Posredovanje vsebine – 

likovni pojmi. 

Novi pojmi s katerimi se 

bomo danes srečali so 

ţive in umirjene barve. 

Učence vprašam: 

- Kje v naravi vidimo ţive 

in umirjene barve? 

- Naštejte  ţive barve, ki 

jih vidimo v razredu. 

 

 

 

 

 

Učenci 

opazujejo in 

sodelujejo v 

pogovoru, 

iščejo primere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

individualna 

pogovor 

opazovanje 

razlaga 
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- Naštejte umirjene 

barve, ki jih vidimo v 

razredu. 

- Kakšen bi bil razred če 

bi v njem bile same ţive 

barve? 

- Kakšne barve imamo v 

hiši/stanovanju? 

 

Igra Barve - učencem 

povem navodila za 

naslednjo igro: pokazala 

bom barvne liste, če bo 

barva na njem ţiva bo 

vaša naloga da vstanete, 

če bo pa barva umirjena 

se boste usedli na stol. 

*Vodje, ki sem jih 

imenovala na začetku 

skupine prosim, naj 

opazujejo učence svoje 

skupine pri igri. 

 

 

Posredovanje likovne 

naloge. 

Podam navodila za delo: 

povem, da bomo danes 

slikali s tempera barvami 

na risalni list. 

Z učenci si pogledamo 

komplet tempera barv. 

Ugotavljamo, katere so 

ţive in katere umirjene 

barve. Ţive barve lahko 

spremenimo v bolj 

umirjene tako, da jim 

dodamo belo ali črno 

barvo. 

 

Demonstriram mešanje 

barv: nekaj izbrane barve 

iztisnem na paleto, nato 

na paleto iztisnem še 

nekaj bele in črne barve. 

Najprej namešam nekaj 

različnih svetlih in nato 

temnih barv z 

dodajanjem bele in črne. 

Ugotavljamo, kaj se je 

za ţive in 

umirjene 

barve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo 

navodila in 

sodelujejo pri 

igri barve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozorno 

poslušajo 

navodila, če 

česa ne 

razumejo, 

prosijo za 

dodatno 

pojasnilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barvni kolaţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempera barve 

risalni list 

 čopič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

razlaga 

 

 

opazovanje 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demonstra -

cija 

opazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Pomočniki pri 

igri.  

Opazujejo 

ostale učence, 

če «pravilno« 

igrajo igro ter 

pomagajo 

argumentirat ali 

je bila določena 

barva ţiva ali 

umirjena. 
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zgodilo.  

Vprašam: 

- Kaj se je zgodilo, ko 

sem poljubni barvi 

dodala belo? 

 -Kaj se je zgodilo, ko 

sem dodajala vedno več 

bele? 

-Kakšna barve so 

nastale? 

- Kaj se je zgodilo, ko 

sem poljubni barvi 

dodajala črno? 

- Kaj se je zgodilo, ko 

sem dodajala vedno več 

črne barve? 

- Kakšne barve so 

nastale? 

 

 

Motiv, ki ga bomo slikali 

bo čudeţni metulj, ki bo 

imel eno krilo poslikano 

z ţivimi barvami, drugo 

pa z umirjenimi barvami. 

Učence opozorim na 

uporabljanje ţivih in 

umirjenih barv ter na 

pravilno mešanje barv. 

 

 

 

Likovno izraţanje 

Med likovnim 

izraţanjem učencem 

svetujem in nudim 

individualno pomoč ter 

jih spodbujam k mešanju 

barv. 

 

 

Ugotovijo, da 

z dodajanjem 

poljubne 

barve beli, 

dobimo vedno 

bolj svetel 

odtenek 

poljubne 

barve. Z 

dodajanem 

črne poljubni 

barvi, pa 

dobimo vedno 

bolj temen 

odtenek. 

Nastale barve 

so umirjene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravijo 

slikarski 

pribor in 

risalni list. 

Mizo 

prekrijejo s 

časopisnim 

papirjem. 

 

Se 

individualno 

izraţajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

časopisni 

papir,  

lonček z vodo, 

čopič, 

tempera, 

risalni list 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor 

razlaga 

frontalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualna 
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SKLEPNI DEL 

Razstava likovnih 

izdelkov učencev. 

Učencem povem, naj 

slike pritrdijo na tablo 

(če niso še suhe jih 

zloţijo na tla).  

 

Oblikovanje meril za 

vrednotenje. 

Z učenci oblikujemo 

merila za vrednotenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza likovnih 

izdelkov. 

Skupaj komentiramo in 

vrednotimo izdelke. 

 

 

 

Dokončajo 

likovne 

izdelke. 

 

 

 

 

Izoblikujejo 

merila za 

vrednotenje: 

- uporaba 

ţivih in 

umirjenih 

barv s 

primešanjem 

bele in črne, 

- poslikanje 

cele slikarske 

podlage, 

 - izvirnost 

motiva, 

- slikanje z 

gostimi 

barvami. 

 

 

Kritično 

ovrednotijo 

nastala 

likovna dela. 

Aktivno 

sodelujejo pri 

vrednotenju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izdelki 

učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor 

opazovanje 

frontalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pogovor 

- Ali ti je bilo 

pri uri všeč? 

- Kaj ti je bilo 

najbolj všeč? 

- Kako si se 

počutil/a? 

 
 
3.4.3.2.1 Analiza učne ure št. 2 

Menim, da je bila učna ura uspešna. Z organiziranjem pestrih dejavnosti sem ţelela vplivati 

na učenčevo aktivnost in motiviranost skozi celotno uro. 

Pri uvodni motivaciji so učenci pokazali veliko zanimanja in interesa za usvajanje posebnosti 

barv. Znotraj skupin so se aktivno pogovarjali o barvah na fotografijah, jih primerjali in 

razporejali ter iskali pravilno rešitev. Skupine so dobro opravile svojo nalogo, saj so skoraj 

vse fotografije pravilno razporedili. Menim, da je pri mlajših učencih zelo pomembno, da je 

vse prikazano na konkreten način in z različnimi primeri iz vsakdanjega ţivljenja. Učenci v 
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prvem razredu so še na stopnji konkretnih operacij in potrebujejo čim več konkretnih 

ponazoril pri pouku. Pomembno je, da učenci likovne pojme doţivijo in doumejo, kajti 

poznavanje pojmov omogoči razumevanje in vpliva na nastanek uspešnega likovnega dela. 

Vodje posameznih skupin so se dobro odrezale. Ostale učence v skupini so vodile k 

razmišljanju o ţivih in umirjenih barvah in skrbele, da so vsi v skupini sodelovali ter z lastno 

aktivnostjo vplivale na aktivnost celotne skupine. Suvereno so predstavile ugotovitve svoje 

skupine. Z dodatnimi vprašanji sem jim ţelela spodbuditi k razmišljanju o likovnih pojmih in 

jim motivirati za nadaljnjo delo. 

Učence sem usmerjala k opazovanju barv v okolju ter k razmišljanju, zakaj so nekatere barve 

bolj/manj opazne in katere so te barve. Od vsakega učenca sem ţelela, naj poišče primer za 

ţivo in primer za umirjeno barvo. Pokazalo se je, kateri učenci ločijo te barve in kateri imajo 

še teţave. Učenci so sami preko uvodne motivacije prišli do razdelitve in poimenovanja barv 

na ţive in umirjene.  

Menim, da je zelo pomembno, da so učenci aktivni pri pouku in sami pridejo do posameznih 

spoznanj. Tako posebnosti barv bolj doţivijo in si jih zapomnijo. 

S pomočjo igre Barve sem ţelela, da učenci obnovijo poznavanje posebnosti ţivih in 

umirjenih barv. Ta igra je bila učencem zanimiva, saj so se prvič srečali z njo, poleg tega je 

zahtevala pozornost in aktivnost vsakega posebej. Opazila sem, da nekateri učenci niso bili 

prepričani o svoji odločitvi in so opazovali druge učence pri igri. Zato bi bilo mogoče boljše, 

da bi najprej pokazala posamezno barvo, tako da bi učenci imeli nekaj časa za premislek in bi 

nato na moj znak vsi naenkrat spremenili poloţaj.  

Izbrane učence sem postavila v vlogo pomočnika učitelja. Imeli so teţjo nalogo, saj so morali 

spremljati  in opazovati ostale učence pri igri. Vedeti so morali, kakšna je pravilna rešitev in 

nato rešitev še utemeljiti. Tako sem jih poskušala dodatno aktivno zaposlit, utrditi njihova 

spoznanja in usmeriti v  razmišljanje o barvah. »Pomočniki« so bili motivirani za delo, saj so 

se zavedali, da imajo pomembno nalogo. Svoje likovno znanje so delili z ostalimi. 

Učenci niso imeli veliko izkušenj z mešanjem barv, zato sem se trudila čim bolj nazorno 

razloţiti in pokazati postopek pravilnega mešanja. Zavedam se, da je uspešnost dela odvisna 

od njihovega razumevanja, zato sem postopoma mešala barve in razlagala postopek. Najprej 

sem izbrani barvi dodajala malo druge barve. Učenci so nazorno videli kakšni barvni odtenki 

nastanejo. Nato sem barve dodajala čedalje več. Učenci so primerjali nastale odtenke. 

