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I 

 

POVZETEK 

Človekovo delovanje je v veliki meri odvisno od vidnega zaznavanja in spoznavanja sveta. 

Tudi današnji svet je postal takšen, da nam vse več informacij podaja kot kombinacijo besed 

in podob. 

Popolnoma enako je tudi v šolah. V pridobivanje znanja učencev je vključenih vedno več 

slikovnih informacij, zato smo v magistrski nalogi predstavili strategijo dela s slikovnim 

gradivom. Učitelji se pogosto premalo zavedajo, da obvladovanje slikovnega gradiva zahteva 

načrtno opazovanje in povezovanje s predznanjem in izkušnjami. Šele na tej stopnji namreč 

postane slikovno gradivo pomemben vir za razširjanje znanja in ne le popestritev pouka ali 

motivacijsko sredstvo za učence.  

V nalogi smo se osredinili na uporabo slikovnega gradiva v začetnih letih šolanja pri 

spoznavanju okolja. To je namreč učni predmet, ki v povezavi z raziskovanjem okolja 

učencem zelo razširja obzorja znanja. Ker pa je opazovanje dejanskega okolja največkrat 

nemogoče, je okolje predstavljeno s slikovnim gradivom. Tako smo v teoretičnem delu naloge 

predstavili različne vrste slikovnega gradiva, ki se pojavljajo v učbenikih za spoznavanje 

okolja. Strategija dela s slikovnim gradivom spada med procesna učenja, zato ji moramo kot 

taki nameniti precej časa. Seveda pa je nujno poznavanje zakonitosti procesnega učenja, ki na 

učencih pušča trajne sledi in je medpredmetno prenosljivo. Prav tako je za delo s slikovnim 

gradivom pomembno tudi poznavanje likovnega jezika, ki s svojimi zakonitostmi vpliva na 

proces zaznavanja.  

Temeljni cilj naloge je uvajanje strategije dela s slikovnim gradivom pri pouku spoznavanja 

okolja v drugem razredu, ko še ni končan proces opismenjevanja in besedilo še ni osnovno 

izhodišče za pridobivanje novih znanj. Izvedli smo akcijsko raziskavo, ki je pokazala, da se v 

načrtno delo s slikovnim gradivom izplača vložiti nekaj več časa, saj so končni rezultati 

pokazali velik napredek pri delu s slikovnim gradivom. 

 

KLJUČNE BESEDE: spoznavanje okolja, slikovno gradivo, procesno učenje, strategija dela s 

slikovnim gradivom 
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II 

 

ABSTRACT 

Human being's functioning largely depends on visual perception and cognition of the world. 

Even the world in which we now live provides us with more and more information by means 

of words and images.  

The same also applies for schools. Acquisition of learners' knowledge includes more and 

more image information, and for this purpose this master's thesis demonstrates the strategy of 

working with visual representations. Teachers are often not well aware that managing visual 

representations requires systematic observation and associating with prior knowledge and 

experience. Only at that stage does the visual representations becomes an important source for 

expanding knowledge and not only a means of variegating lessons or motivating learners. 

In this thesis we concentrated on using visual representations in lessons on learning about the 

environment in early education years. This is actually the school subject that in connection 

with exploring the environment broadens learners' knowledge horizons. However, since 

observation of the actual environment is often impossible, the environment is presented by 

means of visual representations. For this reason the theoretical part of this thesis presents 

different kinds of visual representations that can be found in textbooks for learning about the 

environment. The strategy of working with visual representations is part of procedural 

learning so it is necessary that it is dedicated considerable time. It is of course essential to 

know the legality of procedural learning which leaves permanent marks on learners and can 

be transferred between subjects. What is important for working with visual representations is 

also knowing the language of arts which affects the process of perception with its legality.  

The ultimate objective of this thesis is to introduce the strategy of working with visual 

representations in lessons on learning about the environment in the 2
nd

 grade when teaching 

literacy is not over and a text is not a basic starting point for acquiring new knowledge. We 

performed an action research which demonstrated that it is worth spending some extra time on 

systematic work with visual representations as the final results showed significant progress in 

working with visual representations. 

KEY WORDS: learning about the environment, visual representations, procedural learning, 

strategy of working with visual representations 
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UVOD 

 

Današnje življenje označujejo podobe, ki so vseokrog nas: fotografije, slike, risbe, skice, 

grafikoni … Vidno zaznavanje je za večino ljudi najpomembnejši način sprejemanja 

informacij, zato je sprejemanje »slikovnega« v današnjem svetu izrednega pomena.  

Tako je tudi v šoli, sploh v prvih letih šolanja. Besedila v učbenikih prvih razredov skorajda 

ne najdemo več, vse več je slikovnih razlag. Slika, ki je včasih dopolnjevala besedilo ali 

veljala samo za popestritev k branemu tekstu, je v današnjih učbenikih dobila prioritetno 

mesto. Z uvajanjem devetletke je bilo opismenjevanje (branje) izključeno kot temeljna naloga 

začetnega razreda. Temeljne naloge prvega razreda osnovne šole so se spremenile, učbeniki 

so se morali prilagoditi učencem, ki ne berejo, učitelji pa so bili postavljeni pred velik izziv, 

kako brez besedila in samo s slikovnim gradivom doseči povezavo med realnim svetom in 

simbolnimi prikazi.  

Proces opazovanja je človeku prirojen, saj z opazovanjem človek prihaja do novih spoznanj. 

Vendar se pri otrocih učinkovito opazovanje lahko razvije hitreje, če jih v sklopu šolanja 

učitelji pri tem načrtno usmerjajo. Opazovanje je namreč procesno znanje, ki ni omejeno 

samo na eno predmetno področje. Razvijanje tega procesnega znanja torej pomeni vlaganje v 

način učenja s slikovnim gradivom na vseh področjih. Pri tem učitelji spodbujajo samostojno 

učenje s pomočjo opazovanja, ki v učencih pušča trajno znanje. 

Spoznavanje okolja je šolski predmet, ki otrokom približa okolico in dogajanje okoli njih. Ker 

pa okolja in dogajanja v okolju največkrat ne moremo opazovati in se iz njega učiti v okolju 

samem, ga približamo učencem s slikovnim gradivom. Tega delimo na statičnega in 

dinamičnega, v prvih letih šolanja pa so učencem najpogosteje predstavljene slike. S tem 

mislimo na fotografije in risbe, za katere bom v magistrskem delu uporabila enoten izraz 

slike. 

Opazovanje je človeku resda prirojeno, vendar opazovanje slikovnega gradiva še ne pomeni 

tudi nujno razumevanje videnega. Mentalna slika videnega je lahko pomembno drugačna od 

zaznav očesa (Arnheim, 1969). Zato se morajo učenci naučiti ustrezne strategije opazovanja 

slikovnega gradiva in predvsem povezovanja videnega in že osvojenega znanja.  



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

2 

 

Pri vsaki sliki mora učenec doumeti njen namen in iz nje pridobiti čim več informacij. To pa 

mu je veliko lažje, če se nauči osnovne strategije opazovanja slikovnega gradiva. V 

magistrskem delu smo uporabili strategijo, ki so jo razvili za geografsko področje, a je 

uporabna tudi pri ostalih vsebinah pouka spoznavanja okolja. Učenci se v treh osnovnih 

korakih naučijo gledati, brati in interpretirati sliko. Ne ustavijo se samo pri opazovanju 

elementov, ki gradijo sliko, ampak dogajanje na sliki povežejo v celoto, in kar je še 

pomembnejše, dogajanje povežejo s svojimi lastnimi izkušnjami in vsebinami, ki so jih že 

osvojili, in tako nadgrajujejo svoje znanje. Strategija je zastavljena tako, da so učenci pri 

svojem delu čim bolj samostojni. Da pa dosežejo to stopnjo, morajo ob pomoči učitelja 

osvojiti proces opazovanja kot procesnega znanja. 

Na opazovanje slikovnega gradiva ima velik vpliv tudi likovna zasnova samega gradiva 

oziroma najpomembnejši likovni elementi, ki sliko sestavljajo. To so točka, linija, oblika 

svetlo-temno in barve. Vsak element ima svoje značilnosti, ki vplivajo na način opazovanja 

posameznika, in poudarke, ki jih posameznik izlušči iz slike.  
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I TEORETIČNI DEL 

1 PREDMET SPOZNAVANJE OKOLJA 

1.1 Predstavitev predmeta spoznavanje okolja 

 

Predmet spoznavanje okolja je nastal s kurikularno prenovo osnovne šole leta 1996 in tako 

nasledil predmet spoznavanje narave in družbe, ki se je v osemletni osnovni šoli poučeval od 

leta 1957 dalje (Ivanuš Grmek in drugi, 2009). 

V devetletnem osnovnošolskem izobraževanju je predmet spoznavanje okolja prisoten prva tri 

leta šolanja. Obsega 315 ur pouka – 105 ur na šolsko leto oziroma tri ure tedensko. V vsakem 

šolskem letu se izvedejo tudi trije dnevi dejavnosti – naravoslovni dnevi, ki so povezani s 

poukom spoznavanja okolja (Predmetnik OŠ, 1998). Te dneve učitelji večinoma izvajajo na 

terenu, kjer se učenci lahko v naravnem okolju srečajo s predstavljenimi temami, ki jih 

obravnavajo pri pouku. 

Pri spoznavanju okolja učenci spoznavajo svet, v katerem živimo. Repnik in Grubelnik (2012, 

str. 72) ugotavljata, da je predmet spoznavanje okolja »kompleksen, raznolik in da obravnava 

prepletenost dejavnikov iz človekovega naravnega in družbenega okolja«. V okviru predmeta 

so tako »združene vsebine več znanstvenih področij, naravoslovnih in tehničnih (kemija, 

fizika, biologija, informatika, tehnika in tehnologija) in družboslovnih (zgodovina, geografija, 

komunikologija, sociologija, etnologija, ekonomija in politologija). (Učni načrt…, 2011, 

str. 4)« Tako se učenci že v prvi triadi, na njim primeren način, srečajo s posameznimi 

vsebinami različnih znanstvenih področij, ki so združene v sklopu enotnega predmeta. 

Spoznavajo temeljne pojme posameznih ved in dobijo osnovo za nadgradnjo v kasnejšem 

šolanju. Nadgradnja znanj poteka tako v sklopu druge triade pri predmetih naravoslovje in 

tehnika ter družba, v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa so vsebine ločene po 

posameznih predmetih naravoslovnih, tehničnih in družbenih področij. Kot ugotavljata 

Repnik in Grubelnik (2012), pa je pri predmetu spoznavanja okolja zaradi pestrosti vsebin in 

dejavnosti ter predlaganih metod poučevanja in učenja omogočena tudi integracija in 

medpredmetno povezovanje z ostalimi predmetnimi področji – tako matematiko, slovenščino, 

kot tudi glasbeno in likovno umetnostjo ter športom. Tako pri obravnavanju posameznih tem 

v sklopu spoznavanja okolja skušamo čim bolj celostno zajeti svet okoli sebe in učence 
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opozoriti na medsebojno povezavo prav vseh dejavnikov okolja, ki vplivajo na naše 

dojemanje okolice. 

Otroško raziskovanje in zanimanje za svet pa se vendarle ne začne šele z vstopom otroka v 

osnovno šolo. Do spoznanj o svetu, ki jih obkroža, otroci prihajajo sami že v predšolskem 

obdobju, tudi v sklopu predšolskega izobraževanja. Ob vstopu v šolo se to nadgrajuje, ali kot 

je zapisano v Učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011), se nadaljuje in usmerja spontano 

otroško raziskovanje sveta. V okviru predmeta se tako skuša odkrivati prepletenost pojavov in 

procesov, njihova soodvisnost, tako v naravnem kot v družbenem okolju. Pri pouku se 

oblikuje, razširi in poglobi znanje, ki so ga učenci pridobili z lastnim opazovanjem pojavov v 

okolju in medijih. Učitelji moramo tako pri pouku spoznavanja okolja izhajati iz učencev 

samih in na podlagi njihovih lastnih izkušenj oblikovati nova spoznanja. Navduševati jih 

moramo za lastno raziskovanje okolice in v pouk vključevati njihove pobude in opažanja. 

Otrokova radovednost je tako izhodišče za predmet spoznavanje okolja. Ivanuš Grmek in 

drugi (2009) poudarjajo, da ta otroška radovednost predstavlja kontinuiran proces, ki ga je 

treba usmerjati v razvijanje spretnosti in navad, ki so potrebne za raziskovanje in 

eksperimentiranje. Pouk mora potekati tako, da ohrani in spodbudi otrokovo radovednost, 

hkrati pa je že usmerjen v znanstveno razmišljanje. Poleg samega znanstvenega razmišljanja 

pa je seveda nujno učence navajati na opazovanje, raziskovanje in ustvarjanje občutka za svet 

okoli sebe. Naloga nas učiteljev torej je, da pri pouku spoznavanja okolja ohranjamo in v čim 

večji meri spodbujamo naravno otroško radovednost, da pa jo na ustrezen način uokvirimo v 

znanstvene temelje, ki jih bodo otroci nadgrajevali v kasnejših letih šolanja.  

Že v učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011) je zapisano, da bi učitelji pouk spoznavanja 

okolja morali graditi na osebnem doživljanju učencev. Upoštevati bi morali izkušnje in 

zamisli, ki jih učenci oblikujejo v šoli in zunaj nje, in jih uporabiti za načrtovanje pouka. 

Učitelj naj bi torej pouk gradil na osebnem doživljanju učencev, učence naj bi ozaveščal, kako 

so se nečesa naučili, prilagajal dejavnosti učencev njihovim sposobnostim, uporabljal 

raznolike učne oblike in metode, usmerjal učence v raziskovanje in jim zagotavljal različne 

vire spoznavanja. Pri tem naj bi bil največji poudarek na spoznavanju okolja v neposredni 

stvarnosti, na kar opozarja tudi Ivanuš Grmek (2009). Dejansko pa je največkrat težko 

spoznavati okolje v neposredni okolici in graditi pouk na osebnem doživljanju učencev. Zato 

si učitelji pomagamo z najrazličnejšimi učnimi sredstvi, ki približajo stvarnost učencem, jih je 
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pa nujno treba ustrezno predstaviti učencem, da jih sprejmejo kot ustrezno nadomestilo za 

spoznavanje sveta v realnem okolju.  

 

1.2 Splošni cilji predmeta spoznavanje okolja 

 

Pri predmetu spoznavanje okolja skušamo slediti dvema glavnima ciljema, ki sta zapisana v 

učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011). To sta razumevanje okolja in razvijanje 

spoznavnega področja učencev, ki pa ju moramo uresničevati z aktivnim spoznavanjem 

okolja. V teh dveh ciljih je zajeto ožje in širše spoznavno področje. V ožjem pomenu gre za 

spoznavanje dejstev, oblikovanje pojmov in povezav, kar vodi v znanje in razumevanje ter 

uporabo znanja o naravnem in družbenem okolju ter v njem. Širše spoznavno področje 

vključuje razvijanje procesov, sposobnosti in postopkov, ki omogočajo bogatenje izkušenj, 

njihovo obdelavo in povezovanje za razvoj kompleksnega mišljenja. Torej se pri pouku 

spoznavanja okolja ne smemo osrediniti le na podajanje dejstev, pojmov in povezav med 

družbenim in naravnim okoljem, ampak moramo učence naučiti, kako sami prihajajo do novih 

dejstev in ob pomoči učitelja formirajo nove pojme in povezave.  

To pa lahko dosežemo le ob upoštevanju še enega pomembnega cilja pri spoznavanju okolja –

organizacije pouka. Tako učni načrt za spoznavanje okolja (2011), Ivanuš Grmek in drugi 

(2009) ter tudi Repnik in Grubelnik (2012) se zavedajo pomena ustvarjanja ustreznih pogojev 

in priložnosti pri pouku spoznavanja okolja. Le ustrezni pogoji pri pouku bodo omogočili 

razvijanje spretnosti učencev in jih seznanili s postopki primerjanja, urejanja, razvrščanja, 

merjenja, eksperimentiranja, zapisovanja podatkov, napovedovanja, sklepanja in sporočanja. 

Vse to pa zahteva posebno pripravo na pouk s strani učitelja in sodelovanje s strani učencev, 

ustrezna izvedba pri učencih razvije primeren odnos do dejstev, tolerantnost do negotovosti, 

pri učencih sproži odprtost za sprejemanje tujih zamisli ter jih naredi občutljive za dogajanja v 

naravnem in družbenem okolju. Predvsem naj bi se učenci zavedali, da je pri medosebnih in 

družbenih odnosih najpomembnejše človekovo premišljeno ravnanje, to pa naj bi temeljilo na 

razvijanju strpnosti do drugačnih in sprejemanju načela enakosti tudi med spoloma. 

Poleg teh ciljev je kot eden glavnih splošnih ciljev pouka spoznavanja okolja v učnem načrtu 

(2011) zapisan tudi cilj ohranjanja naravnega okolja in sonaravno gospodarjenje z njim. Že 
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učenci na tej razvojni stopnji se morajo zavedati pomena ohranjanja okolja in se morajo 

naučiti, kako sami lahko prispevajo k njegovi ohranitvi.  

Poleg spoznavnih ciljev se moramo zavedati, da moramo pri pouku spoznavanja okolja 

uresničevati tudi druge cilje pouka. De Zan (2001) poleg izobraževalne vloge pouka 

spoznavanja okolja poudari tudi njegovo vzgojno in praktično vlogo. Vzgojna komponenta 

naj bi vplivala na oblikovanje moralne osebnosti učencev, praktično vlogo pa naj bi pouk 

spoznavanja okolja imel pri procesu oblikovanja znanja, veščin in navad. Pomena širših ciljev 

pri pouku so se zavedali tudi pri pisanju učnega načrta za spoznavanje okolja (2011), saj so 

poudarili, da se mora poleg spoznavnih ciljev dati pomen tudi na razvijanje družbenih ciljev, 

delovnih navad, moralnih ciljev, ustvarjalnosti, samopobude, gibalnih in čustvenih ciljev. V te 

kategorije se štejejo razvijanje komunikacije, pozitivnih odnosov med učitelji in učenci, 

spodbujanje radovednosti, seznanitev učencev s tem, kako se učiti, razvijanje norm v vedenju, 

razvijanje ročnih spretnosti, varnosti pri delu, spodbujanje pozitivne samopodobe in 

ustreznega odnosa do narave. Vse te cilje moramo učitelji povezovati s spoznavnimi cilji. 

Vse te splošne cilje predmeta in širše cilje, ki jih zasledimo tudi pri drugih predmetih, 

moramo vključevati v uresničevanje kompetenc za vseživljenjsko učenje. Te so spet zapisane 

v učnem načrtu za spoznavanje okolja (2011), poudarjeno pa je sporazumevanje v maternem 

in tujih jezikih, upoštevati je treba matematično kompetenco v znanosti in tehnologiji, pri 

učencih moramo razvijati digitalno pismenost, naučiti jih moramo učiti se, poudarjena je še 

socialna in državljanska kompetenca, samoiniciativnost in podjetnost ter kultura zavesti in 

izražanja. Pri spodbujanju teh kompetenc bi morali učitelji paziti na to, da jih medsebojno 

povezujemo, dopolnjujemo in poglabljamo. 

Ker je predmet spoznavanja okolja tako kompleksen in zajema vsa znanstvena področja, ki 

določajo življenje okoli nas, je razvijanje teh kompetenc toliko lažje. Seveda pa je nujno, da 

se učitelji vseh teh ciljev zavedamo, saj le tako lahko pripomoremo k celostnemu razvoju 

otrok, tudi pri temah spoznavanja okolja. 
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 1.3 Tematski sklopi pri spoznavanju okolja 

 

V učnem načrtu (2011) so vsebine pri spoznavanju okolja razdeljene na 13 tematskih sklopov. 

To so: Čas, Prostor, Snovi, Sile in gibanja, Pojavi, Živa bitja, Človek, Jaz, Skupnosti, Odnosi, 

Promet, Okoljska vzgoja in Postopki. 

Repnik in Grubelnik (2012) nam na kratko predstavita cilje po posameznih tematskih sklopih, 

prav tako Lepičnik Vodopivec (2012) in Krnel (2004). Tako naj bi učenci ob koncu prvega 

triletja osvojili časovno in prostorsko orientiranost na tak način, da bi znali uporabljati 

ustrezne časovne izraze, znali bi meriti čas in časovno dogajanje predstaviti na časovnem 

traku. V svojem okolju bi se ustrezno orientirali in pri tem uporabljali preproste zemljevide. 

Pri prepoznavanju lastnosti snovi se moramo omejiti na snovi, ki jih učenci srečajo v 

vsakdanjem življenju. Učenci bi prepoznali razlike in podobnosti med njimi, snovi bi znali 

razvrščati ter prepoznavali spremembe pod vplivom okolice. Praktično komponento bi 

razvijali z gradnjo in sestavljanjem preprostih predmetov, pri kateri bi spoznavali tudi 

ustrezne pripomočke in orodja. Med poznavanjem naravnih pojavov naj učenci spoznavajo 

gibanja teles, vremenske pojave, značilnost svetlobe in zvoka. 

Poznavanje živih bitij mora biti vezano na poznavanje osnovnih življenjskih pogojev za 

obstoj določenih živih bitij, delovanje organizmov s poudarkom na delovanju človeškega 

telesa, učenci pa naj bi spoznali tudi odnose med živimi bitji in soodvisnost z neživo naravo. 

V tematskih sklopih Jaz ter Človek učenci spoznavajo sebe kot družbeno bitje. Tako morajo 

učenci spoznavati sebe in svoje interese ter značilnosti, ki jih ločijo od drugih. Seveda 

posameznik ne more delovati sam brez povezovanja v skupnosti. Tu učenci spoznajo pomen 

domovine, družbe, v kateri živijo, različne kulture, narode, srečajo pa se tudi s sprejemanjem 

drugačnosti in vključevanjem drugačnih v družbo. Z uresničevanjem pravic in dolžnosti 

učenci ustvarjajo pozitiven odnos do sebe in do drugih znotraj bivanjske skupnosti družbe. 

Pomembni cilji se pri spoznavanju okolja vežejo tudi na sooblikovanje učencev kot 

udeležencev v prometu. Učenci spoznajo pravila varnega vedenja v prometu, seveda pa se 

morajo zavedati tudi pomena varovanja okolja, ki se prepleta z vsemi naštetimi cilji. 

Tematski sklop Postopki ni samostojna učna enota, ampak so vsi postopki smiselno vključeni 

v vse prej navedene sklope. Krnel (2004) tako med postopke uvršča prenos podatkov oziroma 
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informacij, opazovanje, razvrščanje, prirejanje in urejanje, praktične dejavnosti ter obdelavo 

podatkov in njihovo sporočanje. Te postopke naj bi učenci osvojili ob koncu prvega triletja 

šolanja, učitelji pa bi k temu pripomogli tako, da bi jih vključevali v obravnavo snovi, ki je 

vezana na ostale tematske sklope. 

V učnem načrtu so torej podani cilji, ki naj bi jih učenci usvojili v posameznem razredu ali pa 

na koncu triletja. Prav tako so v učnem načrtu predlagane vsebine, s katerimi naj bi učenci 

dosegli zastavljene učne cilje. 

Cilji, ki jih želimo doseči v drugem razredu pri spoznavanju okolja, so nadgradnja tistih iz 

prvega razreda. Za raziskovalni del magistrske naloge so nam bili pomembni cilji iz tematskih 

sklopov Čas, Prostor, Živa bitja in Opazovanje. Tako naj bi učenci konec drugega razreda 

spoznali, da se narava spreminja, spoznali bi značilnosti življenja živih bitij v različnih letnih 

časih in vremenskih spremembah. Osvojili bi tudi dejavnosti človeka, ki so vezane na 

posamezni letni čas. Poznali naj bi značilnosti domače pokrajine in različnih življenjskih 

okolij – vrt, travnik, sadovnjak, gozd. Z vsemi temi cilji bi nadgradili cilje prvega razreda, 

kjer učenci spoznavajo vremenska stanja in pojave ter njihov vpliv na življenje rastlin, živali 

in ljudi. Vse to naj bi dosegli tudi z opazovanjem, saj naj bi opazovali spreminjanje narave v 

različnih letnih časih. 

Te cilje učenci dosežejo s poznavanjem značilnosti posameznih letnih časov in primerjanjem 

okolja v posameznem letnem času. Učenci se morajo zavedati povezanosti tako naravnih kot 

družbenih značilnosti, ki so značilne za posamezni letni čas, seveda pa se morajo zavedati tudi 

pomena sebe kot posameznika v življenjskem okolju in svojega vpliva na okolico. 

 

1.4 Opazovanje kot pomemben del spoznavanja okolja 

 

Temeljni cilj pouka spoznavanja okolja je razumevanje okolja, ki nas obdaja. To pa najlažje 

dosežemo z opazovanjem. Opazovanje je tako ena temeljnih dejavnosti, ki je pomembna pri 

pouku spoznavanja okolja, in je v učnem načrtu opredeljeno kot eden izmed temeljnih 

postopkov, ki naj bi jih učenci osvojili ob koncu prvega triletja.  
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Rutar Ilc (2003) uvršča opazovanje med spretnosti pridobivanja informacij. Spretnost opredeli 

kot dobro organiziran in utrjen vzorec vedenja, ki poteka avtomatizirano in ima kot glavni 

namen doseči neki cilj. Opazovanja tako ne opredeli kot neko naključno dejanje, ampak ga 

opredeli kot temeljno spretnost za pridobivanje informacij, ki zahteva določeno izurjenost. 

Tako opazovanje je ločeno od opazovanja v vsakdanjem življenju. Markun Puhan (2005) 

opazovanje v vsakdanjem življenju opredeli kot nekaj priložnostnega, slučajnega in 

nesistematičnega. Pri takem opazovanju nam pozornost vzbujajo stvari in pojavi, ki so 

kakorkoli drugačni od stvari in pojavov, ki jih srečujemo običajno. Tako opazovanje je 

popolnoma nenačrtno in je odvisno od prevladujočih dejavnikov, ki vzbudijo pozornost 

posameznika. Popolnoma drugačno pa je opazovanje v raziskovalne namene. To opazovanje 

mora biti načrtno, vodeno, sistematično in usmerjeno, saj z opazovanjem zbiramo podatke, 

iščemo dejstva in dokaze, ki potrjujejo naše hipoteze. Tudi opazovanje pri pouku spoznavanja 

okolja ima značilnosti raziskovalnega opazovanja. Učenci ne smejo biti prepuščeni 

slučajnostnemu opazovanju, ampak morajo biti usmerjeni v aktivno opazovanje kot sredstvo 

za pridobivanje novih informacij. Tudi Bačnik (2005) opredeli opazovanje kot zavestno 

zaznavanje z uporabo vseh čutil, pri pouku pa bi morali biti pozorni še na to, da je opazovanje 

skrbno, pazljivo in zavestno. 

Vse to pa pri učencih v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju ni samoumevno. Učitelji bi 

se morali zavedati, da je ena temeljnih nalog, v povezavi z zastavljenimi cilji, razvijati proces 

opazovanja in ga pri učencih pripeljati na nivo spretnosti, ki jo bodo izvajali avtomatizirano. 

Zato moramo pri učencih načrtno razvijati strategije opazovanja, tudi slikovnega gradiva, te 

naučene strategije bodo medpredmetno prenosljive in jih bodo učenci ob avtomatiziranju 

uporabljali na vseh predmetnih področjih. 

Opazovanje je torej mišljeno kot načrtna in usmerjena dejavnost. Vendar kljub načrtovanju in 

usmerjanju različni učenci lahko pridejo do različnih spoznanj. Budnar (2005, str. 64) pravi, 

da je tako zato, »ker je opazovanje odvisno od izkušenj, ki jih imamo, zato isti predmet ali 

pojav zaznavamo vsak drugače«. Sposobnost opazovanja in uspešnost opazovanja sta 

pomembni za to, kaj opazujemo in kako. Učitelji bi morali v razredu ustvariti pogoje in 

priložnosti, da se učenci lahko naučijo opazovanja. Seveda bi morali v začetnih letih šolanja 

tudi predstaviti strategije opazovanja, pri tem pa se zavedati, da se sposobnosti opazovanja pri 

učencih razvijajo postopoma in da potrebujejo čas. Sposobnosti opazovanja so prav tako 

odvisne od znanj, izkušenj in starosti posameznih učencev. Zato moramo učitelji strategije 

opazovanja prilagoditi učencem, premišljeno moramo izbirati cilje opazovanja, opazovanje pa 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

10 

 

moramo usmerjati s postavljanjem primernih vprašanj in ustreznim pogovorom. Učitelji 

morajo usmeriti opazovanje v celoto in tudi posamezne dele, v podobnosti in razlike, v 

predmete in pojave. Na ta način bodo učenci širili svoja znanja, nova znanja bodo spodbudila 

drugačno, kakovostnejše opazovanje, učenci pa bodo hkrati razvijali svoje sposobnosti 

opazovanja. Seveda ti postopki vzamejo precej časa. Učitelji bi se morali zavedati, da si 

morajo ta čas nujno vzeti kot eno temeljnih naložb pri oblikovanju učencev kot samostojnih 

opazovalcev sveta okoli sebe.  

V Blažič in sodelavci (2003) med drugimi smernicami pri opazovanju zasledimo dve, ki 

kažeta na pomen učitelja pri oblikovanju opazovanj učencev. Prvo zasledimo, da je 

opazovanje treba usmerjati in nadzorovati, da ni dovolj, da učence samo pozovemo na 

opazovanje predmetov ali pojavov, ampak moramo sprotno usmerjati njihovo pozornost. To 

velja v primeru, da učenci nimajo osvojene ustrezne strategije opazovanja, s katero bi si pri 

opazovanju vedno pomagali. Stalen nadzor učitelja nad opazovanjem učencev vzame bistveno 

več časa kot seznanitev učencev z ustrezno strategijo, zato je učenje ustreznih strategij 

pomembnejše kot stalen nadzor in vodenje učencev. Druga smernica govori o nujnosti 

povezovanja opazovanja z miselnimi aktivnostmi. Opazovanja ne smemo jemati kot golega 

gledanja, ampak moramo gledanje vedno povezati z mišljenjem, analizo, primerjanjem, 

raziskovanjem, ugotavljanjem bistvenega in medsebojnimi odnosi. Seveda pa je kvaliteta 

opazovanja med učenci različna in je odvisna od učenčevih izkušenj, predznanja, interesov in 

že razvitih sposobnosti opazovanja. 

Pri opazovanju se največkrat naslanjamo na vid kot čut za pridobivanje večine informacij. 

Vendar se moramo zavedati, kot pravi tudi Bačnik (2005), da se je gledanja treba naučiti. 

Okoli nas je bistveno več dražljajev, kot jih potrebujemo za dobro počutje. Zato se moramo 

naučiti, kako zaznati le tiste dražljaje, ki nam v danem trenutku koristijo. Odrasli smo se tega 

naučili preko dolgoletnih izkušenj. Vendar je način, kako gledamo na stvari, vedno odvisen 

od našega razpoloženja. Učenci v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa morajo večino 

teh izkušenj še pridobiti. Ustreznega opazovanja se bodo naučili hitreje in uspešnejše, če jim 

bomo učitelji ponudili ustrezne strategije, s katerimi bo selekcioniranje potrebnih dražljajev 

pri učencih postalo avtomatizirano. 

Ker je opazovanje eden od postopkov, ki naj bi jih učenci osvojili pri spoznavanju okolja v 

prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, moramo učitelji načrtno načrtovati tudi dejavnosti, s 

katerimi bodo učenci cilj dosegli. Krnel v svojem priročniku za učitelje (2004) kot glavni cilj 
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opazovanja poda zbiranje podatkov. Pravi pa, da je opazovanje odvisno od števila in vrste 

podatkov, kar opisujemo kot natančnost in sistematičnost opazovanja. V prvem obdobju 

šolanja se natančnost in sistematičnost z večjim obsegom znanja pri učencih povečujeta. 

Opazovanje, ki je v prvem razredu povezano predvsem z opisovanjem, se v drugem razredu 

nadgradi v primerjanje oziroma določanje razlik in podobnosti, kar vodi k razvrščanju in 

urejanju. V drugem razredu se preide tudi na opazovanje pojavov, opazujejo lahko lastnost, ki 

se spreminja. Opazovanje lastnosti v daljšem časovnem obdobju navaja učence na 

sistematičnost in dolgoročnost opazovanja. Opazovanje in povezovanje več spremenljivk v 

tretjem razredu vodi k ugotavljanju zakonitosti ali postavljanju teorij. S povezovanjem pri 

opazovanju je omogočeno tudi napovedovanje. 

Vendar bi se učitelji morali zavedati, da je opazovanje poleg zbiranja podatkov pomembno 

tudi za pridobivanje novih informacij. Z opazovanjem in povezovanjem opazovanja s 

predhodnim znanjem in izkušnjami učenci lahko pridejo do pomembnih informacij o 

opazovanem predmetu ali pojavu, učenci pa tako lahko ob pomoči opazovanja s 

povezovanjem pridobljenih informacij sami ustvarjajo spoznanja o opazovanem. 
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2 PROCESNO UČENJE 

 

V drugi polovici 20. stoletja je v znanosti in tehnologiji prišlo do bliskovitega napredka, ki 

mu je morala slediti tudi šola. Star, tradicionalen način poučevanja ni bil več primeren za hitre 

spremembe, zato se je bilo razmeram nujno treba prilagoditi. V delu Rutar Ilc in Žagar (2002) 

ugotavljata, da je prišlo do premika pri pojmovanju znanja kot enoznačnega in 

nespremenljivega k poudarjanju pomena kompleksnosti in dinamičnosti znanja. Prav tako je 

do premika prišlo tudi pri praksi poučevanja, kjer poudarek ni več samo na prenašanju znanja. 

Vedno večja pozornost velja poučevanju kot ustvarjanju situacij za odkrivanje in izgrajevanje 

znanja. Tako učenje razumevamo kot proces izgrajevanja znanja, kjer je velik poudarek na 

razumevanju. Temeljne naloge izobraževalnega sistema so se tako spremenile in se 

prilagodile novim smernicam v poučevanju. 

Joyce, Calhoun in Hopkins (2009) v svojem delu opredelijo temeljne naloge izobraževalnega 

sistema. Kot prvo naj bi učencem v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju 

pomagali razvijati njihove sposobnosti učenja. V bistvu naj bi jih naučili se učiti. Ko 

postavimo v ospredje učenje učenja, se hkrati poveča učenje vsebine, spretnosti in procesov 

pridobivanja znanja. Da pa bi to dosegli, bi morali učenci ves čas spoznavati in razvijati nove 

načine učenja, saj strategije, ki delujejo v zgodnjem šolanju, niso nujno uspešne v 

nadaljevanju.   

Učenci naj bi tako v vedno večji meri sami izgrajevali svoje znanje. To pa ni več omejeno le 

na zbiranje informacij in pomnjenje podanih vsebin, ampak znanje dandanes pomeni bistveno 

več. 

Obstaja več delitev znanj. Ena izmed njih je tista, ki deli znanje na deklarativno, proceduralno 

in kondicionalno oziroma strateško. Pri tem deklarativno znanje predstavljajo podatki, pa tudi 

dejstva, prepričanja, mnenja in bolj kompleksna vsebinska znanja kot npr. razlage, teorije, 

interpretacije. Proceduralno znanje so postopki za uporabo znanja v določenih procesih ali 

rutinah in se izkazuje z ustreznimi praktičnimi aktivnostmi. Pri kondicionalnem znanju pa gre 

predvsem za ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj uporabiti proceduralno in deklarativno znanje, 

kot to poudarita Rutar Ilc in  Žagar (2002). 
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Marzano s sodelavci (1992, 1997) deli znanja na vsebinska in procesna. V svojem delu iz leta 

2007 sta Marzano in Kendall to delitev še nadgradila, saj sta poleg vsebinskih znanj in 

miselnih procesov kot pomemben del znanja definiralta tudi psihomotorične procese. 

Vsebinska znanja sta razdelila na organizacijske ideje, ki jih določajo načela in posplošitve, 

ter na podatke, kot so besedni izrazi, dejstva in časovna zaporedja. Načela in posplošitve so 

pomembna, ker omogočijo shranjevanje večje količine informacij z uporabo manjšega napora 

pri uvrščanju konceptov v kategorije. Miselne procese sta razdelila na dve kategoriji, na 

procese in spretnosti. Med spretnosti sta vključila poznavanje posameznih pravil, algoritmov 

in strategij. To so znanja, ki jih z vajo učenci lahko osvojijo do te mere, da jih izvajajo 

avtomatizirano oziroma z malo vloženega truda. Na drugi strani pa sta v kategorijo procesov 

uvrstila procese, ki so kompleksnejši in za izvajanje potrebujejo stalen nadzor. Na novo sta v 

tej taksonomiji Marzano in Kendall (2007) določila psihomotorične procese. Te procese sta 

kot znanje določila iz dveh razlogov. Kot prvo so psihomotorični procesi shranjeni v spominu 

ravno tako kot miselni procesi, kot drugo pa se tudi psihomotoričnih procesov učimo na 

podoben način kot miselnih – najprej obstajajo kot informacija, ki jo oblikujemo v procesu 

vadbe in se je na koncu naučimo do stopnje avtomatiziranja. Te psihomotorične procese 

določajo moč, ravnotežje, ročne spretnosti in splošna hitrost gibanja ter se običajno razvijajo 

brez formalnih napotkov in jih učenci osvojijo v toku šolanja, seveda pa se z napotki in vajo 

lahko izboljšajo oziroma hitreje avtomatizirajo.  

V procesu izobraževanja je dolgo časa prevladoval poudarek na vsebinskih znanjih, v 

sedanjem času pa v šolanje vedno bolj vstopajo procesna znanja, s tem mislimo na 

vključevanje miselnih procesov. Rutar Ilc (Rutar Ilc, Žagar, 2002, str. 19, 20) piše, da 

»procesna znanja, ki vsebinska znanja naredijo vseživljenjska, lahko delimo na: 

- procese kompleksnega mišljenja: primerjanje, razvrščanje, sklepanje z indukcijo in 

dedukcijo, utemeljevanje, abstrahiranje, analiziranje perspektiv, odločanje, preiskovanje, 

reševanje problemov, eksperimentalno raziskovanje, analiza napak, invencijo; 

- delo z viri: zbiranje, izbiranje, analiza, interpretiranje, sinteza, presoja uporabnosti in 

vrednosti podatkov; 

- predstavljanje idej na različne načine: jasnost izražanja, učinkovitost komuniciranja z 

različnim občinstvom in na različne načine, ustvarjanje kakovostnih izdelkov; 
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- sodelovanje: prizadevanje za skupne cilje, uporaba medosebnih veščin, prevzemanje 

različnih vlog v skupini.« 

Za te procese Rutar Ilc (Rutar Ilc, Žagar, 2002) dodaja, da jih nekateri avtorji poimenujejo 

tudi spretnosti in jih vse pogosteje uvrščajo med znanje v najširšem pomenu. Spretnosti v 

najširšem pomenu besede opredeljujejo kot zmožnost opravljanja neke aktivnosti. Gre za 

dobro organizirane in utrjene vzorce vedenja, ki potekajo gladko in prilagojeno z namenom 

doseči neki cilj. Ne gre torej le za spretnost v povezavi z motorično aktivnostjo, ampak tudi za 

spretnosti, povezane z miselnimi, besednimi in socialnimi aktivnostmi. Seveda pa spretnosti v 

povezavi z motorično aktivnostjo ne smemo zanemariti, saj omogočajo izvajanje marsikatere 

mentalne spretnosti. 

