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POVZETEK 

 

Oblikovanje prostora je poleg risanja, slikanja, grafike in kiparstva eno od glavnih področij 

likovne vzgoje predšolskih otrok, a je v vrtcih manj prisotno kot npr. risanje ali slikanje. 

Kakršnokoli ukvarjanje s prostorskimi problemi, kamor sodijo risbe, slike in seveda tudi 

tridimenzionalni prostor, je za otrokov razvoj izjemno pomembno, saj mu omogoča postopni 

razvoj vizualno-prostorskih predstav in mišljenja.  

 

V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljene razvojne stopnje likovnega izražanja 

predšolskih otrok ter oblikovanje prostora in možnosti upodabljanja le-tega v 

dvodimenzionalnem prostoru oz. ploskvi in v tridimenzionalnem prostoru. Podrobneje je 

predstavljen tudi pomen prostora v arhitekturi in upodabljanje le-tega v otroški risbi.  

 

V empiričnem delu so opisane in prikazane dejavnosti, skozi katere so otroci spoznavali ter 

upodabljali prostor in arhitekturo, ki jih obdaja v njihovem bivalnem prostoru. Prostor so 

spoznavali z gibanjem v bližnji okolici vrtca, arhitekturo pa preko zgradb v okolici vrtca in 

predvsem v okolici svojih domov. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: predšolska vzgoja, likovno izražanje, oblikovanje prostora, arhitektura





ABSTRACT 

 

Apart from drawing, painting, graphic arts and sculpture, the formation and arrangement of space 

is one of the main areas of fine arts education of preschool children, but is less present in 

kindergartens compared to e.g. drawing or painting. Every interest in spatial problems, covering 

the area of drawings, paintings and also three-dimensional space, is extremely important for the 

child's development since it enables a gradual development of visual and spatial imagination and 

thinking. 

 

The theoretical part of the diploma thesis presents development stages of fine art expression of 

preschool children as well as the formation and arrangement of space and possibilities of using it 

in a two-dimensional setting or plane and in three-dimensional space. The importance of space in 

architecture and application of it in child's drawings is also discussed in detail. 

 

In the empirical part, the diploma thesis describes and presents activities through which the 

children familiarised and formed the space and depicted the architecture in their residential 

environment. They got acquainted with space by playing in the vicinity of the kindergarten, while 

the architecture was introduced to them through buildings near the kindergarten and particularly 

in the surroundings of their homes. 

 

KEY WORDS: preschool education, fine art expression, formation and arrangement of space, 

architecture   
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I. UVOD 
 

Kot nekdanja študentka arhitekture sem se zaradi svoje želje in predloga mentorice mag. Brede 

Jontes, naj razmišljam o temi diplomskega dela v tej smeri, odločila, da se bom v svojem 

diplomskem delu posvetila arhitekturi oz. oblikovanju prostora. V diplomski nalogi sem se 

ukvarjala z upodobitvijo prostora na ploskvi (dvodimenzionalni prostor) in prostorskem 

oblikovanju (tridimenzionalni prostor). 

 

Področje oblikovanja prostora najdemo med osnovnimi likovnimi dejavnostmi ob risanju, 

slikanju, grafiki in kiparstvu. Vrlič (2001) navaja, da se oblikovanje prostora pri likovnem delu v 

vrtcih izvaja enakovredno ostalim likovnim področjem. Iz svojih izkušenj v vrtcu pa lahko trdim, 

da se dejavnost oblikovanja prostora v vrtcu pojavlja dokaj pogosto, ampak še vedno v manjšem 

obsegu kot npr. risanje ali slikanje. Ob tem velja opomniti, da so dejavnosti s področja 

oblikovanja prostora zelo pomembne za splošni razvoj otroka, saj z njimi spodbujamo razvoj 

likovnega izražanja in ustvarjalnosti. 

 

Ljudje spoznavamo stvari preko videza. Že majhen otrok raziskuje in vzpostavlja stik z okolico, 

ki ga obdaja, z gibanjem po prostoru in z vsemi svojimi čuti. Okolico prepoznava po različnih 

lastnostih, kot so oblika, velikost, položaj v prostoru in podobno. Otrok si pridobiva prostorske 

izkušnje tako, da se najprej ukvarja s prostorsko organizacijo delov v celoto, kar mu omogoča 

prepoznavanje in razumevanje objekta. Razpozna vedno več delov, detajlov, ki jih nato sestavlja 

v vedno bolj realno zgradbo celote. Te izkušnje mu omogočajo postopni razvoj vizualno-

prostorskih predstav in mišljenja (Jontes v Medved Udovič, 2006: 618). 

 

»Z oblikovanjem prostora se otrok sreča že zelo zgodaj. Ko oblikuje mivko z modelčki, ureja 

peskovnik ali razporeja predmete po prostoru, oblikuje prostor. To so prvi začetki oblikovanja 

prostora, prvi začetki urbanističnega urejanja prostora, v katerem živimo« (Hočevar, Berce, 

Prestor, 1980: 6–7). 
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II.   TEORETIČNI DEL 
 

1  UMETNOST V KURIKULUMU 
 

1.1  Področje umetnosti 

 

Umetnost je eno izmed šestih področij v Kurikulumu za vrtce (1999). »Otroku omogoča 

udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo že v njegovem igrivem raziskovanju in 

spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih 

dejavnosti« (Kurikulum za vrtce, 1999: 37). 

 

Področje umetnosti otroku omogoča, da izumlja in ustvarja ob spoznavanju različnih vsebin, kot 

so pesmi, ples, predmeti, oblikovanje slike. Pomembno pri tem pa je, da otroku pri ustvarjanju 

pustimo svobodo, saj le tako lahko pričakujemo njegovo neposrednost, izvirnost in drugačnost. 

To so odlike otroške umetnosti, h katerim stremimo, jih cenimo in po katerih jih tudi vrednotimo.  

Za to so kriteriji za vrednotenje otrokove likovne ustvarjalnosti vedno razvojno pogojeni. Pri 

estetskem doživljanju se odraža otrokov prirojeni čut za likovni red in privzgojeni čut za lepo, kar 

pa je odvisno od socialnega in kulturnega okolja, ki ga obdaja (prav tam). 

 

1.2  Vloga odraslih 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je opredeljeno, da vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja in drugi odrasli 

upoštevajo razvojne zakonitosti in značilnosti otroka. Vzgojitelj ustvarja prijetno, varno okolje ter 

spodbuja otroka k odprtosti in želji po likovnem izražanju. Skrbi za otrokovo individualno 

izražanje, spontanost, domišljijo in ga podpira v okviru njegovih razvojnih sposobnostih. 

 

»Umetniške dejavnosti potekajo tako, da otrok sam išče, raziskuje in najde odgovor, rešitev na 

idejno, organizacijsko ali izvedbeno nalogo ali problem« (Kurikulum za vrtce, 1999: 46). 
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2  RAZVOJ LIKOVNEGA IZRAŽANJA PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Razvojne stopnje likovnega izražanja si vedno sledijo v enakem zaporedju, vendar meje med 

njimi niso strogo določene in se medsebojno prepletajo. Zavedati pa se moramo, da se nekateri 

otroci razvijajo hitreje, drugi počasneje, nekateri pa v razvoju zaostajajo. Tako lahko v skupini 

otrok enake starosti srečamo likovno izražanje, ki je značilno za to starost, tako, ki prehiteva za 

starost značilni izraz, in tudi tako, ki razvojno zaostaja (Gerlovič in Gregorač, 1976: 44). 