Navdušeni so bili nad namešanimi barvami, saj so kar sami prišli bliţje in si ogledali nastale 

barve in postopek mešanja. Trudila sem se, da sem podala jasne in razumljive napotke za 

delo. 
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Med likovnim izraţanjem sem učencem nudila individualno pomoč ter jih usmerjala v 

pravilno izvajanje postopkov likovne tehnike in reševanje likovne naloge. Opazila sem, da je 

večina učencev imela kar nekaj teţav pri mešanju barv, čeprav so bili za delo izredno 

motivirani. Nekateri so iztisnili premalo barve, drugi preveč, pozabljali so na sprotno 

umivanje čopiča in na pravilno nanašanje barve. Posamezni učenci so nanesli pregoste barve, 

drugi so dodali preveč vode. Večkrat sem jih opozarjala na posamezne napake in jim dajala 

dodatne napotke. Menim, da je naloga vsakega dobrega učitelja, da učencem omogoči čim 

več lastnih izkušenj in interesov tudi po motoričnih dejavnostih, kajti le z vajo in večkratnim 

vključevanjem mešanja barv pri pouku bodo učenci postali spretnejši in bo tudi delo potekalo 

bolj tekoče. 

Večina likovnih izdelkov je kljub nekaj teţavam ustrezala izbranim merilom vrednotenja. 

Skupaj smo kritično analizirali doseţene rezultate in iskali nove, boljše rešitve za izvedbo. 

Čeprav niso vsi izdelki ustrezali izbranim kriterijem, menim, da je bila učna ura uspešna. 

Učenci so pridobili nekaj novih izkušenj z mešanjem barv, naučili so se postopka pravilnega 

mešanja ter skoraj vsi usvojili pojma ţiva in umirjena barva ter podali različne primere. 
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3.4.3.3 DODATNE DEJAVNOSTI PRI UČNI URI ŠT. 2 

Pri drugi učni uri so se učenci preizkusili v slikanju z umirjenimi in ţivimi barvami. Vsakega 

izbranega učenca posebej sem opazovala in ugotavljala učinke dodatnih dejavnosti na izbrane 

kriterije opazovanja, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

Opomba: učenec 2 je bil pri uri odsoten. 

 

• UČENKA 1 

 

 

Likovno delo 5: učenka 1, »Čudeţni metulj«, tempera 

 
• motivacija 

Učenka je pri prvi izvedeni uri kazala kratkotrajno aktivnost in pozornost za delo. Večkrat 

sem jo morala spodbudit k delu in jo vedno znova motivirati. Pri uri slikanja je pokazala 

veliko zanimanja za posamezne dejavnosti. Menim, da so dodatne dejavnosti zbudile napetost 

in zanimanje za likovno ustvarjanje.  

V uvodnem delu sem jo postavila v vlogo vodje skupine. Njena naloga je bila vodenje 

skupine, skrb za sodelovanje vseh učencev v skupini in usmerjanje v razmišljanje o ţivih in 

umirjenih barvah. Opazila sem, da je bila učenka zelo motivirana za samo delo in je vlogo 

vodje skupine resno sprejela. Vsem v skupini je razdelila fotografije, tako je vsak učenec vsaj 

eno fotografijo razvrstil. Tistim, ki so imeli teţave, je pomagala in jim poskušala razloţiti, 

zakaj posamezna fotografija spada v določeno skupino. Tudi pri predstavitvi dela svoje  

skupine, je bila zelo odločna in suverena. Z dodatnimi vprašanji sem pri njej ţelela spodbuditi 

radovednost in ţeljo za likovno izraţanje. Opazila sem, da razume likovne pojme. 
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V osrednjem delu ure je bila učenka ves čas aktivna. Sodelovala je pri pogovoru o ţivih in 

umirjenih barvah in poiskala zanimive primere iz vsakdanjega ţivljenja za posamezne barve.  

Pri igri Barve sem jo postavila v vlogo voditelja skupine. Ves čas je bila aktivna, saj je 

opazovala pravilnost izvajanja igre. Posamezne rešitve je znala utemeljiti. Opazila sem, da 

kaţe interes in zanimanje. 

Pri likovnem izraţanju je pokazala veliko motiviranosti in zagnanosti za delo, kar pri prejšnji 

uri ni bilo opaziti. Samo mešanje barv in nastali barvni odtenki so jo fascinirali. 

V zaključnem delu ure je aktivno sodelovala pri oblikovanju kriterijev in kritičnem 

vrednotenju.  

  

• samostojnost 

Učenka je bila pri reševanju likovnega problema samostojna. Slikala je z ţivimi in umirjenimi 

barvami. 

Eno krilo je poslikala z ţivimi, drugo pa z umirjenimi barvami, kar je večini učencev delalo 

teţave. Iskala je različne barve odtenke in se preizkusila v mešanju z različnimi barvami. 

Uspelo ji je namešati več odtenkov roza barve z dodajanem različnih barv. Poleg tega ni 

potrebovala nobenega usmerjanja, saj je barve samostojno mešala in jih nanašala na risalni 

list. Učenka je zapolnila celotno slikovno površino in upodobila velikega metulja. Pri uri ni 

potrebovala nobene dodatne pomoči in usmerjanja, saj je bila popolnoma samostojna pri vseh 

dejavnostih. 

 

• izvirnost 

Likovni izdelek odstopa od drugih izdelkov v pestrosti barv, saj je poskušala poiskati več 

različnih odtenkov ene barve. Na krilih se pojavi veliko različnih barv - ţivih in umirjenih. 

Izdelek je izrazno prepričljiv, z veliko domišljije.  

 

Menim, da so dodatne dejavnosti, ki sem jih izvedla pri uri, pozitivno vplivale na učenko, saj 

so ji predstavljale izziv. Povečala se je motivacija za delo glede na prejšnjo uro. Pri likovnem 

izraţanju  je bila  dovolj motivirana in se kot vodja skupine dobro izkazala. Opazila sem, da je 

delo odgovorno sprejela in tudi druge učence spodbujala k razmišljanju o barvah ter s svojo 

aktivnostjo vplivala na aktivnost in motiviranost celotne skupine.  

Pri igri Barve, kjer je bila v vlogi vodje skupine, je pokazala, da razume pojma ţiva in 

umirjena barva ter ju zna utemeljiti. Opazila sem, da se učenka dobro počuti v vodilnih vlogah 

ter kaţe veselje in interes za dodatne dejavnosti. S svojo lastno aktivnostjo je spodbujala tudi 



»Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta«     Pelan Neja,  diplomsko delo 
 
 

68 

ostale učence v skupini in vplivala na pozitivno in ustvarjalno klimo v razredu. Menim, da so 

dodatne dejavnosti spodbudile njeno radovednost, zanimanje ter zavzetost za delo. Tudi pri 

slikanju je pokazala samostojnost in izvirnost pri reševanju likovnega problema. 

 

Učenka je v kratkem pogovoru po učni uri na moja vprašanja odgovorila takole: 

1. Ali ti je bilo všeč pri uri? »Ja.« 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? »Da sem bila vodja skupine, slikanje metulja in da sem 

mešala barve tako, kot sem sama hotela.« 

3. Kako si se počutila pri uri? »Dobro in veselo.« 

Tudi iz krajšega pogovora lahko sklenem, da je učenka uţivala v likovni dejavnosti. Omenila 

je tudi eno izmed dodatnih dejavnosti, kar pomeni, da je bilo to zanjo nekaj pomembnega oz. 

zanimivega. 

 

• UČENKA 3 

 

Likovno delo 6: učenka 3, »Čudeţni metulj«, tempera 

 

• motivacija  

Učenka je bila v začetku ure delno motivirana. Pri pogovoru o barvah ni pokazala veliko 

zanimanja in navdušenja. Čeprav je bila vodja skupine, sem jo morala večkrat spodbudit k 

delu. Menim, da je bilo učenki nekoliko nelagodno v poloţaju vodje, kar je vplivalo tudi na 

njeno motivacijo. Vendar se je tekom ure sprostila in začela uţivati pri dodatnih dejavnostih, 

kar je vplivalo tudi na povečanje njene motivacije.  
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Med slikanjem je bila zelo motivirana. Barve je mešala ter namešala zanimive barvne 

odtenke. Sošolki, ki je imela teţave pri mešanju barv, je samoiniciativno pomagala. 

V zaključnem delu ure je aktivno sodelovala pri vrednotenju likovnih del in povedala svoje 

mnenje. Opazila sem, da se je preko ure zelo sprostila in pokazala veselje in ponos, ker je  

lahko delila svoje znanje tudi z ostalimi. S pomočjo dejavnosti je učenka postala motivirana in 

angaţirana. 

 

• samostojnost 

Pri usmerjanju in vodenju skupine je bila učenka sprva nekoliko v zadregi. Čeprav sem 

opazila, da razume pojma umirjena in ţiva barva, je bila pri posameznih odločitvah negotova 

in me je večkrat prosila za potrditev. 

Ugotovitve svoje skupine je korektno predstavila in pravilno odgovorila na posamezna 

vprašanja. 

Pri igri Barve je bila ţe nekoliko bolj sproščena in samostojna. Učence je pozorno opazovala 

in komentirala njihovo igro. 