Pomen vključevanja spretnosti v šole je v svojem delu prepoznala tudi Žagar (Rutar Ilc, 

Žagar, 2002), ki je izpostavila, katere spretnosti naj bi šola oblikovala pri učencih. To naj bi 

bile spretnosti, ki jih lahko uvrstimo v osem različnih kategorij. Med komunikacijske 

spretnosti tako uvrščamo zmožnost branja, pisanja, govora, poslušanja, neverbalne in grafične 

spretnosti. Številčne spretnosti določajo zmožnost ocenjevanja in merjenja ter razumevanja in 

uporabe številčnih odnosov, vizualne in opazovalne spretnosti bi pri učencih razvijale 

zmožnost natančnega opazovanja vzorcev in odnosov, zaznavanja perspektive, oblike in barve 

ter interpretacijo opazovanega. Imaginativne (predstavne) spretnosti vsebujejo zmožnost 

postaviti sebe v druge situacije ali čas, prostor ali osebo, zmožnost vizualizacije drugačnih 

izkušenj, discipliniranja predstav glede na podatke in izkušnje, urejanja in preoblikovanja 

izkušenj in predstav. Pomembne spretnosti so tudi učne in organizacijske spretnosti, saj 

učenci ob obvladovanju te vrste spretnosti osvojijo zmožnost izločitve informacij, urejanja v 

nize, klasificiranja, presojanja in interpretacije podatkov, izvajanja sklepov, zagledanja 

odnosov in smotrne uporabe časa. Tako kot Marzano s sodelavci se tudi Žagarjeva zaveda 

pomena telesnih in praktičnih spretnosti. Sem so vštete zmožnosti izvajanja ročnih spretnosti, 

koordiniranja telesnih gibov in učinkovitega rokovanja z orodji. Seveda so v procesu 

izobraževanja nujne tudi socialne spretnosti, saj te omogočajo zmožnost sodelovanja, 

dogovarjanja, izražanja idej v različnih kontekstih, upoštevanje različnih pogledov in mnenj 

ter prepoznavanje neverbalne komunikacije. Nazadnje Žagarjeva določi še spretnosti 

reševanja problemov in ustvarjalne spretnosti. S tem misli na zmožnost odločitve lastnosti 

problemov, postavljanje hipotez, načrtovanje eksperimentov, vrednotenja rezultatov in 

inventivne uporabe materialov. 
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Glede na vse našteto je razumljiva trditev Marzana (1992, str. 31), ki pravi, da je »osnovni cilj 

šolanja, da se učenci naučijo, kar je o določeni stvari pomembno.« Z drugimi besedami, 

učenci morajo pridobiti znanje. To znanje mora biti tako vsebinsko kot tudi procesno. Obe 

obliki znanja pa morajo učenci pridobiti skozi proces učenja. 

Vsebinsko znanje pomeni poznavanje vsebine, informacij in tudi sposobnost zapomnjenja teh 

informacij ali vsaj prepoznavanja informacij ob kasnejši uporabi. Procesno znanje pa je način, 

so dejavnosti oziroma postopki, s katerimi prihajamo do vsebinskih znanj. 

Seveda ne moremo strogo ločiti med obema oblikama znanja. Rutar Ilc (2003) ugotavlja, da je 

največja razlika med njima v tem, da so vsebinska znanja bolj predmetno specifična in se 

nanašajo na pojme, principe, zakonitosti določenih predmetnih področij, procesna znanja pa 

so tista znanja, veščine in procesi, s katerimi prihajamo do vsebinskih znanj in s katerimi 

vsebinska znanja nato tudi nadgrajujemo in uporabljamo ter so uporabna na različnih 

predmetnih področjih. Tako procesnih znanj ne moremo ločiti od vsebinskih, saj procesna 

igrajo pomembno vlogo že v samem procesu izgrajevanja znanj in ne le v procesu nadaljnje 

uporabe.  

Ne gre torej nujno za to, da so učencem najprej ponujene vsebine, nato pa učence spodbudimo 

k temu, da te vsebine povezujejo, nadgrajujejo in uporabljajo, ampak za to, da tudi do teh 

vsebin z miselnimi procesi v čim večji možni meri prihajajo sami, jih izgrajujejo, učitelji pa ta 

proces spodbujajo in usmerjajo. 

Marzano (1997) pravi, da sta vsebinsko in procesno znanje dve različni vrsti znanj, ki bi jih 

morali tudi različno poučevati. Tako vsebinsko kot procesno znanje vključujeta tri faze 

pridobivanja in ohranjanja znanj. 

Deklarativno znanje se pridobiva skozi faze izgradnje pomena, organiziranja znanja in 

ohranjanja znanja, medtem ko se proceduralno znanje izgrajuje skozi fazo seznanitve z 

modelom, oblikovanjem modela ter ponotranjenjem modela. 

Razlika med obema oblikama pridobivanja znanja je v času, ki se nameni posamezni fazi 

usvajanja znanj. Vloženi čas pri vsebinskem znanju po fazah je ravno obratno sorazmeren z 

vloženim časom pri fazah procesnega pridobivanja znanj. Pri vsebinskem znanju se največ 

časa nameni prvi fazi, torej seznanjanjem z vsebino oziroma izgradnji pomena. Pri usvajanju 
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procesnih znanj pa se prvi fazi izgradnji modela ne namenja največ časa. Več časa je treba 

nameniti drugi in predvsem tretji fazi, ko morajo učenci vaditi uporabo procesa pri 

pridobivanju novih znanj. 

 

ČAS, POTREBEN ZA PRIDOBIVANJE: 

VSEBINSKEGA ZNANJA    PROCESNEGA ZNANJA 

 

Slika 1: Shema potrebnega časa za pridobivanje vsebinskega in procesnega znanja. 

(Po: Marzano, Pickering, 1997) 

 

Druga faza procesnega učenja po Marzanu (1992) je najpomembnejša stopnja pri izgrajevanju 

procesnih znanj. To je faza oblikovanja modela oziroma strategije. Učenci so že seznanjeni s 

strategijo, ki jo začnejo uporabljati pri oblikovanju procesnega znanja. Pri tem še vedno 

prihaja do napak pri razumevanju strategije. Napake se v tej fazi odpravlja z vodeno vajo – 

učitelj nadzoruje uporabo strategije in popravlja napake. V fazi oblikovanja je pomembno 

opozoriti tudi na različne situacije in probleme, kjer se določene strategije uporabijo. Vendar 

je treba paziti, da se pri oblikovanju strategije uporabi samo nekaj primerov in da se učencem 

pusti dovolj časa. Učitelji bi se morali bolj zavedati svoje vloge pri tej fazi procesnega učenja. 

Učence v prvi fazi resda seznanijo s strategijo oziroma modelom, vendar jo morajo učenci 

pod njihovim vodstvom oziroma z njihovo podporo sami oblikovati v model, saj jo bodo šele 

na tej stopnji lahko ponotranjili in samostojno uporabljali. 

 

SEZNANITEV Z VSEBINO 
OZIROMA IZGRADNJA 

POMENA 

ORGANIZIRANJE 
ZNANJA 

SHRANJEVANJE 
ZNANJA 

IZGRADNJA 
MODELA 

OBLIKOVANJE 
MODELA 

PONOTRANJENJE IN 
UPORABA MODELA 
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Marzano, Pickering  (1997) tudi opozorita, da mora biti učitelj med to drugo fazo, to je 

oblikovanjem modela, posebej pozoren na štiri stvari: 

1. Opozoriti mora učence na pomembne razlike, ki se v strategiji pojavijo med 

posameznimi primeri. 

2. Opozoriti jih mora na napake, ki se lahko pojavijo. 

3. Opozoriti mora učence na uporabo strategije v različnih kontekstih. 

4. Prepričati se mora, da imajo učenci ustrezno pojmovno razumevanje. Učenci morajo 

znati uporabljati pojme, ki jih prepoznajo v procesu. 

 

Tako se učitelji pri podajanju procesnih znanj ne smejo osredotočiti le na en primer, ampak 

morajo učencem predstaviti različne primere iz različnih kontekstov. Zato je nujno, da 

določeno strategijo učitelji predstavijo z različnimi predmetnimi področji, da je učenci ne 

povezujejo le z določenim predmetom, ampak jo uporabljajo pri vseh predmetih. 

Zadnjo fazo v procesnem učenju je Marzano (1992) poimenoval ponotranjenje in uporaba 

modela. V tej fazi je treba vaditi strategijo do te mere, da jo učenci izvajajo z lahkoto. Učenci 

jo morajo osvojiti do te mere, da ne razmišljajo več o posameznih korakih strategije, ampak 

jih izvajajo avtomatično. 

Pri usvajanju procesnih znanj je vloga učitelja pomembna ravno tako, če ne še bolj, kot pri 

usvajanju vsebinskih znanj. Zato bi tudi za poučevanje procesnih znanj učitelji morali 

pripraviti načrt. Marzano (1992) poda nekaj navodil, na kaj bi morali biti učitelji pozorni pri 

pripravi načrta. Ta naj bi zajemal: 

 določitev veščine oziroma procesa, ki naj bi ga učenec usvojil; 

 določitev načinov, kako se učencu pomaga pri izgradnji modela; 

 določitev načinov, kako se učencu pomaga pri oblikovanju strategije; 

 določitev načinov, kako se učencem pomaga pri ponotranjenju te strategije. 

Tako organizirano usvajanje procesnih ciljev je pri učencih učinkovitejše. Res je, da jim 

morajo učitelji nameniti precej časa, ki pa se jim povrne, ko učenci procesne cilje osvojijo in 

ta znanja v kasnejših nalogah samostojno uporabljajo. 
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3 SLIKOVNO GRADIVO 

 

Slikovno gradivo spada med učna sredstva, ki jih učitelji uporabljajo pri prikazovanju.  

Kramar (2009) nam predstavi, da si učitelj z uporabo učnih sredstev pomaga čim bolj 

približati določeno snov učencem. Z vidika resničnosti in prepričljivosti je najbolje, če lahko 

določene stvari učitelj pokaže v naravi in učenci opazujejo dejanski predmet opazovanja. 

Največkrat pa to ni mogoče, zato si učitelj pri pouku pomaga z učnimi sredstvi.  

Glede na učenčevo čutno zaznavanje se učna sredstva delijo na (Blažič in sod, 2003, str. 371): 

 govorna in besedilna, 

 vizualna, 

 avditivna, 

 avdiovizualna. 

 

Med vizualna sredstva se uvrščajo resnični predmeti, slike, skice, sheme, modeli, fotografije, 

preglednice, zemljevidi, med avdiovizualna pa filmi, videoposnetki, televizijske oddaje. 

Tudi Poljak (1980) podobno razdeli učna sredstva, le da jih deli po treh kriterijih. Glede na 

način, kako učenci sprejemajo stvarnost, deli učna sredstva na avditivna, vizualna, 

avdiovizualna in tekstualna. Glede na dimenzijo učna sredstva deli na dvodimenzionalna in 

tridimenzionalna, glede na način prikazovanja pa jih opredeli kot statična in dinamična. 

Vendar Blažič (Blažič in sodelavci, 2003) izpostavlja problem uporabe ustrezne 

terminologije, saj bi namesto učnih sredstev za predstavljena sredstva lahko uporabili termin 

učni mediji. Ta termin označuje stvari, instrumente in simbolične izrazne oblike, ki 

posredujejo nekaj med človekom in svetom. Za delitev medijev pa obstajajo številne 

klasifikacije. Tako glede na modaliteto sprejemanja oziroma oddajanja informacij deli medije 

na avditivne, vizualne in avdiovizualne; glede na stopnjo avtomatizacije loči naravne, 

enostavne, polavtomatične in avtomatične medije; glede na predstavitveno raven loči 

objektivne, ikonične in simbolne medije. Pomembna delitev, ki jo omenja Blažič s sodelavci 

(2003), je delitev medijev glede na vrsto didaktično-metodične uporabe. Tukaj loči 

motivacijske in prezentacijske medije ter medije za urjenje in preverjanje. Motivacijski mediji 

so namenjeni zbujanju pozornosti in interesa, zato jih navadno uporabljamo v začetni fazi 
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učnega procesa. Prezentacijski oziroma predstavitveni mediji poudarjajo in razlagajo učne 

vsebine; Blažič s sodelavci tu našteva strokovne filme, magnetofonsko reprodukcijo in 

prikazovanje diapozitivov. Mediji za urjenje z vajo prispevajo k utrjevanju naučenega, z 

mediji za preverjanje pa preverimo obseg doseženosti zastavljenih ciljev.  

Pomembna je še ena klasifikacija, ki jo omenja Blažič s sodelavci (2003), ta pa se nanaša na 

vlogo in pomen medija pri pouku z vidika učnega cilja. V prvo skupino spadajo mediji 

obogatitvenega modela. Te uporabljamo za ponazarjanje, pojasnjevanje in dopolnjevanje učne 

snovi. V drugo skupino uvršča medije, ki jih povezuje v model konteksta. Ti mediji nimajo 

več samo vloge dopolnjevanja, ampak so pomemben sestavni del učnega konteksta. Tretjo 

skupino predstavljajo mediji, ki jih združi v model neposrednega poučevanja. V tem primeru 

pa mediji sami prevzamejo poučevalno funkcijo, saj sami posredujejo informacijo, postavljajo 

naloge in posredujejo povratne informacije. 

Poznavanje teh klasifikacij omogoča učiteljem spoznavanje različnih načinov in metod dela z 

učnimi mediji. Učitelji lahko učencem stvarnost prikazujejo bolj raznovrstno, seveda pa je 

potrebna izbira najustreznejšega medija in metode, kjer učenci s procesnimi znanji sami 

prihajajo do pomembnih učnih informacij. Učitelji pa se kljub temu zavedajo, kakšne uspehe 

lahko dosegamo z različnimi mediji. Zelo priljubljena so vizualna sredstva, za katere Weber 

(1981, str. 82) ugotavlja, da: 

 ugodno vplivajo na pridobivanje znanja. 

 največ koristijo učencem povprečnih sposobnosti. 

 se informacije, pridobljene z njihovo pomočjo, dalj časa obdržijo in se torej močneje 

upirajo pozabljanju. 

 usmerjajo in koncentrirajo učence. 

 so pomembno motivacijsko sredstvo. 

 

Tudi Blažič s sodelavci (2003) prikaže različne prednosti avdiovizualnih sredstev, med katere 

lahko v širšem smislu prištevamo tudi slikovno gradivo. Osnovna funkcija je funkcija 

ponazarjanja, saj z uporabo medijev učitelj doseže večjo nazornost, natančnost in dinamiko 

pri prikazovanju predmetov, pojavov in različnih procesov. Druga pomembna funkcija 

medijev v učni situaciji je motivacija, saj uporaba raznovrstnih medijev v različnih situacijah 

zelo uspešno pritegne pozornost učencev in jih motivira v vseh stopnjah učnega procesa. 

Tretja vloga medijev je informacijska. Z mediji se učencem posredujejo nove informacije, pri 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

20 

 

tem pa mora učitelj upoštevati razvojno stopnjo učencev, zavedati pa se mora tudi, da različni 

učenci z uporabo enakega medija pridejo do različne količine informacij. Blažič s sodelavci 

izpostavi tudi pomen uporabe medijev pri individualizaciji in diferenciaciji pouka, pomembna 

pa je tudi reprodukcijska vloga medijev, ki omogočajo poljubno pogosto ponavljanje učnega 

procesa. 

Če se učitelji zavedajo vseh teh funkcij učnih medijev in s tem tudi različnih funkcij pri 

uporabi slikovnega gradiva, lahko naredijo raznolik pouk, kamor v največji meri vključujemo 

tudi učence same.  

Izmed vseh delitev in klasifikacij slikovnega gradiva bomo na tem mestu predstavili delitev 

Eilama (2012), ki deli slikovno gradivo v osnovi na statično in dinamično. Med statično 

gradivo prišteva:   

 besedila in pisanje, 

 fotografije in slike, 

 diagrame in grafikone, 

 zemljevide, 

 grafe in številčne tabele. 

Pri dinamičnem gradivu pa razlikuje filme oziroma videoposnetke in animacije. 

 

3.1 Besedila in zapisi 

Sama besedila in zapisi dejansko ne sodijo med slikovno gradivo. Kot pravi Rot Gabrovec 

(2009, str. 32), » del slikovnega gradiva postanejo, ko se v besedilu pojavi odmik od 

standarda«. Ta se pojavi takrat, ko pisec besede, fraze ali slovnične strukture uporabi drugače, 

kot bi bralec pričakoval. Ker so odmiki opazni zlasti na grafološki ravni, jih pogosto zaznamo 

samo vizualno oziroma z očmi, ne opazimo pa jih, če nam kdo besedilo prebere.  

Take posebnosti so opazne pri načinu zapisa. Moore in Dwyer (1994) jih opredelita kot 

različne velikosti, oblike in postavitve črk, ki jih opazimo znotraj besedila, kjer lahko 

opazujemo tudi poudarjene presledke med besedami, poudarjena mesta besedila, podčrtane 

dele besedila, ležeče postavljene dele besedila, črte, puščice, presledke na strani. Za vizualno 

predstavo je pomembna tudi sama postavitev strani in format tiskanja.   
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Slika 2: Primer besedila in zapisa kot slikovnega gradiva (Grošelj, Ribič, 2012, str. 49) 

 

3.2  Slike – fotografije in ilustracije  

 

Eno izmed slikovnih gradiv, uporabljenih pri pouku, so slike, ki predstavljajo pomembno 

vlogo pri predstavitvi realnosti.   

Učenci pridejo v stik s slikami v učbenikih, kjer se slike v različnih stopnjah povezujejo z 

besedilom. Slike imajo tako v učbenikih različno vlogo. 

Eilam (2012, str. 143) razlikuje naslednje vloge slik: 

1. Dekorativne slike so brez prave povezave z besedilom. 

2. Predstavitvene slike zrcalijo del besedila ali celotno besedilo. Take slike se 

najpogosteje pojavljajo v učbenikih in učencem močno koristijo, saj učenci 

vzpostavijo boljši priklic besedila, manj je nedoslednosti pri razumevanju besedila, 

izboljšajo pa tudi samo razumevanje. 

3. Organizacijske slike zagotavljajo uporaben strukturni okvir za razumevanje besedila. 

Sem prištevamo zaporedje slik, ki nam predstavljajo neko dogajanje ali postopek. 

4. Interpretacijske slike pojasnjujejo zahtevno besedilo. 

5. Transformacijske slike ponujajo okrajšane komponente, ki okrepijo priklic celotnega 

besedila. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

22 

 

 

Slika 3: Primera predstavitvenih fotografij pri obravnavanju bivališč v preteklosti (Grošelj, 

Ribič, 2012, str. 51) 

 

Učitelji največkrat dobro poznajo prednosti uporabe slike pri pouku, saj slika prikaže kraje, 

predmete in dogodke, ki jih drugače v razredu ne morejo opazovati. Hkrati s prednostmi se 

morajo učitelji zavedati tudi nekaterih pomanjkljivosti, ki so vezane na uporabo slik.  

Koshofer in Wedewardt (1990) nas v svojem delu opozorita na nekaj pomanjkljivosti. Kot 

prvo so slike uničljive, zato zahtevajo posebno shranjevanje. Z uporabo slik v učbenikih se tej 

pomanjkljivosti večinoma izognemo. 

Druga pomanjkljivost je ta, da so slike na vse strani omejene. Upodobljen motiv je lahko 

povsem jasen in pregleden, ne vemo pa natančno, v kakšnem okolju je, kako vpliva na svojo 

okolico in obratno. 

Naslednja pomanjkljivost slike je v tem, da se ne širi v globino. Slika pozna le dve dimenziji: 

širino in dolžino, kar lahko učencem s slabo prostorsko predstavljivostjo predstavlja velik 

problem. Prav tako slikam manjka gibanje. Motiv na sliki je vedno v mirujočem stanju, kar na 

učence lahko deluje monotono. 

Naslednje napake pri uporabi slik lahko učitelji naredijo, če se ne zavedajo, da morajo 

upoštevati razvojno stopnjo učencev. Prevečkrat predvidevajo, da je slike lahko razumeti, da 

delo s slikami zahteva le malo spretnosti in da učenci na sliki dejansko vidijo tisto, kar se od 

njih zahteva in kar vidijo učitelji. Pa ni vedno tako. Raziskave kažejo, da majhni otroci ne 

vidijo slike kot celote, ampak kot množico bolj ali manj razumljivih detajlov. Prav tako otroci 

opazijo stvari v ospredju slike ter velike stvari v ozadju, največkrat pa spregledajo osrednje 

dele. Carter (1998) pravi, da zato otroci pri opazovanju slik potrebujejo učiteljevo vodenje.  
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Slika 4: Primer predstavitvene skice, kjer slika dopolnjuje besedilo, pri obravnavanju 

značilnosti poletja (Grošelj, Ribič, 2012, str. 59) 

 

3.3  Zemljevidi 

Med nepogrešljive oblike slikovnega gradiva spadajo tudi zemljevidi. Umek (2001) navaja 

več definicij zemljevida, ki jim je skupno to, da zemljevid opredelijo kot pomanjšan prikaz 

zemeljskega površja in da so za predstavitev površja uporabljeni dogovorjeni znaki. Pri tem je 

kot površje največkrat mišljeno zemeljsko površje ali njegov del, za površje pa lahko 

uporabljamo tudi izraz okolje. V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se pri pouku 

spoznavanja okolja poleg zemljevidov uporabljajo tudi načrti, ki so lahko prikazi zemeljskega 

površja ali pa v merilu narisani predmeti.  

V osnovi delimo zemljevide na splošne in posebne ali tematske. Brinovec (2004) pravi, da 

splošni zemljevidi prikazujejo poglavitne elemente površja: relief, hidrografsko omrežje, 

vegetacijsko odejo ter najpomembnejše in najboljše dosežke človekovega dela v pokrajini. To 

so naselja, prometno omrežje, hidroelektrarne itd. Posebni ali tematski zemljevidi pa 
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prikazujejo le en element ali dva, izjemoma celo več. Naravnogeografske značilnosti, kot sta 

zemeljsko površje ali vodovje, pa so na takšni karti v ozadju ali zavestno zapostavljene.  

V začetnih razredih osnovne šole uporabljamo preproste zemljevide, ki jih Umek (2001) 

razvrsti kot načrte šolskih klopi, učilnice, šole in ulice. Kasneje, ko se učenci že seznanijo z 

načinom dela z zemljevidi, pa ti postanejo kompleksnejši. Taki zemljevidi prikazujejo večja 

območja, od domačega kraja, do domače pokrajine in Slovenije. 

 

Slika 5: Primer zemljevida, skice domače pokrajine, s katerim učenci primerjajo znake v 

legendi z značilnostmi pokrajine (Kramarič s sod., 2012, str. 61) 

 

Vodilo učiteljem pa je lahko tudi misel Sobela (1998, str. 5), ki pravi, da so »zemljevidi 

pomemben most med resničnim svetom in abstraktnim svetom in da otroke lahko pripravijo k 

boljšemu razumevanju grafov in tabel.«  

 

3.4 Diagrami in sheme 

Diagrami in sheme so po Eilamu (2012, str. 146) »grafično prikazani dogodki ali pojavi, 

predstavljeni s pomočjo dogovorjenih simbolov – na primer puščic ali krogov.«  V učbenikih 

so največkrat uporabljeni puščični diagrami, drevesni diagrami, diagrami poteka in drugi. 
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Vsebujejo tako besedne kot slikovne elemente, a je besedilo preprosto in skrajšano. Slikovni 

del diagramov predstavljajo dogovorjeni simboli ter slike ali fotografije. 

 

Slika 6: Primer diagrama, ki ponazarja ljudi v različnih življenjskih obdobjih  

(Grošelj, Ribič, 2012, str. 29) 

 

3.5  Grafi in preglednice 

Eilam (2012) pravi, da nam grafi dajo količinske informacije in prikažejo povezave med 

podatki. To nam prikažejo s tremi komponentami. Okvir nam najprej predstavi vrsto meritev 

oziroma, kaj bomo merili in predstavili. Vsebina nam s črto, točko, stolpcem ali drugim 

grafičnim prikazom prikaže razmerje med primeri, ki so predstavljeni. Seveda pa morajo biti 

zraven tudi oznake in legenda, ki nam posamezne komponente poimenujejo. 
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Slika 7: Primer preglednice ob obravnavanju teme o gibanju in premikanju (Kramarič s sod., 

2012, str. 61) 

 

3.6 Dinamično slikovno gradivo 

Med dinamično slikovno gradivo Eilam (2012) šteje filme ter videoposnetke na eni strani ter 

animacije na drugi strani.  

Filmi in videoposnetki so oblika dinamičnega slikovnega gradiva in ponazarjajo spremembe v 

času, ki so prikazane v realnem svetu. Zato nam najlepše prikažejo dejansko stanje. Vendar so 

filmi in videoposnetki obteženi s številnimi podrobnostmi, barvami, gibanji in spremembami, 

ki lahko odvrnejo učence od bistva podane vsebine. 

Temu se lahko izognemo z uporabo animacij, ki ravno tako predstavljajo spremembe v času, a 

niso povezane z realnim svetom. Predstavljajo poenostavljeno simulacijo izbranih elementov 

pojava, ki učencem na enostavnejši način omogoča spoznavanje s pojavom. Seveda pa je 

uporabnost animacije močno odvisna od njene kakovosti oziroma animatorja. 
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4 VIDNO ZAZNAVANJE IN LIKOVNE PRVINE, POMEMBNE 

PRI OPAZOVANJU SLIKOVNEGA GRADIVA 

 

Opazovanje sveta ali slikovnega gradiva je človeku omogočeno s čuti. Med njimi je 

najpomembnejši vid. Butina (2000, str. 8) v svojem delu Mala likovna teorija pravi, da »vid 

predstavlja tudi glavno področje mišljenja, saj ne predstavlja samo medija, ki ga je mogoče 

optimalno artikulirati in strukturirati, ampak nam daje tudi izredno bogata sporočila o stvareh 

in dogajanjih v svetu«.  

Kompare (2001) opredeli zaznavanje kot proces sprejemanja in dojemanja dražljajev iz 

okolja, ki delujejo na posameznika. Njegova temeljna funkcija je omogočiti posamezniku 

ustrezno razumevanje realnosti ter učinkovito in smiselno delovanje v njej. Ljudje smo 

naravnani tako, da smo celotno naše življenje podvrženi zaznavanju. Zavedno ali nezavedno 

dobivamo informacije, ki jih sprejemamo in predelujemo. Večinoma delamo to nezavedno, 

uporabljamo pa (če le ni kakšne fiziološke ovire) vsa čutila. 

Hayes in Orrell (1998) podobno razdelita zaznavanje na dva dela. Ločita občutenje 

(senzacijo) in zaznavanje (percepcijo). Ta dva dela zaznavanja razlikujeta tako, da občutenje 

opredelita kot reakcijo čutilnih organov na zunanji svet, zaznavanje pa kot proces, ko 

občutenja v miselnem procesu osmislimo. 

Zimbardo in Gerig (po Kompare, 2001) pa sta v procesu zaznavanja razlikovala tri stopnje. 

Najprej sta opredelila občutenje dražljajev, ki se nanaša na fiziološko vzburjenje ob delovanju 

dražljaja na ustrezni senzorni organ. Kot drugo stopnjo sta opredelila pretvorbo energije 

(dražljaja) v fiziološko kodo in identifikacijo oz. prepoznavanje dražljajev. Na tej stopnji se 

zaznave osmislijo, dobijo pomen ali pa se ugotavljajo njihove funkcije. Dodala sta še tretjo 

stopnjo, ki sta jo poimenovala zaznavna organizacija. Na tej stopnji se posamezni občutki 

združujejo v celostne zaznave posameznih objektov in dogodkov, ki so pripravljene na 

kasnejše prepoznanje. 

Vsi našteti avtorji se torej strinjajo, da je zaznavanje sestavljen proces. Sestavljen je iz 

fizioloških dražljajev, ki jih v miselnih procesih osmislimo oziroma povežemo v nova 

spoznanja. Zaznavanje torej ne more biti samo fiziološko vzburjenje, prav tako pa ne more 

obstajati samo kot miselni proces. 
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Stopnje zaznavnega procesa so dejansko močno povezane, pravi Kompare (2001), in se lahko 

odvijajo v izjemno kratkih časovnih sekvencah. Zaradi ponavljajočih in povezujočih se 

procesov se ljudje večinoma ne zavedamo, da v nas potekajo tako kompleksno povezani 

procesi. Nanje postanemo pozorni največkrat šele, ko zaradi poškodbe posameznih čutnih 

organov postanemo prikrajšani za spoznavna sporočila tega organa. 

Kot osnovo za videnje oziroma gledanje je Butina (2000) opredelil naš vidni aparat, ki je 

sestavljen iz oči in možganov.  

Opis procesa zaznavanja je Kompare (2001) začel z dražljajem, ki zadene ob čutni organ in 

vzburi njegove receptorje. V procesu transdukcije prihaja do pretvorbe svetlobnih, mehanskih, 

toplotnih ali kemičnih dražljajev v živčno vzburjenje, ki ga možgani ustrezno prepoznajo. 

Temu sledi prenos vzburjenja po senzornih živčnih vlaknih do senzornih živčnih središč v 

možganski skorji, kjer pride do obdelave, povezave in interpretacije informacije na različnih 

ravneh. V primarnih senzornih središčih nastanejo občutki, v sekundarnih ali asociacijskih pa 

se ti integrirajo z izkušnjami in nastanejo zaznave. 

Čutni organ, ki reagira na svetlobne dražljaje, je oko. Proces nastanka občutka se začne na 

mrežnici. Objekti iz okolice odbijajo svetlobne valove, ki padejo v naše oko, in na mrežnici 

ustvarijo sliko. Kompare (2001) opiše tudi fiziološko dogajanje, ki temu sledi. Čutnice na 

mrežnici pretvorijo svetlobne dražljaje v živčno vzburjenje. To potuje po vidnem živcu do 

optične hiazme, kjer se del živčnih vlaken križa, del pa ne. Živčno vzburjenje iz levega 

vidnega polja obeh očes potuje v levo polovico možganov, iz desnega dala vidnega polja pa v 

desno. Informacije iz vsake mrežnice sprejemata tako obe polovici možganov. Vidni živec se 

konča v kolenastih telescih v talamusu, od koder potuje živčno vzburjenje po drugih nevronih 

v primarna vidna središča.  

Tako tudi Butina (2000) pritrjuje, da občutki svetlobe, barv, oblik in drugih vizualnih zaznav 

nastanejo šele v ustreznih centrih možganske skorje iz živčnih impulzov, ki so jih povzročili 

dražljaji svetlobe. Vendar je vsaka misel ali predstava subjektivna – nanjo vplivajo 

individualne izkušnje in zahteve, ki so združene z izkušnjami naše vrste in družbe.  

Arnheim (1969) ugotavlja, da oko pasivno sprejema dražljaje iz okolja, na kar posameznik ne 

more vplivati. Vendar so ti dražljaji samo osnova za opazovanje, saj vsak posameznik drugače 

dojema svet okoli sebe, daje poudarek drugim stvarem pri opazovanju. Temu rečemo aktivno 

zaznavanje oziroma opazovanje. 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

29 

 

Iz tega lahko zaključimo, da sta opazovanje in mišljenje v praksi povezana procesa, saj naše 

misli vplivajo na to, kar vidimo, in obratno. 

Na naše zaznavanje slikovnega gradiva pa poleg vidnih zaznav in individualnih izkušenj 

močno vplivajo tudi osnovne likovne prvine, ki se odražajo na slikah. Te osnovne likovne 

prvine so točka, linija, oblika, svetlo-temno in barva. 

 

4.1 Točka 

 

Po matematični definiciji točka nima dimenzij in je neskončno majhna. Kot likovna prvina pa 

ji Butina (2000, str. 44) definira nalogo, da »ujame in zadrži pogled«. Lahko je ploskovita ali 

prostorska oblika, ki je dovolj velika, da jo lahko vidimo. Kaj pa dejansko občutimo kot 

točko, pa je odvisno od odnosov v slikovnem polju. Če smo bližje sliki, bomo kot točko 

zaznali manjšo enoto, kot če bomo sliko opazovali bolj od daleč. 

Na privlačno moč točke vpliva več dejavnikov:  

 velikost točke: večje točke imajo večjo privlačno moč; 

 osvetljenost točke: razlike med temnimi in svetlimi točkami v odnosu do barve 

podlage; 

 prostorski položaj: točka, ki stoji na sredini, dobi večji poudarek kot točka na obrobju. 

 

4.2 Linija 

 

Če imamo več točk v zaporedju, jih zaznamo kot linijo. Ta s svojim gibanjem zvablja oči, da 

ji sledijo. Tako Butina (2000) pravi, da ima linija za glavno likovno lastnost predstavitev 

gibanja. Kot linijo občutimo vse robove, ki nastanejo ob stiku področij različnih barv in 

svetlosti, robove med telesom in prostorom ter robove med različno prostorsko usmerjenimi 

in zato navadno različno svetlimi površinami teles. Z linijami lahko izražamo tudi občutke in 

čustva. Vodoravna linija tako deluje spokojno, navpične linije so aktivne, poševne linije 
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vnašajo dinamiko, nemir in nestabilnost, prekrižane navpične in vodoravne linije pa vzbujajo 

občutek velike trdnosti. 

 

4.3 Oblika 

 

Oblika je ena od likovnih prvin, ki človeka omejuje pri zaznavanju neskončnega. Vlogo 

oblike kot likovne prvine definira Butina (2000) tudi z barvami, ki vedno napolnjujejo neko 

obliko. Zato pri zaznavanju navadno vedno ločujemo med figuro in ozadjem, kjer figuro 

zaznamo kot obliko, ozadje pa le redko.  

Arnheim (po Butina, 2000, str. 50) pravi, »da zaznavanje oblik vsebuje začetke oblikovanja 

pojmov. Pri zaznavanju oblik ne gre le za enostavno sprejemanje dražljajev, ampak za 

dojemanje lastnosti videnega oziroma oblikovanje zaznavnih kategorij«. 

Butina (2000) tako tudi pojasnjuje, da lažje zaznavamo enostavne in pravilne oblike, če so 

oblike kompleksne, pa je težje zaznati obliko in poiskati smisel. 

 

4.4 Svetlo-temno 

 

Pri tej likovni prvini je mišljena samo razlika v svetlosti oziroma temnosti. Butina (2000, 

str. 28) kot glavno nalogo razlikam med svetlim in temnim določa »vzbujanje občutka 

prostora, globine, plastične oblikovanosti stvari in njihovih površin«. Po Arnheimu (1969) je 

največja svetloba navadno na mestu, ki je najbližje ali pa je povezano s svetlobnim izvirom. 

Celo kadar imamo opraviti s povsem abstraktno, nič opisujočo spremembo svetlosti, se pojavi 

občutek prostorske globine, ki temelji na psihološkem dejstvu, da nas svetle barve bolj 

aktivirajo in se zato zdijo bližje, medtem ko nas temne ne aktivirajo in se nam zato zdijo bolj 

oddaljene. Butina (2000, str. 26) prav tako pravi, da »najdemo številne različice prehoda med 

svetlim in temnim, informacijsko pa sta najpomembnejša dva: hiter, nenaden prelom med 

svetlim in temnim ali pa počasen, kontinuiran prehod iz svetlega v temno«.  
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4.5 Barve 

 

V primerjavi s svetlo-temnim je barvnih možnosti bistveno več in nam zato podajajo precej 

bogatejšo barvno informacijo. 

Tri dimenzije barv določi Butina (2000): 

 barvni ton ali barvitosti, ki je odvisna od valovne dolžine vidne svetlobe; 

 svetlost barve, ki je odvisna od moči svetlobne energije; 

 nasičenost barvnega odtenka, ki je odvisna od čistosti svetlobnega valovanja. 

 

Vse tri dimenzije vplivajo na subjektivno zaznavanje barv, ki je torej odvisno od vsakega 

posameznika. Vendar določene značilnosti posameznih barv lahko posplošimo za večji krog 

ljudi. Tako Butina (2000) pravi, da tople in svetle barve naše telo aktivirajo, zato so svetli in 

topli deli prostora ali teles za nas psihološko pomembnejši kot temni in hladni, ki naš 

organizem pasivizirajo. Psihološka posledica je, da občutimo svetlo in toplo obarvane dele kot 

večje in bližje in se nam navidezno primikajo, temno in hladno obarvani pa se nam zdijo 

manjši in se zato navidezno odmikajo. 

Trstenjak (1996) barvam določi posebne pomene. Modra barva tako pomeni neskončnost, 

globinskost in vzvišenost, rumena bližino, površnost in nizkost. Rdeča je barva krvi in ognja 

in tako predstavlja simbol življenja in ljubezni. Je izraz moči, topline in gibanja. Podobno 

definira tudi druge barve. Tako vse barve psihološko vplivajo na opazovano slikovno gradivo. 
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5 DELO S SLIKOVNIM GRADIVOM  

 

Učiteljevo delo z učenci temelji na zavedanju, da pri delu z učenci razvija njihovo pismenost, 

ki je v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2005, str. 6) opredeljena kot »trajno 

razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo družbeno dogovorjene sisteme 

simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, 

šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti 

posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v 

poklicnem in družbenem življenju.« V istem dokumentu (2005) zasledimo zavedanje 

ustvarjalcev, da je za uspešno delovanje posameznika v družbi taka pismenost premalo in da 

so kot zmožnosti pismenosti nujne tudi zmožnost pisanja, računanja, poslušanja in novih 

pismenosti. Med te spadajo informacijska, digitalna, medijska pismenost, prostor pa pustijo 

tudi drugim, ki na tem mestu niso omenjene. 

Tako v dokumentu, ki spodbuja razvijanje pismenosti pri mladih, ne zasledimo vizualne 

pismenosti. Deloma jo lahko zajamemo v sklop medijske pismenosti, kot so jo opredelili tudi 

avtorji dela K novi koncepciji osnovne šole (Piciga in sod., 1992). Jo pa omenja Rot 

Gabrovec, ki navaja delo Harrisa in Hodgesa. Vizualna pismenost je omenjena kot ena izmed 

38 tipov pismenosti. Rot Gabrovec (2009, str. 28) vizualno pismenost definira kot »zmožnost, 

ki omogoča sporazumevanje s pomočjo razbiranja nebesednih sporočil«. Poleg razbiranja 

različnega slikovnega gradiva omenja še govorico telesa, ureditev prostorov in okolja.  

Stokes (2001, str. 12) poda eno od definicij vizualne pismenosti, ki naj bi bila »sposobnost 

branja, interpretiranja in prepoznavanja informacij, predstavljenih s slikovnim gradivom«. V 

delu Visual Literacy and Visual Learning K. Moore (2012) opredeli vizualno pismenost kot 

sposobnost razlikovanja in interpretiranja dejanj, predmetov, simbolov in drugih podob z 

razbiranjem pomena. Torej ni dovolj samo gledanje slikovnih sestavin, ampak jih mora biti 

vizualno pismen posameznik sposoben tudi interpretirati. 

Delo s slikovnim gradivom je tista oblika dela z učenci, ki spodbuja in trajno razvija njihovo 

vizualno pismenost. Zavedati se moramo, da sta za razvijanje vizualne pismenosti potrebna 

dva procesa. Prvi je zmožnost razbiranja sporočil s slikovnim gradivom, drugi pa je obraten 

proces izražanja misli in idej v vizualni obliki. V tej magistrski nalogi smo se osredotočili na 

prvi proces, torej razbiranje informacij iz že obstoječega slikovnega gradiva. 
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Delo s slikovnim gradivom Kramar (2009) uvršča med metode prikazovanja. Te metode 

temeljijo na spoznanjih o pomenu čutnega zaznavanja v procesih učenja in izkustvenega 

učenja. Teoretična podlaga tem metodam v didaktiki je načelo nazornosti, ki se uresničuje v 

smiselnem prepletanju čutnega zaznavanja, miselne in gibalne aktivnosti.  