 

»Čim starejši so otroci, tem bolj se v njihovem likovnem delu odražata ne samo njihova duševna 

in telesna rast, ampak tudi likovno pojmovanje staršev, učiteljev in družbe, v kateri živijo« (prav 

tam). 

 

2.1  Obdobje otrokovega likovnega izražanja med drugim in četrtim letom starosti 

 

Stopnja čečkanja 

 

Likovno izražanje se začne pojavljati okrog dveh let. Otrok se začne likovno izražati v naključni 

igri s pisali oz. materiali, ki puščajo sledi. Pri igri s pisalom je vsa otrokova pozornost usmerjena 

na gibanje oz. premikanje roke. Otrok predvsem uživa v kinestetičnih občutkih in spoznanju, da 

pisalo, ki ga vleče, pušča sled. Na tej stopnji otrok še ničesar ne prikazuje, ampak izraža svoje 

nevizualne izkušnje, ki jih zaznava preko gibanja (Vrlič, 2001: 31).  

Čečkanje se stalno razvija. Malo pozneje opazimo v čačkah otrokovo oblikovalno nagnjenje; 

otrok ustvarja različne oblike (krožne oblike, spirale, cikcakaste črte, močne črte, črtice, pike, 

pokončna in vodoravna črta), ki izvirajo iz dojemanja lastnega bivanja in gibanja (Gerlovič in 

Gregorač, 1976: 44). 

Zgodnje risbe imajo ekspresivni značaj. Te enostavne oblike, ki jih otrok uporablja, so osnova za 

vizualno-prostorski in simbolni razvoj (Jontes v Medved Udovič, 2006: 620–621). 
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Stopnja treh let 

 

Okoli tretjega leta starosti otrok zapusti stopnjo kinestetičnega mišljenja, v kateri se je ukvarjal z 

gibanjem, in vstopi v obdobje domišljijskega mišljenja.  

Nepovezane čačke se združijo in nastane prva oblika, trdna enota oz. lik, ki se loči od ozadja –  

krog. Simbol kroga otroku na tej stopnji razvoja pomeni vse in mu predstavlja več pomenov 

(človek, žival, rastlina ...), ki jih začne tudi naključno poimenovati, v skladu z asociacijo, ki jo 

dobi ob gledanju le-tega. 

Kasneje, med tretjim in četrtim letom, pa otrok praviloma že vnaprej pove, kaj bo narisal. Njegov 

končni izdelek ni nujno tisto, kar je napovedal, da bo narisal, saj si otrok med samim risanjem še 

vedno pogosto premisli in nariše kaj drugega (Vrlič, 2001: 32). 

 

2.2  Obdobje otrokovega likovnega izražanja med četrtim in petim letom starosti 

 

Okoli četrtega leta začne otrok zavestno ustvarjati različne oblike, ki nastajajo na podlagi iskanja 

razlik. Otrok ločuje predmete po njihovih vizualnih lastnostih, pri upodobitvi le-teh pa uporablja 

spiralne, ovalne, krožne, kvadratne oblike ter krajše in daljše črte v različnih smereh. 

Otrok začne ustvarjati prve sestavljene simbole in se seznanja s prostorskimi odnosi, z relacijami 

med oblikami, barvami, smermi, praznim in polnim prostorom (Vrlič, 2001: 35). 

 

 

3  PROSTOR IN ARHITEKTURA 

 

Prostor lahko oblikujemo na dva načina. Ločimo oblikovanje prostora na ploskvi oz. 

dvodimenzionalni prostor in oblikovanje prostora v tridimenzionalnem prostoru.  

 

Predšolski otroci se z oblikovanjem prostora srečajo na več načinov: 

•  upodabljanje prostora na ploskvi (risba, slika, načrt); 
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•  vsakdanja igra v peskovniku, sestavljanje različnih kock, konstruktorjev ali usmerjene 

zaposlitve, pri katerih oblikujejo prostor v manjših dimenzijah, izdelujejo makete 

različnih stavb večjih dimenzij; 

• oblikovanje prostora v večjih dimenzijah;  

• nahajanje v prostoru, gibanje v njem, dojemanje z vsemi čuti (Vrlič, 2001: 116). 

 

3.1  Prostor v arhitekturi 

 

»Prostor je osnovni likovni element arhitekture. Osnovni pojmi prostora so njegove dimenzije: 

višina, širina in globina ter ob stiku in popotovanju skozenj tudi čas. Prostor oblikujemo s tem, da 

ga ograjujemo. Tako dobimo zaprt, polzaprt, polodprt, zunanji ali notranji prostor. Prostor lahko 

dojamemo samo, če se v njem gibljemo; dojemamo ga v odnosu do prostora in človeka. Po 

učinkovanju je prostor lahko utesnjen, prostoren, nizek, visok, mračen, prijeten, ozek, širok ...« 

(Vrlič, 2001: 114). 

 

V najširšem pomenu besede arhitektura zajema ustvarjeni fizični prostor. Je umetnost in znanost 

o oblikovanju prostora, kar pomeni, da se ukvarja z načrtovanjem novih gradenj, adaptacij 

obstoječih zgradb in tudi z ureditvijo odprtega prostora. Arhitektura nas obdaja ves čas in je ne 

moremo kar tako izključiti, saj ima zelo močan vpliv na naše življenje, zdravje, počutje, 

zadovoljstvo, bivanje in delovanje. 

Kot gradnja arhitektura obsega zasnovo, načrtovanje in oblikovanje različnih stavb, ki se 

razlikujejo po namembnosti. Stavbe so lahko stanovanjske ali nestanovanjske (vrtec, šola, 

trgovina, pošta, cerkev, gospodarski in industrijski objekti ...) (Filipič idr., 2013: 62). 

 

Kadar oblikujemo zunanji prostor, govorimo o urbanizmu. Urbanizem je dejavnost, ki se ukvarja 

z načrtovanjem in oblikovanjem  naselij. Skrbi tudi za usklajevanje in določanje rabe površin, kot 

so javne, zelene, rekreacijske, športne, kmetijske in druge površine (Filipič idr., 2013: 33). 

 

Niti dve naselji na svetu nista enaki, saj ima vsako naselje svoje razloge za nastanek in razvoj 

(geografski, gospodarski, politični ...). Naselja delimo na mestna (urbana) in podeželska 
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(ruralna). Ločimo jih po velikosti, obliki, gostoti, številu prebivalcev, velikosti stavb, prometni 

ureditvi in načinu življenja (Filipič idr., 2013:  41). 

Mesta imajo različne strukture. Od nepravilnih oblik, ki izvirajo iz antike, srednjega veka 

(prilagajanje naravnim danostim) do mest, ki so bila zasnovana na osnovi mreže (sodobna mesta) 

(Filipič idr., 2013: 49). 

 

3.2  Prostor v otroški risbi 

 

Otrok spoznava svoje okolje  preko telesne in vidne zaznave. Spoznava ga skozi neposredne 

izkušnje v interakciji z ljudmi, konkretnimi objekti, prostorskimi situacijami in dogodki. Ta 

interakcija mu pomaga pri razumevanju in zavedanju razsežnosti prostora. Preko nadaljnjih 

izkušenj spozna razlike med mesti, smermi in koti. Tako otrok postopoma povezuje stvari, si 

zamišlja in upodablja podobe, ki jih v posameznih obdobjih zmore (Jontes, 2007:10). 