Pri slikanju je pokazala veliko samostojnosti, saj ni potrebovala nobene dodatne pomoči in 

usmerjanja. Na likovnem izdelku je vidna uporaba tako ţivih kot umirjenih barv. Učenka je 

doumela pojma ţiva in umirjena barva in naslikala krila metulja z ţivimi in umirjenimi 

barvami. Pri mešanju je bila zelo spretna, ker ji je uspelo dobiti različne odtenke modre in 

roza barve. Krila metulja je različno poslikala in upodobila zanimive vzorce.  

Učenka je bila pri likovnem izraţanju in reševanju likovnega problema popolnoma 

samostojna. Menim, da so k njeni samostojnosti pripomogle tudi dodatne dejavnosti, saj je 

učenka spoznala, da dosega pozitivne rezultate in lahko zaupa v svoje sposobnosti. Učenka je 

pokazala pri uri velik napredek v samostojnem izraţanju misli in aktivnem sodelovanju. 

 

• izvirnost 

Izdelek odstopa od drugih izdelkov po svobodni uporabi barve. Ni zaznati vpliva lokalne 

barve, saj je trup naslikala v zeleni barvi, krila pa pisana in v kombinaciji z različnimi 

barvnimi odtenki.  

Učenka se je izkazala v neobremenjenosti glede lastnih zmoţnosti. 

 

Čeprav je bila učenka na začetku ure nekoliko zadrţana in je večkrat prišla k meni po 

potrditev, se je tekom celotne ure sprostila in pokazala aktivnost. Pri prvi dejavnosti, kjer je 

bila v vlogi vodje je bila delno motivirana, saj ni kazala interesa in zanimanja za razmišljanje 
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o rešitvi likovne naloge. Potrebovala je nekaj spodbude in usmerjanja, saj sem opazila, da je 

njena nemotiviranost posledica nezaupanja v svoje znanje in spodobnosti. 

Pri igri Barve je pokazala ţe več samostojnosti in sigurnosti, saj je učence opozarja in 

utemeljila rešitev.  

Menim, da so jo dodatne dejavnosti motivirale in spodbudile k samostojnosti in aktivnosti 

tudi med likovnim izraţanjem. Pri mešanju barv je pokazala interes in zanimanje, ker je 

namešala veliko različnih barvnih odtenkov in ni bila takoj zadovoljna z nastalo barvo. V 

zaključnem delu ure je aktivno sodelovala in izrazila svoje mnenje pri vrednotenju izdelkov. 

Predvsem so dodatne dejavnosti pripomogle k njeni samostojnosti in zaupanju v svoje 

sposobnosti. Poleg tega je učenka imela moţnost pokazati svoje znanje in pomagati ostalim 

učencem, kar ji je povzdignilo samozavest in zaupanje vase. 

 

Tudi glede na krajši pogovor ob koncu ure lahko sklenem, da je bila učenki ura všeč, kljub 

temu, da v začetku ni takoj pokazala interesa in zanimanja. 

1. Ali ti je bilo pri uri všeč? »Ja, zelo.« 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? »To, da sem bila lahko vodja skupine in ko sem opazovala 

učence pri igri. Všeč mi je bilo tudi mešanje barv, ker sem dobila zanimive barve.« 

3. Kako si se počutila? »Zelo lepo.« 
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• UČENKA 4 

 

Likovno delo 7: učenka 4, »Čudeţni metulj«, tempera 

 

• motivacija 

Motivacija učenke se je preko ure stopnjevala. V uvodnem delu ure je bilo čutiti zadrţanost 

pri vodenju skupine, vendar je postopoma postala vedno bolj aktivna in sproščena. Kot vodja 

skupine je nalogo korektno opravilna, čeprav sem opazila, da so nekateri učenci v skupini 

večkrat prevzeli njeno vlogo. Zavedam se, da nekaterim vloga vodje bolj ustreza, vendar 

menim, da se mora vsak preizkusiti v različnih vlogah. Vsaka nova izkušnja je dobrodošla in 

za nekaj dobra. V tem primeru je učenka postopoma postala vedno bolj samostojna. 

Pri igri Barve, kjer je bila učenka v vlogi vodje skupine, je pokazala veliko zanimanja in 

interesa za izvedbo. Učence je pri igri pozorno opazovala in samoiniciativno utemeljila 

pravilne rešitve. 

Sprostila se je in uţivala pri dejavnostih. Večkrat je povedala svoje mnenje in pomagala 

drugim, ki so imeli teţave pri izvedbi naloge. 

Pri slikanju je bila izredno motivirana, saj ni potrebovala nobene spodbude in usmerjanja. 

Zelo jo je pritegnilo mešanje različnih barv. Čeprav je bilo to zanjo nekaj novega, je pokazala 

veliko spretnosti in interesa. 

V zaključnem delu je aktivno sodelovala pri oblikovanju kriterijev in vrednotenju likovnih 

izdelkov. Večkrat je dvignila roko in ţelela povedati svoje mnenje, kar pri prejšnji uri ni bilo 

prisotno.  
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• samostojnost  

Ţe v uvodni dejavnosti je učenka spoznala posebnosti ţivih in umirjenih barv, kar se je videlo 

tudi pri uspešnem reševanju likovnega problema. 

Metulja je naslikala z različnimi barvnimi odtenki in barve samostojno mešala. Večina ostalih 

učencev se je zadovoljila le z enim odtenkom nastale barve in ni naprej poskušala mešati. 

Upoštevala je izbrani motiv in ga narisala čez celotni risalni list. Učenka ni potrebovala 

nobene spodbude in usmerjanja. 

 

• izvirnost 

Na likovnem izdelku je opazna svobodna uporaba barv. Učenka je naslikala trup metulja 

modre barve, kar kaţe na njeno neobremenjenost glede uporabe barv. Krila so naslikana z 

različnimi vzorci in barvnimi odtenki. 

Menim, da so dodatne dejavnosti pozitivno vplivale na njeno razmišljanja o barvah in izvedbo 

likovne naloge.  

 

Učenki se je povečala motivacija, poleg tega je v vlogi vodje skupine postala vedno bolj 

samostojna in gotova vase. Tudi igra Barve je pripomogla k njeni samostojnosti. Opazila sem, 

da ji je bilo všeč, ker je lahko pomagala ostalim, ki niso razumeli novih likovnih pojmov. 

Menim, da se ji je tekom ure motivacija povečevala in dosegla vrh pri likovnem izraţanju. 

Svoje likovno znanje je prenesla v reševanje likovnega problema in uţivala v mešanju barv 

ter iskanju različnih odtenkov. 

Dodatne dejavnosti so pozitivno vplivale tudi na samostojnost in izvirnost pri reševanju 

likovnega problema. 

Menim, da je potrebno včasih izpostaviti tudi učence, ki so pri pouku bolj zaprti vase. 

Potrebno je poznati njihova močna področja in jih spodbuditi, da pokaţejo svoje zmoţnosti in 

se izkaţejo. Tako si pričnejo graditi samozavest in vedno bolj stabilno osebnost. 

 

Tudi iz pogovora sem razbrala, da je bilo učenki pri pouku prijetno, čeprav je bila v vlogi 

vodje skupine. Na vprašanja je odgovorila takole: 

1. Ali ti je bilo pri uri všeč? »Ja, zelo mi je bilo všeč.« 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? »Ko sem bila vodja skupine,  in da sem pomagala ostalim pri 

igri. Všeč mi je bilo tudi mešanje barv in slikanje metulja.« 

3. Kako si se počutila? »Dobre volje. Kot slikarka.« 
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3.4.3.4 UČNA PRIPRAVA ZA LIKOVNO VZGOJO ŠT. 3 

 

Datum: 1. 4. 2011 

Prostor: učilnica 

Razred: 1. r 

Število ur: 2 

Likovno področje: kiparstvo 

Likovna naloga: Oblikovanje stabilne figure iz enovitega kosa materiala ter sestavljanje 

kipov v kolektivno kiparsko delo. 

Likovna tehnika: modeliranje z das maso 

Likovni materiali 

in orodja, podlage: 

Das masa, časopis, lesene palčke, lončki z vodo 

Likovni motiv: razgibana figura 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

učbenik za likovno vzgojo, kip, slike in fotografije različnih kipov, cd 

predvajalnik     

Učne oblike: frontalna, individualna, delo v dvojicah, delo v  skupinah 

Učne metode: pogovor, opazovanje, razlaga, demonstracija 

Medpredmetno 

povezovanje: 

športna vzgoja 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Viri in literatura: - Učni načrt: program osnovnošolskega izobraţevanja – Likovna vzgoja. 

(2004). Ljubljana: Predmetna kurikularna komisija za likovno vzgojo. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Cilji: 

Učenci: 

- usvojijo pojem celota in sestavni deli kipa, 

- razumejo pojme trdnost, stabilnost in dinamičnost kipa ter jih upoštevajo pri 

modeliranju, 

- zmodelirajo človeško figuro iz enovitega kosa materiala, ki se navezuje na zgodbo 

posamezne skupine, 

- sestavijo »skupinski« kip, ki se nanaša na predstavljeno zgodbo, 

- se navajajo na delo v  skupinah, 

- kritično ovrednotijo nastala likovna dela. 