Pri metodi prikazovanja se v smiselno celoto povezujeta učiteljevo prikazovanje in učenčevo 

opazovanje, ki prehaja v zaznavanje, sprejemanje in nadaljnje faze miselne aktivnosti. Zelo 

razširjeno je zlasti vidno (vizualno) prikazovanje, kjer uporabljamo različna didaktična 

sredstva. Pogosto se uporabijo statična sredstva prikazovanja – slike, skice, sheme, 

fotografije, preglednice, zemljevidi. Kramar (2009) predstavi nekaj prednosti statičnih 

sredstev prikazovanja: 

 na voljo je več pripomočkov, je lažje izvedljivo, zato ga je v pouku največ; 

 prikazovani objekt miruje in je za opazovanje na voljo tako dolgo, dokler je treba, čas 

prikazovanja lahko prilagajamo; 

 opazovanje ni pod pritiskom izteka časa in opazovalci imajo možnosti temeljitega 

opazovanja, zato je zelo primerno za analitično opazovanje in zaznavanje mnogih 

detajlov; 

 učenci si lažje sproti zapisujejo ali kako drugače shranijo opažanja; 

 prikazovanje lahko ponovimo, kolikokrat je treba. 

Seveda pa Kramar opozarja tudi na nekatere slabosti takšnega prikazovanja – izvajalci pouka 

takšno prikazovanje podcenjujejo in ga površno pripravijo, prikazovanje je premalo zanimivo, 

premalo napeto in zaradi tega neprivlačno. Slabosti nastanejo tudi zaradi slabo izvedenega 

prikazovanja – posamezni prikazi trajajo predolgo časa ali učitelj celo »pozabi« na prikazano. 

Večkrat pa prikazano gradivo ni (dovolj) didaktično oblikovano. 

Vsako prikazovanje mora biti dobro pripravljeno in izvedeno. Blažič s sodelavci (2003) pravi, 

da so pomembni izbor in priprava objektov prikazovanja, priprava učencev za opazovanje in 

zaznavanje prikazanega, postopek (potek) opazovanja, uporaba čutnih zaznav v nadaljnjem 

procesu pridobivanja znanja oziroma nadaljnjih aktivnostih v izobraževalnem procesu. 

Pri tem mora biti učitelj pozoren predvsem na to, da so čutni dražljaji dovolj močni in morajo 

trajati dovolj dolgo. Ne prikazujemo vsega, kar je na voljo in možno prikazati, temveč samo 

tisto, kar je treba prikazati, in to kakovostno. 
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Pri tem je treba pripraviti navodila za opazovanje: kaj in kako naj učenci opazujejo, po katerih 

vidikih, na kakšen način, s čim, v kakšnem zaporedju, kako naj zadržijo čutne zaznave. 

Učitelj naj učence ustrezno motivira za opazovanje: spodbudi interes, ustvari napetost 

pričakovanja in izzove radovednost. 

Blažič in sodelavci (2003) nam dajo nekaj splošnih napotkov tudi glede postopkov 

opazovanja. Postopke oziroma potek opazovanja bo učitelj vedno prilagodil učencem, 

namenu, objektu in konkretnim objektivnim pogojem.  

Kjer izobraževalni proces temelji na prikazovanju in je metoda prikazovanja prevladujoča, je 

postopek naslednji: 

1. Ustvarjanje ustreznega delovnega vzdušja, zbujanje interesa, radovednosti, usmerjanje 

pozornosti, približanje oziroma napoved namena opazovanja, seznanitev učencev s 

postopkom opazovanja – navodila za opazovanje, zadrževanje zaznav (zapisi, 

skice…). 

2. Prikaz celotnega objekta prikazovanja, da učenci zaznajo celotno podobo, sliko. 

3. Sistematično, postopno, podrobno opazovanje. 

4. Prikazovanje ali opis značilnosti predmeta ali delovanja. To lahko prikazuje 

neposredno učitelj ali pa značilnosti z opazovanjem odkrivajo učenci sami, učitelj jih 

pri tem usmerja in jim po potrebi pomaga. 

 

5.1 Opazovanje pri pouku likovne umetnosti 

 

Gledanje in opazovanje sta pomembna načina učenja za male otroke. Opazovanje in pogovor 

o opazovanem pomagata otrokom razumeti svet okoli njih in kako se sami vključujejo vanj. 

Z vidika likovne umetnosti, pravi Phillips (2005), je opazovanje in pogovor o opazovanem 

med učenci in učitelji pomemben dejavnik za razvoj estetske presoje. Malčki že zelo zgodaj 

pokažejo, kateri predmeti, barve in posamezne podobe jih bolj privlačijo. S tem naredijo neko 

presojo oziroma estetsko izbiro. Ko učitelj učencem nudi možnost izbire za take odločitve, 

ustvari osnovo za pogovor o estetiki. 
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Kvaliteta otroških umetniških in estetskih izkušenj se izboljšuje s časom, prostorom in 

pomočjo odraslih. Otroci naj bi tako s pomočjo odraslih ustvarjali v primernem okolju in 

odrasli naj bi upočasnili proces opazovanja do te mere, da bi otroci resnično videli opazovano 

umetniško delo. Tako naj bi učitelji upočasnili proces opazovanja z uporabo preprostih tehnik 

opazovanja, opisovanja, analiziranja in interpretiranja. Temu lahko rečemo tudi izgradnja 

videne osnove. Z izgradnjo videne baze sprejemamo vidna sporočila, ki nam jih viden objekt 

posreduje. S tem pa izgrajujemo povezavo s svetom okoli sebe.  

Proces opazovanja umetniškega dela, kot ga opredeli Phillips (2005), naj bi potekal po 

naslednjih stopnjah. 

1. korak – Prvi odziv 

Učitelj naj od učencev dobi prvi vtis o opazovanem predmetu – besedo ali kratko izjavo. Pri 

tem naj si pomaga z vprašanji, kot sta ti: Kaj je tvoj prvi vtis? Na kaj najprej pomisliš, ko si 

ogledaš ta predmet/sliko? 

2. korak – Opisovanje 

Učenec naj bi opisal umetniško delo, ki ga opazuje. Pri tem lahko učitelj da navodilo, naj bo 

učenec pri opisovanju tako natančen, kot da umetniško delo opisuje slepemu človeku. 

 Učenec naj začne z »Vidim ______________.« 

 Kaj še vidiš? 

 Iz česa je narejeno? 

 Kateri likovni elementi so uporabljeni (črta, oblika, barva, tekstura)? 

 Ustvari pripoved o umetniškem delu – kaj je na sliki. 

3. korak – Analiziranje 

Učenec naj bi natančneje raziskal prikazane elemente. 

 Kako so likovni elementi na umetniškem delu uporabljeni? 

 Izberi si en element in se vprašaj: Kako je ta element predstavljen na tem delu? 

 Kam misliš, da ustvarjalec želi, da gledaš – središčna točka? 
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 Kako so uporabljeni likovni elementi za prikaz vzdušja umetniškega dela? 

4. korak – Interpretiranje 

Učenec naj bi s pomočjo analiziranih elementov podal svoje mnenje o likovnem delu. 

 Kakšno razpoloženje je želel predstaviti umetnik? 

 Kako se počutiš ob opazovanju umetniškega dela? 

 Katero čustvo je najbolje izraženo v tem umetniškem delu? 

 Kaj misliš, da je umetnik želel povedati s tem delom? 

5. korak – Presoja 

 Kako se sedaj počutiš ob tem umetniškem delu? 

 Ali so tvoji občutki kaj drugačni kot na začetku? 

 Kako so se spremenili tvoji občutki? 

 Ali bi si želel ogledati več del tega umetnika? 

 

Tak voden pogovor pomaga otrokom opaziti bistvo opazovanega umetniškega dela in izboljša 

estetsko dojemanje, izražanje in samo zmožnost pogovarjanja. 

 

5.2 Opazovanje slik pri pouku zgodovine 

 

H. Cooper (1995) v svojem delu History in the Early Years predstavi pomen slikovnega 

gradiva za zgodovino. Pravi, da je za zgodovinarje od časov romantike dalje slikovno gradivo 

postalo pomemben vir za proučevanje zgodovine – proučevanje krajev, dogodkov, osebnosti 

in občutij. Zavedati se je treba, da slikovno gradivo predstavlja izredno selektiven, prečiščen 

in manipulativen pogled na zgodovino, zato je med opazovanjem slik pri pouku zgodovine 

učence na to treba opozoriti.  
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Slikovno gradivo pri pouku zgodovine predstavi Trškan (2001, str. 3) kot »opazovalni objekt 

znanja ali vir znanja za razpoznavanje določenega zgodovinskega pojava ali dogodka«.  

Ugotavlja, da večina učiteljev v Sloveniji uporablja slikovno gradivo kot motivacijsko in 

demonstracijsko gradivo pri obravnavanju učne snovi, manj pa kot sredstvo pri obravnavanju 

učne snovi ali kot sredstvo za urjenje in ponavljanje. 

Pri metodi dela s slikovnim gradivom se navadno uporablja induktivna pot spoznavanja 

vsebine in zgodovinske interpretacije. Ta pot pa poteka po različnih fazah dela, ki jih je Trojar 

(1996) razdelil na šest delov: 

1. Predstavitev slike in delovni napotki učencem. 

2. Spodbujanje in zbiranje spontanih vtisov učencev o sliki. 

3. Celovit opis vsebine slike v obliki usmerjenega razgovora. 

4. Analitično proučevanje vsebinskih elementov slike in postopno spoznavanje njenega 

zgodovinskega sporočila. 

5. Celovito proučevanje vsebine slike in spoznanje njenega pomena za zgodovinske 

razmere določenega obdobja. 

6. Sintetična ocenitev slike v vlogi zgodovinskega vira. 

 

Trškan (2001) pravi, da pri metodi dela s slikovnim gradivom prevladujejo tri osnovne 

stopnje proučevanja. Prva stopnja je branje slikovnega gradiva, t.j. informacij, ki jih podaja 

slikovno gradivo o avtorju, naslovu, kraju, datumu izdaje, potem prepoznavanje vrste 

slikovnega gradiva (plakat, fotografija, umetniška slika …), prepoznavanje vrste vsebine, ki jo 

prikazuje slikovno gradivo (npr. gospodarska, družbena, verska, politična tema …). Druga 

stopnja je podroben opis elementov slikovnega gradiva, uporabljenih barv in geometrije. 

Tretja stopnja je razlaga slikovnega gradiva, kjer se poudari zgodovinski, literarni in 

umetniški kontekst, zgodovinska ali umetniška vrednost slikovnega gradiva ter vloga in 

stališče avtorja. 
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5.3 Opazovanje slik pri pouku geografije 

 

Tudi pri pouku geografije je opazovanje slikovnega gradiva nujno, saj nam slikovno gradivo 

mnogokrat predstavi, kako so določena območja dejansko videti.  

Bushell (2003) slike, ki jih uporabljajo pri pouku geografije, razdeli v tri kategorije. V prvo 

kategorijo umesti slike, ki so bile posnete na zemeljskem površju in prikazujejo pokrajino ali 

njene posamezne dele. V drugo kategorijo uvršča letalske posnetke, ki nam prikažejo 

podrobnosti večjega območja ali pa nam dajo splošen vtis o določeni pokrajini. Najvišje nad 

zemeljskim površjem so posnete satelitske slike, ki jih da v tretjo kategorijo. Lahko nam 

prikazujejo poselitev, naravne značilnosti ali uporabo zemljišč na večjem območju, kot so 

dežele, celine, ali na primeru celotnega sveta. 

Pri pouku geografije Weber (1984) določi velik pomen sliki kot nadomestku za delo na 

terenu. Tako posredno opazovanje pokrajine s slikovnim gradivom pomaga učencem pri 

raziskovanju objektov, pokrajine, značilnosti sestave tal, rastja, prometa in drugih elementov 

pokrajine. 

Seveda pa mora biti uporaba slikovnega gradiva ustrezna. Slika ne sme biti samo dopolnilo 

besede, zato jo je treba ustrezno preučiti in analizirati. Bushell (2003) tako poudari, da se delo 

s slikovnim gradivom ne sme omejiti le na bežen pregled slike, temveč je treba sliko temeljito 

spoznati. Spoznavanje slike razdeli na dve stopnji. Najprej morajo učenci natančno proučiti 

sliko – poiskati morajo naslov ali ga sami podati, opazovati morajo sliko kot celoto in ne 

samo njenih posameznih delov, proučiti morajo najpomembnejše elemente, ki se pojavljajo na 

sliki, in poiskati povezave, ki se ob tem porajajo. V drugem delu opazovanja se morajo bolj 

osredotočiti na vsebino prikazanega. To naj bi dosegli s postavljanjem vprašanj, npr: Kaj nam 

slika predstavlja?, Kateri elementi slike so pomembni za proučevano sliko?, Katere 

značilnosti teh elementov so najpomembnejše?, Zakaj so ti elementi slike sploh takšni, kot 

so? itd. 

S takim celostnim pregledom slike učenci lahko zaznajo geografske značilnosti pokrajine, ne 

da bi dejansko opazovali na terenu. 
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6 STRATEGIJA DELA S SLIKOVNIM GRADIVOM 

 

V primerjavi z zapisanim besedilom nam slikovno gradivo ponuja bistveno več informacij. 

Pettersson (1994) pravi, da je tako, kot so druga gradiva, tudi slikovno gradivo sestavljeno iz 

kodiranih sporočil, ki so razumljiva v določenem socialnem kontekstu in pri določeni starosti 

otrok. Slikovno gradivo nam posreduje številna sporočila. Nepomembna sporočila lahko 

tekmujejo s sporočili, ki jih je avtor želel poudariti kot pomembna. Slike tako vedno vsebujejo 

nekaj dvoumnih in številne pravilne interpretacije. Kako sliko razume opazovalec, pa je 

odvisno od načina kodiranja slike.  

V šoli, ugotavlja Pettersson (prav tam), slikovno gradivo največkrat uporabljajo učitelji z 

namenom: 

 pokazati, 

 razložiti, 

 pojasniti,  

 ponazoriti,  

 informirati, 

 povzemati, 

 posredovati informacije. 

 

Tako učitelj kot učenec bi se morala vedno vprašati, zakaj je ta slika tam, kaj je njena 

funkcija/naloga, kaj je osnovno sporočilo slike, kakšen prispevek daje slika, kakšne asociacije 

slika sproži pri različnih osebah. Ni namreč zadosti, da se učitelj zaveda pomena predstavljene 

slike in njene uporabnosti. Tudi pri učencih mora učitelj sprožiti razmišljanje o teh 

pomembnih vprašanjih in s tem preseči vlogo slike kot dopolnila besedilu ali motivacijskega 

sredstva. Učitelj se mora tako nujno zavedati, da obstaja razlika med tem, kaj nam slikovno 

gradivo dejansko predstavlja ter kakšne reakcije in asociacije sproži slika pri posamezniku.  

Učitelji bi se morali zavedati še enega pomembnega dejstva. Slikovnega gradiva ne bi smeli 

obravnavati enako kot zapisano besedilo. Callow (2008) med njima prikaže pomembno 

razliko. Zapisano besedilo se deli na posamezne strani, odstavke in stavke, medtem ko 

slikovna podoba z vsemi svojimi detajli in prostorskimi elementi deluje kot celota. Ta celota 

pri različnih učencih sproži različne odzive. Zato je nujno, da učitelji v začetnih letih šolanja 
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naučijo učence sprejemati to celoto. Učenci pa se bodo s celoto lažje spoprijeli, če jo bodo 

razumeli. 

Carter (1998) nas opozarja, da je otroke treba naučiti veščine gledanja, razumevanja in 

interpretiranja slikovnega gradiva, in to naj bi potekalo načrtno, saj učenci v začetnih letih 

obiskovanja šole še nimajo osvojene ustrezne strategije opazovanja. Tako pogosto ne vidijo 

slike kot celote, temveč kot skupek nepovezanih elementov, na sliki se lahko osredotočijo na 

opazovanje elementov v ospredju in ozadju, medtem ko elemente v osrednjem delu slike 

zanemarjajo. Prav tako učenci potrebujejo usmerjanje pri opazovanju podrobnosti, saj 

podrobnosti lahko prevladujejo pri opazovanju. Vodenje potrebujejo tudi pri ugotavljanju 

velikostnih razmerij na slikah in zaznavanju slike kot celote.  

Zato smo priredili strategijo opazovanja slikovnega gradiva (Carter, 1998) in jo razdelili na tri 

stopnje. 

1. Učenci se naučijo »GLEDATI« sliko; 

2. Učenci se naučijo »BRATI« sliko; 

3. Učenci se naučijo »INTERPRETIRATI« sliko. 

 

Ko se učenci slikovno gradivo naučijo opazovati s pomočjo teh treh stopenj, je njihovo 

opazovanje celovitejše in slikovno gradivo lahko postane samostojen pripomoček pri 

usvajanju novih znanj. 
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6.1 Učenci se naučijo »GLEDATI« sliko. 

 

Na začetku morajo učenci videti, kaj je na sliki predstavljeno. Tako z opazovanjem samo 

komentirajo, kaj opazijo na sliki.  

Pri tem je treba učencem na začetku ponuditi ustrezno izrazoslovje, ki ga bodo uporabili pri 

svojem gledanju slike. K temu največ pripomore učitelj, ki opisuje sliko in vodi razgovor o 

njej. Zato je nerealno pričakovati, da bi učenci ob vstopu v šolo takoj poznali ustrezne izraze 

za opis slike. 

Zelo pomembna stopnja v gledanju slike je, da jo skušajo učenci videti kot celoto. To najbolje 

razvijajo s tem, da sliki najprej podajo naslov. S tem sliko in videno na sliki generalizirajo 

oziroma spravijo v okvir. Naslov, ki ga učenci ob opazovanju dajo sliki, ne more biti napačen, 

saj nam pokaže njihovo videnje slike.  

Prav tako pomembno je, da učenci zaznajo vse, kar je na sliki – v ospredju, na sredini in v 

ozadju, levo in desno. Pri tem potrebujejo pomoč pri uporabi ustreznih izrazov za prostorsko 

orientacijo – blizu, zraven, daleč proč … 

Za vajo prostorske lokacije naj učenci dobijo sliko, razdeljeno na posamezne dele, in potem 

ugotavljajo, v katerem delu slike se je pojavil posamezen element.  

V pomoč pri videnju slike so učencem lahko tudi izrazi, ki jih zapišejo okoli slike in 

pomagajo pri kasnejših stopnjah opazovanja. Eden od pokazateljev pravilnosti celostnega 

opazovanja slike je tudi skica, ki jo učenci narišejo.  

Naloga učitelja ne tej stopnji je, da skuša učence naučiti objektivnega opazovanja slik. Učitelj 

mora poskusiti izničiti vplive okolja in izkušenj učencev, prav tako jih mora izvleči iz varnih 

osvojenih okvirov. Petterson (1994) tako opozarja na razlike pri učencih iz različnega 

socialnega in kulturnega okolja ter na veliko razliko med spoloma učencev. Predvsem pri 

spolu se mora učitelj zavedati, da se bodo fantje veliko bolj osredotočili na dejanske elemente 

slike, medtem ko bodo dekleta takoj vključila čustven pogled na dogajanje.  
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6.2 Učenci se naučijo »BRATI« sliko. 

 

Ko učenci osvojijo »gledanje« slike, pod vodstvom učitelja preidejo na drugo stopnjo 

opazovanja. Na sliki se osredotočijo na zbiranje informacij. Učitelj vodi učence k temu, da 

sliko »berejo«. To od učencev zahteva natančnejše opazovanje, osredotočenje na posamezni 

element, kategoriziranje in primerjanje. Za spodbujanje branja slike lahko učenci uporabijo 

različne vaje. 

Najpomembnejše je, da učenci opisujejo dogajanje na sliki. Pri tem se lahko najprej 

osredotočijo na dogajanje oseb, živali … 

Učence se potem spodbudi, da čim natančneje opišejo elemente slike oziroma dogajanje na 

sliki. Zelo dobra vaja za to je opazovanje slike, ki se čez čas zakrije, učenci pa opisujejo sliko 

oziroma dogajanje na njej, ne da bi sliko gledali. Natančnost opazovanja slike lahko pokažejo 

tudi tako, da sami narišejo sliko, tako kot so si jo zapomnili. 

Prav tako se učenci lahko lotijo razvrščanja posameznih elementov slike glede na določene 

lastnosti, oblike, barve ali dogajanje.  

Zelo dobra vaja je tudi sestavljanje delov slik. Učenci dobijo sliko, razdeljeno na dele. Ti deli 

vsebujejo določeno značilnost, po kateri jo bodo učenci lahko združili z ostalimi deli. 

Razumevanje posameznih delov učence vodi k razumevanju celotne slike. 

Razumevanje slike pri učencih se zelo dobro spodbudi s tem, da dobijo ponujenih več slik iste 

pokrajine, ki pa je predstavljena v različnih letnih časih oziroma iz različnih zornih kotov. 

Učenci nato razvrščajo skupaj enake slike in seveda zraven razlagajo kriterije razvrščanja. 

Poskušajo pa tudi ugotoviti čim več razlik, po katerih se sliki razlikujeta. 

Za razumevanje velikostnih razmerij na slikah je dobra vaja, kjer učenci ugotavljajo približno 

velikost opazovanih predmetov na sliki ter oddaljenost drugega od drugih. 

Za spodbudo lahko učenci primerjajo znano in popolnoma neznano sliko. Učenci bodo s 

primerjanjem ugotavljali značilnosti na neznani sliki, spodbudno pa je tudi iskanje skupnih 

točk na obeh slikah. 
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6.3 Učenci se naučijo »INTERPRETIRATI« sliko. 

 

Ta del učenja s pomočjo slikovnega gradiva je najbolj odvisen od učencev samih. 

Informacijo, ki jo učenci dobijo s slike, morajo namreč povezati z izkušnjami iz preteklosti, 

ponazoriti s pravilnim izrazoslovjem, izpostaviti njihove predstave, ideje in predsodke. 

Za spodbujanje tega koraka se uporabljajo vprašanja odprtega tipa, ki pa so na različnih 

stopnjah.  

Najprej se postavijo vprašanja za opazovanje, recimo: Kaj vidiš? 

Druga stopnja so vprašanja, ki pripeljejo do interpretacije, razlage in razvrstitve – od učencev 

zahtevajo, da spoznanje locirajo v svoj konceptualni okvir. Pri tem se uporabijo vprašanja, kot 

sta: Kje misliš, da je to? Kakšen kraj je to? 

Na stopnji primerjave učenci uporabijo že pridobljeno znanje v novi situacijo. Spodbudijo jih 

vprašanja, kot je: Ali je okolje takšno, kot ga ti poznaš? 

Evalvacija zahteva od učenca, da predstavi svoja stališča, poda mnenja in oceni informacijo. 

Za to stopnjo so primerna vprašanja, kot je: Ali bi rad živel tam? 

Nazadnje je treba preveriti, ali bi učenci znali predvideti spremembe, ki bi se zgodile, če bi v 

to okolje posegel človek ali če bi okolje prizadele naravne nevšečnosti. Odgovori dajo sliko o 

uporabnosti pridobljenih znanj. Te spodbujamo z vprašanji, kot je recimo: Kakšne bi bile 

spremembe, če bi sredi te pokrajine strmoglavilo letalo? 

Učence naj se spodbudi k razmišljanju o tem, da zaradi objektivnosti opazovanja slike ne 

morejo podati pravega oziroma napačnega odgovora. Vsak odgovor je namreč odraz 

njihovega videnja opazovane slike in kot tak ustrezen. Verjetno bodo tudi opazili, da pri 

različnih slikah tudi sam učitelj nima vedno pravega odgovora, zato se učitelj pridruži 

učencem pri razpravljanju o odgovorih. 

Po celotnem predstavljenem postopku naj se učence opozori na začetno fazo opazovanja slike. 

Razmislijo naj o tem, ali so, glede na vse dognano in ugotovljen namen slike, sliki dali 

ustrezen naslov. Zelo priporočljivo je, da učenci spremenijo naslov, ki preveč odstopa od tega, 

kar želimo pridobiti z uporabo slike. Ob ustrezni interpretaciji s strani učenca, pa je dopusten 

tudi kakšen učitelju neustrezen naslov. 
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Opisana metoda postopoma pripravlja učence do tega, da slike v resnici »vidijo« in se ne 

ustavijo samo pri gledanju. Res pa je, da rezultat ni takoj opazen in da od učitelja zahteva kar 

veliko angažiranosti. Na koncu so učenci (kasnejši odrasli) pripravljeni na samostojno 

»videnje« slik in informacije zaradi izkustvenega učenja ostanejo veliko bolj ohranjene. 
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7 ODNOS UČITELJEV DO DELA S SLIKOVNIM GRADIVOM 

 

Moderna družba je postala »slikovna« družba, kjer večina informacij ni več napisana, ampak 

predstavljena s pomočjo slikovnih prikazov – pa naj gre za fotografije, risbe, skice, diagrame 

ali pa v veliki meri tudi za premikajoče se slike v televizijskih medijih. 

Ta vizualizacija je zelo prisotna tudi v šolah. Pretežno tekstovnih učbenikov v prvih razredih 

šolanja dandanes sploh ne najdemo več. Vse je obogateno s slikovnim gradivom. Slika, ki je 

včasih dopolnjevala besedilo ali veljala samo za popestritev k branemu tekstu, je v današnjih 

učbenikih dobila prioritetno mesto.  

Ob uvajanju devetletke je bilo opismenjevanje (branje) izključeno kot temeljna naloga 

začetnega razreda. Temeljne naloge prvega razreda osnovne šole so se spremenile, učbeniki 

so se morali prilagoditi učencem, ki ne berejo, učitelji pa so bili postavljeni pred velik izziv, 

kako brez besedila in samo s slikovnim materialom doseči zastavljene cilje.  

V pogovorih s predvsem starejšimi sodelavkami smo ugotovili, da so se znašle pred velikim 

izzivom. Način poučevanja so morale spremeniti. Postopoma so same preskusile številne 

načine dela s slikovnim gradivom, ki so jih pripeljali do želenih ciljev. Pri tem pa so se 

morale zavedati, da so morale načine dela prilagajati šestletnikom, pri katerih vizualna 

predstavnost še ni popolnoma razvita. 

Vsa ta opažanja so nas spodbudila v raziskovanje resničnega odnosa učiteljev do dela s 

slikovnim gradivom.  

Zato smo v raziskavi, ki smo jo v sklopu študija izvedli leta 2009, poskušali ugotoviti, kakšen 

je odnos učiteljev razredne stopnje osnovne šole do dela s slikovnim gradivom, njihova 

razmišljanja o tem, kakšni so dosežki oziroma uspehi pri uporabi tega gradiva ter težave, na 

katere naletijo pri delu s slikovnim gradivom. 

V raziskavo smo vključili 117 učiteljev razredne stopnje slovenskih šol. V raziskavi je 

sodelovalo bistveno več učiteljic (96 %) kot učiteljev (4 %), kar odraža dejansko stanje spolne 

sestave učiteljev na razredni stopnji.  

Anketiranci so bili večinoma učitelji prvega triletja. 
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Učitelji so reševali anketni vprašalnik z Likertovo lestvico. Na anketnem vprašalniku so bila 

tudi navodila za reševanje. Glede na natančno izpolnjene vprašalnike se je izkazalo, da z 

razumevanjem postopka oziroma posameznih trditev učitelji niso imeli težav. 

Dobili smo naslednje rezultate (izraženi so v odstotkih). 

Tabela 1: Mnenje učiteljev o delu s slikovnim gradivom pri pouku po stopnjah strinjanja s 

trditvami (v %). 

 Se 

popolnoma 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se ne 

morem 

odločiti 

Se ne 

strinjam 

Nikakor 

se ne 

strinjam 

1. Delo s slikovnim materialom je zelo zamudno. 5,1 16,2 12,0 48,7 17,9 

2. Slikovno gradivo največkrat uporabljam za 

obravnavo nove snovi. 

16,2 56,4 10,3 15,4 1,7 

3. Pri obravnavanju nove snovi učenci sami 

uporabljajo slikovno gradivo. 

3,4 45,3 25,6 25,6  

4. Delo s slikovnim gradivom učence zelo motivira. 38,5 56,4 4,3 0,9  

5. Učenci pri samostojnem delu s slikovnim gradivom 

pogosto ne dosežejo tistega, kar od njih želim. 

 12,0 23,1 56,4 8,5 

6. Samostojno delo učencev s slikovnim gradivom se 

mi ne zdi najbolj ustrezno. 

 12,0 23,1 56,4 8,5 

7. Delo s slikovnim gradivom dvigne motivacijo 

učencev v vseh delih ure. 

29,1 50,4 13,7 6,8  

8. Učenci slikovno gradivo vedno uporabljajo skupaj 

z besedilom. 

11,1 27,4 10,3 40,2 11,1 

9. Najbolj učinkovito delo s slikovnim gradivom 

poteka pod vodstvom učitelja. 

8,5 50,4 15,4 23,1 2,6 

10. Učenci velikokrat primerjajo slikovno gradivo 

med seboj. 

15,4 65,0 12,0 7,7  

11. Učenci pogosto ne vedo, kako bi s pomočjo 

slikovnega gradiva prišli do želenih spoznanj. 

2,56 27,35 23,93 42,74 3,42 

12. Pri delu s slikovnim gradivom so učenci pogosto 

bolj osredotočeni na nepomembne obrobne detajle 

kot na tisto, kar od njih želimo. 

5,1 27,4 7,7 51,3 8,5 

13. Pri uporabi svojega slikovnega gradiva so učenci 

bolj motivirani. 

24,8 47,9 12,0 14,5 0,9 

14. Pri delu s slikovnim gradivom učenci nujno 

potrebujejo učiteljevo vodenje. 

4,3 36,8 18,8 38,5 1,7 

15. Učenci sami iščejo primerno slikovno gradivo za 

obravnavo določene teme. 

8,5 61,5 14,5 14,5 0,9 
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16. Uporaba slikovnega gradiva pri uvodni motivaciji 

vzame preveč časa. 

0,9 2,6 10,3 72,6 13,7 

17. Učenci slikovno gradivo uporabljajo tudi pri 

domačem delu. 

11,1 76,1 10,3 2,6  

18. Učenci prinesejo domače slikovno gradivo, ki ga 

uporabimo pri pouku. 

19,7 70,9 3,4 5,1 0,9 

19. Pripravljanje nalog za samostojno delo učencev s 

slikovnim gradivom je za učitelja zelo naporno. 

20,5 35,9 15,4 23,1 5,1 

 

Z dobljenimi podatki smo izvedli faktorsko analizo. Rezultati so dali sedem faktorjev, ki so 

kazali na odnos anketiranih učiteljic in učiteljev do slikovnega gradiva. Faktorje smo 

poimenovali – težave učencev, svoje slikovno gradivo, nove vsebine, uporaba slikovnega 

gradiva, vloga učitelja, motiviranost in težave učiteljev.  

Rezultati analize so pokazali, da so se učitelji zavedali pomena uporabe slikovnega gradiva 

pri poučevanju in učenju, hkrati pa so se zavedali tudi nekaterih težav, do katerih nas 

poučevanje s slikovnim gradivom lahko pripelje.  

Tako se je kot najbolj izrazit faktor v raziskavi pojavil faktor težave učencev. V raziskavi smo 

ugotovili, da je bila kar tretjina anketiranih učiteljev mnenja, da učenci s slikovnim gradivom 

ne znajo priti do spoznanj, ki jih učitelji od njih pričakujemo, še 23 % pa se jih pri tej trditvi 

ni zmoglo opredeliti. Ta težava je nakazovala na to, da učenci še niso imeli osvojenih strategij 

opazovanja slikovnega gradiva, ki bi jih skozi naučene korake pripeljali do želenih spoznanj. 

Učitelji sami so že ugotovili, da je največja težava v tem, da se učenci prepogosto 

osredotočajo na nepomembne obrobne detajle. Polovica anketiranih učiteljic in učiteljev je 

torej menila, da učenci niso imeli dovolj razvitih procesnih znanj, ki bi jim omogočili 

samostojno odkrivanje novih spoznanj in znanj s slikovnim gradivom.  

Svoje slikovno gradivo smo poimenovali drugi faktor, ki se je pojavil kot rezultat raziskave. 

Dandanes je ob pomoči interneta slikovno gradivo postalo lahko dostopno. Učitelji tako 

uporabljajo raznoliko gradivo, ki ga poiščejo sami, seveda pa v iskanje ustreznega gradiva 

velikokrat vključijo tudi učence. Tako se olajša delo učitelja, pridobi se raznoliko gradivo, 

gradiva je več. Hkrati pa se poveča motivacija učencev, saj uporabljajo gradivo, za katerega 

so se sami potrudili, da so ga našli, in jim sproži čustveni naboj, ki je velikokrat pomemben 

motivacijski faktor pri vključevanju učencev v učni proces.  



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

48 

 

Nove vsebine je naslednji faktor v raziskavi, ki kaže na to, da je slikovno gradivo resnično 

sredstvo, ob katerem učenci pridobivajo nova znanja. Več kot 70 % anketiranih učiteljic in 

učiteljev se je namreč strinjalo, da slikovno gradivo največkrat uporabljajo za obravnavo nove 

snovi. Učitelji in učiteljice se torej zavedajo, da je za pridobivanje novih znanj, seznanitvijo z 

novostmi in usvojitev teh novih snovi nujno potreben celovit pristop, ki vključuje spodbujanje 

celostnih zaznav učencev, torej nujno tudi vključevanje vidnega zaznavanja. Malo manj kot 

polovica anketiranih učiteljic in učiteljev prepusti odkrivanje novih vsebin s pomočjo 

slikovnega gradiva učencem samim, še vedno pa dobrih 25 % anketiranih učiteljic in učiteljev 

učence vodi pri delu s slikovnim gradivom.    

Faktor uporaba slikovnega gradiva nam je podal rezultate, ki kažejo na to, da se učiteljice in 

učitelji že zavedajo, da uporaba slikovnega gradiva ni vedno vezana tudi na delo z besedilom 

in se lahko osredotoča tudi na primerjavo različnega slikovnega gradiva med seboj. To je 

seveda nujno v prvih dveh letih šolanja, ko zaradi nedokončanega opismenjevanja od učencev 

sploh ne moremo zahtevati, da bi ob slikovnem gradivu uporabljali tudi besedilo. Tak rezultat 

je verjetno tudi posledica izbora anketiranih učiteljic in učiteljev, saj jih kar 66 % poučuje v 

prvem triletju. 

Vloga učitelja pri delu s slikovnim gradivom je faktor, kjer se je pokazala velika razdeljenost 

mnenj anketiranih učiteljic in učiteljev. Strinjajo se, da je delo s slikovnim gradivom 

najučinkovitejše, če poteka pod njihovim vodstvom. Neenotni pa so si bili glede trditve, ali je 

za delo s slikovnim gradivom nujno potrebno učiteljevo vodenje. Tako je več kot 36 % 

anketiranih učiteljev menilo, da je tako učiteljevo vodenje nujno. Približno enak odstotek pa 

jih je temu nasprotoval. Kar pri 36 % anketiranih učiteljic in učiteljev se torej izkaže, da 

njihovi učenci še nimajo tako razvite strategije opazovanja in dela s slikovnim gradivom, da 

bi jim prepustili samostojno delo ob takem gradivu, in po njihovem mnenju nujno potrebujejo 

vodeno delo. 

Motivacijska vloga slikovnega gradiva je tista, ki se je pri rezultatih raziskave med 

anketiranimi učiteljicami in učitelji izkazala za najbolj enotno. Razveseljujoče je zavedanje 

učiteljev, da imajo sredstvo, ki lahko v vseh delih učne ure dvigne motivacijo njihovih 

učencev in tako izboljša proces učenja in hkrati tudi poučevanja. 

V zadnjem faktorju, ki je bil rezultat raziskave, so se združile trditve, ki nakazujejo na težave 

učiteljev. Seveda je delo s slikovnim gradivom specifično in zato določene težave povzroča 

tudi učiteljem. Veseli nas, da so anketirane učiteljice in učitelji bili mnenja, da delo s 
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slikovnim gradivom ni izguba časa in da si zato namenijo potreben čas. Zavedamo pa se tudi, 

da je priprava za samostojno delo s slikovnim gradivom za učitelja nekoliko bolj zamudna in 

za učitelja toliko bolj naporna. S tem se strinja tudi več kot 55 % anketiranih učiteljev in 

učiteljic.  

Lastne izkušnje ter pogovori s sodelavkami so nam že pred izvedbo raziskave pomagali 

izoblikovati mnenje, da je delo s slikovnim gradivom specifično, zelo motivacijsko, a ob 

nepripravljenosti učencev za delo z njim lahko tudi težavno oziroma omejeno na določene 

dejavnosti.  

Po opravljeni raziskavi se je pokazalo, da učitelji pozitivno sprejemajo delo s slikovnim 

gradivom, ki v prvem obdobju šolanja predstavlja pomemben vir za pridobivanje novih znanj. 

Anketirane učiteljice in učitelji so potrdili ugotovitve, da ima slikovno gradivo izredno 

motivacijsko moč, ki pritegne pozornost v vseh delih učne ure. Ravno tako so potrdili naše 

mišljenje, da je slikovno gradivo izrednega pomena pri obravnavanju nove snovi, saj učitelj v 

sprejemanje novih snovi vključi tudi čutilo za vid in s tem bolj celostno vpliva na doživljaje 

učencev. 

Se pa učitelji premalo zavedajo razvojne stopnje učencev, kjer vidno zaznavanje in s tem 

povezano opazovanje še ni dokončno razvito. Zato učitelji še vedno ugotavljajo, da je delo s 

slikovnim gradivom zamudno in ne daje vedno pričakovanih rezultatov. Učitelji bi se morali 

najprej vprašati, na kakšen način so oni sami pripravljali učence na delo s slikovnim 

gradivom. Če učencem niso ponudili ustrezne strategije dela s slikovnim gradivom, je 

nespametno od njih pričakovati ustrezne rezultate. Kar več kot 20 % anketiranih učiteljev in 

učiteljic je bilo takih, ki so menili, da je delo s slikovnim gradivom zamudno. Menimo, da 

preveč časa namenjajo temu, da vsakič opozarjajo na pomen slikovnega gradiva, namesto da 

bi namenili potreben čas za procesno naravnan pouk učenja dela s slikovnim gradivom. S tem 

bi prihranili čas tudi pri vseh predmetih, saj ustrezna strategija opazovanja slikovnega gradiva 

ni omejena samo na posamezno predmetno področje, temveč je primerna pri vseh predmetih. 

Anketirani učitelji in učiteljice so pri delu s slikovnim gradivom tudi preveč prevzemali vlogo 

voditelja. Težko so se odločili, da bodo iskanje novih znanj s pomočjo slikovnega gradiva 

prepustili učencem samim. Prav tako so se težko odločili za samostojno delo s slikovnim 

gradivom, raje so ga povezali z besedilom. Verjamemo, da se beseda in slika pri usvajanju 

novih znanj dopolnjujeta, vendar bi se morali učitelji zavedati, da ob pravilni strategiji dela 

tudi slikovno gradivo lahko predstavlja samostojen učni vir. Takrat so učenci sposobni sami 
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priti do želenih spoznanj, prav tako jih nepomembni detajli ne zavedejo pri prepoznavanju 

bistva slike. Znanje, ki ga učenci pridobijo na samostojen način, pa je nedvomno tisto, ki ga je 

po našem mnenju treba postaviti kot prioriteto v procesu šolanja. Učitelj naj učencem pomaga 

pri tem, da se naučijo uporabljati slikovno gradivo.  
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II EMPIRIČNI DEL  

 

8 PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 

8.1 Problem raziskave 

 

V devetletni osnovni šoli je bilo uvedeno podaljšano opismenjevanje, kar pomeni, da se 

opismenjevanje zaključi ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Tako je v prvih 

letih šolanja primarni vir za učenje in poučevanje postalo slikovno gradivo. Znanje uporabe 

slikovnega gradiva pa ni nekaj, kar bi bilo učencem prirojeno.  