 

Diferenciacija razsežnosti 

 

»Otrok sprva dojame zgolj razsežnost prostora. Na tej najzgodnejši stopnji v risbi še ne zmore 

posnemati videza objektov, ki jih v realnem življenju sicer prepoznava. Kljub temu dojema, da se 

vse (z njim in okoli njega) dogaja na prostorski (tridimenzionalni) način« (Jontes, 2007:11). 

 

Sprva otrok pri risanju ne pazi, če gre črta preko risalne površine, marveč predvsem uživa v 

kinestetičnih občutkih in zavedanju, da pisalo pušča sled. Ko je otrok motorično že bolj spreten, 

lahko nadzira svoje gibe tako, da se pri risanju drži samo risalne površine (Horvat in Magajna, 

1987: 169). 

 

Otrok  ne razlikuje, kje je spodnji oz. zgornji rob risalne površine. Vsi robovi so mu enakovredni, 

zato papir pri likovnem upodabljanju poljubno obrača (Gerlovič in Gregorač, 1976: 47). 
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Slika 1: Prikazovanje prostora (Belamarić, 1986: 165). 

 

Diferenciacija mesta 

 

»Otrok začenja razumeti, da so različne stvari na raznih mestih v prostoru in tudi da menjavajo 

svoja mesta. S tem razumevanjem že lahko sestavlja dele v celoto in zato na najenostavnejši 

način posnema zgradbo objektov« (Jontes, 2007: 12). 

 

Mlajši predšolski otrok riše tako, da razporeja predmete in figure po celotni risalni površini brez 

vsakega reda. Elemente razporeja enega ob drugega po načelu prostorskega ločevanja, s čimer se 

izogne prostorskemu prekrivanju; tako vsak element, ki ga nariše, zavzema svoj prostor. 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 95). 
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Slika 2: Prikazovanje prostora (Belamarić, 1986: 166). 

 

Diferenciacija smeri 

 

»Na naslednji stopnji diferenciacije prostora otrok spozna razliko med smermi: razume, da 

objekti zavzemajo različne smeri v prostoru (na primer streha in dimnik) ali pa da se gibajo v 

rzaličnih smereh (prsti pri gnetenju testa). Za prikaz razlike med smermi uporabi prostorsko 

strukturo pravega kota. Otrok v tem obdobju razlikuje tudi vse več delov, ki sestavljajo objekte, 

in zato lahko čedalje realneje posnema njihov videz« (Jontes, 2007: 14). 

 

Med četrtim in petim letom starosti se pri otroku pojavi problem, kako narisati tridimenzionalni 

element na površino, na katero likovno upodablja. Pojavijo se prvi poskusi upodabljanja prostora.  

(Vrlič, 2001: 36). 

 

Otrok mora svoja spoznanja, ki jih je pridobil v interakciji z realnim tridimenzionalnim objektom, 

prenesti v smiselno dvodimenzionalno podobo. Zanj je to zahtevna miselna operacija, s katero 
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išče rešitve na dano nalogo ter s tem bistveno spodbudi vizualno-prostorski in simbolizacijski 

razvoj (Jontes v Medved Udovič, 2006: 621). 

 

 

 
Slika 3: Prikazovanje prostora (Belamarić, 1986: 167). 

 

Diferenciacija kotov 

 

Otrok »najpozneje diferencira razliko med  koti, ko lahko dejansko posnema videz objekta, npr. 

smeri nog ali rok pri figuri v sedečem položaju ali pri drevesu dejanske smeri, v katere se 

razvrščajo veje. S poševnicami lahko bolj verno posnema videz stvari in ustvarja dinamične 

podobe« (Jontes, 2007: 16). 

 

Okoli šestega leta se v otrokovi risbi prikazovanja prostora začne kazati velik razvoj. Otrok 

elementov ne razporeja več po celotni risalni površini, ampak prostor prikaže z osnovno črto  

(spodnji rob lista, zelena trava, črta), na katero postavlja predmete. Pogosto z oblaki ali soncem 

nakaže tudi zgornjo linijo, vmes pa razporeja ostale elemente. Otrok postopoma razporeja 
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predmete tudi od črte navzgor, s čimer želi ustvariti videz prostora oz. globine (Marjanovič Umek 

in Zupančič, 2001: 91). 

 

 

 
Slika 4: Prikazovanje prostora (Belamarić, 1986: 170). 

 

 

Prostor na risalni površini otrok prikaže po načelu največje jasnosti, kar pomeni, da prostorske 

pojave zvrne na ravnino, pri tem pa predmete razčleni in jih razporedi tako, da se izogne 

prekrivanju. Pri upodabljanju stvari v prostoru se v mislih giblje okrog njih, jih gleda od zgoraj, z 

vseh strani in te poglede sestavlja na risalni površini (Gerlovič in Gregorač, 1976: 49). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

4  OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Umetnost je eno od področij dejavnosti v kurikulumu, s pomočjo katerega se otrok izraža in 

komunicira. Otrok lahko predstavi svoja najbolj skrita počutja in čustvene vsebine, natančno 

opiše, predstavi neki dogodek ali stvar (Kurikulum za vrtce, 1999: 38). 

 

Ljudje smo bitja, ki več kot 80 % vseh informacij iz okolja pridobimo preko vida. Okolico 

prepoznavamo po oblikah, barvah, velikostih, površinah in drugih podobnih lastnostih. Že 

majhen otrok na veliko raziskuje in vzpostavlja stik z okolico, pretežno z gibanjem in z vsemi 

svojimi čuti. V svojem okolju si pridobiva izkušnje z rokovanjem s konkretnimi objekti, 

prostorskimi situacijami in dogodki, preko katerih razvija svoje likovne sposobnosti. Vizualne in 

prostorske izkušnje otroku omogočajo postopni razvoj vizualno-prostorskih predstav in mišljenja 

(Jontes v Medved Udovič idr., 2006: 617–618). 

 

Otroške risbe, slike in konstrukcije odražajo otrokove osebnostne značilnosti, doživljanje in 

razumevanje prostorskih odnosov kot tudi stopnjo prostorskega razvoja oz. stopnjo njegovega 

likovnega razvoja. Otroci se likovno razvijajo v enakem zaporedju, njihove risbe, slike, 

konstrukcije pa kažejo večji ali manjši interes in talent za prostorske, ekspresivne in estetske 

likovne rešitve (Jontes, 2007/08: 3). 

 

Arhitektura v najširšem pomenu besede zajema ustvarjeni prostor; je umetnost in znanost o 

načrtovanju gradenj. Prostor in arhitektura, ki nas obdajata, imata zelo močan vpliv na naše 

življenje, zdravje, počutje, zadovoljstvo, bivanje in delovanje (Filipič idr., 2013: 62). 

 

Niti dve naselji na svetu nista enaki, saj ima vsako svoje razloge za nastanek in razvoj 

(geografski, gospodarski, politični ...). Naselja delimo na mestna (urbana) in podeželska 

(ruralna). Ločimo jih po velikosti, obliki, gostoti, številu prebivalcev, velikosti stavb, prometni 

ureditvi in načinu življenja (Filipič idr., 2013: 41). 
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V okviru diplomske naloge sem otrokom predstavila prostor in arhitekturo v njihovem bivalnem 

okolju, kar pomeni, da so se srečali z objekti zelo velikih dimenzij. Obiskali smo stanovanjske 

stavbe, v katerih živijo otroci, in si ogledali tudi druge nestanovanjske stavbe, ki jih vsebuje 

mesto (šola, trgovina, pošta, cerkev, gospodarski objekti ...). Otroci so se seznanili tudi z odprtim 

prostorom, ki ga sestavljajo tlakovane in zelene površine (ceste, ulice, parki, zelenice, otroška 

igrišča). Prostor in arhitekturo so upodabljali na ploskvi oz. v dvodimenzionalnem prostoru, 

kasneje pa ga upodobili tudi v tridimenzionalnem prostoru. 