 

POTEK DELA 

AKTIVNOST UČITELJA 
AKTIVNOST 

UČENCEV 

UČNA 

SREDSTVA IN 

PRIPOMOČKI 

UČNA 

OBLIKA IN 

METODA 

DODATNE 

DEJAVNOSTI ZA 

LIKOVNO 

NADARJENE 

UČENCE 

UVODNI DEL 

Opomba - Učencem 

predhodno naročim, naj k 

uri likovne vzgoje 

prinesejo čim več slik in 

fotografij različnih kipov. 

 

 

 

Uvajanje učencev v  

Doma 

poiščejo slike 

in fotografije 

različnih 

kipov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* dodatna 

domača naloga: 

štirje izbrani 

učenci morajo 

sestavit kratko 

zgodbo, katera 

bo vodilo za  

oblikovanje 

posameznih  
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vzgojno-izobraţevalno 

delo. 

Sledi igra glina in kipar. 

Igro se igra v parih. Prvi 

učenec je kipar, drugi pa 

glina. Kipar oblikuje kip 

tako, da ga postavlja na 

vse moţne načine. 

Premika mu postavitev 

rok, nog, ramen, glave, 

bokov …tako, da je le-ta 

čim bolj dinamičen. Kip 

mora trdno stati na mestu, 

tako kot ga kipar postavi. 

Vse skupaj poteka 

neverbalno. Nato se vlogi 

zamenjata. 

Ob igri zavrtim 

dinamično melodijo, da 

učence spodbudim k 

oblikovanju razgibane 

»figure«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se 

razdelijo v 

pare in 

izvajajo igro 

glina in kipar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cd 

predvajalnik 

 

 

 

frontalna 

 

 

delo v 

dvojicah 

 

 

 

 

opazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

figur znotraj 

skupine.  

Vsak učenec bo 

oblikoval svojo 

figuro, vendar se 

bo morala ta 

navezovati na 

zgodbo, saj bodo 

nato vse figure v 

posamezni 

skupini zdruţili 

skupaj, da bodo 

predstavljale 

zgodbo 

posamezne 

skupine. 

Vsakemu od 

štirih učencev 

dam ključne 

besede za pomoč 

pri sestavljanju 

zgodbe: 

- ples 

- igranje košarke 

- igranje 

nogometa 

- kepanje 

 

Učenci sestavijo 

načrt, kako naj 

bi oblikovali 

posamezne 

figure. 

GLAVNI DEL 

Posredovanje vsebine – 

likovni pojmi. 

Učence spomnim na 

domačo nalogo. Skupaj si 

ogledamo slike in 

fotografije različnih 

kipov, ki so jih prinesli 

učenci. Pritrdimo jih na 

tablo. 

Učence usmerim v 

opazovanje posameznih 

kipov: 

- Kdo je naredil kipe? 

 

- Iz česa so narejeni kipi? 

 

 

 

 

 

 

 

Opazujejo 

slike, 

fotografije  in 

sodelujejo v 

pogovoru: 

 

- kipar, 

umetnik 

- les, glina, 

kovina, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike in 

fotografije 

različnih 

kipov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

opazovanje 

pogovor 
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- Kje vse najdemo kipe? 

 

 

- Kaj prikazujejo 

posamezni kipi? 

 

- Kakšni so posamezni 

kipi? 

 

 

 

 

- Kako so sestavljeni?             

(opazovanje človeške 

figure, posameznih delov 

telesa) 

 

 

 

 

 

 

Posredovanje likovne 

naloge. 

Učence vprašam, kako bi 

oblikovali človeško 

figuro. 

Preko slik v učbeniku in 

pogovora razloţim potek 

oblikovanja kipa. 

 

Nato demonstriram 

oblikovanje kipa 

(opozorim na stabilnost in 

dinamičnost). 

Iz enega kosa gline 

postopoma oblikujem 

ţivalsko figuro. Kos gline 

zgnetem v valjasto obliko 

in iz nje razvlečem glavo, 

trup in posamezne 

okončine. Kip postavimo 

na mizo in skupaj 

preverimo, če je stabilen. 

Nato oblikujem še detajle. 

 

Povem, da bomo tudi mi 

danes kiparji, vsak bo 

izdelali svoj kip, vendar 

kamen  … 

- galerija, 

muzej, park, 

trg 

- pomembne 

ljudi, ţivali, 

predmete  

- dinamični, 

stabilni, togi, 

celo telo, 

samo, glava 

… 

 

- opazujejo 

človeško 

figuro, 

naštejejo 

posamezne 

dele telesa: 

glava, trup, 

noge, roke. 

 

 

 

 

Pozorno 

poslušajo 

navodila in 

opazujejo 

sliko. 

 

 

 

 

Opazujejo 

delo učitelja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslušajo 

navodila in se 

razdelijo v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slika: potek 

oblikovanja 

kipa 

 

 

 

 

 

 

neposreden 

prikaz 

postopka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

opazovanje 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

demonstra -

cija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna 

opazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Sestavijo 

načrt, kakšne naj 

bi bile figure v 

skupini. V 

skupini povejo 

zgodbo ostalim 

članom in 

predlagajo, kako 

naj bi figure 

oblikovali. 

Pri razlagi 

kakšni naj bodo 

posamezni  kipi, 

si lahko 

pomagajo z igro 

kipar in glina, 

tako, da vodje 
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se bo ta moral nanašati na 

zgodbo, ki jo bo povedal 

vodja skupine. Učence 

razdelim v štiri skupine in 

določim *vodje.  

Vodjam naročim naj 

predstavijo zgodbo, 

povejo kakšen naj bi bil 

potek dela in določijo 

naloge posameznih 

članov. 

 

Likovno izraţanje 

Razdelim material za 

delo: časopisni papir, 

glina, palčke, lončki z 

vodo. 

 

Med likovnim izraţanjem 

učencem svetujem in 

nudim individualno 

pomoč. 

 

 

 

Ko v skupinah vsak 

posameznik konča z 

oblikovanjem kipa, vsaka 

skupina oblikuje skupni 

kip (vsi kipi posamezne 

skupine) glede na zgodbo. 

skupine. 

 

Poslušajo 

zgodbo in 

navodila 

vodje. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomagajo pri 

razdelitvi 

materiala. 

 

 

Se 

individualno 

likovno 

izraţajo tako, 

da modelirajo 

kip. 

 

Vsaka 

skupine 

postavi kipe 

na podlago 

tako, da 

prikazujejo 

zgodbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kip 

 

 

 

 

 

 

skupni »kip« 

poslušanje 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual -

na 

 

 

 

 

 

delo v 

skupini 

»oblikujejo« 

ostale učence 

tako kot so si 

zamislili.  

Vodijo skupino 

in jo usmerjajo. 

 

 

 

 

SKLEPNI DEL 

Razstava likovnih 

izdelkov učencev. 

Vsaka skupina postavi 

izdelke na mizo, da se 

posušijo. 

 

Oblikovanje meril za 

vrednotenje. 

Z učenci oblikujemo 

merila za vrednotenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončajo 

likovne 

izdelke. 

 

 

 

Izoblikujejo 

merila  za 

vrednotenje: 

- oblikovanje 

kipa od celote 

k detajlom, 

- upoštevanje 

motiva oz. 

zgodbe pri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izdelki 

učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor 

opazovanje 

frontalna 
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Analiza likovnih 

izdelkov. 

Vrednotenje likovnih 

izdelkov. 

 

 

 

Pohvalim vse učence in 

jih spodbudim k čiščenju 

učilnice. 

oblikovanju 

kipa, 

- stabilnost in 

dinamičnost 

kipa, 

- skupinski kip 

predstavlja 

zgodbo. 

 

 

Kritično 

vrednotijo 

nastala 

likovna dela. 

 

 

Pospravijo 

učilnico. 

 

 

 

 

izdelki 

učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*pogovor 

- Ali ti je bilo pri 

uri všeč? 

- Kaj ti je bilo 

najbolj všeč? 

- Kako si se 

počutil/a? 

 
 
3.4.3.4.1 Analiza učne ure št. 3 

Menim, da je bila učna ura vsebinsko in časovno uspešno izvedena, saj sem jo popestrila z 

različnimi dejavnostmi, ki se bile hkrati poučne in zanimive. Večina učencev je dosegla 

zastavljene cilje ter pridobila nekaj novih izkušenj z oblikovanjem mehkega materiala. 

Učence sem v uvodnem delu ure ţelela motivirati in jih usmeriti v razmišljanje o rešitvi 

likovne naloge. Čeprav je bila igra zabavna, je hkrati od učencev zahtevala razmišljanje o 

dinamičnosti in stabilnosti kipa. Učenci so me pozitivno presenetili in pokazali veliko 

zanimanja in navdušenja nad igro, kajti ob koncu igre so me prosili, če jo lahko še enkrat 

ponovimo. V igri so uţivali in se dobro znašli v vlogi kiparja in gline ter pokazali veliko  

iznajdljivosti in samostojnosti. Preko uvodne motivacije sem ţelela učence usmeriti in 

spodbuditi k razmišljanju o oblikovanju dinamičnega in stabilnega kipa. Učence sem 

poskušala dodatno motivirati za prikaz dinamične figure z ţivahno glasbo, ki sem jo 

predvajala med igro. 