Leta 2009 smo izvedli raziskavo o odnosu učiteljev do dela s slikovnim gradivom. Rezultati 

so pokazali, da se učitelji zavedajo pomena uporabe slikovnega gradiva pri pouku, a se hkrati 

srečujejo tudi z določenimi problemi, ki izhajajo iz nesistematičnega dela s slikovnim 

gradivom. Učenci namreč ob vstopu v osnovno šolo še nimajo razvitih strategij opazovanja 

slikovnega gradiva. Delo še vedno preveč poteka pod vodstvom učitelja, saj se ob 

samostojnem delu pojavljajo težave predvsem pri tem, da se učenci osredotočajo na 

nebistvene detajle, da ne sprejmejo slikovnega gradiva kot vira znanja, temveč kot 

motivacijsko sredstvo oziroma popestritev učenja. 

Predvsem pri pouku spoznavanja okolja bi morali učitelji pri delu s slikovnim gradivom 

uporabljati izdelane strategije, ki bodo učence naučile izluščiti čim več vsebinskih dejstev in 

podatkov iz določenega slikovnega gradiva. Pri tem se ne bi smeli osredotočiti samo na to, kaj 

učenci na sliki opazijo, ampak bi se morali učenci naučiti samostojno interpretirati slikovno 

gradivo ter dognanja povezati s predhodnim znanjem in izkušnjami. Šele taka obravnava 

slikovnega gradiva v učencih pusti določen pečat, samo slikovno gradivo pa postane 

didaktična osnova za pridobivanje novih znanj. 

Pri tem bi se učitelji morali zavedati pomena poznavanja likovnega jezika in vseh njegovih 

prvin, ki vplivajo na zaznavanje otrok, nujno je tudi povezovanje zaznav in opazovanega z 

učenčevim predznanjem in izkušnjami. 
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8.2 Cilj raziskave 

 

Cilj raziskave je bil uvesti strategijo opazovanja pri delu s slikovnim gradivom pri pouku 

spoznavanja okolja. Strategija je sestavljena na osnovi strategije opazovanja slikovnega 

gradiva na področju geografije. Sestavljena je preprosto in jo je moč izvesti v treh korakih. Pri 

tem se učenci naučijo strategije opazovanja, ki jo lahko uporabljajo pri vseh predmetnih 

področjih. V raziskavi smo se osredotočili na napredek učencev pri opazovanju slikovnega 

gradiva in na vpliv likovnih dejavnikov slikovnega gradiva na samo opazovanje. 

 

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalna vprašanja: 

- RV1: V čem bodo učenci po zaključku uvajanja strategije opazovanja napredovali pri 

opazovanju slikovnega gradiva? 

- RV1a: Ali bodo učenci celostno poimenovali vsebino slike? 

- RV1b: Ali bodo učenci uporabili izraze za prostorsko lokacijo? 

- RV1c: Ali bodo učenci ugotovili povezavo med elementi na sliki? 

- RV1d: Ali bodo učenci primerjali dogajanje na sliki z lastno izkušnjo? 

- RV1e: Ali bodo učenci povezali dogajanje na sliki z že osvojenim znanjem? 

- RV2: Kateri likovni dejavniki bodo vplivali na odgovore otrok? 

 

10 METODOLOGIJA 

10.1 Vzorec 

 

Raziskavo smo izvedli v šolskem letu 2012/2013 na eni od podružničnih šol na območju 

Gorenjske. Vanjo so bili vključeni vsi učenci drugega razreda, to je deset učencev, osem 

dečkov in dve deklici, v starosti sedem in osem let. 
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V raziskavi je sodeloval en učitelj, ki je bil natančno seznanjen s strategijo opazovanja 

slikovnega gradiva in ima deset let delovnih izkušenj pri delu v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju.  

Za izvedbo raziskave smo pridobili dovoljenje ravnatelja ter soglasje staršev sodelujočih 

otrok. Med raziskavo smo varovali identiteto vključenih učencev in jim s tem zagotovili 

anonimnost. 

 

10.2 Merski instrumentarij  

 

V raziskavi smo uporabili tri slike iz učbenika za spoznavanje okolja za drugi razred. Vse tri 

prikazujejo isto pokrajino, ki je predstavljena v treh različnih letnih časih. Slike predstavljajo 

zimo, pomlad in poletje. Želeli smo, da učenci s pomočjo teh slik spoznajo značilnosti 

vsakega letnega časa.  

S pomočjo opazovanja in opisovanja slik smo ugotavljali, ali so učenci: 

 celostno poimenovali vsebino slike; 

 uporabili izraze za prostorsko lokacijo; 

 ugotovili povezavo med elementi na sliki; 

 primerjali dogajanje na sliki z lastno izkušnjo; 

 povezali dogajanje na sliki z že osvojenim znanjem. 

 

Vsak učenec je posebej opazoval in opisoval posamezno sliko, njihova opažanja pa so se 

sproti zapisovala. Na podlagi zapisov smo ugotavljali napredek učencev pri opazovanju slike 

in njihovo doseganje zastavljenih ciljev. S pomočjo zapisov smo tudi ugotovili, kateri likovni 

elementi so najbolj vplivali na odgovore učencev. 
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10.3 Postopek zbiranja podatkov in potek akcijskega raziskovanja 

 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo – akcijsko raziskavo. Z metodo sekvenčne analize smo 

uvajali novo strategijo dela s slikovnim gradivom pri spoznavanju okolja v drugem razredu. 

Akcijsko raziskavo uvajanja strategije dela s slikovnim gradivom smo izvedli v šolskem letu 

2012/2013 in je potekala v dveh akcijskih korakih. 

 

10.4 Časovni razpored akcijskega raziskovanja 

 

Tabela 2: Prikaz časovnega razporeda akcijskega raziskovanja 

Koraki akcijskega raziskovanja Časovna izvedba 

 Ugotavljanje začetnega stanja December 2012 

Prvi akcijski korak Uvajanje strategije 

Urjenje strategije 

Januar, februar 2013 

Februar, marec 2013 

 Ugotavljanje napredka pri opazovanju 

slikovnega gradiva 

Marec 2013 

 

Drugi akcijski korak Dopolnjevanje in urjenje strategije April 2013 

 Ugotavljanje končnega stanja Maj 2013 

 

Na začetku smo ugotavljali začetno stanje pri opazovanju slikovnega gradiva pred uvajanjem 

nove strategije. Učenci so individualno opazovali sliko zimske pokrajine in opisovali, kaj 

vidijo. Odgovore učencev je učiteljica beležila, prav tako pa so se zabeležila tudi opažanja, ki 

so jih učenci podajali (pokazali so na posamezne dele slike, obrnili so se po pomoč k učitelju 

…). Na podlagi dobljenih rezultatov smo opravili analizo začetnega stanja oziroma ugotavljali 

pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri opazovanju slikovnega gradiva. 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

55 

 

V prvem akcijskem koraku smo sistematično uvajali novo strategijo. Pri tem smo uporabili 

slikovno gradivo v učbeniku za spoznavanje okolja. S strategijo opazovanja slikovnega 

gradiva smo učence seznanili z opazovanjem slik v treh korakih: gledati sliko (opaziti vse 

podrobnosti slike), brati sliko (povezati dogajanja na sliki) in interpretirati sliko (povezati 

videno z lastnimi izkušnjami in predhodnim znanjem). 

V naslednjem koraku smo zopet preverili način opazovanja slik. Učenci so zopet individualno 

opisovali sliko – tokrat pomladne pokrajine, njihovi odgovori in opažanja pa so se spet 

beležili.  

Po drugem preverjanju stanja smo se osredotočili na pomanjkljivosti učencev pri opazovanju 

in odpravljanju teh pomanjkljivosti. Tako smo v drugem akcijskem koraku izvajali urjenje 

strategije na primerih slikovnega gradiva v učbeniku. Usmerili smo se na urjenje prostorske 

sistematičnosti opazovanja slike ter na urjenje interpretacijskega dela strategije. Urili smo 

povezavo opazovanega z lastnimi izkušnjami in predhodnim znanjem. 

Sledilo je končno preverjanje stanja, ugotavljanje napredka otrok in analiza uvajanja nove 

strategije pri pouku spoznavanja okolja. Za končno preverjanje smo uporabili sliko iste 

pokrajine v poletnem času. 

Za preverjanje raziskovalnih vprašanj smo uporabili opazovanje, opazovanje z udeležbo in 

razgovor.  

 

10.5 Statistične obdelave 

 

Podatke, ki smo jih dobili s pomočjo kvalitativnih tehnik, smo obdelali po načelih 

kvalitativnega raziskovanja. Med akcijsko raziskavo je nastalo obsežno gradivo, ki smo ga 

najprej kronološko uredili, nato pa opazovanja zapisali. Pri zapisu je bila uporabljena 

parafrazirana oblika, saj je bilo uporabljenih veliko mašil in narečnih izrazov. Temu je sledila 

izvedba kvalitativne analize (Mesec, 1998). Besedila smo najprej kodirali, nato kode 

opredelili po kategorijah, jih analizirali in ovrednotili z vidika uspešnosti strategije.  
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

11.1 Ugotavljanje začetnega stanja 

 

Na začetku smo želeli ugotoviti, kako učenci pred uvajanjem strategije opazovanja slikovnega 

gradiva opazujejo sliko. Z opazovanjem te slike naj bi učenci spoznali značilnosti letnega časa 

zime.  

Osredotočili smo se na opazovalne kategorije, ki smo jih spremljali skozi celotno raziskavo. 

Tako smo pri učencih spremljali, ali sliki podajo naslov, torej ali jo celostno zaznajo, ali 

identificirajo posamezne elemente na sliki, ali jih prostorsko opredelijo in medsebojno 

povežejo, ali pri opazovanju slike podajo lastno izkušnjo ter ali povežejo dogajanje na sliki s 

predhodnim znanjem. Prav tako smo spremljali, kateri likovni dejavniki so vplivali na 

odgovore učencev. 

Učenci so posamezno in ločeno opisovali sliko zime. Vsi so dobili enako nalogo. Odgovoriti 

so morali na vprašanje: Kaj vidiš na sliki? Pri tem niso dobili nobenih dodatnih vprašanj ali 

navodil, kako naj sliko opisujejo. Njihove odgovore smo zapisali in kvalitativno obdelali. 
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Slika 8: Slika zime, ki so jo opazovali in opisovali učenci (Grošelj, Ribič, 2012, str. 34) 
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11.1.1 Rezultati opazovanja slike zimske pokrajine 

 

Opise slik učencev, ki so predstavljeni v prilogah magistrske naloge (priloge 1–10), smo 

analizirali s pomočjo predhodno določenih kategorij. Za posamezno kategorijo in skupno 

pojavljanje kod po posameznih kategorijah smo ugotovili takšno stanje. 

 

Tabela 3: Prikaz pogostosti pojavljanja kategorij in kod pri učencih pred uvajanjem strategije 

opazovanja 

Kategorije Pogostost pojavljanja kategorij – 

število učencev 

Pogostost pojavljanja kod po 

posamezni kategoriji pri vseh 

učencih 

Naslov 0 0 

Identifikacija elementov 10 252 

Prostorska opredelitev 8 50 

Povezava med elementi 9 55 

Lastna izkušnja 0 0 

Predhodno znanje 2 2 

Likovne značilnosti 7 27 

 

Prav nihče izmed učencev ni celostno opredelil dogajanja na sliki, tako da bi sliki dodelil 

naslov.  

Prav nasprotno pa so vsi učenci identificirali elemente na sliki. Vseh identificiranih elementov 

je bilo 252. Prav tako veliko, torej osem in devet učencev, je na sliki opredelilo dogajanje, ki 

je označilo kategoriji prostorska opredelitev in povezava med elementi. Skupaj pri vseh 

učencih je tudi število kod teh dveh kategorij na dokaj podobnem nivoju – učenci so elemente 

prostorsko opredelili 50-krat, medsebojno pa so jih povezali 55-krat.   

Nihče izmed učencev ni dogajanja na sliki povezal z osebno izkušnjo, le dva učenca sta v 

posameznem primeru opisa dogajanje povezala s predznanjem. 
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Pri sedmih učencih smo z analizo ugotovili, da so pri opisovanju slike opazili likovne 

značilnosti. Tako se 27-krat pojavi prepoznavanje likovnih značilnostmi, razen v enem 

primeru je to vedno prepoznavanje barve.  

 

Pri primerjavi kategorij smo ugotovili, da se je največ različnih kod pojavilo pri kategoriji 

identifikacija elementov. Pri naslovu in lastni izkušnji kod nismo določili. 

 

Tabela 4: Tabela kod, ki so se pojavile pri opisih slike učencev 

Kategorije Kode, ki se pojavijo pri opisih slike učencev 

Naslov / 

Identifikacija elementov naštevanje, oseba, žival, predmet, opis, količina 

Prostorska opredelitev prostor 

Povezava med elementi dogajanje 

Lastna izkušnja / 

Predhodno znanje napaka, vzrok-posledica 

Likovni dejavniki barva, oblika 

 

Nato nas je zanimala pogostost pojavljanja kod posameznih kategorij pri posameznih učencih. 

Ta tabela nam je pokazala velike razlike, ki so se pojavile med posameznimi učenci.  
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Tabela 5: Pogostost pojavljanja kod posameznih kategorij pri posameznih učencih pred 

začetkom uvajanja strategije 

Učenec/učenka 

Kategorija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Naslov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Identifikacija 

elementov 

10 64 24 14 34 18 42 15 15 15 

Prostorska 

opredelitev 

0 13 9 1 11 1 12 0 2 1 

Povezava 

med elementi 

7 11 9 1 9 1 7 6 5 0 

Lastna izkušnja 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Predhodno znanje 

 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Likovni dejavniki 

 

0 12 2 1 3 1 8 1 0 0 

 

Največje razlike med učenci so se pokazale pri kategoriji identifikacija elementov. Učenec 1, 

ki je prepoznal najmanj elementov, jih je prepoznal samo deset, učenka 2 pa je na sliki zimske 

pokrajine prepoznala 64 elementov. Še pet učencev je sliko kratko opisalo, njihovo število 

identificiranih elementov se je gibalo med 15 in 18. 

Pri prostorski opredelitvi smo opazili, da dva učenca elementov na sliki tudi v enem primeru 

nista prostorsko opredelila, še trije učenci pa so to storili v največ dveh primerih. Trije učenci, 

ki so pri opisovanju identificirali večje število elementov, so te elemente tudi večkrat 

prostorsko opredelili – od devetkrat do 13-krat. 

Razen enega učenca so vsi drugi pri opazovanju opazili povezavo med elementi, res pa je, da 

sta še dva učenca to opazila samo enkrat. Največ povezav, to je 11, je zopet ugotovila učenka, 

ki je prepoznala največ elementov. 

Lastna izkušnja je kategorija, ki je poleg naslova na sliki ni prepoznal nobeden od učencev. 

Predhodno znanje se pojavi pri dveh učencih, pri vsakem samo v enem primeru opisa. 

Likovne značilnosti pri štirih učencih ne vplivajo na opisovanje slike, saj jih v svojem 

opisovanju slike niso nikoli omenili, največkrat so prepoznane 12-krat pri učenki 2. 
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Razlike med učenci smo opazili med samim podajanjem opisa slike. Eden od učencev (učenec 

10) se je osredotočil samo na naštevanje elementov, ki jih je opazil na sliki, res pa je, da je vse 

te elemente na sliki tudi pokazal. Vsi ostali učenci so največ opisov podajali v povedih. Pet 

izmed njih je za opisovanje slike uporabljalo kratke, enozložne povedi. Te so predstavljale 

opise elementov na sliki, najpogosteje opise oseb in živali, kratko pa so elementom na sliki 

določili tudi dogajanje. Med opisovanjem se je v posameznih primerih pojavilo tudi 

naštevanje opaženih elementov. Obe učenki sta zelo natančno opisovali sliko oziroma 

posamezne elemente na sliki. Spuščali sta se v podrobnosti in pri tem uporabljali sestavljene 

povedi. Tako se je učenka 7 zelo posvetila opisovanju oseb. Natančno je opisovala njihova 

oblačila, pri tem je dosledno uporabila barve – Punčka, ki se drsa, ima rumeno jakno, rumene 

lase, rdečo kapo, zelen šal, modre hlače, bele drsalke ali pa Fant, ki je padel, ima modre 

hlače, rumene čevlje, rjavo bundo, rdeč šal, rdečo kapo. Učenka 2 je natančne opise uporabila 

tudi ob prepoznavanju drugih elementov – Snežak ima rumen lonec na glavi, z belimi pikami. 

Snežak ima oranžen korenček. Ima dve očesi in štiri kamenčke v ustih. Ta opis snežaka je 

podala na koncu, medtem pa je snežaka enkrat prej že opisala – Deklica gleda snežaka, snežak 

drži brezovo metlo. Snežak ima pet gumbov. 

Učenec 1 je na sliki opazil samo osebe in živali, ki jih je zelo kratko povezal v dogajanje. 

Tudi učenec 6 se je osredotočil bolj na naštevanje prepoznanih elementov, pri tem je, razen v 

primeru enega opisa, dosledno odgovarjal na učiteljičino vprašanje: Kaj vidiš na sliki? Tako 

je našteval traktor, plug, okrašena vrata, kako se otroci drsajo, jelena, tudi motorne sani. 

Podobno je začel odgovarjati tudi učenec 8, vendar je že v drugem opisu spremenil način 

opisovanja. 

Šest učencev je svoje opise začelo s prepoznavanjem elementov v osrednjem delu slike – 

štirje med njimi so se najprej osredotočili na traktor, dva sta svoj opis začela s 

prepoznavanjem dreves. Trije učenci so začeli svoje opise z elementi v zgornjem delu slike – 

dva učenca sta se osredotočila na osebi (fant, ki se sanka, in smučar), eden pa je začel z 

opisom gora. Samo eden izmed učencev je svoj opis začel na spodnjem delu slike, saj je 

najprej opazil hišo. 

Po prvem opisu sta samo dva izmed učencev sliko vsaj deloma sistematično opisovala. 

Učenec 5 je sliko opisoval od zgoraj navzdol, učenec 9 pa ravno nasprotno od spodaj navzgor. 

Vsi ostali učenci so pri svojih opažanjih preskakovali med posameznimi deli slike in se niso 

držali smeri opisovanja. Razen enega učenca je ostalih sedem preskakovalo med zgornjim in 
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spodnjim delom slike. Učenec 4 pa je začel opisovati sliko v osrednjem delu (Na drevesih ni 

listja), nato pa se je v svojem kratkem opisu osredotočil na elemente v spodnjem delu slike, le 

enkrat je opazil smučarja v zgornjem delu slike. 

Učenci so pri opisovanju slike imeli težave z uporabo pravega besedišča. Dva učenca sta 

imela težave pri prepoznavanju motornih sani, saj nista našla pravega izraza za poimenovanje. 

En učenec se je celo obrnil k učiteljici po pomoč (Učenec 8: Učiteljica, kako se že temu reče – 

motorne sani). Težave so imeli trije učenci tudi s poimenovanjem listavcev in iglavcev. 

Iglavce so poimenovali smreke, listavce pa so označili kot drevesa. Učenka 2 je listavce celo 

opisala kot drevesa, ki nimajo listov. Težave so imeli tudi pri prostorski umestitvi elementov, 

saj se je kar v dveh primerih pri opisu pojavil izraz stran od hiše, učenki 2 pa je težave 

povzročalo določevanje leve in desne strani (Zajček teče desno – ali je to desno?), pri 

prostorski umestitvi na sliki si je pomagala s pisanjem po zraku z desno roko. Učenec 8 je 

imel tudi težave pri poimenovanju drsalk. 

Učenec 5 je imel težave pri pomenu povedanega. O punčki pri snežaku je pripovedoval tako, 

kot da je oblečen snežak in ne punčka (Punčka gleda snežaka, ki ima zelene hlače). Nejasno 

besedišče je uporabil tudi učenec 6, ko je za opis dreves uporabil izraz suha drevesa. 

Nejasno se je opredelil tudi učenec 9, ko je na sliki samo opazil, da se eden vozi, pri tem pa ni 

povedal, ali je s tem mislil smučarja, sankača ali pa voznika v traktorju. Tega tudi ni pokazal. 

Pri opisovanju slike so učenci v posameznih primerih tudi napačno identificirali elemente. 

Učenka 2 je tako napačno poimenovala tovornjak, a se je tudi sama popravila, da ne gre za 

tovornjak, ampak za traktor. Ista učenka svojo napako popravi še enkrat pri opisovanju 

snežakovega lonca. Najprej reče, da je rumen z belimi pikami, nato se pravilno popravi, da je 

rdeč lonec.  

Ne popravi pa svoje napake, ko v gozdu za hišo vidi zajčka, ki ga na sliki dejansko ni. To 

podkrepi z ugotovitvijo, da se zajčka slabo vidi, ker je vse to. Prav tako je učenec 4 v ptičji 

hišici opazil ptička, čeprav ga v hišici ni. Še ena napaka se pojavi pri učencu 9, ko pove, da 

otroci zdaj gledajo zajčka, čeprav ga nihče ne gleda.  

Pri opisovanju slike so se učenci večkrat vrnili na že prepoznan element. Pri dveh učencih se 

je zgodilo, da sta dvakrat identificirala isti element – srnico in ptičjo hišico. Drugače pa so 

učenci identificirali določen element na sliki, v nadaljevanju pa so se vrnili nazaj na ta 

element in ga natančneje opisali ali pa mu določili dogajanje.   
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Med opaženimi likovnimi značilnostmi, ki so jih učenci opazili pri opisovanju slike, so bile 

skoraj izključno uporabljene barve. Med barvami je bila najpogostejša bela, pojavile pa so se 

tudi rdeča, oranžna, zelena, siva, modra in rjava. Barve so bile najpogosteje uporabljene pri 

opisovanju oblačil oseb. Enkrat se celo zgodi, da likovna značilnost postane središče opisa 

(Skozi vrata se vidi modro). V enem primeru je bila kot likovna značilnost omenjena tudi 

oblika (okrogel led). 
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11.1.2 Analiza stanja po prvem opazovanju slike – zimske pokrajine 

 

Učenci so za nalogo dobili opazovanje slike, ki je predstavljala zimsko pokrajino in dogajanje 

v zimskem času. Vsi so dobili enaka navodila, ki pa so jih različno upoštevali.  

Elementi na sliki so bili predstavljeni v poenostavljeni obliki, vendar na način, ki je bil 

otrokom popolnoma razumljiv. Učenci tako niso imeli težav pri prepoznavanju posameznih 

elementov na sliki.  

Štirje učenci so si pri opisovanju slike pomagali s kazanjem posameznih elementov. Dva 

učenca, ki sta se osredotočila na naštevanje stvari, sta ob naštevanju vse stvari tudi pokazala. 

Učenec 10 pa je kazanje na sliki uporabil samo v primeru, ko je imel težave z besediščem in 

je pomoč iskal pri učiteljici. Tako je pri učiteljici izvedel pravi izraz za pokazan element in ga 

takoj nato uporabil pri svojem opisovanju. 

 

Prav nihče izmed učencev ni celostno opredelil dogajanja na sliki, tako da bi sliki dodelil 

naslov. S tem so učenci dokazali, da niso sprejeli dogajanja na sliki kot celote, ampak so se 

osredotočili na posamezne elemente slike, s katerimi niso pojasnili pravega namena slike. 

Identifikacija elementov učencem ni predstavljala težav, saj so prav vsi na sliki prepoznali 

vsaj 10 elementov. Zanimivo je, da so učenci prepoznali različne elemente, kar štirje učenci 

pa so svoj opis slike začeli z rdečim traktorjem. Ta je s svojo barvo dominantno privlačil 

pozornost učencev. Rdeča barva traktorja je resnično izstopala iz bele pokrajine, ni pa 

prepoznavanje traktorja glavni namen pri prepoznavanju značilnosti zime. Res je, da so 

učenci v vseh primerih traktor pravilno povezali v dogajanje s pluženjem ceste, vendar je šlo, 

razen pri enem primeru, bolj za opis dogajanja, kot za iskanje vzroka, zakaj je tako. 

Menimo, da je element traktorja na sliki pritegnil preveč pozornosti učencev. Glavna naloga 

pri opazovanju slike, je bila določiti značilnosti letnega časa zime in ne naštevati 

prevladujočih elementov na sliki. 

Prav tako sta svoje opisovanje s prepoznavanjem elementov v osrednjem delu slike začela še 

dva učenca, ki sta na sliki prepoznala drevesa. Gre za velike elemente, ki zavzemajo velik del 

osredja slike. 
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Samo eden od učencev je svoj opis začel s prepoznavanjem elementa v spodnjem delu slike, 

čeprav je bilo dogajanje v tem delu slike opazovancem najbližje in je bilo tu predstavljenih 

tudi največ različnih elementov. Elementi v spodnjem delu slike so tudi najbolj nakazovali na 

različne značilnosti tega letnega časa.  

Iz tega smo lahko sklepali, da je bila likovna značilnost (rdeča barva pri traktorju) ali velikost 

elementa (drevo) prevladujoča značilnost, ki je učencem pritegnila začetno pozornost. Prav 

tako so pozornost privlačile tudi dejavnosti, ki so med otroki v tem letnem času pogoste – 

sankanje in smučanje. Te so skupaj z gorami pritegnile začetno pozornost kar treh učencev.  

Pri prostorski umestitvi elementov na sliki smo opazili, da ta učencem pri opisovanju slike ni 

bila primarnega pomena. V dveh primerih, ko sta učenca naštevala prepoznane elemente, sta 

ubesedenje prostorske lokacije nadomestila s kazanjem. Ostali učenci so uporabljali 

prostorsko umestitev elementov. Pri tem pa so imeli težave pri uporabi ustreznega besedišča. 

Tako se je kar dvakrat pojavil izraz stran od hiše, dreves. Ta izraz za prostorsko umeščanje ni 

ustrezen, pojavil pa se je pri dveh različnih učencih. 

Še večje težave so imeli učenci pri sistematičnosti opisovanja slike. Le dva učenca sta pri 

svojem opisovanju vsaj nakazala opisovanje slike v določeni smeri – od spodaj navzgor ali od 

zgoraj navzdol. Ostali učenci so pri svojih opisih preskakovali med posameznimi deli slike. 

To je bilo odvisno od elementa, ki jim je v tistem trenutku pritegnil največ pozornosti. Prav 

tako se je pri učencih med opisom pojavilo vračanje nazaj na že predstavljene elemente. 

Eden od učencev se je osredotočil samo na naštevanje stvari, ki jih je na sliki opazil. Teh 

stvari ni povezal v dogajanje. Ostali učenci pa so, vsaj v nekaj primerih, opažene stvari 

povezali tudi v dogajanje. Največkrat se je to zgodilo pri opisovanju dogajanja oseb. Prav 

tako so se pojavili opisi predmetov. Dolžina opisa posameznega učenca je bila pri opisovanju 

te slike odvisna od podrobnosti, ki jih je učenec opazil. Tako je daljši opis slike učenke 2 

vseboval mnogo podrobnosti o sliki, predvsem pa se je učenka pri posameznih prepoznanih 

elementih spuščala v opisovanje detajlov.  

Samo dvakrat smo pri opisih učencev ugotovili, da so povezali opaženo stanje na sliki s 

predhodnim znanjem, prav nihče izmed učencev pa ni povezal opazovanja slike z lastnimi 

izkušnjami. To nam je dokazalo, da učenci slike niso sprejeli kot vir novih spoznanj ali pa 

dogajanje na sliki vzeli kot izhodišče za pripovedovanje o lastnih izkušnjah tega letnega časa. 

Sliko so uporabili za popestritev pouka, vsak je na njej prepoznal elemente, ki so mu v tistem 
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trenutku pritegnili pozornost. Res pa je, da so trije učenci nakazali uporabo znanja, ko so pri 

svojem opisu navedli napačne trditve. Dva učenca sta umestila živali v njihov naravni prostor 

(zajca v gozd in ptico v ptičjo hišico), enemu pa je pozornost pritegnil zajec, ki je skakal med 

otroki. 

Likovne značilnosti slike so vplivale na opazovanje slike učencev. Med njimi je skoraj v 

celoti prednjačila barva, saj so jo učenci pogosto uporabili pri svojem pripovedovanju. Niso 

pa bile likovne značilnosti pomagalo, ki bi učencem pomagalo pri prepoznavanju značilnosti 

letnega časa, ampak samo pripomoček pri natančnem opisovanju. Zato so se barve največkrat 

pojavile pri opisovanju oblek, vozil in hiše. Prav s tega vidika menimo, da je bilo nekaj 

elementov na sliki motečih. Uporabljeni čisti barvi, rdeča in rumena, sta zelo pritegnili 

pozornost ob opazovanju – rdeč traktor, rdeče motorne sani, lonec na snežaku, otrokova 

obleka, rumene zavese in rumena ptičja hišica. Uporaba teh dveh barv pri naštetih elementih 

ne opozori na najpomembnejše značilnosti letnega časa – sneg, mraz, kratki dnevi. Menimo, 

da bi uporaba drugih, manj intenzivnih barv, manj pritegnila pozornost učencev na naštete 

elemente in bi se učenci ob opazovanju slike najprej osredotočili na druge značilnosti zime. 

Še ena neustreznost je svetlo zelena barva, ki so jo avtorji oziroma ilustratorji uporabili pri 

smrekah. Ta barva je bistveno presvetla in ne odraža dejanskega stanja v naravi. Pritegne pa 

pozornost učencev, kar lahko vodi v razgovor o listavcih in iglavcih, predvsem o tem, da 

večina iglavcev v zimskem času ne odvrže iglic in da drevesa zato ostanejo zelena. 

Kako lahko likovne značilnosti pritegnejo pozornost učencev, kaže tudi primer učenke 2, ki je 

povedala, da se skozi vrata vidi modro. Likovno značilnost je postavila v ospredje opisa, ni pa 

se poglabljala, kaj naj bi to tudi pomenilo.  

 

Izbrana slika v učbeniku je predstavljala pokrajino v zimskem času. Šlo je za zasneženo 

pokrajino, ki je sneg predstavila kot eno temeljnih značilnosti zime. Zato je na sliki 

prevladovala bela barva. 

Na sliki smo opazili nekaj nejasnosti, ki so pri natančnejši analizi postale moteče. Nekaj teh 

nepravilnosti so na svoj način opazili tudi učenci.  

Tako so se na sliki pojavile divje živali, ki so sredi dneva, ob vsem hrupu, ki so ga povzročali 

predstavljeni elementi na sliki, skakale v bližini ljudi. Menimo, da so avtorji želeli opozoriti 
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na to, da v tem letnem času živali pridejo bliže človeku. Vendar slika izkrivi dogajanje v 

resničnosti. Tako srne v resničnem svetu nikoli ne bi srečali blizu delujočim motornim sanem, 

pa tudi zajec ne bi skakljal med otroki, ki se drsajo in delajo snežaka. Pri opazovanju slike 

oziroma interpretaciji je zato naloga učitelja, da opozori na te nedoslednosti oziroma, da se z 

učenci pogovori, zakaj so stvari tako prikazane.  

Na te stvari sta posredno opozorila tudi dva učenca. Učenka 2 je na sliki opazila zajca, ki ga 

dejansko na mestu, kjer je pokazala, ni bilo. Zajca je pokazala v gozdu, pri tem pa razložila, 

da se ga slabo vidi, ker je na sliki vse to. Zajca je torej bolj pravilno umestila v prostor, kjer bi 

ga v naravi dejansko lahko srečali. Tudi učenec 9 je v svojem pripovedovanju nakazal, da z 

zajcem v sprednjem delu slike ni vse ravno prav. Zajec namreč skače med otroki, ki se igrajo. 

Pri tem na sliki nobeden izmed otrok ne gleda zajca, kot je opazil ta učenec. Tudi on je 

dogajanje prestavil v resnično življenje, kjer bi se otroci najverjetneje ozrli za zajcem, če bi 

sredi njihove igre pritekel mimo. 

 

Pri opisovanju učencev smo tudi ugotovili, da so se pojavile težave pri uporabi pravega 

besedišča. Učenci so iskali primerne izraze pri prostorski umestitvi elementov, največkrat 

opažena napaka pa je bila poimenovanje dreves, ki so se pojavili na sliki. Kar trije učenci so 

tako opaženo drevje razdelili na smreke in drevesa. Razlikovanje med iglavci in listavci so 

učenci spoznali že v prvem razredu, vendar tega znanja pri opisu slike ti trije učenci niso 

uporabili. 

Pri uporabi pravih izrazov za opis dreves je imel težave tudi učenec 6. Uporabil je izraz suha 

drevesa. Menimo, da s tem ni mislil na obliko dreves, ampak je listavce povezal s posušenimi 

rastlinami. Na ta način je želel opozoriti, da listavci na sliki nimajo listov. 

Nejasnost se pojavi tudi pri učencu 9. V svojem opisu je povedal, da se eden vozi. Pri tem ni 

razložil, koga je s tem mislil – tistega na smučeh, saneh, motornih saneh ali v traktorju. On 

sam je vedel, koga misli, vendar je z nenatančno opredelitvijo osebe pri poslušalcu povzročil 

dvom o natančnosti opisa. 

Prav tako se je nejasno izrazil tudi učenec 10. Kljub naštevanju elementov je prišlo do 

nejasnosti pri opisu hiše. Omenil je hišo in majhno hišo. Ker se je osredotočil le na naštevanje 

elementov, ni razložil, ali je mislil na dve hiši, ki sta prikazani na sliki, ali pa je prepoznal eno 

hišo in jo v drugi navedbi le opredeli kot majhno. 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

68 

 

Te težave pri opisovanju so nam nakazale, da je ob delu s slikovnim gradivom nujno treba 

posvetiti pozornost tudi uporabi pravilnega besedišča. Le ustrezno uporabljeno besedišče nam 

pokaže, ali učenci pravilno razumejo dogajanje na sliki. To pa je naloga učitelja, da opozarja 

na napake v besedišču, ponudi uporabo ustreznejših besed ali s slikovnim gradivom širi 

besedni zaklad učencev. 

 

Pri analiziranju odgovorov učencev smo ugotovili, da je učenec 1 na sliki opazil samo osebe 

in živali. Povezal jih je v dogajanje, saj je vsem opredelil, kaj delajo. 

Učenka 2 je imela izmed vseh učencev najdaljši opis. Menimo, da se je pri opisovanju preveč 

posvečala podrobnostim, ki za prepoznavanje značilnosti letnega časa niso primarnega 

pomena (npr. opazila je neenakomerno odrezano ograjo, kjer so deske ena bolj gor in druga 

bolj dol, pri traktorju je opisovala veliko in majhno gumo). Deklica je želela prepoznati čim 

več elementov na sliki, ko pa elementov ni več prepoznala na novo, se je vračala na že 

omenjene elemente in jih je dodatno pojasnjevala – opisovala, udejanjila. Sama je prepoznala 

nekaj napak, ki jih je povedala med opisovanjem. Napake je popravila, pri tem pa je ves čas 

iskala pozornost učiteljice. Pozornost je iskala tudi z glasnim komentiranjem in v posameznih 

primerih s kazanjem elementov na sliki. 

Učenec 3 je podal svoj opis v zelo kratkih povedih. Med opisom je iskal tudi pomoč 

učiteljice, ker ni našel pravega izraza za prikazani element.  

Učenec 4 se je v svojem kratkem opisu bolj osredotočil na dogajanje v spodnjem delu slike, 

kar je glede na postavitev elementov na sliki najbolj logično. 

Učenec 5 je začel z opisovanjem v zgornjem delu slike. Pri izražanju je imel kar nekaj težav, 

saj povedi niso izražale tistega, kar je on verjetno mislil (pri gozdu je hišica, ki se kadi). 

Deček ima govorno napako, zato so se pri njem pojavile težave pri ubeseditvi videnega. 

Učenec 6 je dosledno odgovarjal na učiteljičino zastavljeno vprašanje. Je zelo sposoben 

učenec, ki pa zavrača dejavnosti, v katerih ne vidi pravega smisla in s tem tudi kljubuje 

učiteljici.  

Tudi opis učenke 7 je bil dolg. Učenka je sliko opisovala v povedih, le enkrat je med opisom 

element samo omenila. Nekaj težav je imela z besediščem, saj ni našla pravih izrazov za 

prostorsko lokacijo in listavce. Pri opisovanju slike je zelo hitela, kjer tudi lahko iščemo vzrok 
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za težave pri uporabi besed. Zelo natančno je opisala osebe in hišo v spodnjem delu slike, pri 

tem je uporabila barve. Deklica je zelo aktivna in priljubljena med sošolci, zelo lahko 

navezuje stike. To je lahko eden od razlogov, da so jo pri opisovanju bolj pritegnile 

predstavljene osebe. 

Pri učencu 8 smo opazili, da mu je v njegovem kratkem opisu kar dvakrat pritegnila pozornost 

srna, učenec 9 pa je bil pri svojem opisu enkrat čisto nejasen. 

Najkrajši opis slike je podal učenec 10. On je samo prepoznal elemente na sliki, pa še med 

temi prepoznanimi elementi je ptičjo hišico omenil dvakrat. Gre za učenca, ki pri pouku 

potrebuje veliko spodbud. Zelo mu je neprijetno, če pred drugimi pokaže svoje neznanje. 

Deloma se je to izkazalo tudi pri opisovanju te slike, saj je samo naštel najbolj očitne 

elemente na sliki, ni pa se spuščal v pojasnjevanje dogajanja. 

 

Glede na vse opaženo in v povezavi s strategijo dela s slikovnim gradivom smo ugotovili, da 

so se učenci omejili le na videnje in branje slike. Nihče izmed njih ni prešel na interpretiranje 

slike, kar je eden od glavnih namenov uporabe slikovnega gradiva pri pouku. Nalogo za 

opisovanje slike so učenci vzeli kot izziv povedati čim več stvari, ki jih vidijo na sliki. Prav 

nihče ni uporabil slike za ugotavljanje značilnosti letnega časa zime, čemur je slika v 

učbeniku namenjena. Tako niso izrabili prednosti slikovnega gradiva, ki je odličen vir pri 

pridobivanju znanja, ampak so slikovno gradivo sprejeli kot popestritev dogajanja med 

rednim poukom. 
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11.2 Prvi akcijski korak – uvajanje strategije 

 

Po ugotovljenem stanju opazovanja slike smo začeli z uvajanjem strategije za opazovanje 

slikovnega gradiva. Uvajanje strategije se je začelo s seznanitvijo učencev s samim potekom 

opazovanja, nato pa je sledilo urjenje posameznih korakov strategije. Uvajanje strategije je 

potekalo pod vodstvom učiteljice, urjenje posameznih korakov pa je bilo v večji meri odvisno 

od samostojnega opazovanja učencev. 

 

1. Vodeno opazovanje slike 

Po ločenem opazovanju slike smo z učenci izvedli vodeno opazovanje. S pomočjo 

učiteljičinih vprašanj so učenci opazovali sliko in se seznanjali z značilnostmi zime. 

 

Prvi korak pri uvajanju strategije: Kako »vidimo« sliko?  

Na začetku smo učence z vprašanji vodili k čim bolj natančnemu opazovanju slike.  

Začeli smo z nalogo: Kako bi sliki dali naslov? 

Najprej smo učence pozvali, naj pogledajo sliko v celoti in povedo naslov slike. Povedo naj 

prvo asociacijo, ki jim pada na pamet ob gledanju slike. 

Odgovori učencev: Zima, zimsko veselje, pozimi, zimski prazniki, igranje na snegu, sneg. 

Pazili smo, da nismo opozarjali na napačne naslove, saj pri celostnem doživljanju slike 

napačnih poimenovanj dejansko ni. Učenci niso imeli težav pri podajanju naslovov, saj so vsi 

odgovori vsebinsko ustrezali dogajanju na sliki. 

 

Naslednja naloga, ki so jo dobili učenci, se je osredotočila na opisovanje vsega, kar vidijo na 

sliki. Pri tem smo učence opozorili, naj bodo pozorni na to, kje kakšna stvar stoji, da jo bomo 

točno lahko umestili na sliko. Za opisovanje slike smo najprej ponovili prostorske izraze, ki 

naj jih uporabijo pri svojih opisih – levo-desno, spredaj-zadaj, pred, med, ob, poleg, za. 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

71 

 

Učenci so natančno opisovali posamezne dele slike. Pozorni so bili predvsem na prostorsko 

umestitev predmetov in sistematično opisovanje slike od spodaj navzgor. Tu je nekaj njihovih 

odgovorov: 

- Spodaj desno se dva otroka drsata. Oblečena sta v topla oblačila. Eden od otrok je 

padel na ledu. 