 

CILJI 

 

• Omogočanje pridobivanja različnih izkušenj, s pomočjo katerih otroci podrobneje spoznajo 

prostor in arhitekturo, ki jih obdaja. 

• Upodobitev prostora in arhitekture v dvodimenzioanelnem prostoru (likovni format) in 

tridimenzionalnem prostoru (maketa). 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

• Katere zunanje elemente zgradbe otroci samostojno prepoznajo? 

• Ali otroci razlikujejo prostore v zgradbi po funkciji? 

• Ali bodo otroci sami pričeli pogovor o zgradbah, ki jih obdajajo? 

• Ali bodo otroci spontano risali arhitekturo (zgradbe)?  

• Koliko časa po koncu izvedbe bo projekt pri otrocih še vzbujal zanimanje? 

 

5  METODOLOGIJA 

 

5.1  Opis vzorca  

 

Vzorec raziskovanja je bil Vrtec Črnuče, enota Ostržek. Raziskavo sem opravljala od marca do 

septembra, sodelovalo pa je 21 otrok, starih od štiri do pet let, od tega 14 dečkov in 6 deklic.  
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5.2  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Pri delu sem uporabila deskriptivno oz. opisno metodo empiričnega raziskovanja, za katero je 

značilno preučevanje na ravni opisovanja dejstev, odnosov, procesov brez vzorčnega razlaganja. 

Podatke sem zbrala z načrtnim opazovanjem otrok pri vodenih dejavnostih kot tudi s 

priložnostnim opazovanjem otrok pri spontani igri, z intervjuji, snemanjem in zapisovanjem izjav 

ter s fotografijami. 

Podatke sem obdelala z metodo kvalitativne analize (opisovanje). Dejavnosti, ki sem jih izvedla, 

sem opisala, analizirala njihov potek in jih dokumentirala s fotografijami.  

 

 

6  IZVEDBA DEJAVNOSTI 

 

6.1  Intervju in risba doma 

 

Potek dejavnosti 

 

Z otroki smo se posedli v jutranji krog. Ker sem temo želela vpeljati na spontan način, sem 

otrokom rekla, da sem se nekaj spomnila. Vsi so čakali na to, kaj bom povedala, jaz pa sem k sebi 

poklicala dečka, ki se je na začetku šolskega leta preselil, in ga vprašala, kam se je preselil. 

Pogovor, ki sem ga tudi snemala, sva nadaljevala v obliki intervjuja. Dečku sem postavljala 

vprašanja, on pa je na njih odgovarjal. Ko sva končala, sem otroke vprašala, ali se še kdo želi 

pogovarjati o svojem domu in kraju bivanja. Ponudilo se je kar nekaj otrok, sama pa sem izbrala 

dečka, ki mi je nedolgo nazaj omenil, da se je preselil. Ta dan sem naredila intervju s šestimi 

otroki, z individualnimi pogovori pa sem nadaljevala še cel teden, tako da so prišli na vrsto vsi 

otroci. Po končanem intervjuju je vsak otrok narisal še risbo svojega doma. 
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Slika 5: Dom, starost otroka: 5 let 2 meseca. 

 

 
Slika 6: Dom, starost otroka: 5 let 2 meseca. 



15 
 

 
Slika 7: Dom, starost otroka: 4 leta 10 mesecev. 

 

 
Slika 8: Dom, starost otroka: 4 leta 9 mesecev. 
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Slika 9: Dom, starost otroka: 4 leta 5 mesecev. 

 

 
Slika 10: Dom, starost otroka: 5 let. 
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Slika 11: Dom, starost otroka: 5 let 1 mesec. 

 

To risbo je narisal deček, ki živi v hiši, v kateri živijo tri družine. Za vsako družino je narisal 

svojo hišo z lastnim vhodom in jih med sabo povezal, s čimer je želel prikazati celoto. 

 

 
Slika 12: Dom, starost otroka: 4 leta 9 mesecev. 

 

Deček je narisal dve hiši, ki se držita skupaj. Leva hiša predstavlja starejšo hišo, desna hiša pa 

novejšo, ki so jo dogradili. 
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Analiza 

 

Otroke je pogovor oz. intervju s prvim dečkom pritegnil in jih zelo motiviral. Z zanimanjem in 

nemoteče so poslušali odgovore na vprašanja, kje je doma, kako se tam počuti, kaj mu je tam 

najbolj všeč. Dečku sem pri opisovanju njegovega doma, pri predstavljanju zunanjosti in 

notranjosti le-tega, pomagala s postavljanjem več podvprašanj. Na vprašanje, kaj mu je najbolj 

všeč v njegovem domu, je odgovoril: »Soba z igračami.« Po opravljenem prvem intervjuju sem 

otroke vprašala, če bi želel v pogovoru sodelovati še kdo. V trenutku je bilo več interesentov, 

tako da sem isti dan opravila šest intervjujev. Otroke sem v pogovoru usmerjala s spontanimi 

vprašanji, ki so se med seboj navezovala. Vse skupaj pa je trajalo skoraj celo šolsko uro. Ko sem 

z dejavnostjo končala, je nekaj otrok izrazilo nezadovoljstvo, ker niso prišli na vrsto.  

Po opravljenem prvem intervjuju sem za nadaljnje pogovore z otroki oblikovala šest osrednjih 

vprašanj: 

• Kje živiš? 

• Kako (po kateri poti) pridemo od vrtca do tvojega doma? 

• Kakšna je zunanjost tvojega doma? 

• Kakšna je notranjost tvojega doma? 

• Kako se počutiš v svojem domu? 

• Kaj ti je v tvojem domu najbolj všeč? 

Odločila sem se, da vse ostale otroke intervjujam individualno. Zanimalo me je, katere zunanje 

elemente zgradbe otroci že prepoznajo in ali otroci razlikujejo notranje prostore svojega doma po 

funkciji. Prišla sem do ugotovitve, da večina otrok prepozna naslednje elemente zgradbe: vrata, 

okno, streha; en otrok pa je izjavil, da ima njegova hiša dimnik. 

 

Izjave otrok pri opisovanju zunanjosti njihovega doma: 

• »Zadaj ima vrt. Spredi ima dve vrati.« 

• »Modra in roza.« 

•  »Je roza pa bela. Streha je naša dolga. Pa je ena hiša skup.« 

• »Bela je pa ima velik garaž.« 

• »Ne vem.« 
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Notranje prostore po njihovi funkciji razlikuje več kot polovica otrok, ostali  otroci so prostor 

opisali tako, da so povedali, kaj tam počnejo. 

Izjave otrok pri opisovanju notranjosti njihovega doma: 

• »Pol je tam hodnik. Pol je tam kopalnica. Pol je tam najina soba. Pol je pa kuhinja, pol je 

miza. Pol je pa dnevna soba. Pol je pa od mami pa od atija soba.« 

• »Notr je kavč, postelja pa miza. Jedilnica je pa pri kuhinji. Najina soba je blizu mamine. 