Mnenja sem, da je potrebno v pouk vključiti tudi igralne dejavnosti, saj je pouk tako bolj 

zanimiv in pestrejši. Učenci so se sprostili, pokazali so ustvarjalnost, spontanost in 

samoiniciativnost, kar je vplivalo tudi na kasnejše delo pri pouku.  

Za domačo nalogo sem učencem naročila naj poiščejo in prinesejo čim več fotografij oz. slik 

različnih kipov. Moram priznati, da sem bila nekoliko razočarana, saj sem pričakovala boljši 

odziv. Tako sem dobila povratno informacijo o odgovornosti, motivaciji, interesu ter 

zanimanju za likovno vzgojo posameznih učencev.  
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Učencem sem ţelela likovne pojme predstaviti na konkreten način, saj si jih tako laţje in 

hitrejše zapomnijo. Ogledali in primerjali smo si fotografije in se ob njih pogovorili o 

lastnostih različnih kipov.   

Učencem sem pokazala kos das mase. Zanimalo me je, kako bi iz nje oblikovali ţivalsko 

figuro. Zanimivo je bilo opazovati njihovo razmišljanje in ideje o oblikovanju figure. Nazorno 

sem demonstrirala oblikovanje ţivalske figure tako, da sem iz kosa das mase izvleka glavo, 

trup in okončine. Skupaj smo preverili, če je kip stabilen ter se podrobneje pogovorili o pojmu 

dinamičnost. Opazila sem, da nekateri učenci tega pojma še ne razumejo. Zelo pomembno je, 

da učenci poznajo likovne pojme, saj to omogoči tudi razumevanje nastanka likovnega dela. 

V osrednjem delu ure je delo potekalo po skupinah, kjer so bili izbrani učenci ponovno vodje 

skupin. Imeli so teţko nalogo, saj so morali predhodno oblikovati kratko zgodbico in si 

zamisliti, kakšni bodo posamezni kipi ter vse to razloţiti ostalim članom v skupini. Opazila 

sem, da so izbrani učenci resno vzeli nalogo in jo dobro izpeljali. Učenci so pred pričetkom 

dela pokazali veliko interesa in navdušenja nad oblikovanjem kipov. Razlagali so, kakšne 

kipe bodo oblikovali in kakšni bodo njihovi poloţaji ter jih prikazovali. Vendar so med 

oblikovanjem imeli kar nekaj teţav, predvsem z oblikovanjem stabilnega kipa. Zanimivo je 

bilo opazovati, kako so poenostavili kipe. 

Pri nekaterih učencih je to povzročilo upad motivacije za delo, pri drugih pa se je motivacija 

še povečala. Učence sem med oblikovanjem usmerjala ter dajala napotke. Tako je ob koncu 

ure skoraj vsem uspelo oblikovati stabilen in razgiban kip, na kar so bili izredno ponosni. 

Kljub nekaterim teţavam, ki so se pojavile med uro, sem bila nad njihovim delom zadovoljna, 

saj so skoraj vsi upoštevali navodila in samostojno rešili likovno nalogo. Veliko učencev je 

tudi poskušalo nakazati gibanje in narediti čim bolj dinamičen kip.  

Pri oblikovanju skupinskega kipa sem opazila veliko zanimanja in navdušenja. Predlagali so 

različne postavitve in kipom dodali tudi posamezne rekvizite značilne za njihovo zgodbo. 

V zaključnem delu ure so učenci vedeli, kaj sem od njih pri uri pričakovala in skupaj smo 

kritično ovrednotili posamezne in skupinske kipe ter iskali boljše rešitve.  

Večina učencev je oblikovala kip iz enovitega kosa materiala, upoštevali so stabilnost in 

nakazali gibanje, zato menim, da je bila ura uspešna. 
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3.4.3.5 DODATNE DEJAVNOSTI PRI UČNI URI ŠT. 3 

Pri tretji učni uri so se učenci preizkusili v modeliranju dinamične in stabilne figure iz 

enovitega kosa materiala. Izbrani učenci so imeli dodatno nalogo. Sestaviti so morali zgodbo 

za svojo skupino in razmisliti o nastanku skupinskega kipa. 

Pri izbranih učencih sem s pomočjo ocenjevalne lestvice opazovala motivacijo za delo ter 

samostojnost in izvirnost pri reševanju likovne naloge. Ugotovitve za vsakega učenca posebej, 

so predstavljene v nadaljevanju. 

Opomba: izbrana učenka 4 je bila pri uri odsotna. 

 

• UČENKA 1 

 

Likovno delo 8: učenka 1, dinamična figura – »nogometaš«, das masa 
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Likovno delo 9: skupinski kip 1, dinamične figure – »nogometaši«, das masa 

  

• motivacija  

Učenka je bila pri uri zelo motivirana. Opazila sem, da ji je vloga vodje skupine ugajala in 

pozitivno vplivala na njeno motivacijo. V uvodnem delu je uţivala pri igri Kipar in glina in se 

v obeh vloga dobro znašla. Opazila sem, da je igra doprinesla k zanimanju in vzbudila njeno 

radovednost tudi za nadaljnje delo. 

V osrednjem delu je aktivno sodelovala pri opazovanju in pogovoru o  posameznih kipih na 

fotografijah  ter z dodatnimi vprašanji ţelela izvedeti še več. Večkrat je dvignila roko in 

vprašala za dodatno pojasnilo, če česa ni razumela. 

Nekoliko me je zmotilo, ker je pozabila na domačo nalogo in ni prinesla nobene fotografije, 

vendar ni pozabila na oblikovanje kratke zgodbice. Kljub pozabljeni domači nalogi je 

pokazala interes in vlogo vodje odgovorno sprejela. Z navdušenjem je ostalim učencem 

povedala zgodbo in načrt dela.  

Motivacija ji med oblikovanjem ni upadla, čeprav je imela kar nekaj teţav s stabilnostjo kipa. 

Večkrat je poskušala in ni odnehala, dokler ji ni uspelo oblikovati stabilnega kipa, na katerega 

je bila izredno ponosna. 

Njena motivacija se opazi tudi v ţelji po prikazovanju gibanja, predvsem je samosvoje 

oblikovala roke in zgornji del trupa.  

Menim, da je učenka dobro opravila svojo nalogo vodje. Vsi kipi v skupini nakazujejo gibanje 

in vsak je nekoliko drugačen – ima svojo vlogo. Menim, da je njena motivacija pozitivno  
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vplivala na celotno skupino in uspešnost skupinskega kipa, poleg tega je zelo ustvarjalno 

usmerjala skupinsko delo. 

V zaključnem delu je večkrat argumentirala nastala likovna dela in iskala nove, boljše rešitve.  

Menim, da se je učenki motivacija stopnjevala, saj je bila prisiljena razmišljati o dinamičnosti 

in stabilnosti kipa.  

 

• samostojnost  

Učenka je pri razmišljanju in reševanju likovne naloge pokazala veliko samostojnosti. Dobro 

se je pripravila na vlogo vodje, saj je sestavila zanimivo zgodbo in razmišljala o oblikovanju 

skupinskega kipa. 

Učenka je nazorno pokazala posebnosti pri oblikovanju kipov. Pomagala si je tako, da je 

vsakega učenca oblikovala v kip kot pri igri Kipar in glina. Menim, da se je odlično znašla in 

domiselno uporabila uvodno igro. Ostali učenci v skupini so si tako laţje predstavljali njeno 

zamisel. 

Sama je samostojno oblikovala kip iz enovitega kosa materiala, pri tem ni pozabila na 

posamezne detajle. Upoštevala je tudi stabilnost kipa. Čeprav je figura v sedečem poloţaju, je 

učenki uspelo oblikovat dinamičen kip, saj je roke in glavo oblikovala v zanimivem poloţaju. 

Zelo uspešno je opravila tudi nalogo kot vodja skupine. Pri kolektivnemu kipu opazimo, da 

ima vsak določeno vlogo in glede na to tudi primerno postavitev. 

Učenka ni potrebovala nobenih usmerjanj. Menim, da je dodatna dejavnost pozitivno vplivala 

na njeno samostojnost, saj se je ţelela izkazati in čim bolje opraviti nalogo. 

 

• izvirnost 

Menim, da je njen izdelek originalen in nevsakdanji. Kljub temu da je v sedečem poloţaju, je 

domiselno oblikovala zgornji del trupa in prikazala gibanje. Učenka je oblikovala roke v 

gibanju ter glavo zanimivo usmerila in prikazala profil. Večina ostalih učencev ni dala toliko 

pozornosti poziciji glave, zato lahko trdim, da izdelek odstopa od ostalih izdelkov, vključila je 

tudi veliko domišljije. 

 

Učenka je po končani uri povedala naslednje: 

1. Ali ti je bilo pri uri všeč? »Ja.« 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? »Vse. Da sem si lahko izmislila zgodbo in bila vodja 

skupine. Ko smo se igrali igrico in oblikovanje kipa, tako kot sem sama hotela.« 

3. Kako si se počutil? »Zelo dobro.« 
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Menim, da je učenka vlogo vodje odlično opravila, saj je znala tudi ostale učence v skupini 

motivirati in jih usmeriti v delo. 