- Zraven ledu dva otroka delata snežaka. Ta je vesel, na glavi ima lonec, zraven sebe 

ima metlo. 

- V desnem kotu je hiša, iz katere se kadi. V hiši imajo rumene zavese in okrašena vrata. 

- Med hišo in bregom je cesta, na kateri je rdeč traktor. Notri sedi gospod, ki pluži sneg. 

- Za cesto je hrib. Na levi strani so smreke in drevesa. Nimajo listov. 

- Na hribu se deček vozi z motornimi sanmi, zraven njega teče srna. Na bregu čisto 

zadaj se en otrok smuča, drugi pa sanka. 

- Čisto v ozadju so zasnežene gore. 

Med opisovanjem slike smo na tablo zapisovali izraze, ki so jih povedali učenci, popravili pa 

smo tudi nepravilne izraze, ki so jih uporabili pri opisovanju (smreke in drevesa – pogovor o 

listavcih in iglavcih).  

Prvi korak pri uvajanju strategije učencem ni povzročal težav. Tako zajemanje celostnega 

dogajanja kot identificiranje elementov na sliki so učenci opravili hitro in natančno, pri 

njihovih odgovorih se niso pojavljale večje napake. 

 

Drugi korak pri uvajanju strategije: Kako »beremo« sliko? 

V tem delu smo z učenci skušali povezati dogajanje na sliki. Na tej stopnji se nismo 

osredotočili le na opisovanje predmetov na sliki, ampak na ugotavljanje, kaj se na sliki 

dogaja. Otroke smo na dogajanje na sliki vodili z vprašanji, na katere so odgovarjali: 

Kaj dela traktor? 

Kaj delajo otroci? 

Kakšna je hiša? 

Kaj delajo živali? 
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Učenci so odgovarjali na vprašanja in s tem opredeljevali dogajanje na sliki.  

Tudi ta korak uvajanja nove strategije učencem ni povzročal preglavic. Brez težav so povezali 

dogajanje na sliki, res pa je, da so delali pod vodstvom učiteljice in so bili opozorjeni na 

pomembne elemente slike, ki so nujni za interpretacijo v naslednjem koraku opazovanja.  

 

Tretji korak pri uvajanju strategije: Kako »interpretiramo« sliko? 

Na tej stopnji opazovanja slike so učenci odgovarjali na vprašanja, zakaj so stvari 

predstavljene tako, kot so. Dogajanje na opazovani sliki so skušali povezati s predznanjem, ki 

so ga imeli o letnem času zimi. 

Pri interpretaciji slike smo jim pomagali z vprašanji: 

Katera barva prevladuje na sliki? 

Zakaj prevladuje bela barva? 

Kdaj pada sneg? 

Koliko snega opazite na sliki? 

Kaj delajo otroci na sliki? 

Kako so oblečeni? 

Zakaj so tako oblečeni? 

Kakšna je hiša na sliki? 

Zakaj je okrašena? 

Kateri čas potem prikazuje slika? 

Katere živali opaziš na sliki? 

Ali so to domače živali? 

Zakaj opazimo živali tako blizu ljudi? 

Kako še skrbimo za živali pozimi? 
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Učenci so posamezno odgovarjali na vprašanja. Pri tem smo morali določiti, kdo bo 

odgovarjal na posamezno vprašanje, saj odgovori učencev niso bili več tako spontani. 

 

Nato smo skušali ugotoviti še vtise učencev o sliki in dogajanju na sliki, letnem času. Pri tem 

smo si pomagali z naslednjimi vprašanji: 

Kakšno pokrajino prikazuje slika? 

Ali je podobna tej, v kateri mi živimo? 

Kaj vse pa mi počnemo pozimi? 

Kako pa se pri nas pripravljamo na praznovanje novoletnih praznikov? 

Ali ti je ta čas všeč? Zakaj tako? 

Ali je pozimi vedno tako, kot prikazuje slika? 

Na tej stopnji smo dogajanje na sliki povezovali z lastnimi izkušnjami učencev. Vprašanja 

smo zastavljali tako, da smo vnaprej določili učenca, ki bo odgovarjal na zastavljeno 

vprašanje. Ostali učenci so sošolca pri odgovoru dopolnjevali, pri tem pa so zopet potrebovali 

kar nekaj spodbud s strani učiteljice, ki je vodila opazovanje slike. 

Največ težav so imeli učenci pri vprašanju, ki se je navezovalo na primerjanje pokrajine na 

sliki in pokrajine, v kateri živijo. Na začetku niso opazili podobnosti med pokrajinama, saj 

točno take pokrajine, kot je predstavljena na sliki, ni v njihovi okolici. Ob spodbudah, da 

poiščejo podobne elemente, ki se pojavljajo v obeh pokrajinah, so našli kar nekaj podobnosti: 

cesta, hribi, gore, hiše, ptičje krmilnice. 
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Na podlagi odgovorov učencev smo sestavili miselni vzorec o značilnostih zime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri naslednjih nalogah smo uporabili slikovno gradivo, ki smo ga našli v učbeniku za 

spoznavanje okolja. Vse slike so bile povezane z zimo kot obravnavanim letnim časom. Ob 

posamezni sliki smo urili samo posamezne korake strategije opazovanja slikovnega gradiva, 

oziroma smo določenim korakom dali večji poudarek. 

 

 

ZIMA 

21. 12.–21. 3. 

MRAZ 

SNEG 

KRATKI DNEVI, 

DOLGE NOČI 

ŽIVALI TEŽKO 

NAJDEJO HRANO 

SKRB ZA PTICE 

LISTAVCI 

BREZ LISTOV 

IGLAVCI ZELENI 

IGRE NA SNEGU: 

SANKANJE, 

SMUČANJE,       

DELAMO SNEŽAKA 

 

NOVOLETNI 

PRAZNIKI 

Slika 9: Miselni vzorec, ki je nastal ob opazovanju slike pod vodstvom učiteljice 

TOPLA  

OBLAČILA 
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2. Urjenje celostnega opazovanja dogajanja na sliki 

Ob novi sliki smo urili celostno opazovanje dogajanja na sliki. To smo delali tako, da smo 

sliki določevali naslov. Zopet smo uporabili sliko iz učbenika za spoznavanje okolja.  

 

Slika 10: Slika družine ob praznovanju, ki smo jo uporabili za urjenje opazovanja celostnega 

dogajanja na sliki (Grošelj, Ribič, 2012, str. 37) 

Vsi učenci so zaznali praznično dogajanje na sliki in podali naslove: 

Prazniki, Božič, Družina pri praznovanju, Odpiranje daril, Dedek in babica na obisku, Veseli 

prazniki, Vesela družina, Novo leto, Praznovanje, Veselje doma, Darila. 

Učenci so podajali naslov slike brez spodbud učiteljice in so govorili drug čez drugega. Sliki 

so dali celo več kot en naslov. To je bil dokaz, da so ob opozorilu brez težav celostno zajeli 

dogajanje na sliki in pravilno poimenovali opazovano dogajanje. 

 

3. Urjenje prostorskega opredeljevanja, izražanja lastnih izkušenj in povezave s predznanjem 

Naslednja naloga, ki so jo dobili učenci, je bila prostorska opredelitev dogajanja na isti sliki. 

Dobili so navodila, naj uporabljajo čim več različnih predlogov, za opredelitev kraja 

dogajanja, te predloge smo zapisali tudi na tablo: levo, desno, spredaj, zadaj, med, ob, pred, 

za, pod, na … 

Učenci so natančneje opredeljevali dogajanje na sliki. Tu je nekaj primerov: 

Hčerka sedi ob očku. 
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Starejši sin sedi pred mamico. 

Dedek in babica sedita na stopnicah. 

Levo od dedka stoji mlajši sin. 

Za družino je postavljena novoletna jelka. 

Na oknu visi venček, ki je lepo okrašen. 

Darila so pod smreko in nekaj jih imajo že v rokah. 

Vsi sedijo na tleh. 

Tudi ta del urjenja nove strategije učencem ni povzročal težav. Stanje na sliki so natančno 

opredelili, pri tem so uporabljali predloge, ki so jim poznani, saj je uporaba teh predlogov 

prisotna tudi pri drugih predmetih – matematiki in slovenščini. 

 

Po prostorski umestitvi posameznih elementov so učenci dobili nalogo, da povedo, kaj jim je 

na sliki všeč in kaj ne. S to nalogo so se osebno povezali z dogajanjem na sliki in že 

pripovedovali tudi o lastnih izkušnjah, 

Primer opisov: Učenka 7 – Meni je zelo všeč, kaj se dogaja na sliki. To so prazniki, ko je 

prišel Božiček in prinesel darila. Meni je tudi všeč, ko dobim darila, ne samo od Božička, tudi 

za rojstni dan in tako. Darila so zelo lepo zavita v papir, imajo pentljice. Ni mi pa všeč, da 

sedijo na tleh. Dedek in babica bosta težko vstala, pa hrbet ju bo bolel. Lepo se imajo, ker so 

vsi nasmejani. 

Učenec 4 – Všeč mi je, da sta zraven daril tudi dedek in babica. Pri nas doma sta tudi zmeraj 

zraven, ko Božiček prinese darila.  

Učenec 8: Všeč mi je, ker so veseli. 

Učenci so to nalogo sprejeli različno. Obe učenki sta brez težav povedali, kaj jima je bilo všeč 

na sliki in pri tem podali tudi lastno izkušnjo. Težje se je v dogajanje na sliki vživel učenec, 

saj je odgovoril zelo kratko in še to ob dodatni spodbudi učitelja.  
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Naslednja naloga je še bolj posegla v interpretacijo slike in v povezavo s predhodnim 

znanjem. Učenci so dobili nalogo, da povedo, zakaj se dogajajo stvari na sliki. Tako so 

pripovedovali o praznikih, da takrat okrasimo domove z novoletnimi jelkami in da pod 

jelkami dobimo darila, ki jih prineseta Božiček in Dedek Mraz. Ob tej priložnosti smo se 

spomnili na še enega dobrega moža – na Miklavža, ki tudi nosi darila. 

Dogajanje smo tudi časovno opredelili. Gre za božični ali novoletni dan, torej za dogajanje v 

času zime. 

Pri urjenju interpretativnega dela strategije so učenci potrebovali nekaj več spodbud s strani 

učiteljice. Učenki sta bolj samostojno sodelovali, medtem ko sta dva učenca odgovarjala samo 

na vprašanje, ki je bilo direktno zastavljeno njima. Odgovori so bili v tem primeru kratki. 

Ta slika je bila zelo primerna za ugotavljanje ene od značilnosti zime, t.j. božično novoletnih 

praznikov. Učenci so spoznali značilnosti praznikov, običajev, ki so povezani s praznovanji, 

izrazili so tudi svoje občutke ob doživljanju praznikov. Prav vsi so se pozitivno opredelili do 

dogajanja na sliki. 

 

4. Urjenje natančnega opazovanja slike  

Natančno opazovanje slike je nujno pri vseh korakih strategije opazovanja. Učenci morajo 

pravilno prepoznati čim več elementov, ki se na sliki pojavijo. Te elemente potem povezujejo 

v dogajanja in uporabljajo pri interpretaciji slike ter iskanju namena. 

 

 

Slika 11: Slika značilnosti zime, ki smo jo uporabili za urjenje natančnega opazovanja. 

(Grošelj, Ribič, 2012, str. 38) 
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Natančno opazovanje ob tej fotografiji smo zastavili nekoliko drugače. Učenci so najprej 

nekaj minut fotografijo opazovali v tišini. Pred tem so dobili navodila, naj si fotografijo čim 

natančneje ogledajo in zapomnijo čim več elementov, ki so na fotografiji. Po opazovanju smo 

sliko zakrili. 

Ne da bi gledali fotografijo, so morali učenci rešiti naslednje naloge: 

Kakšen je lahko naslov slike: Družinske zimske radosti ali Živali pozimi? 

Koliko oseb je bilo na sliki? 

Na kateri strani fotografije je bila deklica v rdeči bundi – na levi ali na desni? 

Kdo se je na snegu igral z otrokoma – oči ali mami? 

Iz koliko kep je družina sestavila snežaka? 

Katera drevesa ste opazili na fotografiji? 

Zakaj vsa drevesa niso zelene barve? 

Zakaj so osebe na fotografiji tako oblečene? 

Na kaj si se še spomnil, ko si gledal fotografijo? 

 

Učenci so odgovarjali na vprašanja. Odgovori so bili nekajkrat napačni, predvsem pri 

vprašanju o lokaciji deklice na fotografiji niso vedeli pravilnega odgovora. 

Fotografijo smo nato še enkrat natančno opazovali in odgovarjali na vprašanja. 

S to nalogo smo učence želeli opozoriti, kako pomembno je natančno opazovanje slike in 

ustvarjanje spominskih slik že ob samem gledanju. Učenci namreč niso vnaprej dobili 

zastavljenih nalog, zato jim je bilo vse dogajanje enako pomembno.  

Pri tej vaji smo opazili primanjkljaj pri prostorskem opredeljevanju elementov na sliki, saj so 

podajali napačne odgovore pri lociranju deklice v rdeči bundi. Prav tako je bilo nekaj 

odgovorov napačnih tudi pri prepoznavanju očeta ali matere.  
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11.3 Ugotavljanje stanja po končanem prvem akcijskem koraku 

 

Po prvem akcijskem koraku, uvajanju strategije dela s slikovnim gradivom in urjenjem 

posameznih delov strategije smo izvedli vnovično ugotavljanje stanja opazovanja slike pri 

učencih. 

Za opazovanje smo uporabili sliko pomladi v učbeniku za spoznavanje okolja v drugem 

razredu. Slika je predstavljala isto pokrajino, kot je bila na sliki z zimo, le da je bila tokrat 

pokrajina predstavljena v pomladnem času. Učenci so zopet vsak posebej opazovali sliko. 

Tokrat so dobili nalogo, da povedo, kaj je predstavljeno na sliki. Dobili so skupna navodila, v 

katerih smo jih opozorili na strategijo opazovanja slikovnega gradiva, ki smo jo vadili v 

prejšnjem obdobju. 

Dodatnih navodil ali podvprašanj učenci niso dobili. 

Odgovore učencev smo zapisali in zopet kvalitativno obdelali. Uporabili smo iste kategorije, 

ki smo jih uporabili pri opazovanju slike zime. Dodati smo morali le nekaj kod, ki so 

zaznamovale opise učencev, ki se pri opisovanju zime niso pojavili. Tako smo dodali kode, 

kot so dvom, domneva, občutje. 
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Slika 12: Slika pomladi, ki so jo opazovali učenci po opravljenem prvem akcijskem koraku 

(Grošelj, Ribič, 2012, str. 56)  
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11.3.1 Rezultati opazovanja slike pomladne pokrajine 

 

Po drugem opisovanju slike – pomladne pokrajine, smo ugotovili, da so vsi učenci 

napredovali v svojih opisih, saj smo razen pri treh kategorijah kode za posamezno kategorijo 

ugotovili pri vseh desetih učencih.  

 

Tabela 6: Prikaz pogostosti pojavljanja kategorij in kod pri učencih po izvedenem prvem 

akcijskem koraku 

Kategorije Pogostost pojavljanja 

kategorij – število učencev 

Pogostost pojavljanja kod 

po posamezni kategoriji pri 

vseh učencih 

Naslov 10 10 

Identifikacija elementov 10 218 

Prostorska opredelitev 8 41 

Povezava med elementi 10 58 

Lastna izkušnja 9 32 

Predhodno znanje 10 44 

Likovni dejavniki 9 47 

 

Tokrat so prav vsi učenci sliki dodelili naslov in s tem celostno zajeli dogajanje na sliki. 

Lahko so si pomagali tudi z napisom, ki je na opazovani sliki. 

Enako kot pri opazovanju zimske pokrajine so se tudi v tem primeru učenci najbolj 

osredotočili na identifikacijo posameznih elementov slike. Vseh deset učencev je tako 

identificiralo 218 elementov na sliki, kar pa je 34 prepoznanih elementov manj kot v primeru 

zime. Prav tako so na sliki opažene elemente vsi učenci medsebojno povezali in dogajanje na 

sliki povezali s predhodnim znanjem. Pri tem se pri povezavi med elementi pojavi več kod kot 

pa pri uporabi predhodnega znanja. 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

82 

 

Po 9 učencev je v svoje opisovanje slike vključilo lastno izkušnjo in likovne značilnosti, bolj 

pogosto so uporabili likovne značilnosti.  

Prostorska opredelitev prepoznanih elementov na sliki se pojavi pri le osmih učencih. 

 

Tabela 7: Tabela kod, ki so se pojavile pri opisih slike učencev po izvedenem prvem 

akcijskem koraku 

Kategorije Kode, ki se pojavijo pri opisih slike učencev 

Naslov naslov 

Identifikacija elementov naštevanje, oseba, žival, predmet, opis, količina 

Prostorska opredelitev prostor 

Povezava med elementi dogajanje 

Lastna izkušnja občutek, izkušnje, domneva, mnenje, vtis 

Predhodno znanje znanje, vzrok-posledica, napaka, dvom, 

primerjava 

Likovni dejavniki barva, oblika, svetlo-temno 

 

Pri kodiranju smo uporabili iste kategorije kot pri opisovanju zimske pokrajine. Morali smo 

uvesti nove kode pri kategorijah naslov, lastna izkušnja in predhodno znanje. Tako smo pri 

lastni izkušnji dodali kode občutek, izkušnje, domneva, mnenje, vtis, pri kategoriji predhodno 

znanje smo dodali napaka, dvom, primerjava, pri likovnih značilnostih pa svetlo-temno. 

Največ kod se je še vedno pojavilo pri kategoriji identifikaciji elementov. 
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Tabela 8: Pogostost pojavljanja kod posameznih kategorij pri posameznih učencih po 

izvedenem prvem akcijskem koraku 

Učenec/učenka 

Kategorija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Naslov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Identifikacija 

elementov 

34 22 32 12 26 16 38 13 15 10 

Prostorska 

opredelitev 

5 6 4 3 8 8 1 / 6 / 

Povezava 

med elementi 

5 13 4 6 3 4 7 2 7 7 

Lastna izkušnja 

 

6 9 1 1 1 8 2 / 3 1 

Predhodno znanje 

 

4 4 3 3 4 7 4 3 7 5 

Likovni dejavniki 

 

3 1 11 2 5 1 15 6 3 / 

 

V tej tabeli smo prikazali razlike med posameznimi učenci, saj smo predstavili število kod, ki 

so se pojavile pri učencih pri posamezni kategoriji. 

Prav vsi učenci so celostno prepoznali dogajanje na sliki in ji podali naslov. Sedemkrat so jo 

poimenovali Pomlad, enkrat To je pomlad, v dveh primerih pa se je v naslovu pojavil 

pridevnik, ki je sliko povezal z lastno izkušnjo ali predznanjem – Zabavna pomlad in Cvetoča 

pomlad.  

Največje število kod se prav pri vseh učencih pojavi v kategoriji identifikacija elementov. 

Razlike med učenci niso več tako velike kot pri opisovanju zimske pokrajine, saj ima 

učenec 10, ki je prepoznal najmanj elementov, 10 elementov, učenka 7 pa jih je na sliki 

prepoznala največ, t.j. 38.  

V primerjavi z opazovanjem zimske pokrajine ugotovimo, da sta dva učenca na sliki 

prepoznala več elementov kot pri prvem opazovanju, en učenec je prepoznal enako število 
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elementov, sedem učencev pa je na sliki prepoznalo manj elementov. Najbolj očiten padec je 

pri učenki 2, ki je pri zimski pokrajini prepoznala 64 elementov, pri pomladni pa le 22. 

Pri ugotavljanju prostorske umestitve elementov na sliki smo ugotovili, da dva učenca 

elementom še vedno nista določila prostora na sliki. Učenec 8 elementov že pri prvem 

opazovanju ni umeščal v prostor, medtem ko je učenec 1, ki pri opisovanju zime tega ni počel, 

tokrat elemente petkrat prostorsko umestil na sliko. Prostorske opredelitve tokrat ni uporabil 

še učenec 10, ki je pri opisovanju zime to storil samo enkrat. Vsi ostali učenci so elemente na 

sliki prostorsko opredelili manj kot desetkrat. 

Povezavo med elementi so pri tokratnem opazovanju ugotovili prav vsi učenci, tudi 

učenec 10, ki pri opisu zimske pokrajine tega ni storil. Največ teh povezav je ugotovila 

učenka 2, in to kljub temu, da je na sliki prepoznala bistveno manj elementov kot v prvem 

opisovanju zime. Kar pet učencev je pri opisovanju dogajanja v spodnjem delu slike osebe, ki 

so tu predstavljene, povezalo v družino. Govorili so o babici, očku, mamici, bratcu in sestrici. 

Niso pa vsi oseb enako prepoznali. Poleg očeta so na vrtu lahko prepoznali dva otroka, brata 

in sestro, ali pa so v enem izmed otrok prepoznali mater. 

Razen pri enem učencu, učencu 8, se pri vseh drugih pojavijo opisi slike, ki so povezani z 

lastno izkušnjo učenca. Največ teh opisov sta podala učenka 2 ter učenec 6, ki sta lastno 

izkušnjo vključila po devetkrat oziroma osemkrat. Med učenci jih je pet lastno izkušnjo 

povezalo z dogajanjem, ki so ga opazili na sliki. Kar v treh primerih je bilo to v povezavi s 

tekačem, saj so rekli, da spomladi tudi oni tečejo. Štirje so podali tudi izkušnjo, za katero niso 

našli ustreznega elementa na sliki. Tako je učenec 4 poleg teka pomlad povezal še z 

nogometom, učenec 6 ima v tem letnem času rojstni dan, z družino začnejo hoditi v gore, 

učenec 9 se ni navduševal nad grabljenjem trave, ki ga mora opravljati pomladi, učenec 10 pa 

je z nami delil izkušnjo, da je njegov ati začel delati teraso.  

Povezave s predhodnim znanjem se pojavijo pri vseh desetih učencih. Tokrat sta po sedem 

takih povezav pri opisovanju slike povedala učenca 6 in 9. Tudi ostali učenci so vsaj v treh 

primerih dogajanje povezali s predhodnim znanjem. Največkrat so dogajanje na sliki povezali 

s toplejšim vremenom, v primerjavi z vremenom v zimskem času, s tem pa so povezali tudi 

drugačna oblačila ter dejavnosti, ki jih opravljamo pomladi. Učenec 6 se je pri svojem 

opisovanju, kjer je izkazal svoje predhodno znanje, najmanj opiral na dogajanje na sliki. 

Pomlad je povezal s prebujanjem živali, ki v zimskem času spijo, primerjal je zimo in pomlad 

ter ugotovil, da zimskih oblačil ne potrebujemo več. Učenec 9 je uporabil primerjavo 
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dogajanja na sliki z dejanskim stanjem v naravi (Bolj toplo je že. Tako kot sedaj pri nas.), tudi 

učenec 10 je omenil živali, ki pozimi spijo, ter primerjal sliko z zimsko pokrajino – ni več 

zasneženo. Učenka 2 je v svojem opisovanju slike tudi nakazala namen, zakaj je slika v 

učbeniku predstavljena (Naučiti se moramo, da je pomlad skoraj najlepši čas v letu).  

Razen učenca 10 je vseh devet drugih učencev pri svojem opisovanju slike opazilo tudi 

likovne značilnosti predstavljene slike. Zopet je v veliki večini prevladovalo prepoznavanje 

barv, samo v enem primeru se pri opisu pojavi tudi prepoznavanje oblike (Gore so podobne 

glavi). Med barvami je največkrat omenjena rumena, sledita siva in zelena. Z rumeno barvo 

so učenci opisovali hišo in balon, s sivo cesto, ograjo in gore, zeleno so uporabili za 

opisovanje dreves. Barve, ki so jih opazili učenci, so bile še rdeča, modra, oranžna, rjava in 

bela. Med likovnimi značilnostmi se pojavi tudi razločevanje svetlo-temno, saj so trije učenci 

uporabili izraza temno in svetlo zeleno pri opisovanju dreves – temno zeleno za smreke in 

svetlo zeleno za listavce. 

 

Tudi tokrat so se pojavile razlike v načinu opisovanja med učenci, a razlike niso bile več tako 

velike. Vsi učenci so namreč sliko opisali v povedih, pri opisih so kratke povedi uporabljali le 

učenci 1, 3 in 8. Tudi učenec 10, ki je pri opisovanju zimske pokrajine samo identificiral 

elemente na sliki, je tokrat sliko opisoval v povedih. Samo pri dveh učencih se pojavi, da med 

opisovanjem slike med povedmi zasledimo tudi nekaj primerov naštevanja, se pravi samo 

identifikacijo elementov. Učenec 1 je naštevanje uporabil štirikrat, učenec 3 pa dvakrat. En 

učenec in ena učenka sta si pri podajanju opisa slike pomladne pokrajine pomagala s 

kazanjem prepoznanega elementa. Učenka 7 je v svojem opisu to storila dvakrat, učenec 10 

pa trikrat. Oba učenca sta kazanje po enkrat uporabila, ko sta naletela na težavo in sta pomoč 

iskala pri učiteljici. 

Učenci se pri opisovanju slike niso več toliko spuščali v podrobnosti. Tudi obe učenki sta 

opustili natančno opisovanje posameznih prepoznanih elementov. Tako se samo še v 

posameznih primerih pojavijo opisi oblek (učenka 7 – očka ima rjavo majico).  

Opazili pa smo, da so se tokrat učenci večkrat obrnili proti učiteljici in pri njej iskali potrditev 

povedanega. Tako sta se učenec 3 in učenka 7 po dvakrat obrnila na učiteljico, učenca 8 in 10 

pa enkrat. Na učiteljico so se obrnili z vprašanji – Kako bi ta stavek naredil? Ali sem to že 
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povedal? Ali se Bine šteje ali ne? Ali je to bazen ali jezero? Ne vem, kaj bi še? Kaj je to – fant 

ali punca? Na odgovor učiteljice niso čakali, ampak so nadaljevali z opisovanjem slike. 

Tudi tokrat je večina učencev začela sliko opisovati z identifikacijo elementa, ki je bil v 

osrednjem delu slike. Trem učencem so pozornost najprej pritegnila drevesa, kar trije pa so 

najprej opazili trota Bineta, maskoto učbenika. Sedmi učenec je svoj opis začel s 

prepoznavanjem rdečega traktorja. En učenec je svoj opis začel z rdečo streho v spodnjem 

delu slike, dva pa z balonom in lepim vremenom (modro nebo) v zgornjem delu slike. 

Po prvem opaženem elementu slike sta dva učenca začela sistematično opisovati sliko. 

Učenka 2 je sliko opisovala od zgoraj navzdol, učenec 5 pa od spodaj navzgor. Vendar sta po 

nekaj identificiranih elementih začela preskakovati med posameznimi deli slike oziroma sta se 

vračala na že predstavljene elemente. Učenec 9, ki je pri opisovanju zime vsaj deloma nakazal 

smer opisovanja od spodaj navzgor, je tudi tokrat začel sistematično opisovati dogajanje na 

sliki, a tokrat je uporabil smer od zgoraj navzdol. Dogajanje je najprej opisal po desni strani 

slike, nato se je vrnil navzgor in opisal še dogajanje na levem delu slike, zopet je opisoval 

proti spodnjemu delu slike. Drugih sedem učencev je pri svojih opisih še vedno preskakovalo 

med posameznimi deli slike in se ni držalo določene smeri opisovanja. 

Kar pet učencev se je pri opisovanju slike vračalo na elemente, ki so jih že omenili. Pri tem so 

elemente dodatno opisali ali pa so jim določili dogajanje. 

Težave z uporabo pravilnega besedišča tokrat niso bile več tako očitne. Učenci so uporabljali 

ustrezne besede za prostorsko določanje elementov, tako so uporabljali izraze levo, desno, 

zgoraj, spodaj, med. Še vedno pa se je v dveh primerih (učenec 1 in učenka 7) zgodilo, da sta 

spet uporabila neustrezne izraze za identifikacijo dreves. Tako sta na sliki še vedno opazila 

smreke in drevesa. Zadnji izraz sta uporabila za listavce. 

V dveh primerih se je tudi zgodilo, da sta učenka in učenec izrazila dvom o pravilni 

prepoznavi elementa na sliki. Učenka 7 tako ni bila prepričana, ali je na sliki jezero ali bazen, 

učenec 10 pa pri osebi, ki je držala v rokah semena, ni bil prepričan, ali gre za fanta ali punco. 

Učenka 7 je prepoznala bazen, učenec 10 pa v tej osebi fanta. 

Napak pri opazovanju je bilo v primeru opisovanja slike pomladi manj, kot so jih učenci 

naredili pri opisovanju slike zime. Tokrat sta se pojavili le dve napaki. Učenec 3 je napačno 

povezal ptičjo hišico z dajanjem hrane pticam v pomladnem času, saj v tem času dejansko 
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prenehamo krmiti ptice. Učenec 8 pa je za Bineta povedal, da gleda ptice. Bine z očmi 

resnično gleda proti nebu, vendar v opazovani smeri na sliki ni nobene ptice. 

Je pa učenec 4 odkril napako na sami sliki. V zgornjem delu slike je opazil dva električna 

droga, med njima pa je pogrešil napeljano žico.  

 

11.3.2 Analiza stanja po drugem opazovanju slike – pomladne pokrajine 

 

Slika iz učbenika za spoznavanje okolja, uporabljena pri tem opazovanju, je predstavljala isto 

pokrajino, kot so jo učenci opazovali pri prvem opazovanju v zimskem času. Tokrat je bilo 

dogajanje postavljeno v pomladni čas in tudi tokrat je bilo predstavljeno poenostavljeno. 

Elementi na sliki so bili predstavljeni tako, da so jih učenci brez težav prepoznali. Na sliki je 

prevladovala svetlo zelena barva, ki je tudi v naravi v pomladnem času najbolj prisotna. 

Menimo, da je izbira iste pokrajine na učence dobro vplivala, saj so se pri opazovanju slike 

lahko spomnili na dogajanje v zimskem času in stanje na obeh slikah med seboj primerjali. 

Tako so nadgradili znanje o značilnostih enega letnega časa, slika pa jih je opomnila na 

kontinuiranost dogajanja, ki so ga opazovali v naravi. Tudi pogled s šolskega okna je ves čas 

enak, skozi okno lahko opazujemo spremembe. Avtorji so to načelo prenesli tudi na slike v 

učbeniku. 

Napredek pri drugem opazovanju slike je očiten. Samo naštevanje elementov na sliki ni bil 

več glavni namen opisovanja slike, učenci so skušali natančneje opredeliti elemente in jih 

povezati v dogajanje. Vsi učenci so opisovanje slike podajali v povedih in s tem elemente na 

sliki bolj medsebojno povezali. 

Opisi so bili daljši, natančnejši, bolj osredotočeni na pomen vsebine kot na golo naštevanje 

detajlov posameznih delov slike. To kaže na to, da je vsebina slike postala pomembnejša od 

tega, da bi samo našteli čim več elementov. 

 

Pri tokratnem opazovanju slike so prav vsi učenci na sliki celostno zajeli dogajanje. Sliki so 

podali naslov, ki je bil prav v vseh primerih ustrezen. Dogajanje na sliki so povezali s 

pomladjo. Dva učenca sta že v naslovu obrazložila, kaj jima pomeni pomlad. Učenka 2 je sliki 

dala naslov Zabavna pomlad in s tem povedala, kakšen je njen odnos do pomladi in dogajanja 
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na sliki. Učenec 10 pa je na sliki prepoznal eno glavnih značilnosti pomladi, cvetenje rastlin, 

in sliko poimenoval Cvetoča pomlad. Dogajanje na sliki je tako že na začetku povezal z 

znanjem o pomladi. 

Pri identificiranju elementov na sliki so se opisi v primerjavi z opisovanjem zimske pokrajine 

spremenili. Identifikacija elementov med učenci se je bolj poenotila, ni bilo več tako velikih 

razlik v številu prepoznanih elementov. Opazili smo, da sta samo dva učenca na sliki 

prepoznala več elementov kot pri zimi. Eden izmed njiju je bil učenec 1, ki je pri zimski 

pokrajini prepoznal najmanj različnih elementov. Še en učenec je identificiral enako število 

elementov, ostalih sedem pa je na sliki omenilo manj prepoznanih elementov. To nam je 

dokazalo, da samo prepoznavanje elementov na sliki ni bilo več primarnega pomena. Učenci 

se niso več spuščali v naštevanje podrobnosti ali v natančno opisovanje videnega. Opažene 

elemente so določevali bolj vsebinsko. Najbolj opazen skok smo opazili pri učenki 2, ki je pri 

zimski pokrajini identificirala 64 elementov, tokrat pa le še 22. To ne pomeni, da je sliko manj 

natančno opisovala, res pa je, da se je pri tokratnem opisu izognila naštevanju in opisovanju 

podrobnosti, ki za prepoznavanje značilnosti letnega časa niso bile pomembne. 

Še vedno je večina učencev (sedem izmed njih) opisovanje slike začela v osrednjem delu 

slike. Pozornost so jim še vedno pritegnila drevesa kot element, ki jih je prepričal s svojo 

velikostjo, in trot Bine, ki je zaščitni znak učbenika. Ta element je po našem mnenju na sliki 

odveč oziroma bi ga bilo treba drugače umestiti v dogajanje. Tokrat je bil na sliki predstavljen 

v osrednjem delu, vključen je bil v samo dogajanje na sliki in po velikosti je primerljiv z 

ljudmi. Bolje bi bilo, če bi Bineta odstranili s slike ali pa bi ga postavili na njen rob. Tu bi bil 

lahko predstavljen kot opazovalec dogajanja na sliki, ne pa kot del dogajanja. Bine je pri 

svojem opazovanju zmotil učenko 7, saj ni vedela, ali ga mora obravnavati kot del slike ali ne 

(A se Bine šteje ali ne?). 

Pri prostorskem umeščanju elementov na sliki smo opazili napredek pri učencih, kar je bilo 

posledica seznanitve učencev s strategijo opazovanja in urjenjem uporabe ustreznih izrazov. 

Pri učencih se niso več pojavili neustrezni izrazi za umeščanje elementov v prostor, naučili so 

se uporabljati izraze levo, desno, spredaj, zadaj, med. Dvema učencema pa umeščanje 

elementov v prostor še vedno ni bilo primarnega pomena. 

Sistematičnega opazovanja slike od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol učenci na tej stopnji 

uvajanja strategije opazovanja slikovnega gradiva še niso usvojili. Nakazano smer opisovanja 

lahko opazimo samo pri treh učencih, pa še ti se je niso držali v popolnosti. Drugih sedem 
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učencev je sliko opisovalo glede na trenutno pozornost, ki so jim jo pritegnili posamezni 

elementi, zato so ves čas preskakovali med posameznimi deli slike. V nadaljnjem urjenju 

strategije opazovanja smo zato veliko pozornost namenili prav urjenju sistematičnosti 

opisovanja.  

Povezovanje prepoznanih elementov na sliki v dogajanje učencem ni povzročalo težav. Prav 

vsi so to storili, pri tem jim je bilo ugotavljanje dogajanja in določevanje vsebine 

prepoznanemu elementu pomembnejše kot le identifikacija elementa oziroma opisovanje 

podrobnosti tega elementa. Kar pet učencev je pri svojem opazovanju osebe v spodnjem delu 

slike povezalo v družinsko razmerje. Gre za tri osebe, ki so skupaj delale na vrtu, in eno 

osebo, ki je na balkonu hiše zalivala rože. Učenci so v tej osebi enotno prepoznali babico, pri 

ostalih treh osebah pa niso bili tako enotni v prepoznavanju. Tako so vsi prepoznali očeta, ki 

je grabil, ostali dve osebi pa sta bili lahko dva otroka (brat in sestra) ali pa mati in otrok. Sama 

identifikacija oseb ni toliko pomembna, kot je bilo povezovanje v družino. Glede na to, da so 

bile vse osebe predstavljene na ožji prostor v okolico hiše, so jih učenci tudi sorodstveno 

povezali. V tem primeru je šlo za prenos lastne izkušnje na dogajanje na sliki. Iz lastnih 

življenj so navajeni, da družina skupaj dela na vrtu, zato so osebe tudi povezali. Zanimivo je 

bilo, da prav nihče v družino ni vključil tekača, ki je bila še ena oseba, predstavljena na sliki. 

Ta je bil res postavljen na cesto izven dvorišča, res pa je tudi, da si navadno družinski člani 

pomagajo pri opravilih na vrtu in se posamezniki v času vrtnih opravil temu ne izognejo s 

tekom. 

V tokratnem opisovanju slike so učenci dogajanje na sliki povezali z lastnimi izkušnjami, kar 

se pri prvem opisovanju zimske pokrajine sploh ni pojavilo. Navadno na koncu opazovanja so 

podali svoje občutke in vtise o dogajanju na sliki; govorili so o tem, kaj jim je na sliki všeč. 

Prav tako so dogajanje na sliki povezali z lastnimi aktivnostmi v tem letnem času. Tako je kar 

pet učencev omenilo, da tudi oni tečejo, ta opis pa so vezali na opazovanje tekača, ki je bil 

predstavljen v osrednjem delu slike. 

Pet učencev je o svoji izkušnji pripovedovalo samo ob prepoznanih elementih na sliki, štirje 

pa so svoje opazovanje nadgradili tudi s podajanjem lastnih izkušenj, ki so vezana na ta letni 

čas in ne na dogajanje na sliki. Tako je učenec 4 omenil, da je poleg teka sedaj igral tudi 

nogomet. To se je v resnici v šoli tudi vsakodnevno dogajalo. Učenec 6 je v svoje doživljanje 

pomladi vključil svoj rojstni dan, ki ga je praznoval pred kratkim in so bili občutki veselja ob 

praznovanju še vedno zelo prisotni. Učenec 9 je omenil dogajanje, ki ga je opravljal v tistem 
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času doma in ki mu ni bilo najbolj všeč. Grabljenje trave na sliki namreč tudi ni predstavljeno. 

Učenec 10 pa se je pohvalil z novo teraso, ki jo je delal njegov ati sedaj, ko ni bilo več mraza. 

Ti učenci so lastno izkušnjo uporabili pri pripovedovanju o dogodkih izven dogajanja na sliki. 

To je bila že poglobljena interpretacija slike, saj so morali učenci vsebinsko prepoznati 

dogajanje na sliki in so pripovedovali o izkušnjah, vezanih na prepoznan letni čas in njegove 

značilnosti. To pa je tudi eden glavnih namenov pri interpretativnem delu opazovanja slike. 

Samo pri enem učencu se je zgodilo, da pri svojem opisovanju slike ni povedal niti ene stvari, 

povezane z lastno izkušnjo. 

Uporaba predhodnega znanja se je pojavila prav pri vseh učencih, ki so tako interpretirali 

dogajanje na sliki kot tretjo fazo osvojene strategije. Pri dveh učencih se je povezava s 

predhodnim znanjem pojavila samo v enem primeru. Učenec 5 je ugotovil, da je to zato tako, 

ker je pomlad, učenec 8 pa je kot značilnost pomladi ugotovil lepo, sončno vreme. Drugi 

učenci so večkrat izkazali že usvojeno znanje. Najbolj natančna pri ugotavljanju značilnosti 

pomladi, kar je bil glavni namen opazovanja slike, sta bila učenca 6 in 9. Že pri identifikaciji 

elementov na sliki je učenec 9 dogajanje utemeljeval (Na njivi je traktor. Videti je, da sadi, 

ker je njiva že preorana). Učenec 6 je pojavljanje ptic lastovk povezal z vračanjem selivk, 

prav tako je omenil še prebujanje živali, ki so čez zimo spale. Oba sta prepoznala tudi 

prebujanje rastlin – njihovo rast in cvetenje ter pomladno vreme, ki je toplejše kot pozimi. 