Kopalnica je pa blizu mamine sobe. Pa dva stranišča mamo.« 

• »Dva za kakat in dva za kopat.« 

• »Ja zgoraj, zaviješ levo, potem pa je že banja.« 

 

6.2  Spoznavanje zunanjosti hiše 

 

Potek dejavnosti 

 

Najprej sem otroke vprašala, kaj vse vidimo na zunanji strani hiše. Otroci so našteli naslednje 

elemente: vrata, okna, balkon, streha in stopnice. S spodbujanjem k razmišljanju in dodatnimi 

vprašanji so otroci seznam dopolnili in dodali: strešno okno, dimnik, žleb, nadstrešek, lončnice, 

ograja, stena. Otrokom sem povedala, da bom hišo z njihovo pomočjo narisala na večji format, 

tako da si bodo lahko lažje predstavljali zunanjost hiše. 

Najprej smo določili, kje na formatu bo stala hiša, nato pa so mi otroci narekovali, katere vse 

elemente naj narišem. Skupinsko izdelan plakat smo obesili na steno naše igralnice. 

Da bi znanje, ki so ga otroci pridobili, utrdili, smo odšli na sprehod v okolici vrtca. Ustavili smo 

se ob cesti, kjer smo imeli dober pogled na hišo, v kateri živi deklica iz naše skupine. Deklico 

sem povabila, da nam opiše svojo hišo in našteje njene zunanje elemente. Pri opisovanju 

dekličine hiše so bili motivirani in sodelovalni tudi ostali otroci – na njihovo pobudo sem jim 

razložila tudi pomen pojma fasada.  

 

Analiza 

 

Otroci so v pogovoru sodelovali in naštevali elemente, ki so se jih spomnili. Spodbujala sem jih k 

razmišljanju z vprašanji, kaj se še vidi na hiši oz. katere vse elemente hiša ima. Povedala sem jim, 
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naj si predstavljajo, da stojijo pred svojo hišo, si jo ogledajo in povedo, kaj vidijo. S skupnimi 

močmi smo našteli zunanje elemente hiše, nato sem vzela papir in začela risati hišo. Najprej sem 

narisala, kje hiša stoji, zatem še stene, streho, vrata, okna itn. Ko smo končali, me je eden od 

otrok vprašal: »Kdaj bomo šli pa mojo hišo gledat?« 

Potem smo odšli na sprehod v okolici vrtca. Nedaleč od vrtca smo se ustavili pri hiši deklice iz 

naše skupine. Otroke sem spodbudila k razmišljanju in jih povabila k opazovanju in 

poimenovanju zunanjih elementov zgradbe. Tako sem jim lahko na bolj razumljiv način 

približala pomen pojma fasada in razložila, da se fasade razlikujejo po barvi in vsebuje fasadne 

elemente, kot so okno, vrata, senčila ... 

Tudi drugi otroci so izrazili željo, da bi obiskali njihovo hišo, zato smo se dogovorili, da si bomo 

ogledali tudi njihove hiše. 

V času projekta smo obiskali domove šestnajstih otrok. K štirim otrokom zaradi prevelike 

oddaljenosti nismo mogli. Nekateri otroci so doma blizu vrtca, nekateri malo dlje, zato smo 

morali organizirati kar manjše pohode. Vsi pa so se veselili in nestrpno čakali, da nam bodo 

lahko pokazali, kje živijo in kako izgleda njihova hiša oz. blok. 

 

6.3  Izdelava kolaža  

 

Potek dejavnosti 

 

Otrokom sem razdelila revije in prospekte, ki so vsebovali slike zunanjih elementov zgradbe. 

Najprej so s škarjami izstrigli elemente, ko so končali pa sem jim razdelila A3-liste, svinčnike in 

lepilo. Na list so narisali samo obris hiše, vse ostale elemente pa so nalepili. Na koncu naloge 

sem jim razdelila še voščenke, s katerimi so pobarvali fasado hiše, ki so jo ustvarili. 
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Slika 13: Kolaž, starost otroka: 4 leta 8 mesecev. 

 

 

Slika 14: Kolaž, starost otroka: 4 leta 9 mesecev. 
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Slika 15: Kolaž, starost otroka: 4 leta 8 mesecev. 

 

 
Slika 16: Kolaž, starost otroka: 5 let 1 mesec. 
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Slika 17: Kolaž, starost otroka: 5 let 1 mesec. 

 

Analiza 

 

Prospekte in revije sem odložila na sredino vsake mize, tako da so si otroci sami izbirali, kateri 

element bodo izstrigli. Pri striženju materiala, sem morala otroke opozoriti, da naj strižejo počasi 

in poskušajo biti pri tem čim bolj natančni. Večini otrok je šla naloga dobro od rok. Da ne bi bilo 

na mizi preveč odpadnega papirja, sem že med dejavnostjo le-tega sproti pospravljala v koš. 

Hodila sem od mize do mize in otroke spraševala, ali so našli določene elemente, npr. vrata, okno 

..., oz. ali bi želeli imeti določene elemente, npr. rože, dimnik, ograja ... Če le-teh niso imeli, sem 

jim jih priskrbela, oni pa so si jih izstrigli. 

Ko je večina otrok s striženjem končala, sem jim razdelila A3-liste, svinčnike in lepila. Otroci so 

narisali hišo in nekaj jih je začelo v hišo risati že elemente, pri čemer sem jih opozorila, da bodo 

le-te nalepili, ne risali. Potem sem se za nekaj minut umaknila in jih pri ustvarjanju samo 

opazovala.  

Poklical me je en deček in me vprašal, kam naj nalepi vrata. Z vprašanji in usmerjenim 

pogovorom sem ga vodila do rešitve: »Že vem,« je rekel in nalepil vrata v narisano hišo.  
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Zanimivo je bilo opazovati ustvarjalnost otrok in njihovo iskanje različnih možnosti rešitve 

problema (kako so se otroci znašli, če niso imeli na voljo želenega/ustreznega elementa). En 

otrok je hiši dorisal dimnik, drugi otrok dimnik, okna in strešna okna, tretji balkon, okna in 

stopnice, četrti pa je dorisal samo okna. 

Pri barvanju fasade so imeli otroci na voljo voščenke raznih barv. Hiše so dobile enobarvne in 

tudi zelo pisane fasade. 

 

6.4  Spoznavanje notranjosti hiše  

 

Potek dejavnosti 

 

Z otroki smo se posedli v krog. Povedala sem jim, da smo se doslej seznanili z zunanjim 

izgledom hiše, sedaj pa bomo spoznali še, kako je hiša sestavljena od znotraj oz. kateri prostori 

sestavljajo njeno notranjost. Vprašala sem jih, če bi mi znali povedati, katere prostore vsebuje 

njihova hiša oz. stanovanje, in začeli so jih naštevati.  

Na list večjega formata sem ob pogovoru z otroki in njihovem podajanju informacij najprej 

narisala tloris, potem pa še prerez hiše. 

 

  
Slika 18: Risanje tlorisa. Slika 19: Risanje prereza. 
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Analiza 

 

Otroci so pri usmerjenem pogovoru aktivno sodelovali. Našteli so glavne notranje prostore 

(kuhinja, hodnik, kopalnica, soba, dnevna soba). Ko jim je zmanjkalo idej, sem jih spodbujala z 

vprašanji in jim tako pomagala, da so našteli še več prostorov, katerih se prej niso spomnili 

(stopnišče, pralnica, shramba, jedilnica, klet, garderoba ...). 

Izdelana skupinska plakata sem nalepila na steno, da so si ju otroci lahko ogledali, kadar so želeli. 