Pri skupinskem kipu lahko vidimo, da figure sestavljajo zgodbo, poleg tega niso vse obrnjene 

v isto smer. Opazila sem, da so bili učenci motivirani pri delu, kar se vidi tudi pri oblikovanju 

figur. Verjetno jih je k likovnemu ustvarjanju spodbudila tudi zgodba in zanimivi poloţaji 

figur, ki si jih je učenka zamislila. Vse figure nakazujejo gibanje, so tudi stabilne in 

opremljene z različnimi detajli (mimika obraza). Menim, da skupinski kip kaţe na uspešno 

opravljeno delo učenke, saj je samostojno razmišljala o likovnem problemu in pri reševanju 

pokazala veliko mero ustvarjalnosti. 

 

• UČENEC 2 

 

Likovno delo 10: učenec 2, dinamična figura –  »plesalec«, das masa 
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Likovno delo 11: skupinski kip 2, dinamične figure – »plesalci«, das masa 

 

• motivacija 

Učenec je ţe pri prvi uri pokazal veliko veselja in motivacije za delo. Njegov prvi likovni 

izdelek je kazal na izredno natančnost in urejenost, zato sem bila glede njegove »likovne 

nadarjenosti« nekoliko skeptična. Pri drugi uri je bil ţal odsoten. Moţnost opazovanja sem 

imela tako samo pri zadnji uri. 

V uvodnem delu je kazal veliko veselja in zanimanja pri izvajanju didaktične igre, predvsem v 

vlogi kiparja je bilo opaziti njegovo navdušenje in ustvarjalnost. Pozornost je namenil celo 

mimiki obraza. Čeprav je bil prejšnjo uro pri likovni vzgoji odsoten, ni pozabil prinesti 

fotografij različnih kipov. V pogovoru je aktivno sodeloval. Pripravil je tudi zgodbo za svojo 

skupino, vendar je bil nekoliko zmeden in neprepričljiv pri vodenju. Opazila sem, da ne mara 

izstopati in biti v glavni vlogi, vendar je z nekaj spodbude in moje pomoči uspel vsem 

učencem razloţiti kako si je zamislil skupinski kip.  

Menim, da je učenec sam dovolj notranje motiviran. Pri oblikovanju je kazal navdušenje, 

aktiven je bil tudi pri postavljanju kriterijev in vrednotenju. 

 

• samostojnost  

Učenec je z zanimanjem in navdušenjem pričel z oblikovanjem kipa iz enovitega kosa 

materiala in upošteval postopek oblikovanja od celote k detajlom. Upodobil je nekaj 

podrobnosti, ki so popestrile kip. Uspelo mu je oblikovati stabilen in hkrati tudi dinamičen 

kip, poleg tega je pokazal veliko samostojnosti pri oblikovanju. Pri posredovanju svojih 
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zamisli celotni skupini ni kazal veliko zanimanja in interesa. Večkrat sem ga morala 

spodbuditi za delo v skupini in ga opozoriti na vlogo vodje. 

 

• izvirnost 

Učenčev izdelek se razlikuje od ostalih po zanimivem poloţaju in dokaj realnih proporcih. 

Njegova domišljija se kaţe pri prikazu gibanja. Uspelo mu je oblikovati stabilen kip, ki 

izţareva veliko domišljije. 

 

Menim, da je kot vodja skupine nalogo korektno opravil, vendar ni v njej tako uţival kot 

ostali dve opazovani učenki.  Pri postavitvi kipov v kolektivni kip sem pričakovala kaj bolj 

nenavadnega in drugačnega, vendar so bili vsi kipi postavljeni v dveh vrstah. Mogoče se prav 

tukaj kaţe njegova pretirana urejenost in delovanje v nekem okviru.  

Menim, da je učenec individualist in dovolj notranje motiviran, da ne potrebuje dodatne 

pomoči, kar pa ne velja za drugi dve opazovani učenki.  

 

V pogovoru je povedal: 

1. Ali ti je bilo pri uri všeč? »Ja.« 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? »Ko smo se igrali igrico je bilo zelo zabavno in ko sem oblikoval 

kip, rad oblikujem.« 

3. Kako si se počutil? »Dobro.« 

 

V pogovoru ni omenil dodatnih dejavnosti, saj mu verjetno največ pomeni samo likovno 

ustvarjanje. Čeprav prvi likovni izdelek kaţe na natančnost in urejenost pri upodabljanju 

menim, da je izredno notranje motiviran in kaţe veliko interesa in zanimanja za likovno 

dejavnost. 
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• UČENKA 4 

 

Likovno delo 12: skupinski kip 3, dinamične figure – »košarkaši«, das masa 

 

• motivacija 

Pri učenki je bilo preko celotne realizacije likovne naloge opaziti izredno motiviranost za 

delo. V uvodnem delu se je pri igri zelo zabavala in sprostila. Prinesla je kar nekaj fotografij 

različnih kipov in jih tudi opisovala. Kot vodja skupine me je izredno presenetila, saj je 

pokazala velik napredek v primerjavi s prejšnjo uro, kjer je bilo zaznati precej negotovosti. 

Tokrat je bila učenka kot vodja skupine samostojna, pokazala je veliko interesa in navdušenja 

nad delom. Komaj je čakala, da bo ostalim učencem zaupala svojo zgodbo in se preizkusila v 

vlogi kiparja. S svojo zavzetostjo in veseljem nad delom je pozitivno vplivala na ostale 

učence v skupini. Opazila sem, da vloga vodje nanjo pozitivno vpliva. Pokazala se je v novi 

luči in svoje likovno znanje pozitivno uporabila pri samem modeliranju. 

Pri postavljanju skupinskega kipa je bila vztrajna, saj je večkrat spremenila postavitev 

posamezne figure in ni bila takoj zadovoljna z nastalim kipom. V zaključnem delu je 

sodelovala in aktivno vrednotila nastala likovna dela. 

Dodatne dejavnosti so pozitivno vplivale na njeno motivacijo, saj je bila učenka med delom 

izredno aktivna in radovedna.  
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• samostojnost 

Menim, da so dodatne dejavnosti pozitivno vplivale tudi na njeno samostojnost pri reševanju 

likovnega problema. Opazila sem, da se je učenka med poukom sprostila in pričela aktivno 

sodelovati ter verjeti v svoje likovne sposobnosti.  

Učenka je upoštevala navodila za oblikovaje kipa, saj ga je oblikovala iz enovitega kosa 

materiala. Upodobila je posamezne detajle in pozornost namenila tudi mimiki obraza. Kip je 

stabilen, poleg tega ji je uspelo prikazati zanimivo drţo. Figura nam daje vtis, kot da bi ţelela 

ujeti ţogo. Glede na zapisano menim, da je učenka likovno nalogo uspešno in samostojno 

rešila. 

 

• izvirnost 

Likovni izdelek izstopa v zanimivem prikazu gibanja. Glavo je nagnila nekoliko nazaj in roke 

postavila v ospredje. Zanimivo je upodobila tudi mimiko obraza, saj kip izraţa začudenje, kar 

sovpada s celotnim poloţajem kipa. Menim, da je njen izdelek izviren, saj je nekoliko 

drugačen od ostalih po prikazovanju gibanja in mimike. 

Tudi pri sestavljanju kipa je bila kot vodja skupine uspešna. Njeno razmišljanje in 

konstruiranje skupinskega kipa je zelo zanimivo in izvirno. Kljub temu, da figure prikazujejo 

košarkaše, so postavljene v krog, kar kaţe na njeno samostojnost razmišljanja. 

 

V pogovoru ob koncu ure je učenka povedala naslednje: 

1. Ali ti je bilo pri uri všeč? »Ja.« 

2. Kaj ti je bilo najbolj všeč? »Da sem bila spet vodja skupine, modeliranje kipa in 

postavljanje skupinskega kipa.« 

3. Kako si se počutila? »Dobre volje.« 

 

Menim, da so dodatne dejavnosti pozitivno vplivale na učenkino delo. Postala je bolj 

samostojna in pokazala svojo ustvarjalnost in iznajdljivost pri oblikovanju kipa. Vloga vodje 

je pomagala učenki pri oblikovanju pozitivne samozavesti in zaupanju v svoje sposobnosti. 

Opazila sem, da se je učenka preko ur sprostila in začela uţivati v likovnem izraţanju, poleg 

tega je samoiniciativno pomagala tudi nekoliko bolj zadrţanim učencem. Menim, da so 

dodatne dejavnosti učenko motivirale in spodbudile njeno ţeljo po likovnem izraţanju in 

aktivnosti. Motivacija je posledično vplivala tudi na izvirnost in samostojnost pri reševanju 

likovnega problema.  
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3.5 SKLEPNE MISLI EMPIRIČNEGA DELA 

V empiričnem delu diplomskega dela sem se posvetila predvsem likovno nadarjenim 

učencem. V izvedenih urah likovne vzgoje sem oblikovala dodatne dejavnosti za izbrane 

učence. Opazovala sem vplive na njihovo motivacijo, samostojnost in izvirnost pri reševanju 

likovne naloge. V nadaljevanju bom povzela ugotovitve, do katerih sem prišla v empiričnem 

delu raziskave. 