Učenec 9 je omenil tudi opravila na vrtu. Oba skupaj sta torej predstavila glavne značilnosti 

letnega časa, ki naj bi jih učenci v drugem razredu pri spoznavanju okolja poznali. 

Med likovnimi značilnostmi so učencem pozornost še vedno najbolj pritegnile barve. Tokrat 

se je pri opisih učencev pojavilo več barv kot pri opisovanju zimske slike, kar je popolnoma 

razumljivo, saj je bilo dejansko dogajanje na sliki predstavljeno bolj barvito. Najpogosteje se 

je pojavila čista in izrazita rumena barva, ki je pritegnila pozornost učencev na opazovanje 

hiše ter balona. Rumeni sta sledili siva in zelena barva. Presenečeni smo bili, da se je siva v 

opisih učencev pojavila ravno tolikokrat kot zelena barva, čeprav je zelene na sliki največ. 

Tolikšne pozornosti učencev prav tako ni pritegnila rdeča, kot naslednja čista in močna barva, 

čeprav je bila uporabljena na veliki površini v spodnjem delu slike. Gre za streho hiše, ki pa 

za učence ni predstavljala motečega dejavnika in jim ni odvračala pozornosti. Več pozornosti 

so učenci namenili rumenemu balonu v zgornjem delu slike, ki je zavzemal bistveno manjši 

del slike, a je bil predstavljen kot zaključena oblika. Učenci so prepoznali ta element na sliki, 

vendar niso prepoznali namena pojavljanja balona. Tako jim je predstavljal popestritev 

dogajanja. Zato menimo, da je preveč moteč dejavnik, ki je na sliki odvračal pozornost 
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učencev, ni pa bil tudi povezan z nobeno pomembno značilnostjo pomladi kot opazovanega 

letnega časa. 

Ob opazovanju likovnih značilnosti slike smo primerjali tudi zeleno barvo, ki je bila 

uporabljena pri elementu smrek. Ta zelena barva je na pomladni sliki temnejša, kot so jo 

uporabili pri zimski pokrajini, čeprav v pomladnem času tudi smreke s poganjanjem vršičkov 

postanejo svetlejše. 

Eden izmed učencev je sam opazil napako pri sliki. Na sliki je opazil električna drogova, med 

njima pa ni bilo narisane žice. Električna drogova so opazili še trije učenci, a nobeden izmed 

njih ni pogrešil žice. Sam element električnega droga je po našem mnenju tako odveč. Učenci 

ga niso povezali v dogajanje na sliki ali so opazili samo napako. Ni pa ta element pomemben 

pri spoznavanju značilnosti letnega časa. Pri primerjavi slik zimske in pomladne pokrajine 

smo tudi opazili, da se na sliki zimske pokrajine ta element sploh ni pojavil. 

Nerodno predstavljeni element na sliki je tudi majhna, bela hišica, ki je postavljena na njivo. 

Naslikana je tako, kot da stoji na njivi, kar je pri opisovanju zmotilo tudi enega izmed 

učencev. 

Pri tem opisovanju slik so se učenci kar v štirih primerih obrnili proti učiteljici in pri njej 

iskali potrditev oziroma pravilnost povedanega. Učiteljica je bila tista, ki jih je seznanila z 

novo strategijo opazovanja. Največkrat so se zato ob težavah pri opisovanju obrnili nanjo, da 

bi jim težave pomagala razrešiti. To so naredili ob dvomu pri prepoznavanju posameznih 

elementov ali pa so na ta način komentirali, zakaj se jim je pri opisovanju zataknilo. Ni pa 

nobeden izmed njih dejansko počakal na pomoč učiteljice, ampak so vsi sami nadaljevali z 

opazovanjem. To nakazuje, da so učenci sprejeli strategijo opazovanja slikovnega gradiva, da 

pa še niso bili popolnoma prepričani o posameznih dejanjih, povezanih z opazovanjem. 

Menimo, da je treba strategijo še uriti in učence opozoriti, da je predvsem interpretativni del 

opisovanja slike odvisen samo od njih samih in da dolžina opisa ni povezana s kvaliteto opisa. 

 

Pri analiziranju odgovorov pri posameznih učencih smo ugotovili, da so vsi izkazali napredek 

pri opazovanju. Učenec 1 je pri tokratnem opisovanju slike prepoznal trikrat več elementov 

kot pri zimski pokrajini. Ni bil več osredotočen le na osebe in živali, ampak je na sliki 

prepoznal tudi druge elemente. Med pripovedovanjem v povedih je štirikrat uporabil 

naštevanje. Opis je dosledno ločil na dva dela, v prvem delu se je osredotočil na 
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prepoznavanje posameznih elementov slike in njihovo medsebojno povezovanje, v drugem 

delu pa je s pripovedjo o lastni izkušnji in povezavi s predhodnim znanjem sliko tudi 

interpretiral. Se je pa v zadnjem opisu spet vrnil na identifikacijo elementa, saj je opis 

zaključil z lastovkami. 

Pri učenki 2 je bila opazna velika razlika v opisovanju slik zime in pomladi. Pri zimi se je 

učenka spuščala v prepoznavanje in opisovanje številnih podrobnosti, zato je bil njen opis 

dolg. Tokrat je prepoznala skoraj trikrat manj elementov, a je te elemente bolj povezala v 

dogajanje v opazovanem letnem času. Tako je s pomočjo prepoznanih elementov ugotavljala 

tudi namen uporabe slike v učbeniku, saj je menila, da se moramo ob sliki naučiti, da je 

pomlad skoraj najlepši čas v letu. Da ima učenka rada pomlad, je pokazala tudi z določitvijo 

naslova slike, saj se ji je zdelo dogajanje na sliki zabavno. Polovico opisov je namenila 

prvima dvema korakoma strategije opazovanja slike, v drugem delu pa je z drugo polovico 

opisov interpretirala dogajanje preko lastne izkušnje in že osvojenega znanja. V tem drugem 

delu opisovanja je iskala vzroke za dogajanje na sliki ter podajala lastne občutke ob opaženih 

elementih. Izkušnje in znanje je povezala izključno z opaženimi elementi na sliki.  

Učenec 3 je svoje opisovanje slike začel z rdečim traktorjem, čeprav ta ni tako izrazito 

poudarjen kot na sliki zime. Tudi v naslednjih opisih je nadaljeval s prepoznavanjem likovnih 

značilnosti elementov, opisoval je barve. Opisoval je v kratkih povedih, prav tako kot pri 

opisovanju zime se je tudi tokrat obračal po pomoč k učiteljici. Pri njej je iskal potrditev za 

pravilno ravnanje, saj se je zbal napak, ki bi jih lahko naredil. Še vedno je veliko več opisov 

namenil prepoznavanju elementov in povezavi med njimi kot pa interpretaciji slik. V tem delu 

je le kratko prepoznal značilnosti pomladi, ki jih je opazil in opisal že na sliki, ob prepoznanih 

elementih slike je podal tudi lastno izkušnjo. Ptičjo hišico je povezal z dogajanjem v zimskem 

času, saj je omenil, da še vedno krmi ptice. Tako je opozoril na element, ki v pomladnem času 

izgubi prvenstveno vlogo in se je pri njem izkazal za moteč element.  

Tudi tokrat je učenec 4 podal kratek opis slike, med vsemi učenci je prepoznal najmanj 

elementov slike. Pri opisovanju slike je preskakoval med njenimi deli, v zgornjem delu slike 

mu je pozornost pritegnil rumen balon. Je edini od učencev, ki so opazili balon, ki je balon 

povezal z drugimi elementi na sliki (Na nebu, zgoraj, je rumen balon. Leti proti goram.). Je 

tudi edini, ki je opazil napako na sliki, saj je na električnih drogovih pogrešil narisane žice. Pri 

vključevanju lastne izkušnje ni bil več osredotočen samo na dogajanje na sliki, ampak je 

poleg teka omenil tudi nogomet, ki ga je v tem času resnično tudi vsakodnevno igral. 
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Učenec 5 je opisovanje slike začel z Binetom, vendar je Bineta samo umestil na sliko. Pri 

tokratnem opisovanju slike je imel manj težav z besediščem, se je pa razen v dveh primerih 

izključno osredotočil na prvi dve fazi opazovanja slikovnega gradiva, videnje in branje slike. 

Izmed likovnih značilnosti mu je pozornost pritegnila oblika gora. Naredil je zanimivo 

primerjavo oblike gora z obliko glave. 

Učenec 6 je po predstavljeni strategiji opazovanja pri opazovanju slike pomladi spremenil 

odnos do te dejavnosti glede na odnos pri prvem opazovanju. Nič več ni samo odgovarjal na 

vprašanje, kaj vidi na sliki, ampak je v svojem opisovanju opaženega pokazal, da je s 

pomočjo predstavljene strategije odkril pravi namen opazovanja slike. Tako je pri svojem 

opisovanju uporabljal pravilne prostorske izraze za umestitev elementov na sliki. V prvem 

delu se je posvetil identifikaciji elementov, vendar je zelo hitro prešel na interpretacijski del 

opazovanja. Temu delu je namenil več kot polovico svojih opisov. Pri tem je pri povezavi z 

lastnimi izkušnjami kot tudi pri uporabi predhodnega znanja pripovedoval o stvareh, ki jih ni 

mogel dosledno povezati z dogajanjem na sliki.  

Učenka 7 se tokrat pri opisovanju dogajanja na sliki ni več toliko osredotočila na osebe in 

njihovo opisovanje, kot je to počela pri opisovanju zimske pokrajine. Še vedno je bila 

osredotočena bolj na dogajanje v spodnjem delu slike in še vedno je imela težave pri uporabi 

pravilnega besedišča. Tako so se pri njej še vedno pojavljale smreke in drevesa kot neustrezen 

izraz za listavce. Pri svojih opisih so ji bile še vedno zelo pomembne barve. 

Učenec 8 je tudi kratko opisal sliko in dogajanje na njej. Je edini izmed učencev, ki pri 

opisovanju ni vključil lastne izkušnje. Iskal je pomoč pri učiteljici, saj ni vedel, kako bi 

nadaljeval opisovanje opaženega. Že sam pogled na učiteljico ga je spomnil na interpretativno 

fazo, kjer pa je le kratko izkazal nekaj že osvojenega znanja. 

Poleg učenca 6 se je učenec 9 pri svojem opazovanju slike najbolj posvetil interpretaciji 

dogajanja. Svojega opisovanja ni več ločil na dva dela, ampak je interpretacijo izvedel že med 

samim prepoznavanjem elementov. Tako je razložil, zakaj meni, da se stvari na sliki tako 

dogajajo oziroma kje so vzroki za ta dogajanja. Edini je dogajanje na sliki primerjal tudi z 

dogajanjem v realnem času, saj je toplo vreme na sliki povezal s toplim vremenom v svojem 

življenju. Pri lastni izkušnji je pripovedoval o tem, česa v pomladnem času ne dela rad. To pa 

je bilo dejanje, ki na sliki ni bilo predstavljeno. Vendar je že ob samem opisovanju dogajanja 

nakazal tudi na njegovo nujnost, da po grabljenju trava veliko bolje raste, ker odstranimo suho 

travo. 
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Učenec 10 je v svojem opisu glede na prvo opisovanje zimske pokrajine najbolj napredoval. 

Pri prvem opisovanju je samo našteval prepoznane elemente, tokrat je v povedih uporabil vse 

tri faze strategije opazovanja. Že v samem naslovu je ugotovil eno najočitnejših značilnosti 

pomladi. Sliko je namreč naslovil Cvetoča pomlad in že takoj pri celostni določitvi stanja na 

sliki uporabil predhodno znanje. Ta učenec je sprva dogajanje na sliki opisoval splošno in to 

dogajanje tudi interpretiral. Šele v drugem delu opisovanja se je osredotočil na to, kar je 

dejansko opazil na sliki – identificiral elemente.  

 

Pri drugem opazovanju slike smo ugotovili velik napredek pri učencih. Seznanili so se s 

strategijo opazovanja in jo pri opisovanju slike tudi uporabljali. Največji napredek smo 

opazili pri celostnem zajetju dogajanja, saj so dogajanje na sliki tako zajeli prav vsi učenci. 

Ravno tako so vsi izkazali predhodno znanje pri uporabljenih opisih, velik napredek je bil tudi 

pri vključevanju lastne izkušnje, ki so jo povezali z dogajanjem na opazovani sliki. Učenci so 

pri opisovanju dogajanja uporabljali tudi ustreznejše besedišče. 

Kljub napredku pa so še vedno opazne tudi pomanjkljivosti pri opisovanju slike. Največ težav 

so imeli učenci pri sistematičnem opisovanju slike, saj se prav pri vseh še vedno pojavi 

preskakovanje med posameznimi deli slike. 

Veliko več bi učenci lahko povedali tudi v interpretativni fazi opisovanja slike. Res je, da 

učenci povežejo dogajanje na sliki s svojo izkušnjo, vendar so te povezave preveč omejene 

zgolj na izraženje občutkov o sliki ali o pomladi, premalo pa je izkušenj, povezanih z vsebino 

dogajanja. 

Predhodno znanje so učenci največkrat pokazali pri prepoznavanju letnega časa oziroma 

prepoznavanju drugih elementov slike. Premalo pa so dogajanja na sliki utemeljili – zakaj je 

to tako.  

V naslednjem akcijskem koraku urjenja osvojene strategije smo zato več pozornosti namenili 

sistematičnemu opisovanju slike po posameznih delih ter interpretativnemu delu, kjer smo 

učence želeli naučiti samostojnejšega dela s slikovnim gradivom, s katerim bi pridobivali 

novo znanje.   
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11.4 Drugi akcijski korak – dopolnjevanje in urjenje strategije 

 

Po končani analizi, opravljeni po drugem opazovanju slike, smo ugotovili, da učenci največ 

pomanjkljivosti izkazujejo pri sistematičnem opisovanju slike, saj so še vedno preskakovali 

med posameznimi deli slike, ter v interpretativni fazi opisovanja slike. Zato smo se v drugem 

akcijskem koraku – urjenju osvojene strategije opazovanja slikovnega gradiva – osredotočili 

prav na ti dve stvari. 

 

1. Vodeno opazovanje slike in utrjevanje treh korakov strategije opazovanja slike 

Dopolnjevanje in urjenje strategije opazovanja smo začeli z vodenim opazovanjem iste slike o 

pomladi, vendar smo tokrat posvetili pozornost urjenju prostorske sistematičnosti ter 

povezovanju opazovanja z lastnimi izkušnjami ter predznanjem učencev. 

Kljub vsemu pa smo najprej celostno zajeli dogajanje na sliki in ji določili naslov. Poleg 

naslova Pomlad smo poskušali najti še kakšno ustrezno poimenovanje slike, tako smo sliko 

poimenovali še – Postaja zeleno, Ni več mraz, Vse cveti, Prebujanje narave. 

Pri branju slike nam je bilo najpomembnejše sistematično opisovanje slike, ne pa skakanje 

med posameznimi deli slike. Odločili smo se za opisovanje slike od spodaj navzgor, saj smo 

ugotovili, da so v ospredju slike, torej spodaj na njej, predstavljeni pomembni elementi, ki 

določajo pomlad kot letni čas. 

Tako smo se pri opisovanju slike pomikali od hiše in babice na njej proti vrtu, kjer so delali 

oče, mati in otrok. Med učenci je pri opazovanju oseb na vrtu prihajalo do razlik, saj so 

nekateri namesto matere na vrt postavili še enega otroka. Pri tem jih nismo popravljali, saj 

smo dopustili možnost individualne interpretacije slike.  

Pomagali smo si z vprašanji, kot so: 

Naštej, kaj vse vidiš v spodnjem delu slike. 

Kaj opazite med hišo in cesto? 

Kaj vidite v osrednjem delu slike? 

Kaj je v ozadju slike na levi in kaj na desni strani? 
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Kaj je na skrajnem robu slike? 

Učenci so odgovarjali na vprašanja in opisovali sliko. Tokrat se učenci niso osredotočili le na 

naštevanje stvari, ki so jih opazili na sliki, ampak so elemente na sliki opredelili v dogajanju 

ali pa povezali med seboj. Tako so že na začetku povezali prvo in drugo fazo strategije 

opazovanja slike, saj se niso ustavili le pri gledanju slike, ampak so brali dogajanje na njej. 

Ob odgovorih učencev smo na tablo zapisovali tudi ključne besede, ki smo jih ugotovili ob 

opazovanju slike in so se nam zdele pomembne za določitev značilnosti pomladi. 

Največ časa smo posvetili interpretiranju slike – povezovanju opazovanega z lastnimi 

izkušnjami in predhodnim znanjem. Pri tem so nas pri povezovanju s predhodnim znanjem 

vodila vprašanja: 

Kakšno je vreme na sliki? 

Po čem lahko to sklepaš? 

Kakšna barva prevladuje na sliki? 

Zakaj prevladuje zelena? 

Kateri deli rastlin še nakazujejo na pomladni čas? 

Katere rastline so značilne za pomlad in jih najdemo na sliki? 

Kakšna opravila na vrtu in polju so značilna za ta letni čas? 

Kaj vse delamo spomladi v okolici hiše? 

Kako smo oblečeni spomladi? 

Katera žival kaže na pomladni čas? 

Kaj je značilno za ptice lastovice? 

Prav tako smo z vprašanji skušali povezati dogajanje na sliki z lastnimi izkušnjami učencev. 

Tudi tukaj je o tem potekal voden pogovor. Odgovarjali smo na vprašanja, kot so: 

Kako bi se vi počutili v pokrajini, ki je prikazana na sliki? 

Kateri del slike vas najbolj pritegne? 
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Ali na sliki najdete opravila, ki jih spomladi opravljate tudi sami? 

Zakaj se odločite za opravljanje teh opravil? 

 Na koncu smo svoja opažanja strnili v miselni vzorec, ki je predstavljal značilnosti pomladi v 

primerjavi z značilnostmi zime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Miselni vzorec, ki je nastal ob opazovanju slike pod vodstvom učiteljice 

 

  

POMLAD 

21. 3.–21. 6. 

BOLJ TOPLO 

NI VEČ SNEGA 

DALJŠANJE DNEVA, 

KRAJŠANJE NOČI 

VRNITEV 

PTIC SELIVK 

PREBUJANJE  

NEKATERIH 

ŽIVALI 

ZNANILCI POMLADI: 

ZVONČEK, 

TROBENTICA, 

TELOH, MAČICE, 

ŽAFRAN 

TRAVA OZELENI 

RASTLINE BRSTIJO 

IN CVETIJO  

DELO NA VRTU 

IN POLJU, 

SAJENJE RASTLIN  
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2. Urjenje ugotavljanja namena slike 

Pomemben del interpretacijske faze opisovanja slike je tudi ugotavljanja namena slike. 

Učence smo želeli naučiti, naj bodo pozorni na to, zakaj se določena slika v učbeniku pojavi. 

Zopet smo uporabili sliko iz učbenika za spoznavanje okolja, ki prikazuje cvetoče rastline v 

pomladnem času. 

Učenci so ob opazovanju te slike dobili samo eno nalogo – ugotoviti so morali, zakaj so 

avtorji v učbeniku uporabili to sliko. 

 

Slika 14: Slika pomladi, ki smo jo uporabili pri urjenju določanja namena slike (Grošelj, 

Ribič, 2012, str. 58) 

Ob tej nalogi učenci niso imeli večjih težav. Ugotavljali so, da je slika v učbeniku uporabljena 

zato, ker je pomlad tisti letni čas, ko se rastline prebudijo in začenjajo cveteti. Prav cvetenje 

rastlin pa je ob toplejšem ozračju ena glavnih značilnosti pomladi. 

Učenci so pri tej nalogi odgovarjali: 

- To sliko so uporabili zato, ker na njej vse cveti. To se dela pomladi. 

- Vse cveti. Spomladi je res tako. Ta slika to dobro prikaže. 

- Spomladi vse cveti. Z različnimi barvami cvetijo rastline, da privabijo čebele. 

Na koncu opazovanja te slike smo opozorili še na besedilo, zapisano pod sliko, in prepoznali 

posamezne rastline na sliki. 
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3. Urjenje sistematičnega opisovanja posameznih delov slike 

 

Slika 15: Slika različnih dejavnosti, ki smo jo uporabili za urjenje sistematičnega opazovanja 

posameznih delov slike (Grošelj, Ribič, 2012, str. 63) 

 

Ob tej sliki iz učbenika smo z učenci vadili sistematično opisovanje slike, kjer smo se 

osredotočili na postopno opisovanje slike po abecednem vrstnem redu.  

A B 

C Č 

D E 

F G 
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Sliko smo v ta namen razdelili na osem delov, vsak del pa smo opremili s črko. Učenci so 

nato dobili navodilo, da se lotijo opazovanja samo posameznega dela slike. Začeli smo pri 

delu slike levo spodaj, ki smo ga označili s črko A. Tudi pri opisovanju posameznih delov 

slike smo uporabili strategijo opazovanja slikovnega gradiva, tako da smo tudi opis tega dela 

začeli s podajanjem celostnega dogajanja. Delu slike smo podali naslov (Košarka, 

Košarkarska tekma, Otroci se žogajo na igrišču, Tekmovanje v košarki). Na delu slike smo 

nato izvedli prva dva koraka strategije opazovanja, videnje in branje slike. Tako smo 

identificirali elemente na sliki, jih povezali v dogajanje ali opisali. V tem posameznem delu 

učenci niso mogli prostorsko prehajati med deli slike, saj so bili z opazovanim prostorom zelo 

omejeni. 

Pri opazovanju tega dela slike je nato sledil interpretacijski del, kjer smo uporabili znanje 

učencev ter dogajanje povezali z lastnimi izkušnjami. 

Med komentarji učencev ob opazovanju smo ugotavljali, da učenci, ko se osredotočijo le na 

posamezen del opazovane slike, ta del veliko natančneje opišejo in o posameznem dogajanju 

podajo svoje mnenje.  

Med izjavami učencev je bila med najbolj zanimivimi izjava učenke: Tukaj pa fantje in punce 

skupaj igrajo košarko, ne pa vi fantje, ko se vedno hočete posebej igrat. Take izjave smo 

potem uporabili za nadaljnji pogovor, kjer so sodelovali vsi učenci. 

Opisovanje slike smo potem nadaljevali na polju B – desno spodaj, in nadaljevali po vseh 

poljih do polja G. Učenci so se pri opazovanju in opisovanju dogajanja na sliki tako 

sistematično pomikali med posameznimi deli slike in niso več skakali med posameznimi deli. 

Pri tem jim je bila v veliko pomoč abecedna označba slike, saj jim je abeceda znana že od 

pouka slovenščine. 

Ravno tako smo učence opozorili, da bi lahko sliko označili tudi drugače. S črko A bi lahko 

začeli tudi v zgornjem levem kotu slike in bi z opisovanjem začeli zgoraj levo. Prav tako bi se 

nato pomikali po posameznih delih slike in jih opisovali po abecedno določenem vrstnem 

redu. 

Na koncu smo sliko še enkrat obravnavali. Tokrat se nismo osredotočili na posamezne dele 

slike, ampak smo dogajanje zajeli kot celoto. Sliko smo opisovali po vrstnem redu kot prej, 

pri tem pa niso bile uporabljene črkovne oznake, tudi slika ni bila razdeljena na posamezne 

dele. Učenci so se držali vrstnega reda, kot smo ga uporabili prej. 
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4. Urjenje sistematičnega opisovanja slike 

 

 

Slika 16: Slika prehranske piramide, ki smo jo uporabili za urjenje sistematičnega opazovanja 

posameznih delov slike (Grošelj, Ribič, 2012, str. 69) 

 

Tudi to sliko smo uporabili za vajo sistematičnega opazovanja slike. Že sama struktura slike 

nam narekuje opisovanje elementov od spodaj navzgor. Tako smo tudi gradili svoje opise. 

Najprej smo ugotovili, katera živila tvorijo osnovo našega prehranjevanja (krompir, žitarice, 

testenine …), in se z opisi postopoma pomikali proti vrhu piramide. Ugotavljali smo, zakaj so 

višji deli slike vedno ožji ter ugotovili, da prikazujejo količino primerne zaužite hrane. Opis 

smo zaključili s pogovorom o hrani, ki naj bi je najmanj zaužili. Pri tem smo vadili tudi 

interpretacijski del opazovanja slike, saj je vsak učenec podal svojo lastno izkušnjo o uživanju 

te hrane. 

 

5. Urjenje interpretacije slike 

To sliko iz učbenika smo uporabili za vajo o podajanju lastne izkušnje ob opazovanju 

dogajanja na sliki. Učenci so dobili nalogo, naj si predstavljajo, da so oni eden izmed otrok na 

sliki. Povedati so morali zgodbo o dogajanju, kot bi se dogajala njim. Pri tem smo jim 

pomagali z vprašanji: 

Kdo je na sliki? 
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Kaj delajo otroci na sliki? 

V kakšnem okolju so? 

Kakšna je narava okoli njih? 

Kako so oblečeni? 

 

Slika 17: Slika otroške igre, ki smo jo uporabili za urjenje interpretacije slike (Grošelj, Ribič, 

2012, str. 68) 

Dobili smo odgovore, ki so nakazovali, da so se učenci vživeli v dogajanje na sliki in ga 

povezali z lastno izkušnjo. Tu sta dva primera opisov. Pri opisih smo spremenili imena, ki so 

jih uporabljali učenci. 

Učenec 9: Jaz sem tisti fant v zeleni majici. Zraven mene so še moj brat in dve sestri. Z 

mamico in očijem smo se odpravili na izlet na Pokljuko in smo zraven vzeli še našo psičko 

Tio. Na Pokljuki smo se veliko lovili in trenirali tek. Jaz in moja sestra Maruša sva bila v 

kratkih rokavih, saj sva največ tekla. Sestra Jerca pa je bila v jakni, saj jo zmerom zebe. Pa še 

sonca ni bilo, da bi jo ogrel. Ona ni veliko tekla, saj ni obula »adidask« in so jo škornji 

motili. Tia pa je zelo uživala. Metali smo ji tudi palico, pa se to na tej sliki ne vidi. Na koncu 

smo bili zelo utrujeni, ampak je bilo lepo. 

Učenka 7: Na sliki smo jaz in moji trije sošolci. Jaz sem tista v roza majici. Katja se drži z 

Mihom. Onadva sta zaljubljena. Šli smo na sprehod po kraju. Kar naenkrat je za nami 

pritekel sosedov kuža. Tekal je z nami in skakal okoli nas. Nikomur ni nič naredil. Smo ga bili 

pa zelo veseli in smo se smejali njegovemu poskakovanju. 
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6. Urjenje interpretacije slike 

To sliko v učbeniku smo uporabili za urjenje interpretacijske faze opazovanja slike. Gre za 

sliko iz učbenika za spoznavanje okolja, predstavlja pa dogajanje v parku v času 

naravoslovnega dne. 

Učenci so dobili nalogo, da si izberejo eno osebo ali skupino oseb na sliki in opišejo, kaj dela 

ali delajo, zakaj to dela ali delajo in zakaj je to na sliki predstavljeno. Pazili smo, da so učenci 

dobili različne osebe. 

 

Slika 18: Slika različnih oblik gibanja, ki smo jo uporabili za urjenje interpretacije slike 

(Grošelj, Ribič, 2012, str. 71) 

Opisovanje slike je začel učenec, ki si je izbral skupino otrok, ki je delala poskuse. Nadaljeval 

je učenec, ki si je izbral dva sošolca, ki sta popravljala kolo. Z določanjem vrstnega reda smo 

sistematično opisovali dogajanje na sliki, zraven pa smo dogajanje povezali z lastnimi 

izkušnjami in predznanjem. 

Ob tej sliki so prav vsi učenci uspešno opravili svojo nalogo. Opisi so bili različno dolgi, prav 

vsi pa so v opis dodali nekaj iz lastne izkušnje ter povezali dogajanje s predznanjem. 
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11.5 Ugotavljanje stanja po končanem drugem akcijskem koraku 

 

Ob koncu meseca maja smo še zadnjič ugotavljali stanje opazovanja slike pri učencih. Spet 

smo uporabili sliko iz učbenika za spoznavanje okolja, ki je na znanem primeru pokrajine 

prikazovala dogajanje v poletnem času. 

Učenci so dobili nalogo, naj opišejo dogajanje na sliki. Tokrat smo jih opozorili na strategijo 

opazovanja slikovnega gradiva, prav posebej še na sistematično opisovanje slike in poudarek 

na povezavi dogajanja na sliki z lastnimi izkušnjami in predhodnim znanjem. 

Učenci so ločeno opazovali sliko, njihove odgovore smo zapisali in dobljene podatke 

kvalitativno obdelali. 

Uporabili smo iste kategorije kot pri opazovanju slike zime in pomladi. 
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Slika 19: Slika poletja, ki so jo opazovali učenci po opravljenem drugem akcijskem koraku 

(Grošelj, Ribič, 2012, str. 79) 
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11.5.1 Rezultati opazovanja slike poletne pokrajine 

 

Ob zadnjem opazovanju in opisovanju slike smo ugotovili napredek pri opazovanju, saj so si 

vsi učenci pri opisih pomagali s predstavljeno strategijo opazovanja slikovnega gradiva.  

 

Tabela 9: Prikaz pogostosti pojavljanja kategorij in kod pri učencih po izvedenem drugem 

akcijskem koraku 

Kategorije Pogostost pojavljanja 

kategorij – število učencev 

Pogostost pojavljanja kod 

po posamezni kategoriji pri 

vseh učencih 

Naslov 10 10 

Identifikacija elementov 10 218 

Prostorska opredelitev 10 84 

Povezava med elementi 10 73 

Lastna izkušnja 10 47 

Predhodno znanje 10 71 

Likovne značilnosti 7 24 

 

Prvih šest kategorij, ki so najpomembnejše za določanje vsebine opazovane slike, smo 

zasledili pri prav vseh učencih. Le pri zadnji kategoriji, likovne značilnosti, ki so vplivale na 

odgovor učencev, smo ugotovili, da se pri treh učencih niso pojavile. 

Kategorija naslov se je pojavila enako mnogokrat kot pri opisovanju pomladne pokrajine, t.j. 

desetkrat. Enako število je ostalo tudi pri identifikaciji elementov. Številčno pojavljanje kod 

pri naslednjih štirih kategorijah pa se je v primerjavi z opisovanjem pri pomladni pokrajini 

povečalo. V primeru prostorske opredelitve se število povečalo za več kot enkrat. 

Samo pri prepoznanih likovnih značilnostih slike smo opazili močen padec števila opazovanj. 

Pri pomladni pokrajini so se likovne značilnosti pojavile v 47 primerih, pri poletni pokrajini 

pa le še 24-krat. 
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Tabela 10: Tabela kod, ki so se pojavile pri opisih slike učencev po izvedenem prvem 

akcijskem koraku 

Kategorije Kode, ki se pojavijo pri opisih slike učencev 

Naslov naslov 

Identifikacija elementov naštevanje, oseba, žival, predmet, opis, količina 

Prostorska opredelitev prostor 

Povezava med elementi dogajanje 

Lastna izkušnja občutek, izkušnje, domneva, mnenje, vtis, 

negativna izkušnja 

Predhodno znanje znanje, napaka, dvom, primerjava, obrazložitev, 

navodilo, namen, povezava, predvidevanje, 

drugačnost, vzrok-posledica 

Likovne značilnosti barva, oblika 

 

 

Opazovane kategorije so pri kodiranju ostale enake kot pri prvih dveh opazovanjih. Enaka je 

ostala tudi večina uporabljenih kod. Nove kode smo dodali pri kategoriji lastna izkušnja 

(negativna izkušnja) in pri kategoriji predhodno znanje, kjer smo dodali kar pet novih kod – 

navodilo, namen, povezava, predvidevanje, drugačnost. Pri tokratnem opazovanju slike se je 

največ različnih kod pojavilo v kategoriji predhodno znanje. 
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Tabela 11: Pogostost pojavljanja kod posameznih kategorij pri posameznih učencih po 

izvedenem drugem akcijskem koraku 

Učenec/učenka 

Kategorija 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Naslov 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Identifikacija 

elementov 

10 25 31 16 18 13 38 25 28 27 

Prostorska 

opredelitev 

1 11 10 3 2 7 15 13 10 12 

Povezava 

med elementi 

9 7 7 7 8 7 5 5 10 8 

Lastna izkušnja 

 

4 5 2 5 3 5 6 3 9 5 

Predhodno znanje 

 

7 7 5 6 3 4 11 5 16 7 

Likovni dejavniki 

 

2 4 3 0 1 0 8 4 2 0 

 

Tudi tokrat smo ugotavljali opisovanje slike po različnih kategorijah pri vseh učencih.  

V prepoznani kategoriji naslov so vsi učenci celostno zajeli dogajanje na sliki in sliki dodelili 

naslov. Tokrat v večini primerov ni šlo več samo za prepoznanje letnega časa, ampak so 

učenci natančneje skušali opredeliti dogajanje na sliki. To so storili tudi z razširitvijo naslova 

z ene besede na več besed. Kar sedem učencev je tako za naslov uporabilo več kot samo 

besedo poletje. Že pri določanju naslova slike se je dvakrat zgodilo, da sta učenca razložila, 

zakaj sta uporabila tak naslov. Učenec 6 je sliki dal naslov Poletje, ker se kopajo, učenec 9 pa 

je sliko poimenoval Pripravljanje na poletje. Takoj nato je razložil, da še ni čisto poletje, ker 

so še češnje. 9 učencev je pravilno celostno prepoznalo dogajanje na sliki. Učenci so sliki dali 

še naslove: Poletje, Doživetje poletja, Poletje podnevi, Prvi poletni dan, Sončen poletni dan, 

Poletni dan in Poletje na podeželju. Učenec 3 je sliko poimenoval na kratko Vas, kar ni 

najprimernejši naslov za predstavljeno sliko. 

Identifikacija elementov na sliki je pri učencih najpogostejše opažanje. Tudi v tem 

opazovanju slike so učenci identificirali enako število elementov, kot so to storili pri 

opazovanju slike v pomladnem času. Razlika med učenci je prav tako ostala enaka – najmanj 

elementov je identificiral učenec 1, ki jih je na sliki prepoznal deset, največ elementov pa je 
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prepoznala učenka 7, to je 38. Pri obeh učenkah smo zopet opazili spuščanje v podrobnosti. 

Pri tem sta se osredotočili le na prepoznavanje in opis elementov, nista pa pri teh elementih 

prepoznali namena. Vsi učenci so prepoznali več kot deset različnih elementov. Pet učencev 

je pri tokratnem opazovanju identificiralo več elementov kot pri pomladni pokrajini, pri eni 

učenki je bilo teh elementov enako, pri štirih učencih jih je bilo manj.  

Prostorsko umestitev prepoznanih elementov na sliki poletne pokrajine so povedali vsi učenci. 

Učenec 1 je v prostor umestil samo en element na sliki, učenca 5 in 4 sta to storila dvakrat 

oziroma trikrat. Drugih sedem učencev je elemente na sliki prostorsko določilo več kot 

petkrat. Največji napredek pri prostorskem lociranju sta izkazala učenca 8 in 10, ki pri 

prejšnjem opazovanju slike tega sploh nista uporabljala. Najbolj je nazadoval učenec 5, ki je 

pri pomladni sliki osemkrat lociral elemente, pri tokratnem opazovanju pa je to storil samo še 

dvakrat.  

Povezovanje elementov na sliki tudi tokrat učencem ni povzročalo težav. Vsi učenci so to 

storili več kot petkrat, največkrat učenec 9, ki je to storil desetkrat. 

Dogajanje na sliki so z izkušnjo iz lastnega življenja tokrat povezali vsi učenci, tudi učenec 8, 

ki tega ni storil še pri nobenem od prejšnjih opisovanj. Devet učencev je svojo izkušnjo 

povezalo s prepoznanim elementom ali dogajanjem na sliki, šest pa jih je poleg tega 

pripovedovalo še o izkušnji, ki ni bila povsem povezana z elementi, predstavljenimi na sliki, 

ampak so jo bolj povezali z opaženim letnim časom. Največ učencev (kar sedem) je 

pripovedovalo o svoji izkušnji, povezani s kopanjem, še pet učencev pa je pripovedovalo o 

izkušnji, povezani s kolesarjenjem. Še vedno se je pogosto pojavilo podajanje občutkov. 

Učenci so tako pripovedovali, kaj jim je na sliki všeč ali da jim je všeč poletje nasploh kot 

letni čas. Med izkušnjami, ki niso bile povezane z opaženimi elementi na sliki, se je dvakrat 

pojavilo morje in s tem povezano sončenje. Med omenjenimi izkušnjami sta se v dveh 

primerih pojavili tudi negativni izkušnji – učenec 1 jo je povezal z nesrečo pri kolesarjenju, 

učenka 2 pa je povedala, da nima rada klopov in komarjev, ki se pojavijo poleti.  

Tudi uporaba predhodnega znanja se je pojavila pri vseh desetih učencih. Vsi so namreč 

elemente, opažene na sliki, utemeljevali s predhodnim znanjem, dva učenca sta znanje 

izkazala tudi tam, kjer ni bilo dosledne povezave na opažene elemente. Največkrat so učenci 

na sliki pravilno prepoznali slovensko zastavo (šest učencev), ki so jo nato povezali z 

državnim praznikom dnevom državnosti. Prepoznavali so tudi opravila, ki jih opravljamo v 

poletnem času. Učenca 1 in 9 sta na kolesarju prepoznala čelado in povedala, da jo je treba pri 
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kolesarjenju nujno nositi. Namen predstavljene slike sta ugotavljala še dva učenca, saj sta 

ugotovila, da je na sliki predstavljeno vse, kar se dela poleti in da je res toplo, tako kot poleti. 

Učenka 2 in učenec 9 sta pri svojem opazovanju slike pripovedovala tudi o dogajanju v 

poletnem času, ki na sliki ni bil predstavljen. Tako je učenka 2 omenila odhod na morje, 

učenec 9 pa je praznik dan državnosti povezal s koncem šole. 

Pozornost učencev so pri opisovanju slike poletja pritegnile tudi likovne značilnosti. Pri 

tokratnem opisu smo ugotovili, da trije učenci (učenci 4, 6 in 10) pri svojem opisovanju niso 

uporabili likovnih značilnosti, tudi ostali učenci so jih uporabili pri manjšem številu opisov. 

Med likovnimi značilnostmi je še vedno prevladovalo prepoznavanje barv. To se je pojavilo 

dvaindvajsetkrat. Enkrat je ena učenka uporabila izraze za primerjavo temno-svetlo, en 

učenec pa je na sliki definiral obliko. Med barvami je najpogosteje uporabljena rdeča (za 

streho, kolo, ptičjo hišico, kopalke, traktor, češnje in zastavo). Rdeči sledita oranžna in 

rumena, pojavile so se še omembe rjave, modre, bele, zelene in rožnate. Učenka je 

razlikovanje med temnim in svetlim uporabila pri opisovanju dečka pri jezeru (Pri jezeru sedi 

deček s temno kožo.), obliko gora pa je opisal učenec 8.  

Sliko so vsi učenci opisovali s pripovedovanjem v povedih. Med pripovedovanjem so si štirje 

učenci pomagali s kazanjem elementov. Trije so to naredili na sliki, učenec 9 pa je prepoznani 

element na sliki povezal z dogajanjem v njegovem kraju. Padalce in jadralna padala je umestil 

na pobočje gore, ki se vidi skozi okno. Proti gori je tudi pokazal. Učenec 3 je kazanje 

elementov uporabil, ko je naletel na težavo pri podajanju ustreznega besedišča, učenca 4 in 10 

pa sta pokazala na element na sliki, ki jima je bil všeč. Učenec 4 je pokazal na zmaja in rekel, 

da bi tudi on letel, učenec 10 pa je pokazal na kolesarja in komentiral, da mu je všeč in da rad 

kolesari. Učenec 10 je pokazal po sliki tudi, ko si je dajal navodila, na kakšen način bo 

opisoval sliko – od spodaj navzgor. 