 

6.5  Obisk hiše v gradnji 

 

Potek dejavnosti 

 

V skupini imamo deklico, katere starši v Črnučah gradijo novo pasivno hišo. Starše sem prosila, 

če je kakšna možnost, da bi si pobliže ogledali njihovo hišo, in bili so pripravljeni na sodelovanje. 

Na dan ogleda nas je pred vhodom čakal dekličin oče, ki nas je odpeljal v hišo in nam najprej 

razkazal kuhinjo, prostor, kjer bo jedilnica ter dnevno sobo. Nadaljevali smo z ogledom spalnega 

dela in kopalnico ter odšli tudi v prvo nadstropje. Ogledali smo si tudi klet, spoznavanje hiše pa 

zaključili na terasi.  

 

  
Slika 20: Obiski hiše v gradnji – dnevna soba. 

 

Slika 21: Obisk hiše v gradnji – mansarda. 

 



26 
 

Analiza 

 

Preden smo odšli iz vrtca, sem deklico, katere hišo smo si šli ogledat, povabila, da nam je 

pokazala pot do svojega doma. Bila je zelo ponosna, da nas je lahko peljala na ogled svoje hiše, 

in ko je zagledala očeta, se ga je zelo razveselila. 

Ko smo vstopili v hišo, nas je dekličin oče najprej peljal v prostor, poln škatel. Otrokom je 

povedal, da je to jedilnica, in en deček ga je presenetil z vprašanjem: »Kje imate pa mizo?« 

Ogledali smo si še druge prostore. Otroci so hiteli iz enega v drugega in si ogledovali stvari, ki so 

se tam nahajale. Deklica nam je pokazala svojo sobo in otrokom je bilo najbolj zanimivo to, da je 

bilo v sobi njeno kolo. Ko smo se povzpeli v nadstropje, se je pred otroki odprl dolg, prazen 

prostor, iz katerega so lahko dostopali do vseh sob. Otroci so stekli in se začeli loviti po sobah. 

Našli so majhen prostor, v katerega so se želeli vsi skriti, in potrebovala sem kar nekaj časa, da 

sem jih umirila, preden smo odšli še na ogled kleti. 

Ko sem dekličina starša vprašala, ali bi si lahko ogledali njihovo nastajajočo hišo, sta bila nad 

vprašanjem vidno presenečena, ampak takoj pripravljena sodelovati v projektu. Na dan obiska sta 

si vzela čas in nas popeljala na ogled njihove hiše ter nam pri tem pripravila pogostitev. 
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6.6 Kaj počnemo v svojem domu? 

 

Potek dejavnosti 

 

Otrokom sem razdelila A3-liste in svinčnike. Podala sem jim navodilo, da na list narišejo, kaj vse  

počnejo v svojem domu. 

 

 
Slika 22: Kaj počnemo v svojem domu?, starost otroka: 5 let 2 meseca. 
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Slika 23: Kaj počnemo v svojem domu?, starost otroka: 4 leta 6 mesecev. 

 

 
Slika 24: Kaj počnemo v svojem domu?, starost otroka: 4 leta 10 mesecev. 
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Analiza 

 

Nekateri otroci so takoj začeli risati, nekaj pa jih je imelo pri tem težave. Čakali so in gledali, kaj 

bo narisal njihov sosed. Eden od otrok mi je rekel, da tega ne zna narisati, in spodbudila sem ga z 

besedami, da karkoli bo narisal, bo prav.  

Pri eni mizi so sedele deklice, ki so se začele pogovarjati, kaj počnejo v hiši, in ob tem tudi risati. 

Narisale so hišo, nadstropja, potem pa so v prostore začele pisati, kaj v teh prostorih počnejo. 

Opozorila sem jih, da je njihova naloga, da narišejo, kaj počnejo v hiši, in ne pišejo. Nastale so tri 

zelo podobne risbe. 

 

 
Slika 25: Kaj počnemo v svojem domu?, starost otroka: 5 let 3 mesece. 
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Slika 26: Kaj počnemo s svojem domu?, starost otroka: 5 let 4 mesece. 

 

 
Slika 27: Kaj počnemo v svojem domu?, starost otroka: 5 let 4 mesece. 



31 
 

Nato sem se sprehodila med mizami in si ogledala še risbe ostalih otrok. Pritegnila me je risba 

dečka, ki je narisal zgradbo s stopnicami in veliko vrati. Povedala sem mu, da bi želela, da nariše, 

kaj počne v svojem domu, in odgovoril mi je: »Saj sem narisal.« Razložila sem mu, da iz risbe ni 

razvidno, kaj počne v svojem domu, saj je narisal samo veliko vrat. Dobila sem zanimiv odgovor: 

»Ja sej, odpreš vrata, pa vidiš.« 

 

 
Slika 28: Kaj počnemo v svojem domu?, starost otroka: 4 leta 4 mesece. 

 

6.7  Pot od vrtca do doma 

 

Potek dejavnosti 

 

Predhodno sem pripravila veliko podlago za risanje (iz zlepljenih belih listov, prilepljenih na 

pano). Otrokom sem razložila, da bomo izdelali zemljevid, na katerem bodo prikazane poti do 

njihovih domov. Za izhodišče sem jim na plakat narisala naš vrtec, nato pa so otroci hodili k 

podlagi, narisali svojo pot in na koncu poti še svoj dom.  
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Slika 29: Pot od vrtca do doma. 

 

Slika 30: Pot od doma do vrtca. 

 

Analiza 

 

Otrokom sem razložila, da bodo na podlago narisali pot od vrtca do njihovega doma. Z 

zanimanjem so me opazovali, ko sem na pripravljeno površino risala naš vrtec. Potem se jih v 

manjših skupinah povabila k plakatu, da narišejo svojo pot domov. Preostali otroci so z 

zanimanjem spremljali dogajanje, opazovali tiste, ki so risali, in nestrpno čakali, da bodo lahko 

dorisali še svojo pot.  

Nastal je zanimiv zemljevid, pri katerem so se otroci radi zadrževali in se pogovarjali o njegovi 

vsebini. 

 

6.8  Risanje mesta 

 

Potek dejavnosti 

 

Otrokom sem razdelila A3-liste in svinčnike. Povedala sem jim, da bi želela, da na papir narišejo 

mesto. Potem sem se namenoma umaknila, poslušala njihov pogovor in jih opazovala pri 

dejavnosti. 
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Slika 31: Risanje mesta, starost otroka: 4 leta 9 mesecev. 

 

 
Slika 32: Risanje mesta, starost otroka: 5 let 3 mesece. 
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Slika 33: Risanje mesta, starost otroka: 5 let 2 meseca. 

 

 
Slika 34: Risanje mesta, starost otroka: 4 leta 8 mesecev. 
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Slika 35: Risanje mesta, starost otroka: 4 leta 4 mesece. 

 

 
Slika 36: Risanje mesta, starost otroka: 4 leta 10 mesecev. 
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Analiza 

 

Še pred začetkom dejavnosti sem otroke najprej razsedla, ker nisem želela, da bi med samim 

likovnim izražanjem posnemali drug drugega. Ko sem otrokom podala navodila za risanje, sem 

se namenoma umaknila in stala pri odprtih vratih pred igralnico. Zaslišala sem enega dečka, ki je 

vprašal: »Kaj je to mesto?« Takoj je dobil odgovor od prijatelja: »Pa to so hiše.«  

Ko je minilo nekaj časa, sem se odpravila nazaj med otroke in jih spraševala, kaj so narisali. 