 

Likovno nadarjeni učenci so imeli v učnem procesu zahtevnejšo nalogo, saj so morali svoja 

likovna spoznanja ves časa aktivno uporabljati in nadgrajevati. Preizkusili so se v različnih 

vlogah, ki so od njih zahtevale samostojnost pri razmišljanju in reševanju likovne naloge.  

Lahko trdim, da so dodatne dejavnosti pozitivno vplivale na vse vidike opazovanja. 

Napredovali so pod vplivom vedno novih izzivov in lastne zavzetosti za delo. 

Motivacija se je trem od štirih opazovanih učencev povečala v celotnem procesu poučevanja. 

Dodatne dejavnosti se vplivale na njihovo radovednost, zanimanje in ţeljo po likovnem 

izraţanju in ustvarjanju. 

Opazovan učenec 2 je bil sam dovolj notranje motiviran, ampak menim, da so dodatne 

aktivnosti prav tako imele pozitivne učinke na njegovo delo pri pouku likovne vzgoje. Pri 

skupinskem delu je učenec pridobil izkušnje, kako voditi skupino, spoštovati različna mnenja, 

se navajati na strpnost ter pomagati manj spretnim učencem. 

Pri vseh opazovanih učencih se je pokazala velika mera samostojnosti pri reševanju likovne 

naloge. Izbranima učenkama (3 in 4), ki sta bili na začetku nekoliko bolj zadrţani, se je 

samostojnost izrazito stopnjevala. Menim, da so dodatne dejavnosti pozitivno vplivale na 

njuno samozavest in pozitivno samopodobo. Učenki sta postali bolj prepričani v svoje 

sposobnosti, kar je vplivalo na njuno aktivnost, ţeljo po ustvarjanju in dokazovanju v izvedbi 

likovne naloge. 

Vsi štirje učenci so aktivno pristopili k reševanju likovne naloge ter se izkazali v izvirnosti. 

Čeprav ne morem trditi, da so izbrani učenci zares likovno nadarjeni, saj se njihov talent še 

razvija, so dodatne dejavnosti kljub temu pozitivno vplivale na delo v učnem procesu ter na 

učinkovitejše poglabljanje likovnih pojmov in ţelje po likovnem izraţanju. To se kaţe tudi v 

njihovih likovnih izdelkih, ki so v pozitivnem smislu odstopali od ostalih. 

 

V razredu je bilo čutiti sproščeno in ustvarjalno vzdušje, ki je prav gotovo pripomoglo k 

uspešnejši rešitvi likovne naloge.  
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Menim, da so predstavljene dodatne dejavnosti primerne za vse učence in ne samo za likovno 

nadarjene. Spodbujajo k iskanju novih poti za rešitev nalog, ţeljo po likovnem izraţanju in 

radovednost. Menim, da bi bilo potrebno večkrat organizirati igralne dejavnosti in tako 

popestriti pouk likovne vzgoje ter vzbuditi napetost in zanimanje za likovno dejavnost pri 

vseh učencih. 

 

Učitelj lahko s svojo inovativnostjo in drugačnimi, zanimivimi dejavnostmi popelje učence v 

svet domišljije in spodbudi njihovo aktivnost in ţeljo po likovnem izraţanju. Rezultati 

raziskave so pokazali, da so dodatne izvedene dejavnosti večini učencev zanimive in jih z 

veseljem izvajajo. Pouk navadno poteka na frontalen način in učenci so le pasivni prejemniki 

znanja. Pri dodatnih dejavnostih, ki sem jih izvedla, so pa bili učenci aktivni in so sami z 

lastno aktivnostjo in naporom prišli do spoznanja likovnih pojmov in razmišljanja o reševanju 

likovnega problema. Tako pridobljeno znanje je zagotovo kakovostnejše in  trajnejše. 

 

Poleg tega sem ţelela pokazati, da se tudi pri likovni vzgoji lahko diferencira pouk in oblikuje  

dodatne zaposlitve za likovno nadarjene učence. Seveda je potrebno nekoliko več časa,  

priprav in samoiniciativnosti učitelja. Vendar je ves trud poplačan, ko vidiš zadovoljstvo in 

ţeljo po ustvarjanju vseh učencev v razredu. 
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3.6 INTERVJU Z AKADEMSKIM SLIKARJEM IVANOM ROBOM 

Akademski slikar Ivan Rob iz Šempetra pri Gorici je po zaključeni srednji umetniški šoli v 

Gorici (Italija) nadaljeval študij na likovni akademiji v Firencah in ga tudi uspešno končal. 

Poleg lastnega ustvarjanja in razstavljanja svojih likovnih del doma in v tujini, veliko 

pozornosti nameni tudi otrokom, saj ţe vrsto let vodi otroške likovne delavnice. 

 

V krajšem intervjuju me je predvsem zanimal njegov pogled na likovno nadarjenost iz 

različnih zornih kotov - kakšne izkušnje je imel v osnovni šoli kot likovno nadarjen učenec, 

kako vidi likovno nadarjene učence kot likovni pedagog in kakšne izkušnje ima kot oče 

likovno nadarjenega otroka. Vsebino pogovora sem skušala zajeti z naslednjimi vprašanji. 

 

1. Ali so vas v otroštvu prepoznali kot likovno nadarjenega učenca? 

»Ţe v prvem oz. drugem razredu je učiteljica opazila, da »znam« risati, saj so bila moja 

likovna dela boljša od ostalih sošolcev. Takrat smo veliko prerisovali oz. risali po 

opazovanju. Spomnim se, da učiteljica ni verjela, da sem sam narisal neko risbo. 

Prepričana je bila, da jo je narisala odrasla oseba, saj je bila na las podobna originalu. Bil 

sem nekoliko uţaljen, ker ni verjela v moje likovne sposobnosti. To likovno delo imam še 

danes shranjeno.  

Učitelji so v tistem času velikokrat označili za boljše izdelke tiste, ki so se jim zdeli »lepi« 

na pogled. Danes se to spreminja in so učitelji pozorni na druge pomembne likovne 

elemente.« 

 

2. Kako so v osnovni šoli vplivali na razvoj vašega talenta? 

»Niso vplivali. Na nadarjenost se ni dalo veliko poudarka. Vedeli so, da imam neke 

dispozicije likovne nadarjenosti, ampak to je bilo tudi vse.« 

 

3. Ste obiskovali kakšne dodatne likovne dejavnosti, kjer ste razvijali svoj talent? 

»Ne, ker nisem imel moţnosti. Šola takrat ni nudila nobenih likovnih kroţkov ali česa 

podobnega.  

Sam sem doma veliko risal in ustvarjal. Imel sem različna obdobja, ko sem začutil izreden 

impulz za ustvarjanje in se mu popolnoma predal ter obdobja, ko sploh nisem risal.  

Takšno obdobje, ko nisem nič ustvarjal je bilo v času pubertete. Spomnim se, da so me v 

najstniških letih fascinirale grafike in ob pogledu nanje sem začutil veliko ţeljo in 

energijo, ki je spodbudila moje ustvarjanje.  
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V otroštvu sem bil večkrat izločen iz druţbe, takrat sem bil ţalosten in odmaknil sem se v 

samoto. V takem stanju sem začutil ţeljo in nek notranji impulz za ustvarjanje. V otroštvu 

so na moje ustvarjanje vplivala določena čustvena stanja (ţalost, veselje …), danes pa 

temu ni tako.«  

 

4. Kateri otroci so za vas likovno nadarjeni? 

»Talentov je veliko. V današnjim času jim je namenjeno vedno več pozornosti, povsod 

iščemo talente.  

Zame ja nadarjen tisti otrok, ki zna »dobro« risat. To pomeni, da kaţe veselje in ţeljo do 

ustvarjanja, obvlada različne perspektive, razmišlja o prostoru, upodablja nenavadne 

kompozicije, zanimivo uporablja različne barve, njegovi likovni izdelki so drugačni, 

izvirni  …  

Tako kot za razvoj vseh talentov, je tudi za likovni talent potrebno imeti neke osnove oz. 

dispozicije brez katerih ne gre. Včasih otroci v otroštvu zelo radi ustvarjajo, vendar v času 

mladostništva prične to veselje upadati. Se pa zgodi, da se talent razvije tudi kasneje v 

času odraslosti. 

Nekateri posamezniki imajo talent, vendar nimajo nekega notranjega impulza, da bi ga 

razvili. V takem primeru je pomembna prisotnost neke druge osebe, ki poskuša spodbuditi 

ta impulz oz. motivirat posameznika za likovno dejavnost.  

Razvoj talenta je v veliki meri odvisen od vsakega posameznika, od njegovega interesa in 

ţelje za ustvarjanje. 

Pri izvajanju likovnih delavnic imam kar nekaj stika s starši. Najeţi se mi koţa, ko 

opazujem starše, ki silijo svoje otroke in poskušajo kreirati in nadzorovati njihovo 

ustvarjanje. To je velika napaka in zmota, saj taki otroci ustvarjajo pod pritiskom in 

omejenostjo. Za likovne doseţke je potrebno imeti dovolj svobode, lastnega veselja in 

ţelje po ustvarjanju.« 

 

5. Menite, da imajo likovno nadarjeni učenci v šoli dovolj moţnosti za razvoj likovnega 

talenta? 