Proti učiteljici se je v iskanju njene pomoči obrnil samo učenec 3. Ta je pri izbiri ustreznega 

besedišča naletel na težave in je zato iskal pomoč. 

Učenci so zopet različno začeli opisovati sliko. Pet učencev je prvo pozornost namenilo 

elementom v spodnjem delu slike (hiša, jezero), trije so začeli z opisovanjem v zgornjem delu 

slike (zmaj in gore), enemu je pozornost najprej pritegnil traktor. Učenec 6 ni najprej začel z 

identifikacijo elementov, ampak je najprej povedal nekaj glavnih značilnosti poletnega časa. 

Učenka 7 ter učenec 10 sta si pred začetkom opazovanja glasno dala navodilo, kako bosta 

izpeljala opisovanje. 
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Sedem učencev je sliko opisovalo sistematično – trije v vrstnem redu od zgoraj navzdol, štirje 

pa v vrstnem redu od spodaj navzgor. Učenci 1, 4 in 6 so pri svojem opisovanju slike še 

vedno preskakovali med posameznimi deli slike in je niso opisovali sistematično.  

Pri opisovanju slike so učenci spet pogosteje naleteli na težave z besediščem, kot se je to 

pojavilo pri opisovanju pomladne pokrajine. Največ težav je imel učenec 3, ki je iskal 

pravilne izraze za čevlje, belo barvo, pri neprepoznanih besedah je uporabil izraza tale, tole. 

Neustrezno je uporabil še izraz grmovčki. Učenca 5 in 9 sta uporabila neustrezna izraza pri 

prostorski lokaciji elementov. Učenec 5 je uporabil izraz mimo gozda in travnika, učenec 8 pa 

zgoraj od jablan. Učenka 7 je pri opisovanju barve kože otrok v jezeru uporabila izraz 

normalna koža, ni pa se mogla spomniti izraza pri traktorskem priključku (Kako se temu reče, 

da obrača seno?). Učenec 9 je uporabil narečni izraz za paradižnik (paradajz), pri žetvi 

pšenice pa je rekel, da so porezali pšenico.  

Pri treh učencih se je tudi zgodilo, da so pri opisovanju slike storili napako. Učenec 1 je storil 

kar dve napaki. Zmaja v zgornjem delu slike je poimenoval kot padalo, češnje, ki so rasle na 

drevesu, pa je poimenoval kot slive. 

Učenec 3 je sliki dal manj ustrezen naslov – Vas, saj sta na sliki predstavljeni samo dve hiši in 

ne naselje. Omenil je tudi, da traktor kosi mak ter da so otroci v kratkih rokavih. Dejansko so 

bili otroci na sliki v kopalkah. Učenec 5 je rekel, da padalo leti skozi dolino. Pri tem je 

napačno identificiral zmaja, pa tudi dolina ni pravilni izraz za lokacijo zmaja. 
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11.5.2 Analiza opazovanja slike po zaključenem drugem akcijskem koraku 

 

Tudi tokrat je uporabljena slika za opazovanje poletne pokrajine iz učbenika za spoznavanje 

okolja pokrajino predstavljala poenostavljeno. Učencem so bili posamezni deli slike že znani, 

določeni elementi na sliki so se pojavili na novo. Elemente so učenci brez težav prepoznavali. 

Le nekaj jih je bilo na sliki predstavljenih tako, da so pri učencih povzročili različne 

prepoznave oziroma da so učenci element narobe prepoznali. Tak primer je bila zelenjava, ki 

je bila predstavljena na vrtu. Posamezna vrsta zelenjave je bila narisana tako, da je ni bilo 

mogoče z gotovostjo prepoznati. Menimo, da so učenci tako dobili več svobode pri 

prepoznavanju zelenjave in so prepoznavanje vezali na osebno izkušnjo oziroma poznavanje 

zelenjave. Ni pa nihče izmed učencev na tem mestu uporabil kakšnega neustreznega izraza. 

Drugi tak element, kjer so se pri učencih pojavile težave, je bil zmaj v zgornjem delu slike. Z 

uporabo čistih barv, rumene in rdeče, je privabljal pozornost učencev, niso pa ga vsi pravilno 

prepoznali. Menimo, da je to povezano bolj s tem, da zmaj ni več pogosto prisoten na našem 

nebu, učenci so tako namesto zmaja na nebu prepoznali padalo, ki ga v resničnem življenju 

tudi večkrat opazijo. 

Tudi na tej sliki so avtorji ohranili kontinuiranost predstavljanja enake pokrajine. Pri učencih 

je tako večkrat vzbudila potrebo po primerjanju slike, delov slike ali samo posameznih 

elementov s prejšnjima dvema slikama, ki sta isto pokrajino predstavljali v različnih letnih 

časih. 

V načinu pripovedovanja so se učenci izenačili med seboj, saj so prav vsi svoje opisovanje 

podajali v povedih. Razlike med učenci smo opazili pri dolžini opisa in ustavljanju pri 

ugotavljanju podrobnosti. Če je bilo pri opisovanju pomladne pokrajine teh podrobnosti zelo 

malo, so se pri opisih poletne pokrajine podrobnosti spet pojavile. Največkrat sta se v 

podrobnosti elementov slike spuščali učenki 2 in 7. Opisovanje detajlov posameznega 

elementa jima je bilo pomembnejše kot namen predstavljenega elementa na sliki. Opisovanje 

slike so štirje učenci podkrepili s kazanjem elementov, trije so to naredili na sliki, eden pa je 

pripovedovanje podkrepil s kazanjem na elemente v svoji dejanski okolici. Učenec 3 si je s 

kazanjem pomagal, ko ni našel ustreznega besedišča pri določenem elementu. S tem in 

komentarjem, ki jih je podajal zraven (tale, tole), je pridobil čas za razmislek in je zato lahko 

uporabil ustrezen izraz.  
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Učenca 4 in 10 sta bila navdušena nad dogajanjem na sliki. Oba sta ga povezala s pozitivnim 

odnosom, kar sta podkrepila še s kazanjem na sliki. S tem sta svoj govor samo še dodatno 

podkrepila. 

Učenec 9 pa je edini in edinkrat uporabil kazanje za podkrepitev povedanega v realnem svetu. 

Element na sliki mu je pritegnil pozornost, on je prepoznani element prenesel v vsakodnevno 

življenje v svojem kraju, kar je natančneje želel opredeliti s kazanjem skozi okno.  

 

Tudi tokrat so vsi učenci na začetku opazovanja slike celostno zajeli dogajanje na njej. Sliki 

so dali naslov. Ta je bil na prvi pogled samo devetkrat ustrezen, vendar menimo, da je tudi 

učenec 3, ki je dogajanje na sliki opredelil kot vas, za predstavljeno pokrajino uporabil le 

neroden izraz. Slika res ne prikazuje strnjenega naselja, predstavlja pa podeželsko pokrajino, 

kjer so še vedno prisotna kmečka opravila, živina se pase na pašniku. Ta pokrajina je popolno 

nasprotje mestni pokrajini, nasprotje mestu pa je tudi vaško naselje. Menimo, da je učenec na 

sliki želel opredeliti prav to, da v tem primeru ne gre za mestno pokrajino, ampak za 

podeželje, za katerega pa je dobil prvo asociacijo vas. Pri ostalih učencih so naslovi slike 

različni in niso vezani več samo na prepoznavanje letnega časa, ki je prikazan na sliki. Poletje 

je s pokrajino, ki je predstavljena na sliki, povezal še en učenec; tako se je v naslovu pojavila 

besede podeželje. V dveh primerih se je že pri podajanju samega naslova pojavila tudi 

razlaga, zakaj se je učenec odločil za tak naslov. Učenka 2 je sliko poimenovala Doživetje 

poletja, s čimer nas je verjetno želela opozoriti, da je na sliki predstavljeno to, kar poleti 

dejansko lahko doživimo. Dva učenca sta dogajanje na sliki časovno opredelila. Dogajanje sta 

postavila čez dan, ko se resnično pojavljajo vse dejavnosti, predstavljene na sliki. En učenec 

je sliko poimenoval sončen poletni dan. Sonca tudi v stilizirani obliki na sliki ni 

predstavljenega, je pa učenec sklepal na sončno vreme zaradi ostalih elementov slike. 

Predvsem kopanje otrok v jezeru je nakazovalo toplo vreme in s tem seveda tudi sončno. Tudi 

nebo je predstavljeno brez oblačka, kar spet nakazuje na jasen, sončen dan.  

Število identificiranih elementov na sliki je tudi pri opazovanju te slike ostalo na isti ravni kot 

pri opazovanju pomladne pokrajine. Učenci so, zanimivo, prepoznali enako število elementov 

pri obeh slikah. Razlika med učencema, ki sta identificirala najmanj in največ elementov, je 

bila tudi v tokratnem opazovanju 28 elementov. Elementi, ko so najprej pritegnili pozornost 

učencev, so bili tokrat bolj raznoliki, saj so učenci svoje opisovanje slike začeli s sedmimi 

različnimi elementi. Pet učencev je svoje opazovanje začelo v spodnjem delu slike, pozornost 
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sta jim pritegnila hiša in v enem primeru jezero. Oba elementa sta na sliki zavzela dobršen del 

prostora, pozornost učencev pa sta pritegnila tudi z uporabo čistih, primarnih barv – rdeča 

streha na hiši in modro jezero. Tokrat je samo eden od učencev začel z opazovanjem v 

osrednjem delu slike. Učencu 1 je pozornost pritegnil rdeč traktor na polju. Trije učenci so 

začeli opazovati zgornji del slike, dva sta začela z opisom zmaja, eden pa z opisom gora. 

Zmaj na sliki je predstavljen v primarni rdeči in rumeni barvi. Vendar tokrat ni pritegnil toliko 

pozornosti, kar nakazuje na napredek učencev pri prepoznavanju elementov slike, ki so 

pomembni za vsebinsko obravnavo in ugotavljanje značilnosti letnega časa. Pri identifikaciji 

elementov nas je presenetilo prepoznavanje gob v zgornjem delu slike, kar se je pojavilo kar 

pri sedmih učencih.  

Napredek pri opazovanju slike je zelo opazen pri prostorskem umeščanju elementov na sliki 

in predvsem v sistematičnosti opazovanja. Prav vsi učenci so namreč prepoznane elemente na 

sliki prostorsko umestili. Res je, da so trije učenci to storili manj kot trikrat, bolj razveseljivo 

pa je, da so po urjenju v drugem akcijskem koraku to storili tisti učenci, ki tega pri opisovanju 

zimske in pomladne pokrajine niso storili – to sta učenca 8 in 10, ki sta elementa v prostor 

tokrat umestila več kot desetkrat. 

Kar sedem učencev je sliko opisovalo po sistemu od spodaj navzgor ali od zgoraj navzdol. Le 

trije učenci so pri svojem opisovanju še vedno preskakovali med posameznimi deli slike. 

Učenca 1 in 4 sta kratko opisala dogajanje na sliki in sta bila pozorna na najočitnejše elemente 

slike, medtem ko je pri učencu 6 slika spodbudila drugačno razmišljanje. Zanj ni bilo 

pomembno prepoznavanje in opisovanje posameznih elementov slike, ampak mu je bilo bolj 

pomembno opisovanje značilnosti letnega časa, predstavljenega na sliki. Tako je on v 

začetnem delu opisovanja predstavil vse glavne značilnosti poletja, ki so tudi cilj opazovanja 

te slike. Šele v sredini je prepoznal nekaj elementov na sliki in končal svoje opazovanje s 

podajanjem lastnih izkušenj, na katere ga je spomnilo dogajanje na sliki. 

Kot že pri prejšnjem opazovanju slike učenci tudi tokrat niso imeli težav pri povezovanju 

elementov, ki so jih opazili na sliki. Tako so to storili prav vsi, največkrat je to storil učenec 9, 

kar desetkrat. 

Tudi interpretativni del opazovanja slike je pokazal velik napredek pri učencih. Prav vsi 

učenci so dogajanje na sliki povezali z lastno izkušnjo. Niso se več osredotočili le na 

podajanje občutkov o dogajanju na sliki, ampak so podali tudi zanimivosti iz svojega 

življenja. Pri tem se niso ustavili le pri naštevanju samo pozitivnih izkušenj, ampak so letni 
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čas povezali tudi z negativnimi izkušnjami (poškodbe, ugrizi klopov). Razveseljivo je, da so 

učenci podajali tudi svoje izkušnje, ki niso bile povezane z dogajanjem na sliki, ampak so 

učenci dobili asociacije glede na letni čas, ki je predstavljen na sliki. Tako pri svojih 

opažanjih omenjajo morje, sončenje in počitnice, tri stvari, ki jih povezujejo s poletjem. Eden 

od učencev je svojo izkušnjo iz domačega okolja podkrepil celo s kazanjem skozi okno – tako 

je jadralna letala in padalce pokazal na pobočju gore, kjer jih tudi v šolskem času dejansko 

večkrat opazujemo. 

Pri opazovanju in opisovanju slike so vsi učenci izkazali tudi predhodno znanje. Pravilno so 

povezali dogajanje na sliki z letnim časom, posamezne elemente na sliki pa so povezali z 

značilnostmi poletja. Tako jim slovenska zastava na sliki predstavlja praznovanje praznika 

dneva državnosti, to pa so v posameznih primerih povezali tudi z zaključkom šolskega leta. 

Pravilno so prepoznali tudi vse dejavnosti, ki so značilne za ta letni čas – tako na vrtu, polju, v 

naravi, kot tudi pri preživljanju prostega časa.  

Ugotovili smo, da so se likovni elementi pojavili le pri sedmih učencih, prav tako se je 

zmanjšalo število prepoznanih likovnih elementov pri ostalih učencih. Še vedno v največji 

meri na opazovanje učencev vplivajo barve, saj so se ostale likovne značilnosti pojavile samo 

dvakrat (enkrat oblika in enkrat svetlo-temno). Pri barvah še vedno prednjačijo tople barve – 

rdeča, oranžna in rumena. Na sliki jih je več in so intenzivnejše. Presenetilo nas je, da se je 

tako malokrat pojavila zelena barva, saj je na sliki vsaj polovica elementov predstavljenih v 

tej barvi. Glede na primerjavo s pomladno pokrajino nas je presenetilo tudi to, da prav noben 

učenec pri svojem opisovanju ni omenil sive barve, ki je bila po pogostosti opisovanja 

pomladne pokrajine na drugem mestu. Zanimivo je zato, ker je na poletni sliki uporabljene 

popolnoma enako sive barve kot pri pomladni sliki. Menimo, da so se učenci naučili 

predstaviti vsebino dogajanja na sliki, ne da bi pri tem podajali likovne elemente. Prav tako 

sta letna časa pomlad in poletje predstavljena z enakimi barvami, v primerjavi z zimo, kjer je 

razlika v uporabljenih barvah velika. Učenci so vsebini dogajanja na sliki dali prednost pred 

opisovanjem slike s pomočjo likovnih značilnosti. 

Tudi pri opazovanju te slike smo ugotovili nekaj motečih elementov oziroma celo 

nepravilnosti na sliki. Še vedno sta na sliki predstavljena električna drogova, med njima pa ni 

napete žice. Tokrat sta drogova pri svojem opazovanju opazili samo obe učenki, nista pa 

ugotovili, da med drogovoma ni napete žice.  
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Element, ki je bolj pritegnil pozornost učencev in je po našem mnenju predstavljen napačno, 

so gobe na travniku v zgornjem delu slike. Kar sedem učencev je opazilo gobe sredi travnika, 

v njih so celo prepoznali jurčke. V realnem svetu sredi travnika oziroma v primeru na sliki 

sredi pašnika, nikakor ne najdemo rasti gob. Bolj pravilna bi bila umestitev na rob gozda ali v 

sam gozd, seveda pa bi bila manj opazna. Zato so jih avtorji postavili na odprt prostor 

pašnika, kjer gob dejansko ne najdemo. Poleg tega so jih predstavili v napačnem velikostnem 

razmerju glede na ostale elemente slike. 

Pri tem opisovanju slike smo ugotovili, da vsebina in namen slike pri učencih dobita prednost 

pred prepoznavanjem elementov in likovnimi dejavniki. Učenci slike niso več sprejemali kot 

popestritev dogajanja pri pouku, ampak so z njeno pomočjo prepoznali in spoznali značilnosti 

obravnavanega letnega časa, kar je tudi glavni namen pri opazovanju te slike. Učenci so bili 

pri interpretaciji slike samostojnejši, niso se opirali na učiteljičino vodenje.  

Pri ugotavljanju napredka po posameznih učencih smo ugotovili, da so prav vsi učenci 

osvojili predstavljeno strategijo opazovanja slikovnega gradiva. Učenec 1 je svoj opis začel z 

interpretacijo. Poiskal  je vzroke, zakaj meni, da je na sliki predstavljeno toplo poletje. Tudi v 

nadaljevanju je učenec sproti interpretiral opažene stvari, ni pa slike opisoval sistematično, 

torej od spodaj navzgor ali obratno, temveč je preskakoval med posameznimi elementi. V 

svoje opisovanje slike je vključil tudi lastno izkušnjo, kjer pa se ni osredotočil le na podajanje 

mnenj in občutkov, ampak je celo podal negativno izkušnjo v zvezi s kolesarjenjem. 

Napredek pri tem učencu je glede na prvo opazovanje slike zelo izrazit. Opažanja je v tretjem 

opazovanju učenec dosledno podajal v povedih, nič več si ni pomagal s kazanjem. Na sliki mu 

niso bile več najbolj pomembne osebe in živali, temveč je s pomočjo predstavljenih 

elementov iskal značilnosti letnega časa. 

Učenka 2 je v svojem tretjem opisovanju slike storila korak nazaj. Pri opisovanju pomladne 

pokrajine se ni osredotočala na naštevanje podrobnosti elementov slike, tokrat se je to spet 

pojavilo. Ločila je interpretativni del opazovanja od videnja in branja slike, je pa pri 

interpretaciji letni čas povezala z negativno izkušnjo, ki je ni povezala z nobenim 

predstavljenim elementom na sliki, ampak s predstavljenim letnim časom – omenila je namreč 

nadležne klope in druge žuželke.  

Učenec 3 je dogajanje na sliki prestavil v vas, ker je tako določil naslov slike. Menimo, da je 

izbral le napačen izraz, saj je verjetno mislil na podeželje. Napredek glede na prvo opazovanje 

zimske pokrajine je bil očiten, saj so bili njegovi opisi pri zadnjem opazovanju natančnejši, 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

117 

 

interpretativni del pa je še vedno strogo ločen in omejen na zadnji del opazovanja. Učenec se 

je tudi naslanjal na kontinuiranost predstavljene pokrajine, saj je primerjal dogajanje na 

opazovani sliki z dogajanjem na slikah ob predhodnih opazovanjih. 

Učenec 4 je bil pri prvem opazovanju zimske pokrajine zelo kratek pri opisovanju. Tudi tokrat 

je bil med učenci, ki so prepoznali najmanj elementov slike, jih je pa medsebojno povezal v 

dogajanje in končal opazovanje z interpretacijo videnega. Tudi tokrat mu je pozornost na 

nebu pritegnil zmaj, tokrat ga je vključil tudi v interpretativni del, saj je izrazil željo, da bi 

tudi on to rad počel, ko bo velik. Tudi tokrat je opazil »napako« na sliki, saj je opazil, da 

krave na pašniku nimajo ograje.  

Učenec 5 je imel pri opazovanju poletne pokrajine zelo malo težav z uporabo pravilnega 

besedišča. Le dvakrat je uporabil neustrezen izraz – ko padalo leti skozi dolino in mimo gozda 

se pasejo krave. Interpretacijski del opazovanja ima predstavljen na koncu, zanimiv pa je 

vmes opis kolesarja, ki ga je poimenoval Miha. S tem je nakazal, kako močno se je vživel v 

dogajanje na sliki. 

Učenec 6 je izkazal velik napredek pri opazovanju slike. V prvem opazovanju se je 

osredotočil na odgovarjanje na učiteljičino zastavljeno vprašanje, tokrat pa je večji del svojih 

opažanj tudi interpretiral. Tako je edini od učencev, ki je svoje opisovanje začel z 

opisovanjem značilnosti letnega časa in ne s tistim, ker je dejansko opazil na sliki. 

Interpretacija dogajanja mu je tako pomenila bistveno več kot pa prepoznavanje elementov na 

sliki. Pri opazovanju mu pozornosti niso pritegnile likovne značilnosti slike. 

Učenka 7 se je v svojem opazovanju slike spet večkrat spuščala v podrobnosti predstavljenih 

elementov. Interpretacijo slike je strogo ločila od gledanja in branja elementov na sliki, a se je 

pri interpretaciji opirala tudi na same značilnosti letnega časa, ki jih na sliki ni bilo 

predstavljenih. Tako je letni čas povezala s praznovanjem svojega rojstnega dne ter z 

odhodom na počitnice, z odhodom na morje. Ta drugi, interpretativni del je bil bistveno krajši 

od prvega, v katerem se je osredotočila na prepoznavanje elementov slike. 

Tudi tokrat je bila interpretacija dogajanja na sliki pri učencu 8 kratka. Zopet jo je opravil na 

koncu opazovanja. Tokrat se ni obračal po pomoč k učiteljici, je pa enkrat imel težave pri 

identifikaciji elementa, saj je paradižnik umestil na ograjo. Edini izmed učencev je med 

predstavljenimi elementi opisal obliko gore, pri tem pa imel nekaj težav pri ustreznem 

besedišču.  
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Učenec 9 svojega opazovanja slike ni razdelil na dva dela. Interpretacija opaženih elementov 

je potekala sproti, napredek v opazovanju slike je bil pri tem učencu med najočitnejšimi. Na 

sliki je prepoznaval značilnosti letnega časa, opažene elemente je celo prestavil v svoje 

domače okolje. Pri opisovanju se je naslonil tudi na primerjanje s sliko pomladne pokrajine, 

spomnil se je na opis grabljenja pri pomladi in izrazil veselje ob tem, da mu poleti tega ni več 

treba početi.  

Zelo velik in očiten napredek pri opazovanju je storil tudi učenec 10. Pri prvem opisovanju 

zimske pokrajine je našteval samo posamezne elemente, tokrat je bilo njegovo opisovanje 

slike zelo drugačno. Osvojil je glavne značilnosti predstavljene strategije, opazovanje je začel 

celo s podajanjem navodila, kako naj sliko opazuje. Dogajanje na sliki je tudi interpretiral, pri 

tem ni bil omejen le na predstavljene elemente slike, ampak je interpretacijo vezal na 

značilnosti letnega časa. Pri opazovanju slike mu pozornosti ni pritegnila nobena likovna 

značilnost, ločena od oblike objekta.  

Napredek učencev pri delu s slikovnim gradivom je bil opažen tudi pri tem opazovanju slike. 

Po urjenju strategije v drugem akcijskem koraku so vsi učenci izkazali poznavanje 

predstavljene jim strategije opazovanja slikovnega gradiva. Nekaj pomanjkljivosti smo opazili 

pri prostorski sistematičnosti opazovanja, a smo ugotovili, da ta za doseganje zastavljenih 

ciljev ni nujna. Največja pomanjkljivost pa je strogo ločevanje posameznih korakov strategije. 

Za samo doseganje cilja, t.j. prepoznavanje značilnosti letnega časa, bi bilo bolje, če 

interpretativnega dela učenci ne bi strogo uvrščali na konec opazovanja. Trije učenci so to 

izvajali sproti, drugi pa so to izvedli na koncu. 
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12 UGOTOVITVE RAZISKAVE IN DISKUSIJA 

 

V šolskem letu 2012/2013 smo na eni od podružničnih šol izvedli raziskavo, kjer smo 

ugotavljali napredek učencev pri opazovanju slikovnega gradiva ob uvajanju strategije 

opazovanja. V raziskavo je bilo vključenih 10 učencev drugega razreda, raziskavo pa smo 

izvajali pri pouku spoznavanja okolja. 

Pred seznanitvijo učencev s postopki strategije opazovanja slikovnega gradiva smo najprej 

ugotavljali, na kakšen način učenci opazujejo sliko. Vsak učenec je posamezno opazoval sliko 

zimske pokrajine in jo opisoval. Učenci so se prvič seznanili s takim načinom dela s 

slikovnim gradivom, zato je bilo na začetku težko vzdrževati njihovo motivacijo za 

opisovanje slike. Kasneje so se začeli učenci primerjati med seboj, med njimi je prišlo celo do 

tekmovanja, kdo bo na sliki opazil več podrobnosti. Pri tem se niso osredotočili na vsebino 

slike, ampak večinoma na naštevanje. Najtežje je bilo učencem, ki imajo učne težave. Ti so za 

opis slike potrebovali dodatne spodbude s strani učiteljice. Pokazalo se je tudi, da sta bili 

deklici veliko bolj pripravljeni sodelovati kot dečki, res pa je, da sta deklici učno bolj uspešni 

v primerjavi z nekaterimi dečki.  

Ugotovili smo, da je bilo opazovanje in opisovanje slike zimske pokrajine glede na strategijo 

opazovanja slikovnega gradiva omejeno zgolj na gledanje in branje elementov na sliki, 

interpretativni del opazovanja, ki je za doseganje zastavljenih ciljev najpomembnejši, je bil 

postavljen v ozadje oziroma se pri osmih učencih sploh ni pojavil. Učenci so opazovanje slike 

sprejeli kot popestritev pouka in slike niso sprejeli kot vir novih spoznanj. Zato ob 

opazovanju slike nihče izmed njih ni prepoznaval značilnosti letnega časa zime, kar je glavni 

cilj pri opazovanju te slike. 

Več kot dva naslednja meseca smo nato namenili seznanitvi učencev s strategijo opazovanja 

slikovnega gradiva in urjenju te strategije. Na tej stopnji raziskave je bil največji poudarek na 

delu učiteljice, saj je morala učence seznaniti s koraki strategije in poudarki, na katere so 

morali biti učenci pozorni pri opazovanju. Ob uporabi iste slike zimske pokrajine so učenci ob 

upoštevanju treh korakov strategije opazovanja le ob uporabi slikovnega gradiva prišli do 

glavnih značilnostih opazovanega letnega časa, pri tem pa so priklicali in strnili znanje, ki so 

ga že imeli.  
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Celostni seznanitvi s strategijo je sledilo urjenje posameznih korakov strategije. Najprej so se 

morali učenci naučiti celostno zaznati dogajanje na sliki. To so dosegli s podajanjem 

ustreznega naslova sliki, seveda je urjenje še vedno potekalo pod vodstvom učiteljice. Ta del 

urjenja strategije učencem ni predstavljal težav, učenci so po podanih navodilih uspešno 

podajali naslove slik, naslovi slike so bili vsebinsko ustrezni. Zopet se je pokazala razlika med 

učno uspešnimi in manj uspešnimi učenci, saj so učno uspešni učenci podali celo več 

ustreznih naslovov, medtem ko so učno manj uspešni učenci potrebovali dodatne spodbude s 

strani učiteljice. 

Z učenci smo urili tudi prostorsko lociranje elementov na sliki in s tem povezano uporabo 

pravilnih izrazov za prostorsko lokacijo. Tu se je pokazalo nekaj več težav, saj so učenci 

uporabljali le nekaj prostorskih izrazov, zato je bilo nujno, da smo najprej opredelili in 

predstavili izraze, ki so jih učenci potem lažje uporabljali. Zato menimo, da je na začetni 

stopnji uporabe prostorskih izrazov nujna uporaba tabele oziroma seznama izrazov, ki jih 

učenci pri opisovanju potem lažje uporabijo. Kljub pomoči s ponujenimi izrazi pa so se težave 

pojavile pri sami orientaciji na listu, saj smo opazili napake pri pravilni uporabi izrazov leva 

in desna. Te težave niso vezane samo na področje spoznavanja okolja in smo jih opažali tudi 

pri drugih predmetih.  

Učenci so v prvem akcijskem koraku dogajanje na slikah povezovali s predhodnim znanjem 

in lastnimi izkušnjami. Vse te dejavnosti so bile vodene s strani učiteljice, učenci niso 

spontano odgovarjali na vprašanje, saj je bilo določeno, kdo izmed njih lahko odgovarja. 

Večja spontanost pri odgovarjanju bi lahko pripeljala do boljših rezultatov, vendar bi bil 

nemir v razredu prevelik in delo oteženo.  

Prvi akcijski korak nam je časovno vzel največ časa, saj je bila strategija opazovanja za 

učence nova in jim jo je bilo treba predstaviti na ustrezen način. Učenci so jo dobro sprejeli in 

brez težav izvajali aktivnosti, ki so jim bile predstavljene.  

Drugo opazovanje slike je potekalo po tem, ko so se učenci že seznanili s strategijo 

opazovanja slikovnega gradiva. Velik napredek smo opazili prav pri vseh učencih. Najbolj 

opazen je bil pri celostnem zaznavanju slike, saj so ji naslov podali prav vsi učenci, naslov je 

bil vedno tudi ustrezen. Identifikacija elementov slike ni bila več sama sebi namen, ampak so 

učenci elemente slike vsebinsko povezovali z opazovanim letnim časom pomladi. Pri tem so 

vsi učenci dogajanje na sliki povezali s predhodnim znanjem, razen enega pa so tudi vsi 

omenili svojo lastno izkušnjo v povezavi z opazovano sliko. Tako so prav vsi učenci uporabili 
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vse tri korake strategije opazovanja – sliko so gledali, brali in jo tudi interpretirali. Je bila pa 

zadnja, interpretativna faza, še šibka. Težave so bile še vedno tudi pri prostorski 

sistematičnosti, saj so učenci med opazovanjem slike še vedno preveč preskakovali med 

posameznimi elementi oziroma posameznimi deli slike. Zato smo se odločili, da smo v 

drugem akcijskem koraku urjenja osvojene strategije opazovanja največ pozornosti namenili 

urjenju sistematičnega opazovanja slike ter urjenju interpretativnega dela opazovanja. 

Tudi v drugem akcijskem koraku so učenci najprej pod vodstvom učiteljice obnovili vse tri 

korake strategije opazovanja. Učenci so se veliko manj osredotočali na posamezne 

podrobnosti slike. Veliko bolj so se osredotočili na vsebino slike kot pa na opisovanje 

posameznih delov.   

Sledilo je urjenje sistematičnega opazovanja slike. Tu smo si pomagali z medpredmetnim 

povezovanjem in za vrstni red opazovanja uporabili abecedo. Ta je učence vodila med 

posameznimi deli slike in jih navajala na opazovanje slike od spodaj navzgor. Druga slika je 

že s samo postavitvijo nakazovala smer in način opazovanja. Tak način opazovanja slike je bil 

za učence nov, kar je spodbudilo večjo motiviranost med učenci. Pri sliki z uporabljeno 

abecedo je imel učenec, ki mu abeceda dela težave, nekaj več težav. Zato bi bilo mogoče 

bolje, če bi posamezna polja slike označili s številkami, ki učencem povzročajo manj težav. 

Temu je sledilo urjenje interpretacijskega dela opazovanja slike. Učence smo navajali, naj se 

skušajo vživeti v dogajanje na sliki in se poistovetijo s predstavljenimi osebami. Skušali smo 

jih tudi opozoriti na elemente, ki niso predstavljeni na sliki, pa jih v svoji interpretaciji slike 

prav tako lahko uporabijo.  

V tem akcijskem koraku je bila naloga učiteljice bistveno manjša. Opazovanja slike pod 

njenim vodenjem je bilo manj, učenci so morali naloge izvajati samostojno. Pri tem je bila 

glavna naloga učiteljice spodbujati učence pri nalogah, saj so potrebovali spodbude predvsem 

pri povezovanju dogajanja na sliki s svojimi lastnimi izkušnjami. Tu se je pokazala razlika 

med učno boljšimi in slabšimi učenci, saj so učno slabši učenci potrebovali več spodbud. 

Ob zadnjem opazovanju slike poletne pokrajine oziroma ugotavljanja stanja po osvojeni 

strategiji opazovanja smo opazili napredek pri opazovanju učencev, največ prav v tistem delu 

opazovanja, ki smo ga urili v drugem akcijskem koraku. Učenci se v interpretativnem delu 

niso več ustavljali samo na elementih, predstavljenih na sliki, ampak so dogajanje povezali z 
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letnim časom in ugotavljali dogajanje, povezano s tem letnim časom. Tako so dosegli glavni 

cilj pri opazovanju slike poletja, prepoznali so glavne značilnosti letnega časa.  

 

Na koncu raziskave smo pri preverjanju raziskovalnih vprašanj ugotovili tole. 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, v čem bodo učenci po zaključku uvajanja 

strategije napredovali pri opazovanju slikovnega gradiva. Vprašanje smo razčlenili na pet 

delov in prav pri vseh delih smo ugotovili napredek pri prav vseh učencih.  

- Prav vsi učenci so sliki določili ustrezen naslov. S tem so celostno zajeli dogajanje na 

sliki in omejili miselne aktivnosti na ugotovljeno temo. 

- Učenci so opazovane elemente prostorsko umestili na sliko. Niso pa še dosledno 

sistematično opazovali slike, saj so trije učenci še vedno preskakovali med 

posameznimi deli slike.  

- Medsebojno povezovanje elementov na sliki učencem ni povzročalo težav. Pri tem so 

se osredotočili bolj na povezovanje elementov znotraj slike, hkrati pa tudi na 

povezovanje teh elementov z dogajanji v njihovem življenju oziroma s predznanjem, 

ki so ga imeli. Tako smo potrdili tudi svoji naslednji dve podvprašanji, in sicer, ali 

bodo učenci primerjali dogajanje na sliki z lastno izkušnjo ter ali bodo učenci povezali 

dogajanje na sliki z že osvojenim znanjem. Napredek učencev pri teh podvprašanjih je 

bil najbolj opazen, saj pri prvem opazovanju slike učenci dogajanja na sliki sploh niso 

povezovali z lastno izkušnjo ali predznanjem. Pri podajanju lastne izkušnje se učenci 

niso omejevali le na izražanje občutkov in vtisov ob opazovani sliki, ampak so izbirali 

tiste izkušnje, ki so dopolnjevale dogajanje na sliki, lahko so bile tudi negativne.  

Drugo raziskovalno vprašanje je bilo vezano na likovne značilnosti, ki so vplivale na 

opazovanje otrok. Zanimalo nas je, kateri likovni dejavniki bodo vplivali na odgovore otrok. 

V največjem številu so izmed likovnih elementov prevladovale barve. Poleg barv so učenci 

prepoznali še obliko ter kontrast med svetlim in temnim. Ugotovili smo, da so bile po 

osvojeni strategiji pri učencih likovne značilnosti bistveno manj vplivale na odgovore otrok, 

torej jim je likovna predstavitev na sliki pomenila manj kot predstavljena vsebina. 
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Po opravljeni akcijski raziskavi smo ugotovili, da je strategija opazovanja slikovnega gradiva 

primerna za delo z učenci v drugem razredu. Učenci so osvojili strategijo opazovanja in se s 

slikovnim gradivom naučili samostojno dosegati zastavljene cilje. 

Napredek učencev se je videl v tem, da se je pri opisovanju slike pojavilo manj naštevanja 

oziroma prepoznavanja posameznih elementov. Učenci so se veliko manj ustavljali pri 

opisovanju podrobnosti, bolj so elemente prostorsko opredeljevali. Največji napredek učencev 

je bil pri sami interpretaciji slike, ki je bila pred uvedbo strategije opazovanja slikovnega 

gradiva tudi najšibkejša. V povezavi z interpretacijo je pri učencih v ospredje prišlo vsebinsko 

prepoznavanje elementov. Niso se ustavljali le pri prepoznavanju elementov na sliki, ampak 

so poudarek dali temu, zakaj so posamezni elementi na sliki predstavljeni. V tej fazi 

interpretacije so uporabljali znanja iz prejšnjega leta šolanja oziroma iz predšolskega obdobja. 

Ugotovili smo tudi, da je strategija opazovanja slikovnega gradiva primerna za vse učence. 

Razlika med učno uspešnejšimi in manj uspešnimi učenci se je pokazala predvsem v času, ki 

so ga potrebovali za osvojitev strategije. Tako so učenci z večjimi učnimi težavami 

potrebovali več časa za urjenje strategije in večjo angažiranost učiteljice. Potrebovali so 

pogostejše spodbude v interpretativnem delu opazovanja. Prav tako pa so v povezavi z 

ostalimi šolskimi predmetnimi področji potrebovali več vaje na področjih, kjer se je kazal 

njihov največji primanjkljaj. Matematično področje smo vključili predvsem pri težavah z 

orientacijo na listu, slovenščina pa je bila vključena pri težavah z uporabo oziroma s širjenjem 

ustreznega besedišča. Razveseljivo pa je bilo, da je bil napredek ob resda večjem vloženem 

trudu učiteljice pri teh učencih tudi najbolj izrazit. 

Napredek učencev je nujno preverjati posamično in ne v skupini. V skupinskem preverjanju 

bodo v ospredje prišli učno sposobnejši učenci, medtem ko bodo učno šibkejši učenci težje 

pokazali svoj napredek. S takimi učenci je smiselno delati tudi posebej pri dopolnilnem 

pouku. Seveda pa moramo strategijo dela predstaviti tudi staršem, ki lahko veliko 

pripomorejo pri osvajanju strategije. V domačem okolju in uporabi svojega slikovnega 

gradiva bo prepoznavanje posameznih elementov na sliki lažje, lažje bo tudi ugotavljanje 

pomena posameznih elementov. Učenci bodo ob lastnem slikovnem gradivu tudi lažje 

povezovali videno s svojimi izkušnjami, saj bodo sami na slikah ali pa njim poznani kraji in 

osebe. Opazovanje takega slikovnega gradiva ob pomoči staršev bo potekalo tudi bistveno 

bolj sproščeno. 
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Ob koncu raziskave smo skušali oceniti tudi ustreznost uporabljenega slikovnega gradiva. Pri 

uvajanju strategije dela s slikovnim gradivom smo uporabili slikovno gradivo, ki je bilo 

predstavljeno v delovnem zvezku za spoznavanje okolja ene od slovenskih založb. Uporabili 

smo tisti učbenik, ki je bil dostopen vsem učencem in je bil učencem na voljo v šolskem 

učbeniškem skladu. Tako sami nismo imeli veliko vpliva na to, kakšno je bilo uporabljeno 

slikovno gradivo. V času raziskave smo uporabili poenostavljene slike pokrajine, 

predstavljene v različnih letnih časih, ter fotografije, ki so dopolnjevale posamezne tematske 

sklope.  

Glede na rezultate sklepamo, da so bile uporabljene poenostavljene slike ustrezne. 

Poenostavljena slika je namreč ustrezala razvojni starosti otrok, saj je šlo za otroke, stare 

večinoma sedem let. Poenostavljeni prikazi so dali učencem večjo možnost pri interpretiranju 

opazovanega. Dobili so večjo svobodo pri prepoznavanju elementov, saj so bile vse njihove 

prepoznave vedno točne. To se je najbolje pokazalo pri opazovanju slike pomladi in poletja. 

Na pomladni sliki so bile pri delu na vrtu predstavljene tri osebe, ki so jih učenci različno 

prepoznali (oči, mami, sestra, brat). Njihove prepoznave so bile odvisne od lastnih izkušenj, 

prav vse pa so bile mogoče in s tem pravilne. Podobno je bilo pri prepoznavanju zelenjave na 

vrtu poletne slike. Tudi tu so učenci v naslikanih elementih prepoznali različne vrste zelenjave 

in s tem pokazali različno predznanje, ki so ga imeli.  