Dobila sem naslednje odogovore: 

»To je cela potka.« 

»To je tako mesto. Strašljivo mesto.« 

»To je mrtvi policaj. To je parkirišče.« 

»To je ena hiša, to je še ena hiša, to je avto, to je Šmarna gora.« 

»To so trije bazeni. Pa tobogan smrti in cesta. To pa hiška.« (Slika 37) 

 

 
Slika 37: Risanje mesta, starost otroka 4 leta 9 mesecev. 

 

 



37 
 

6.9  Od risbe do makete hiše 

 

Potek dejavnosti 

 

Vsak otrok je dobil velik format (68 cm x 46 cm) tršega papirja, na katerega so narisali hišo, 

vidno z vseh strani. Pred tem sem vsakega otroka vprašala, kakšno obliko hiše želi (kvadratno, 

okroglo ali trikotno) in jim za lažje razumevanje pred samim risanjem razložila pomen pojma 

plašč. Potem so otroci hiše pobarvali s čopiči, pri čemer so imeli na voljo več barv. Hišo so 

izstrigli, prepognili po črtah, ki so predstavljale rob, jaz pa sem jih zlepila skupaj. 

 

 
Slika 38: Hiša za maketo, starost otroka: 5 let 7 mesecev. 
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Slika 39: Hiša za maketo, starost otroka: 4 leta 3 mesece. 

 

 
Slika 40: Hiša za maketo, starost otroka: 5 let 4 mesecev. 
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Slika 41: Hiša za maketo, starost otroka: 5 let 3 mesece. 

 

 
Slika 42: Hiša za maketo, starost otroka: 4 leta 5 mesecev. 
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Slika 43: Hiša za maketo, starost otroka 5 let 3 mesece. 

 

 

  
Slika 44: Risanje hiše. 

 

Slika 45: Barvanje hiše s temperami. 
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Slika 46: Striženje hiše. Slika 47: Prepogibanje hiše. 

 

Analiza 

 

Ker so otroci risali zgradbo na drugačen način kot navadno, sem se pred začetkom risanja z 

vsakim otrokom posebej pogovorila in mu razložila, na kakšen način se bo spoprijel z nalogo. 

Razložila sem mu, da bo hišo narisal tako, da se bo videla z vseh strani oz. bo narisal njen plašč. 

Najprej sem otroka vprašala, kakšne oblike bo njegova hiša (okrogla, trikotna, kvadratna). Dva 

otroka sta se odločila za okroglo zgradbo, dva za trikotno obliko, ostali pa za kvadratno. 

Za lažje razumevanje in nazornost sem otrokom pripravila plašč kvadra, valja in prizme. S 

sestavljanjem in razstavljanjem plašča sem poskušala otrokom prikazati in približati pomen 

plašča. Nekateri otroci s takšnim risanjem zgradbe niso imeli nobenih težav, druge pa je bilo 

treba usmerjati in jih s pogovorom voditi do rešitve.  

Nato so otroci svojim zgradbam pobarvali fasado. Pričakovala sem, da bodo posegli samo po eni 

barvi, vendar se je to zgodilo le v enem primeru. Otrok je zgradbo pobarval estetsko in 

realistično. Ostali otroci so uporabili dve ali več barv, tudi strehe so upodobili večbarvno.  

Nato so zgradbe izstrgli, kar jim ni delalo težav. Sledilo je prepogibanje zgradb po vogalih, pri 

čemer pa so vsi otroci potrebovali mojo pomoč. Na koncu sem zgradbe zlepila z lepilom. 
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6.10 Risanje zemljevida 

 

Potek dejavnosti  

 

Vsak otrok je dobil list večjega formata (46 cm x 34 cm), ki je predstavljal njegovo parcelo in s 

tem del zemljevida. Najprej je na listu določil, kje bo stala njegova zgradba; to je storil tako, da jo 

je postavil na papir in jo obrisal s flomastrom. Potem je narisal cesto do zgradbe, pri čemer je 

moral biti pozoren, da se je cesta nadaljevala s sosednje parcele. Otroke sem spodbudila k 

razmišljanju, kaj se še nahaja okoli njihove zgradbe, in jih na ta način spomnila, da so dorisali še 

dodatne elemente in obogatili svojo risbo. 

 

  
Slika 48: Obris zgradbe na format. 

 

Slika 49: Izris parcele. 

 

Analiza 

 

Prvi otrok je na format obrisal svojo zgradbo, nakar sem mu razložila, da naj nariše pot do svoje 

hiše. Ko je to storil, sem ga še vprašala, če bi na svoji parceli še kaj dorisal. Otrok je dodal še  

teraso in ribnik. Ker smo obiskali otrokov dom, vem, da ima njegova hiša teraso in ob hiši se 

nahaja ribnik. 

Naslednji otrok je na formatu najprej obrisal in določil mesto svoje zgradba. Nato sem format 

položila zraven prvega in otroka pozvala k risanju poti do njegove zgradbe, pri čemer je moral 

upoštevati pot otroka, ki je risal pred njim. Tudi tega otroka sem vprašala, kaj se nahaja ob 

njegovi zgradbi oz. če bi želel še kaj dodati. Narisal je trampolin in tobogan. 
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Otroci so na svojih parcelah določili kje bo stala njihova zgradba in jo obrisali. Nato so narisali 

pot in povečini dorisali naslednje elmente: igrala (tobogan, peskovnik, trampolin), prostor za avto 

oz. parkirišče, vrt, ribnik. 

Vsak otrok je dodal svoj delček v mozaiku in tako je postopoma nastal zemljevid mesta. 

 

6.11 Postavitev makete 

 

Potek dejavnosti 

 

Posamezne dele zemljevida oz. formate sem po vrstnem redu zlepila skupaj z lepilnim trakom. 

Predhodno sem na vsako maketo hiše dolepila zavihke, ki so služili kot opora in za lažje 

pričvrščevanje hiš na podlago. Vsak otrok je na zemljevid oz. na obris hiše prilepil svojo maketo 

hiše, kateri so nato dodali drevesa in na cesto postavili avtomobile. 

 

  
Slika 50: Postavljanje hiše. 

 

Slika 51: Sestavljanje makete. 
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Slika 52: Maketa mesta. 

 

Analiza 

 

Najprej sem posamezne formate zlepila skupaj z lepilnim trakom. Ker je končni format 

zemljevida zavzel kar velik del prostora, sem se odločila, da bomo maketo postavili v garderobi. 

Otroci so se posedli okrog zemljevida, vsakega izmed njih sem posebej poklicala k sebi. Na 

zavihke njihovih hiš sem jim nanesla lepilo z lepilno pištolo, oni pa so odnesli maketo svoje hiše 

k svojemu delu zemljevida oz. k svoji parceli in hišo nalepili na njen obris. Pri lepljenju hiš so 

potrebovali mojo pomoč, saj so morali biti pri postavljanju hiše zelo natančni. Da bi bila maketa 

bolj realistična, je vsak otrok na svojo parcelo dodal tudi eno ali več dreves in na cesto postavil 

avtomobil.  

Otroke sem spodbudila k podajanju predlogov za poimenovanje nastalega mesta. Na koncu smo 

izbirali med imenoma Ljubljana in Črnuče, otroci pa so izglasovali in mesto poimenovali Črnuče. 