»Imam dokaj slabe izkušnje z večino učiteljev v osnovnih šolah. Kot oče nadarjenega 

otroka sem nad delom večine učiteljev razočaran. Učitelji naredijo tisto, kar je njihovo 

primarno delo, več pa ne. Pogrešam njihovo angaţiranost. Večkrat sem dal učiteljem 

pobudo za sodelovanje in udeleţbo učencev na različnih natečajih (likovnih in literarnih), 

brez moje spodbude ne bi bilo nič.  
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Večina učiteljev se sploh ne zaveda kako pomembno nalogo imajo pri oblikovanju pouka 

likovne vzgoje. Njihov trud se vidi tudi iz samih likovnih izdelkov učencev.  

Poleg tega menim, da je interes za umetnost upadel, predvsem zaradi razvoja multimedije. 

Včasih je bila slika dragocenost, če si jo hotel videti si moral obiskati cerkev. Danes pa  

nas preko televizije, interneta oblegajo z vsem mogočim in nismo več pozorni na pravo 

umetnost, ne znamo je dovolj dobro opazovati in ceniti.« 

 

6. Kakšen pristop imate vi do likovno nadarjenih in kako jim pomagate? 

»Z ţeno vodiva otroške likovne delavnice, kjer se otroci spoznavajo z različnimi 

likovnimi  tehnikami in materiali. Otroci imajo tako moţnost, da nadgradijo svoje likovno 

znanje in sposobnosti, razvijajo ročne spretnosti, lastno domišljijo in pridobijo ustvarjalno 

moč …  

Delavnice obiskujejo različni učenci, katerim je predvsem skupno veselje do likovnega 

ustvarjanja, so pa med njimi tudi kakšni, ki izstopajo po svojem ustvarjanju in likovnem 

razmišljanju. Preko različnih likovnih tehnik, metod in oblik dela učenci lahko 

nadgrajujejo svoje znanje, predvsem pa uţivajo v samem ustvarjanju.« 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Čeprav je v današnjem času veliko govora o nadarjenosti in je z njo seznanjena širša javnost 

menim, da se je še vedno premalo zavedamo in ne naredimo dovolj za optimalni razvoj 

posameznika. Pomemben člen pri spodbujanju in razvoju nadarjenih so tudi učitelji, vendar se 

svojega poslanstva velikokrat ne povsem zavedajo. Dober učitelj je tisti, ki je občutljiv tudi za 

peščico nadarjenih učencev v razredu in s svojim strokovnim znanjem zadovolji njihove 

potrebe. 

 

Kot bodoča učiteljica se zavedam, da je veliko učencev nadarjenih na različnih področjih, 

vendar imam občutek, da je za nekatera področja nadarjenosti premalo poskrbljeno. V 

diplomskem delu sem večjo pozornost namenila področju likovne nadarjenosti. Menim, da se 

učitelji zavedajo likovno nadarjenih učencev v razredu, vendar se premalo potrudijo za 

njihovo učinkovito zaposlitev v učnem procesu.  

Učitelji bi morali oblikovati ustvarjalno učno okolje, ki bi spodbujalo zanimanje učencev za 

reševanje likovne naloge, pri tem pa bi učenci imeli dovolj svobode za uresničevanje lastnih 

idej in zamisli. Učitelj mora biti pri svojem delu proţen in pozoren na posamezne učence, ki 

naloge prej opravijo. Tak učitelj bo znal oblikovati naloge z višjimi zahtevami tako, da učenci 

ne bodo izgubili zanimanja za delo.  

 

Preko analize likovnih izdelkov in opazovanja učencev med likovnim ustvarjanjem lahko 

veliko izvemo o likovni nadarjenosti posameznika. Vendar je potrebno imeti določeno znanje 

o tem, kaj je potrebno opazovati in na katere likovne elemente je potrebno biti pozoren.  

Dobro bi bilo organizirati obvezne seminarje za učitelje razrednega pouka tudi na področju 

likovne vzgoje. Predvsem bi bilo potrebno veliko pozornosti nameniti analizi likovnih del in 

prikazu pravilnih postopkov demonstriranja posameznih likovnih tehnik. Glede na moje 

izkušnje ima velika večina učiteljev kar nekaj teţav z omenjenim. Njihovo pomanjkanje 

strokovnega znanja posledično vpliva tudi na delo, uspešnost in likovni razvoj učencev.  

Dobro bi bilo raziskati ali učitelji prepoznajo likovno nadarjene učencev v razredu in ali so 

vešči pravilne in nazorne demonstracije posameznih likovnih tehnik. Mogoče bi te smernice 

lahko uporabili za nadaljnje raziskovanje problemov na temo likovno nadarjeni učenci pri 

pouku likovne vzgoje  
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V razredu sem likovno nadarjene učence diferencirala s pomočjo dodatnih nalog ter poskušala 

spodbuditi tudi vse ostale učence k razmišljanju o zastavljeni likovni nalogi in iskanju novih, 

boljših likovnih rešitev. Izvedene dodatne dejavnosti so pozitivno vplivale na vidike 

opazovanja. Izbrani učenci so samostojno rešili likovne probleme in pokazali veliko mero 

izvirnosti. Predvsem pa se je vsem opazovanim učencem povečala motivacija v vseh delih 

učne ure. S svojo aktivnostjo so tako prispevali k bolj delavni in ustvarjalni razredni klimi.  

Velika razlika v aktivnosti in motivaciji učencev se je pokazala med prvo izvedeno uro, kjer 

ni bilo dodatnih dejavnosti in nadaljnjimi urami. Pri prvi učni uri so bili učenci zelo nemirni 

in nemotivirani za delo. Velikokrat jih je bilo potrebno opozoriti in spodbujati k delu. Pri 

naslednjih dveh urah pa so bili učenci veliko bolj motivirani za delo, z veseljem in 

radovednostjo so se lotili različnih dejavnosti in pokazali veliko interesa in zanimanja za 

posamezne aktivnosti. Učenci potrebujejo vedno nove aktivnosti in drugačne, pestre načine 

poučevanja. Čeprav so bile dodatne naloge namenjene predvsem likovno nadarjenim 

učencem, so pozitivno vplivale tudi na vse ostale učence v razredu. 

 

Spoznala sem, da so si učenci med seboj zelo različni in imajo različne potrebe. Pomembno je 

poznati vsakega posameznega učenca in se mu prilagajati z oblikami in metodami dela, ki so 

za njega »prave«. Nekateri učenci so sami dovolj notranje motivirani in ne potrebujejo 

dodatnih spodbud in pomoči, so pa tudi taki, ki se skrivajo in čakajo na našo pomoč. 

Predvsem za take učence je potrebno oblikovat dejavnosti, ki bodo krepile njihovo 

samozavest in zaupanje vase, saj bodo le tako pokazali svoj talent in ga razvili v pozitivni 

smeri.  

 

Preko izvedenih ur sem spoznala, da je zelo pomembna aktivnost vseh učencev. Tudi sama 

sem pouk oblikovala tako, da so učenci z lastno miselno aktivnostjo prišli do rešitve 

likovnega  problema in novega likovnega znanja. Pomembno je, da vse učence pri pouku 

likovne vzgoje spodbujamo k ustvarjalnosti, izvirnosti, samostojnosti pri reševanju likovne 

naloge ter kritičnosti pri vrednotenju likovnih del. Tako zasnovan pouk gotovo pripomore k 

večji motivaciji vseh učencev in posledično h kakovostnejšemu pouku in razvijanju likovne 

kulture.  

 

Dodatne naloge so dobrodošle v vsakem razredu, tudi če v njem ni nobenega likovno 

nadarjenega učenca. Pripomorejo k večji motivaciji učencev za delo, vplivajo na njihovo 

aktivnost, popestrijo pouk in pripomorejo h kakovostnejšemu pouku likovne vzgoje. Čeprav 
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likovna vzgoja ni eden izmed glavnih predmetov in ga veliko učiteljev postavlja na stranski tir 

menim, da je zelo pomembna za celosten razvoj vseh učencev in ji moramo prav tako 

nameniti dovolj pozornosti. 

 

Moje ukvarjanje s problemom likovno nadarjenih učencev se z diplomskim delom šele 

začenja. Teoretična spoznanja in ugotovitve empiričnega dela bom gotovo upoštevala tudi pri 

mojem nadaljnjem delu v razredu. Glede na pozitivne učnike izvedenih dodatnih dejavnosti, 

se jih bom prav gotovo tudi sama posluţevala in bila še bolj pozorna na potrebe in ţelje vseh 

učencev. Zavedam se, da je kot učitelj potrebno biti občutljiv in prilagodljiv na različne 

potrebe učencev in oblikovati tako učno okolje, ki spodbuja ustvarjalnost, samostojnost, 

uspešnost. V mislih pa je potrebno imeti pregovor: »Vsakdo med nami ima dar. To je morda 

ţelvin dar vztrajnosti, lisičji dar zvitosti, pasji dar zvestobe, vrabčkov dar veselja ali labodov 

dar elegantnega gibanja.« (Haughes Mearns) 
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