Ker smo maketo postavili v garderobi, so si jo lahko ogledali tudi starši otrok. Ko so prišli po 

njih, so jim otroci z veseljem pokazali in hiteli razlagati, kaj so naredili in katera hiša je njihova. 
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6.12 Spontana igra 

 

Analiza 

 

Otroci so kmalu po začetku izvajanja projekta spontano začeli pogovor o zgradbah, ki jih 

obdajajo. Večina le-teh se je odvijala na sprehodih v okolici vrtca in največkrat takrat, ko smo 

bili v bližini oz. smo šli mimo doma katerega od otrok. Vsakokrat, ko smo odšli na sprehod, smo 

obiskali dom enega od otrok. Ustavili smo se pred njegovo hišo, on pa jo je opisal.  

Nekajkrat so bili doma tudi starši otrok oz. njihove babice in dedki, tako da so nas pogostili s 

prigrizkom in nam, če je bilo možno, omogočili tudi igro na vrtu. V enem primeru pa smo si 

ogledali tudi notranjost otrokovega doma. Otroci so bili zelo veseli in ponosni, da so nam lahko 

pokazali, kje živijo in kakšen je njihov dom. 

 

 
Slika 53: Na obisku 

 

Pogovori na sprehodu 

Na sprehodu po Črnučah me je eden izmed dečkov vprašal: »Tanja, kako so to hišo zgradili?« 

Odgovorila sem mu, da najprej naredijo izkop, nato temelje, stene itn. vse do strehe. Potem pa me 

je nadaljeval z razmišljanjem in vprašanjem: »Zakaj pa je take barve?« 

 

Na sprehodu smo šli mimo hiše, v kateri živi ena od deklic. Svoji prijateljici, s katero se je držala 

za roke, in vzgojiteljici, je rekla: »Jaz kle živim. To je moja hiša. Tam, kjer je rdeč lonček, tam 

jaz živim.« Prijateljica pa ji je odgovorila: »Moja fasada je rumena.« 
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Na sprehodu smo šli mimo stolpnice, kjer stanuje eden od dečkov. Le-ta se je držal z mano in mi 

rekel: »Tanja, a ne, kako je moj blok velik. Do vesolja in nazaj.« 

 

V začetku septembra smo šli mimo hiše, ki smo jo obiskali in si jo ogledali od znotraj. Eden od 

dečkov mi je rekel: «Tukaj živi N. A še vedno gradijo?« 

 

Opazovanje plakatov kot izhodišče pogovora med otroki 

Zadrževali so se tudi pred plakati tlorisa, prereza in fasade, ki sem jim jih narisala, in se 

pogovarjali o njihovi vsebini. Tudi zemljevid, ki so ga narisali otroci sami, je bil velikokrat 

predmet pogovora in raziskovanja (otroci so drug drugemu kazali pot do svojega doma). 

 

Risanje 

Vzporedno s pogovorom se je začelo tudi spontano risanje zgradb. Ob petkih imamo navadno 

igralni dan. Deklice so si spontano vzele papir, barvice in začele risati. Na začetku nisem bila 

pozorna na to, kaj rišejo, potem pa mi je ena od njih prinesla risbo v vpogled. Narisala je hišo, 

zato me je zanimalo, kaj so risale ostale deklice, in izkazalo se je, da so tudi one risale vsaka 

svojo hišo.  

Raznolike in spontane risbe hiš so nastajale vse do konca projekta in tudi po koncu le-tega se 

otroci skozi različne dejavnosti še vedno miselno navezujejo nanj. 

 

  
Slika 54: Spontano risanje. 

 

Slika 55: Spontano risanje 
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Gradnja objektov 

Velikokrat so se otroci lotili tudi gradnje z lesenimi gradniki. Odprli so omaro, izbrali zaboj z 

lesenimi elementi in začeli ustvarjati. 

 

  
Slika 56: Gradnja z lesenimi gradniki 

 

Slika 57: Gradnja z lesenimi gradniki. 

 

 

 
Slika 58: Gradnja z legokockami. 

 

Na začetku novega šolskega leta so se otroci prosto igrali z legokockami. Opazovala sem dva 

dečka pri njuni igri in sestavljanju kock. En deček je sestavljal kocke in podajal navodila 

drugemu, katere kocke naj mu prinese. Ko sta porabila že skoraj vse kocke, sem šla do njiju in 

vprašala, če smem izvedeti, kaj sta zgradila. Deček mi je odgovoril: »To je blok. Večji kot lani.« 
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7 SKLEP 

 

Cilj diplomskega dela je bil, da se otroci seznanijo s prostorom in arhitekturo, ki jih obdaja v 

njihovi okolici. Otroci so spoznavali okolico vrtca, poti do domov, arhitekturo pa so spoznavali 

preko svojih domov, zgradb, v katerih živijo, in zgradb v bližnji okolici vrtca. Namen diplomske 

naloge je bil, da otroci najprej upodobijo prostor, arhitekturo v dvodimenzionalnem prostoru oz. 

ploskvi, kasneje pa tudi v tridimenzionalnem prostoru v obliki makete.  

 

Otroci so samostojno prepoznali najbolj osnovne zunanje elemente zgradbe, to so vrata, okno in 

streha; dimnik je navedel samo en otrok. Za dodajanje ostalih zunanjih elementov zgradbe, kot je 

nadstrešek, balkon, ograja, stopnice, so otroci potrebovali kar nekaj podvprašanj in vzpodbud, da 

so prišli do odgovora. Zanimivo je bilo, da je kar nekaj otrok opisalo svojo hišo z izpostavitvijo 

barve fasade, oknom in vratom niso pripisovali pomena. 

Skozi intervjuje sem prišla do ugotovitve, da več kot polovica otrok razlikuje prostore v zgradbi 

po njihovi funkciji, saj so brez težav opisali notranjost svojega doma. Nekateri pa so imeli s 

poimenovanjem prostorov kar nekaj težav, pri čemer so si pomagali z besednim/vsebinskim 

opisom; kaj se v določenem prostoru dogaja (npr. tam, kjer gledam televizijo). 

 

Interes otrok za izvedbo dejavnosti je bil na visokem nivoju. Otroke je projekt pritegnil, vseskozi 

motiviral in nekje po dvet tednih so se začeli spontani pogovori o zgradbah, predvsem o njihovih 

domovih pa tudi o zgradbah, ki se nahajajo v okolici vrtca. Svoje razumevanje in dojemanje 

prostora so kmalu začeli spontano upodabljati tudi v dvodimenzionalnem prostrou oz. risbi in s 

sestavljanjem legokock, lesenih gradnikov v tridimenzionalnem prostoru. 

 

Z izvedbo projekta smo zaključili konec meseca maja. Maketo mesta smo postavili na ogled v 

garderobi, kjer je bila razstavljena še cel naslednji mesec. Otroci so maketo razkazovali svojim 

staršem, se velikokrat ob njej ustavili in prijateljem kazali, katero hišo so naredili, ter se 

pogovarjali o tem, kaj so narisali okrog svoje hiše. Tudi čez poletje je bilo zanimanje za projekt 

še vedno prisotno. Otroci so dejavnosti podoživljali na različne načine: deček, ki žal živi 

predaleč, da bi ga lahko obiskali, me je velikokrat vprašal, kdaj si bomo šli ogledat njegov dom; 

pri socialni igri Tihi telefon si je deček zamislil besedo zemljevid; otroci so večkrat spontano in 
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po lastni izbiri narisali kakšno hišo; prvi teden šolskega leta sta dva otroka pri prosti igri 

sestavljala legokocke in zgradila visok blok. Z usmerjenimi dejavnostmi, ki smo jih začeli 

izvajati  na novo temo, pa je zanimanje za projekt počasi izvenelo.  
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