Pri opazovanju fotografij so morali učenci točneje prepoznati elemente na sliki in so bili zato 

v svojih prepoznavah bolj omejeni. Opisovanja pri fotografijah so bila zato med učenci 

enotnejša, manj je bilo prostora za lastno interpretacijo. Fotografije so namreč prikazovale 

neko realno stanje, ki pa je bilo učencem nepoznano in so se zato težje povezali z dogajanjem 

na fotografijah. So pa na fotografijah prepoznavali posamezne predstavljene elemente, ki so 

jih lažje povezovali z lastnimi izkušnjami. 

Kljub splošni oceni, da so bile izbrane poenostavljene slike primerne za uvajanje in urjenje 

strategije, pa bi opozorili na nekaj težav, ki smo jih opazili skozi opise učencev. Učenci so 

namreč na slikah našli kar nekaj napak oziroma vsebinskih nedoslednosti. Sami so ugotavljali, 

da sta na slikah pomladi in poletja narisana električna drogova, med njima pa ni bilo napete 

električne žice. Pri zimski sliki, ki je predstavljala isto pokrajino, pa teh dveh električnih 

drogov sploh ni bilo. Prav tako so učenci pogrešili sledi v snegu na sliki zime, saj sledi niso 

bile dosledno predstavljene. Največ vsebinskih napak pa smo ob pomoči opisov učencev 

ugotovili na sliki poletja. Tu je predstavljeno sočasno zorenje nekaterih rastlin in plodov, ki v 
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naravi ne dozorijo istočasno. Tako češnje in žito v naravi dozorijo na začetku poletja, hruške, 

jabolka in paradižnik pa ob koncu poletja oziroma celo v jesenskem času. Zato se nam ne zdi 

ustrezna sočasna uporaba teh plodov in rastlin na isti sliki, saj učenci dobijo napačno časovno 

predstavo. Učence smo med svojo raziskavo na to opozorili in jih pozvali k iskanju še drugih 

napak. Sami so tako na isti sliki ugotovili še nedoslednost pri obleki kolesarja. V jezeru so 

naslikani otroci pri kopanju, kar nakazuje na toplo vreme, kolesar na sliki pa je oblečen v 

oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami. Učenci sami so ugotovili, da bi mu bilo v tako toplem 

vremenu zelo vroče.  

Prav tako bi opozorili na uporabo maskote učbenika, trota Bineta, ki se pojavi na sliki 

pomladi. Postavljen je v središče slike in vključen v dogajalni prostor. Pri tem pa ni vključen 

v samo dogajanje na sliki. Zato menimo, da bi bila boljša postavitev te maskote na rob slike, 

kjer bi Bine lahko opazoval dogajanje na sliki in ne bi bil vanjo vključen. 

Po opravljeni raziskavi in uporabi strategije za opazovanje slikovnega gradiva smo ugotovili, 

da je strategija ustrezna tudi za ostala predmetna področja. Pri učencih v prvem obdobju 

osemletnega šolanja smo ugotovili, da so učenci prenesli naučeno strategijo tudi na druge 

predmete. Tako so pri slovenščini strategijo uporabljali pri delu s književnimi ilustracijami in 

opisih, pri matematiki je bila zelo uporabna na področju geometrije, pri glasbeni umetnosti so 

učenci ob slikovnem gradivu pa tudi ob poslušanju bolj samozavestno vključevali 

interpretacijo s stališča lastnih izkušenj, predvsem s čustvenega področja. Pri likovni 

umetnosti pa so se učenci bolj zavedali pomena celostnega zajemanja umetniških del, to pa so 

prenesli tudi na področje ustvarjanja likovnih del, saj so si pred začetkom ustvarjanja likovno 

nalogo poskušali zamisliti kot celoto. Na tej stopnji osnovnega šolanja je torej strategija 

opazovanja uporabna na vseh področjih, ob določeni nadgradnji pa bi se dalo strategijo 

opazovanja slikovnega gradiva prenesti tudi na opazovanje narave oziroma dejanskih 

predmetov ali procesov, kar pa je bolj značilno za specifična predmetna področja npr. 

geografske in zgodovinske teme pri družbi v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju in 

kasneje pri različnih predmetih (geografija, kemija, biologija …). 

Na koncu raziskave smo opazili, da so pri delu s slikovnim gradivom napredovali vsi učenci, 

kljub temu pa je ostalo še nekaj podrobnosti, ki smo jim morali tudi po raziskavi nameniti 

nekaj časa. Največja pomanjkljivost, ki smo jo opazili po končani raziskavi, je bilo ločevanje 

med posameznimi deli strategije. Učenci so se najprej osredotočili na gledanje in branje slike 

in se na koncu posvetili še interpretativnemu delu. Med samo raziskavo pa smo ugotovili, da 
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bi bilo boljše, če bi učenci že med izvajanjem prvega in drugega koraka strategije vpletli tudi 

interpretacijo opazovanih elementov. Tako bi prepoznanim elementom takoj določili namen 

oziroma jih povezali z izkušnjami oziroma predhodnim znanjem. Učence bi morali učitelji 

takoj po seznanitvi s prvo in drugo fazo opozarjati na interpretacijo videnega. Pri tem bi 

morali uporabiti opise iz prvega in drugega koraka. Prepoznanim elementom bi morali takoj 

določiti vsebino oziroma namen pojavljanja na sliki. Učence bi morali bolj spodbujati v 

razmišljanje, zakaj so določeni elementi predstavljeni na sliki in povezani z ostalimi elementi. 

Ob nadaljnji uporabi strategije opazovanja se nam je porodilo tudi vprašanje o potrebnosti 

prostorske sistematičnosti opazovanja, to je opazovanja od spodaj navzgor ali obratno. V 

raziskavi smo namreč ugotovili, da so tudi učenci, ki niso sistematično opazovali slike, prišli 

do ustreznih vsebinskih spoznanj. Začeli smo razmišljati o tem, da bi namesto prostorske 

sistematizacije poudarjali vsebinsko sistematičnost. Tako bi učenci na sliki najprej opazovali 

podobne elemente in jim sledili na sliki ne glede na to, v katerem delu so. Tako bi najprej 

opazovali osebe, živali, druge predmete, naravo, vreme in drugo. Učenci bi mogoče tako lažje 

povezali podobne elemente v dogajanje in jim določili namen pojavljanja na sliki glede na 

sliko kot celoto. 

Druga aktivnost učencev, ki bi jo lahko vključili v proces opazovanja, pa bi bilo lahko 

postavljanje in preverjanje hipotez. V prvem triletju bi se osredotočili na pripovedovanje 

trditev, povezanih z opazovano sliko, v višjih razredih pa bi se postavljale prave hipoteze. 

Učenci sami bi ob pomoči opazovanja te trditve poskušali potrditi ali ovreči, saj bi na sliki 

našli ustrezno argumentacijo.  
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12.1 Priporočila učiteljem za uporabo strategije za opazovanje slikovnega 

gradiva v razredu 

 

Učitelji bi se morali poleg pomena slikovnega gradiva nujno zavedati tudi pomena ustrezne 

uporabe slikovnega gradiva. Seznanitev s strategijo opazovanja slikovnega gradiva ne zahteva 

ogromno časa, osvojena strategija s strani učencev pa v učnem procesu velikokrat veliko časa 

prihrani. 

Učitelj mora seveda najprej preveriti stanje opazovanja med učenci. Preverjanje celotnega 

razreda naenkrat ni ustrezno, saj se bodo v opazovanje veliko bolj vključevali učno močnejši 

učenci in učitelj ne bo pridobil prave slike o stanju pri vseh učencih. Zato predlagamo 

preverjanje stanja po manjših skupinah, ob skupinskem delu ali kot eno od postaj pri delu po 

postajah. Tako bodo učitelji spoznali način opazovanja prav vseh učencev in bodo seznanjeni 

tudi s tem, kateri učenci bodo potrebovali večje angažiranje njegove strani. 

Pred uvajanjem strategije opazovanja naj učitelj nameni čas seznanjanju z ustreznimi pojmi, 

ki jih bodo učenci uporabili predvsem pri prostorskem umeščanju elementov na slikah. Kot 

pomoč učencem se lahko izdela tabela ali piktogrami, ki nakazujejo na to, kje je določen 

element. Taka pomoč bo dobrodošla tudi na ostalih predmetnih področjih. 

Seznanjanje s strategijo in urjenje strategije lahko potekata v celotni skupini hkrati. Pri tem 

morajo učitelji paziti, da se ne osredotočajo preveč na posamezne korake strategije, ampak že 

od začetka vsakemu koraku priključijo tudi interpretacijo. Za uvajanje in urjenje strategije naj 

jim ne bo škoda vzeti si nekaj več časa, saj bodo osvojeni rezultati v prihodnje olajšali 

marsikatero samostojno delo učencev. Za uvajanje in urjenje strategije predlagamo, da se 

lahko izvedeta tudi v okviru dni dejavnosti, ko se učitelj res lahko posveti samo tej dejavnosti, 

urjenju strategije s posameznimi učenci se naj namenijo tudi ure dopolnilnega pouka.   

Najprimernejši čas za uvajanje strategije je seveda v prvem razredu, je pa uvajanje vsekakor 

mogoče tudi v višjih razredih, verjetno bo v višjih razredih za to potrebnega celo manj časa. 

Pri uvajanju strategije mora biti učitelj pozoren na to, da uporabi ustrezno slikovno gradivo. 

Tako za prvi in drugi razred predlagamo uporabo poenostavljenih slik, v višjih razredih pa naj 

te slike nadomestijo fotografije. Po uvajanju pa naj učitelji med urjenjem strategije nujno 
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uporabijo raznovrstno slikovno gradivo, pri tem pa naj s pomočjo učencev ugotavljajo, kakšne 

so razlike med opazovanjem različnih vrst slikovnega gradiva. 

Učitelj naj da med urjenjem strategije velik poudarek urjenju samostojnosti učencev, saj bodo 

učenci le na ta način ponotranjili strategijo in jo podzavestno uporabljali. Pri tem naj bo 

pozoren na napake, ki bi se pojavile pri opazovanju. Ob ugotavljanju napake s strani učenca 

pa mora biti učitelj nujno pozoren na interpretacijo učenca ob predstavljeni napaki. Ob 

zagovarjanih argumentih je dovoljena tudi drugačna interpretacija, kot jo učitelj pričakuje. 
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14 PRILOGE 

 

V prilogah so predstavljeni zapisi opazovanj učencev. Zapisani so v pogovornem jeziku, tako 

kot so jih učenci podali. Med zapisi so uporabljene tudi narečne besede. 

 

14.1 Prvi opis slike – zimska pokrajina 

 

Priloga 1: UČENEC 1:  Medtem ko govori, vsako stvar na sliki tudi pokaže.  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

traktor  

fantka, ki se kepata 

zajček, ki skače 

punčki drsata 

srna teče 

smučar smuča 

fantek se sanka 

punčka dela snežaka 

fantek ma te sani (pokaže na motorne sani) 

naštevanje, 

oseba, dogajanje 

žival, dogajanje 

oseba, dogajanje 

žival, dogajanje 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje 

oseba, opis osebe 

 

identifikacija 

elementov 

povezava 

med elementi 

 

Deček se je omejil na naštevanje stvari, ki jih je videl na sliki. Najprej je zaznal traktor, opazil 

pa je samo »žive« stvari – otroke in živali. Zanje je opredelil tudi, kaj posamezna oseba ali 

žival dela.  

Naslova sliki ni postavil, tudi naštel je samo malo stvari, ki so na sliki. Posamezne osebe 

oziroma živali ni prostorsko umestil, prav tako za njihov opis ni uporabljal barv. 

Dogajanja na sliki ni povezal z lastno izkušnjo, prav tako o dogajanju ni podal lastnega 

mnenja. 
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Priloga 2: UČENKA 2  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Veliko drevo je nad majhnim drevesom. 

Fantek kepa enega drugega fantka. 

Drevo je zasneženo. 

Jelen teče čez breg.  

Iz hiše se kadi siv dim. 

 

Vrata velike hiše so odeta v mavrične lučke. 

Skozi okno se vidi smrečica in darila. 

Pod streho so ledene sveče. 

Tovornjak pelje velik kup snega – traktor bi mogla rečt. 

 

Na ograji je ptičja hišica. 

V gozdu je zajček (pokaže – tukaj). Slabo se ga vidi, ker je vse to. 

Na hribu se smučata dva smučarja, eden pa je sankač. 

Za smučarjem je majhno drevo in za sankačem veliko drevo.  

Snežak je brez rok. V roki drži metlo. Saj sploh nima rok.  

Zajček teče desno (a je to desna), desno od ledu. 

 

Med drevesi, ki nimajo listov, so tudi smreke. 

Pred vrati je ograja. Streha je zasnežena. Dimnik velike hiše je siv. 

V tovornjaku sedi gospod z rjavimi lasmi. Drži volan. 

 

Iz majhne hiše se kadi siv dim. Hiša ima dva okna. 

 

Smučar drži palice. Drži jih nazaj. 

predmet, prostor, opis 

oseba, dogajanje 

predmet, dogajanje 

žival, dogajanje 

predmet, barva, 

prostor, opis 

predmet, barva, opis 

predmet, prostor, opis 

predmet, prostor, opis 

predmet, dogajanje, 

opis 

predmet, opis 

žival, prostor 

oseba, dogajanje, 

prostor, opis 

predmet, opis, napaka 

prostor, žival, 

dogajanje 

predmet, prostor, opis 

predmet, opis, barva 

predmet, dogajanje, 

oseba, barva 

predmet, prostor, 

dogajanje, opis, barva 

oseba, dogajanje, opis 

Opredelitev 

prostora 

 

Identifikacija 

elementov 

 

Povezava 

med elementi 

 

Likovni dejavniki  

 

 

 

Predhodno znanje 
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Jelen ima štiri noge. 

Ograja je temno rjava. 

Sledi zraven hiše peljejo do ptičje hišice. Sledi so od traktorja. 

Na oknu so rumene zavese. 

 

Punčka ima zelen šal. Drsa se z drsalkami. 

Traktor ima veliko in majhno gumo. 

Ograja je neenakomerno odrezana (ena bolj gor, ena bolj dol). 

Zajček ima štiri tačke. Ima dva ušesa. 

Punčka ima svetlo rumene lase. Deklica gleda snežaka, snežak drži 

brezovo metlo. Snežak ima pet gumbov. 

Še ena deklica ima roza šal in kapo.  

Sneg je naslonjen na ograjo – tale kup. 

Smreke so svetlo zelene in temno zelene. 

Cesta je siva. 

Snežak ima rumen lonec na glavi, z belimi pikami. Ops. Rdeč 

lonec. 

Snežak ima oranžen korenček. Ima dva očesa in štiri kamenčke na 

ustih. 

Skozi vrata se vidi modro. 

žival, opis 

predmet, barva, opis 

predmet, opis, prostor 

predmet, prostor, 

barva, opis 

oseba, barva, dogajanje 

predmet, opis 

predmet, opis 

žival, opis 

oseba, opis, barve, 

dogajanje 

oseba, barve, opis 

predmet, opis 

predmet, barve, opis 

predmet, opis 

predmet, opis, barve 

 

predmet, opis, barve 

 

predmet, opis, prostor 

 

Deklica je natančno opisala sliko. Naštela je veliko elementov na sliki, velikokrat se je 

osredotočala na nepomembne podrobnosti. Opisovala je dogajanje na sliki, opisala je 

posamezne elemente na sliki in jih deloma prostorsko opredelila. Opisovanja slike se ni lotila 

sistematično – od zgoraj navzdol ali od leve proti desni, ampak je ves čas preskakovala med 

posameznimi deli slike.  
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Dogajanja na sliki ni povezala z lastno izkušnjo ali podala svojega mnenja o dogajanju. 

Osredotočila se je samo na naštevanje videnega, ni pa je zanimala povezava z vsebino 

oziroma zakaj je nekaj na sliki tako, kot je – manjka interpretacijski del pri opazovanju slike. 

Učenka tudi ni podala naslova slike. 

 

Priloga 3: UČENEC 3  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Fantek se sanka. 

Fantek smuča. 

Srnica skače. 

Traktor pluži. 

Zajček skače. 

Fantek in punčka se drsata. 

Učiteljica, kako se že temu reče (pokaže na motorne sani) – na 

motornih saneh je fantek. 

Na hiši so lučke. 

V hiši je smreka. 

Na bregu je hišica. 

Pri smreki so darila. 

Od hiše stran so drevesa. 

Fantek v traktorju ima irokezo. 

Punčka gleda v snežaka. 

Fantek je okepal fantka v rdeči majčki. 

Iz hiše visijo ledene sveča, streha je bela. 

V sneg je zapičena ptičja hišica. 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje 

žival, dogajanje 

predmet, dogajanje 

žival, dogajanje 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje, 

prostor 

predmet, prostor, opis 

predmet, opis, prostor 

predmet, prostor 

predmet, prostor, opis 

predmet, prostor, opis 

oseba, opis, prostor 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje, barva 

predmet, opis, barva  

predmet, prostor 

Identifikacija 

elementov 

 

Prostorska 

opredelitev 

 

Povezava 

med elementi 

 

Likovni elementi 
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Za smučarjem in sankačem so Alpe. oseba, prostor 

 

Učenec ni celostno opredelil slike – ni podal naslova. V posameznih opisih je podal 

prostorsko opredelitev. Dogajanje na sliki je vedno opredelil. Ni pa povezal dogajanja na sliki 

z lastnimi izkušnjami ali predznanjem. 

Pri opisovanju slike je uporabil tudi barve – rdeča, bela. 

Bolj se je osredotočil na opisovanje prednjega dela slike, dogajanje v ozadju je le bežno 

omenil na koncu. 

Opisovanje ni sistematično, ampak opisi preskakujejo med posameznimi deli slike. 

 

Priloga 4: UČENEC 4 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Na drevesih ni listja. 

Hiša je bela. 

Fantek smuča, deklica je padla. 

Na oknih so rumene zavese. 

Balkon je zasnežen. 

V hišici je ptiček. 

Grm je zasnežen. 

predmet, prostor, opis 

predmet, opis, barva 

oseba, dogajanje 

predmet, opis 

predmet, opis 

predmet, opis, žival 

predmet, opis, predmet 

Identifikacija 

elementov 

Prostorska 

opredelitev 

Povezava 

med elementi 

Likovni dejavniki 

 

Učenec je zelo kratko opisal sliko. Opis je bil nesistematičen, ni celostno opredelil stanja na 

sliki, prostorskega opredeljevanja je malo. Pri opisovanju je uporabil barve (bela, rumena). 

Dogajanje na sliki je le enkrat opredeljeno, drugače se učenec omeji le na naštevanje 

videnega, na kratke opise. 

Povezave z lastnimi izkušnjami ali predznanjem ni. 
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Priloga 5: UČENEC 5  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Gore so zasnežene. 

Na gorah smučajo otroci. 

Zraven otrok so drevesa in smreke. 

Pri gozdu je hišica, ki se kadi. 

Na hribu je jelen. 

Fantek je na motornih sankah. 

Bager pluži cesto, ki je zasnežena. 

Pri bagerju je ograja. 

Pri ograji je drevo. 

Punčka je padla na ledu. 

Punčka drsa in ima bele drsalke, modre hlače in zelen 

šal. 

Pri ograji je ptičja hiška. 

Pri drevesu je snežak. 

Fantek je okepal fantka. 

Punčka gleda snežaka, ki ima zelene hlače, sive 

rokavice, rumeno kapo in oranžno majico in dolge rjave 

lase. 

Zajček teče na snegu. 

Hiša je zasnežena. 

Na strehi so ledene sveče. Pri hiši je ograja. Vrata so 

okrašena z lučkami. 

Pri oknu so rumene zavese. Pri oknu je smrečica in 

zraven nje so darila. 

Iz dimnika se kadi. 

predmet, opis 

oseba, prostor, dogajanje 

predmet, prostor, opis 

predmet, prostor, dogajanje 

žival, prostor 

oseba, prostor 

predmet, dogajanje, opis 

predmet, prostor, opis 

predmet, opis, prostor 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje, opis, barve 

 

predmet, prostor, opis 

predmet, opis, prostor 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje, barve, opis 

 

 

žival, dogajanje 

predmet, opis 

predmet, opis, prostor 

 

predmet, prostor, barve, opis 

 

predmet, dogajanje 

Identifikacija 

elementov 

Prostorska 

opredelitev 

Povezava 

med elementi 

Likovni dejavniki 
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Učenec ni celostno poimenoval slike – ni podal naslova. Naštel je večino elementov, ki so 

prisotni na sliki in jih prostorsko opredelil. Vedno je opredelil dogajanje na sliki. Opisal je 

tudi posamezne elemente slike, tudi z uporabo barv. Pri opisovanju je učenec začel na vrhu 

slike in sledil dogajanju na sliki proti dnu. Bolj se je osredotočil na opisovanje elementov v 

spodnjem delu slike.  

Ne primerja dogajanja na sliki z lastno izkušnjo ali že obravnavanimi vsebinami. 

 

Priloga 6: UČENEC 6  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Traktor, pluga. 

Okrašena vrata. 

Kako se otroci drsajo. 

Jelena. 

Tudi motorne sani, smučarja, sankača, pa eno čisto belo 

zasneženo hišo. 

Snežaka, pa polno snega. 

Pa drevesno hišico, pa smreke, pa hribe. 

Pa eno hišico – okrašeno. 

Metla je na snežaku, klobuk je na snežaku. 

Cesto vidim, suha drevesa, dimnik in ograjo. 

predmet 

predmet, opis 

oseba, dogajanje 

žival 

predmet, oseba, barva, 

količina, opis 

predmet 

predmet, opis 

predmet, opis 

predmet, opis, prostor 

predmet, opis 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Likovni dejavniki 

 

Učenec ni podal naslova slike. Našteval je elemente slike, ki pa jim ni opredelil dogajanja. 

Elemente na sliki opiše le s preprostimi pridevniki, večinoma jih prostorsko ne opredeli. Pri 

opisih enkrat uporabi barvo. 

Učenec ne poveže dogajanja na sliki z lastnimi izkušnjami ali predznanjem. 
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Priloga 7: UČENKA 7  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Traktor, notri je človek. 

V hiši je smreka. 

Na dvorišču je sneg, tudi stoji snežak. 

Zraven snega je en velik okrogel led, kjer se dva 

otroka drsata, eden je padel, eden se drsa. 

Eno drevo je bolj krivo, ptičja hišica, na hiši so 

ledene sveče. 

Vidijo se gore. 

Na hribčku smučata dva smučarja. 

 

Na še enem hribčku smuča še en smučar. 

Na bregu teče še srnica, vidijo se od nje stopinje. 

Traktor ima pred sabo nekaj, da pluži, pa cesto pluži. 

Na enem drevesu je še veliko snega, na enem pa še 

malo. 

Drevesa in smreke so bolj stran od hiše. 

Na desni je hiška bele barve, okna ima modra. 

Okrog hiše je še ograja, ograja tudi tam, kjer so 

drevesa, gore, hiška. 

Gore so bele barve, malo modre in črne. 

Fant, ki je padel, ima modre hlače, rumene čevlje, 

rjavo bundo, rdeč šal, rdečo kapo. 

Punčka, ki se drsa, ima rumeno jakno, rumene lase, 

rdečo kapo, zelen šal, modre hlače, bele drsalke. 

Otrok pri snežaku ima obraz črn, kapo rumeno, šal 

rdeč, oranžno ima obleko pa zelene hlače. 

predmet, prostor, oseba 

predmet, prostor, opis 

predmet, prostor, opis 

predmet, prostor, oblika, 

količina, dogajanje, opis 

predmet, opis, oblika 

 

prostor, opis 

prostor, oseba, količina, 

dogajanje 

prostor, oseba, dogajanje 

prostor, žival, opis, dogajanje 

predmet, dogajanje, opis 

opis, predmet, količina 

 

predmet, opis, prostor 

prostor, barva, opis 

predmet, prostor, opis 

 

predmet, barva 

oseba, dogajanje, barva, opis 

 

oseba, dogajanje, barva, opis 

 

prostor, oseba, barva, opis 

 

Identifikacija elementov 

 

Prostorska opredelitev 

 

Povezava med elementi 

 

Likovni dejavniki 
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Hiša ima siva vrata, rumene zavese, okna bolj modra, 

hiša je barve bež. 

V hiši je smreka, okrašena z rdečimi bunkami in z 

rumenimi trakci. 

opis, predmet 

 

predmet, opis, barva 

 

Učenka ni celostno opredelila dogajanja na sliki. Naštela je večino elementov, ki so prikazani 

na sliki. Te elemente je prostorsko opredelila, jih opisala in jim opredelila dogajanje. Pri 

opisovanju je bila zelo natančna, zelo so ji bile pomembne barve. Ni pa bilo sistematičnega 

opisovanja, preskakovala je iz enega dela slike na drugega. 

Ni primerjala dogajanja na sliki z lastno izkušnjo ali že obravnavanimi vsebinami. 

 

Priloga 8: UČENEC 8 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Smučarja, traktor, ki pluži sneg. 

Otroci, ki se igrajo. 

Hišo. 

Eni otroci se valjajo po ledu. 

Eni se vozijo s smučmi, eni z dirkalnimi sankami. 

Srnica. 

Hišica za ptičke. 

Sneg. 

En otrok se igra s snegom, ima zeleno kapo. 

Ena punčka se igra s, kako se že reče, z drsalkami. 

Hiša ima sneg na strehi, siva vrata, prižgane luči, 

rože, smrekica. 

Srnica. 

oseba, predmet, dogajanje 

oseba, dogajanje 

predmet 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje 

žival 

predmet 

predmet 

oseba, dogajanje, barva 

oseba, dogajanje 

predmet, opis 

 

žival 

Identifikacija elementov 

 

Povezava med elementi 

 

Likovni dejavniki 
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Zajček. žival 

 

Učenec ni celostno opredelil, kaj mu predstavlja slika. Našteval je posamezne elemente na 

sliki in jih polovico natančneje opredelil s tem, da jim je določil dogajanje. Elementov 

prostorsko ni opredelil, prav tako ni povezal dogajanja na sliki z lastno izkušnjo ali 

predhodnim znanjem. Izmed likovnih dejavnikov je opredelil samo barvo. 

 

Priloga 9: UČENEC 9  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Vidim dve hiše, pa zraven ene je dvorišče, tudi zraven 

druge je pa en hrib, po katerem teče srna. 

Eden se vozi. 

Na dvorišču je led, dva otroka se drsata, trije so naredili 

snežaka. Zdaj gledajo zajčka. 

Na cesti pluži traktor, ker je po cesti sneg. 

 

So smreke in drevesa. 

Zadaj je še en hrib, čisto zadaj dva drevesa in gore. 

Na dveh hribih se dva otroka smučata. 

predmet, količina, prostor, 

opis, žival 

oseba, dogajanje 

prostor, opis, oseba, 

dogajanje, žival 

predmet, dogajanje, vzrok-

posledica 

predmet 

predmet, opis, količina 

količina, oseba, dogajanje 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Predhodno znanje 

 

Učenec je kratko opisal sliko. Ni je videl kot celote, zato ji ni podal naslova. Identificiral je 

posamezne elemente slike, jih prostorsko opredeljeval in opisal tudi dogajanje. Elemente na 

sliki je količinsko opredelil. Na sliki ni opredelil likovnih dejavnikov, je pa povezal dogajanje 

na sliki s predhodnim znanjem (vzrok-posledica). 
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Priloga 10: UČENEC 10 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Traktor 

Led 

Hiša 

Majhna hiša 

Drevesa 

Snežak 

Plug na traktorju 

Motorne sanke 

Smučarji 

Srnica 

Ptičnica 

Otroci na ledu 

Ptičnica. 

predmet 

predmet 

predmet 

predmet, opis 

predmet 

predmet 

predmet 

predmet 

oseba 

žival 

predmet 

oseba, prostor 

predmet 

Identifikacija elementov 

 

Prostorska opredelitev 

 

Učenec se je pri opisu slike osredotočil samo na identifikacijo posameznih elementov. Pri tem 

jih je na sliki vedno tudi pokazal. Samo enkrat je uporabil tudi prostorsko opredelitev. Ni pa 

sliki podal naslova, ni povezal dogajanja na sliki, ni vključil lastne izkušnje ali predhodnega 

znanja. Prav tako ni omenil nič likovnih dejavnikov na sliki. Pri naštevanju je ves čas prehajal 

med različnimi deli slike. 
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14.2 Drugi opis slike – pomladna pokrajina 

 

Priloga 11: UČENEC 1  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POMLAD 

Streha je rdeča.  

Fantek teče.  

Traktor dela na polju.  

 

Voda je lepa.  

Babica zaliva rože.  

Zavese so oranžne.  

Vrata so rjava.  

Lastovke.  

Očka dela na vrtu pa mamica pa otrok.  

 

Drevesa.  

Zvonček in teloh.  

Balon je rumen.  

Hiša je pri gozdu.  

Smreke so lepe.  

Ptičja hišica je pri ograji. 

Stebri za elektriko.  

Dimnik je siv.  

Drevo je zeleno.  

Pri gorah rastejo drevesa.  

naslov 

barva, predmet, opis 

dogajanje, oseba 

predmet, dogajanje, 

prostor 

predmet, občutek, opis 

dogajanje, oseba 

predmet, opis, barva 

barva, predmet, opis 

naštevanje, živali 

dogajanje, osebe, 

naštevanje 

naštevanje, predmet 

predmet, naštevanje 

barve, predmet, opis 

predmet, prostor 

prostor, občutek 

prostor, predmet 

naštevanje 

barva, predmet, opis 

barva, predmet, opis 

prostor, opis, predmet 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 
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Smreke so temno zelene, pa svetlo zelene. 

 

Prišla je pomlad.  

Rasle bodo rože, pa bomo delali na vrtu pa sadili bomo.  

Lahko tečemo zunaj.  

Delamo na polju. 

Jaz tudi tečem zunaj.  

Rože so mi všeč. 

Tudi sadim, zalivam doma, ne zvečer, ampak čez dan. 

Lastovke letijo. 

barva, predmet, opis, 

svetlo-temno 

znanje, izkušnje 

znanje, izkušnje 

znanje 

znanje 

izkušnje,  

občutje 

izkušnje 

žival, dogajanje 

 

Učenec je celostno zaznal dogajanje na sliki in ji podal naslov. 

Na sliki je identificiral elemente, ki jih je opisal ali pa jim določil dogajanje. Pri opisih je 

uporabljal tudi barve kot najpogosteje uporabljen likovni element. Elemente na sliki je 

prostorsko opredelil, a jih še ni sistematično podajal. Še vedno je prisotno preskakovanje med 

posameznimi deli slike. Trikrat je pri identifikaciji elementov na sliki podal samo naštevanje 

predmetov (lastovke, drevesa, zvonček in teloh). 

Dogajanje na sliki je povezal z lastnimi izkušnjami. Opredelil je celo svoje občutke ob 

opazovanju vode in rož kot elementov na sliki. 

Svoje predznanje je izkazal s prepoznavanjem pomladi in posameznih opravil, ki jih takrat 

opravljamo, prepoznal je znanilce pomladi, ni pa opredelil značilnosti letnega časa, ki jih 

želimo izluščiti s pomočjo opazovane slike.  
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Priloga 12: UČENKA 2  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

ZABAVNA POMLAD 

Levo od gozda leti rumen balon.  

 

Pred gozdom je hišica. 

Drevesa cvetijo.  

Traktor orje njivo.  

Tekač se pripravlja na tekmo. 

Otroci sejejo vrt. 

Babica zaliva rože. 

Lastovke letijo okoli svojega gnezda. 

Na ograji je ptičja hišica. 

Zraven grmovja je drevo. 

Za ograjo je grmovje. 

Traktor orje, ker je pomlad in je najboljši čas za 

oranje.  

Taščice se pomladi pripravljajo, da se parijo, valijo 

jajca. 

Drevesa so zacvetela, ker je tak letni čas.  

Babica je posadila rože in jih sedaj zaliva.  

Punčka s palico pomerja, koliko je rastlina že 

velika. 

Njen brat grabi vrt. 

Lastovica si je naredila pod streho svoje gnezdo. 

Jaz tudi pomladi rada tečem z mami. 

naslov, občutek 

predmet, prostor, dogajanje, opis, 

barva 

prostor, opis, predmet 

predmet, dogajanje 

predmet, dogajanje 

oseba, domneva 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje 

žival, dogajanje, prostor 

prostor, opis, predmet 

prostor, predmet 

predmet, dogajanje, znanje 

predmet, dogajanje, znanje 

 

žival, znanje 

 

predmet, vzrok-posledica, znanje 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje, domneva 

 

oseba, domneva, dogajanje 

žival, dogajanje, prostor 

izkušnja, občutek 

Naslov 

Identifikacija 

elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 

Namen slike 
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Rada opazujem lastovke, kako letajo okoli. 

Meni je zelo všeč takrat, ko drevesa zacvetijo.  

Naučiti se moramo, da je pomlad skoraj najlepši 

čas v letu. 

občutek, žival 

občutek 

namen, občutek 

 

Učenka je celostno zaznala dogajanje na sliki in ji podala naslov. Pri tem se je že čustveno 

odzvala na dogajanje na sliki, saj je dogajanje opredelila kot zabavno in s tem pokazala svoj 

odnos do letnega časa. 

Identificirala je glavne elemente na sliki in jih prostorsko opredelila. Pri tem se je 

sistematično lotila opisovanja. Začela je na vrhu slike in nadaljevala proti dnu. Vse elemente 

slike je opisala ali povezala v dogajanje. 

Opazovanje slike je povezala s predhodnim znanjem. Tako je posameznim elementom na sliki 

za njihovo dogajanje poiskala vzrok, ki ga je povezala z letnim časom predstavljajoče slike. 

Podajala je tudi lastne izkušnje – svoje občutke, lastna dogajanja ter domneve o posameznih 

elementih na sliki. 

Na koncu opisa je podala tudi namen, zakaj se o sliki sploh pogovarjamo. 

 

Priloga 13: UČENEC 3  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POMLAD 

Traktor je rdeč.  

Jezero je modro.  

V zraku je balon. 

Na njivi je bela hišica.  

 

Očka grabi.  

Babica zaliva rože.  

Hiša je rumena. 

Rdeča streha.  

naslov 

predmet barva, opis 

predmet, barva, opis 

prostor, opis, predmet 

prostor, opis, barva, 

predmet 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje 

predmet, barva, opis 

predmet, barva 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 
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Hiša ima siv dimnik. 

Kako bi ta stavek naredil – hišica za ptičko. 

Lastovke so tu.  

Elektrika.  

Smreke so temno zelene. 

 

Gore so sive.  

Babica ima čop. 

Fant teče.  

Kamni so na tleh. 

Asfalt je siv in bel. 

Drevesa so daleč – zato ker jih vidim majhna. 

A sem že povedal, da so zavese. So oranžne. 

To je pomlad.  

Pomladi se vse dela – orjemo njivo, zalivamo rože, 

rastejo zvončki, drevesa so že zelena. 

Jaz tudi tečem, zalivam rože, ptičkom dam v hišico 

hrano. 

predmet, opis, barva 

predmet, opis 

žival, opis 

naštevanje 

predmet, barva, opis, 

svetlo-temno 

predmet, opis,  

oseba, opis 

oseba, dogajanje 

predmet, prostor 

predmet, barva 

predmet, prostor, znanje 

predmet, barva 

znanje 

znanje, dogajanje, barva, 

opis 

izkušnja 

 

Učenec je sliki podal naslov in tako celostno zajel dogajanje na sliki. 

Identificiral je elemente na sliki, pri tem jih je tudi opisal, jih prostorsko umestil ali jim 

določil dogajanje. V enem primeru je uporabil samo naštevanje elementa, ki ga ni umestil na 

dogajanje na sliki. Izmed likovnih dejavnikov so na opise vplivale samo barve. 

Opisovanje slike ni bilo sistematično. Učenec je pri opisovanju slike še vedno prehajal med 

posameznimi deli slike.  

Pri opazovanju in opisovanju slike je učenec upošteval predhodno znanje in v enem primeru 

dogajanje na sliki povezal z lastno izkušnjo. 
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Priloga 14: UČENEC 4  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

To je pomlad. 

Drevesa so začela cveteti. 

Fant teče v kratkih hlačah. 

Na nebu, zadaj, je rumen balon. Leti proti goram. 

Na vrtu so začeli delati – oči in dva otroka. Oči ima 

grablje, otroka sadita. 

Babica na balkonu zaliva rože. 

Lastovka leti proti hiši. 

Traktor se vozi po njivi. 

Ves je tako zeleno. 

Na električnem drogu manjka žica. 

Pomladi so že vsi manj oblečeni. Bolj toplo je. 

Jaz tudi tečem. Pa lahko igram nogomet. 

naslov       

predmet, opis, znanje 

oseba, dogajanje, opis 

prostor, predmet, barva, dogajanje 

prostor, oseba, dogajanje 

 

oseba, dogajanje 

žival, dogajanje, prostor 

predmet, prostor, dogajanje 

barva 

opis, napaka 

znanje, opis 

izkušnja 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 

 

Učenec je kratko opisal sliko. Začel je s celostnim zajetjem dogajanja, saj je sliki podal 

naslov. 

Največ opisov je namenjenih identifikaciji elementov na sliki. Elemente je povezal v 

dogajanje ali jih opisal. Pri tem je uporabljal tudi prostorsko umestitev. Ni pa še 

sistematičnega opisovanja slike, ki bi se izognilo preskakovanju opisov med posameznimi 

deli slike.   

Na podlagi slike je ugotovil eno od pomembnih značilnosti pomladi (bolj toplo je), tako da je 

dogajanje na sliki povezal s predhodnim znanjem. Prav tako je v enem primeru vključil tudi 

lastne izkušnje pri pomladnem dogajanju. 

Izmed likovnih dejavnikov so nanj vplivale barve. 
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Priloga 15: UČENEC 5  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POMLAD 

Na sliki je Bine pa dve ptici. 

Babica zaliva rože pri vratih, očka, mami in otrok 

sadijo.  

Voda je čista. 

Fantek teče po cesti. 

Na polju dela traktor. 

Pri gozdu je hišica in steber za elektriko. 

Drevesa imajo že bele cvetove. 

Balon je rumen. 

Pri drevesih rastejo trava in rože – zvončki in teloh.  

Pri gorah rastejo drevesa. Gore so podobne glavi. 

Na travniku so rože. 

Ptice imajo pri hiši gnezdo.  

Pri ograji je hišica za ptičke.  

Okna so siva, zavese so oranžne.  

Vrata so velika.  

Streha je rdeča.  

Dimnik je siv. 

To je tako zato, ker je pomlad.  

Jaz pomladi tečem, čisto malo. 

naslov 

opis, oseba, žival 

oseba, prostor, dogajanje 

 

predmet, opis, znanje 

oseba, prostor, dogajanje. 

predmet, dogajanje 

prostor, opis 

predmet, opis, barva 

predmet, barva 

prostor, opis, znanje 

prostor, opis, mnenje 

prostor, opis 

žival, prostor, opis 

prostor, predmet 

predmet, opis, barva 

predmet, opis 

predmet, barva, opis 

predmet, barva, opis 

znanje 

izkušnja 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 

 

Učenec je celostno zajel dogajanje na sliki, saj je najprej sliki podal naslov. 
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Opisovanja se ni lotil sistematično in je preskakoval med elementi na sliki. Prepoznal je 

najpomembnejše elemente slike, jih opisal, prostorsko opredelil in jim določil dogajanje. V 

enem primeru se ni ustavil le pri opisu, ampak je opisu podal tudi svoje mnenje, torej je opis 

povezal z lastnim vtisom (gore so podobne glavi). Izmed likovnih prvin je upošteval barve. 

Interpretacijsko se je pri sliki zelo kratko ustavil. V enem primeru je izkazal svoje znanje o 

prepoznavanju letnega časa, v drugem primeru pa je izrazil svojo lastno izkušnjo. 

 

Priloga 16: UČENEC 6  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Pomlad 

Vidim drevo, na levi strani vidim drevesa in hišo. 

Na desni strani vidim jezero pa otroke, ki sejejo, pa 

eno drevo. 

Pa na desni strani zgoraj vidim rumen balon. 

Na sredini vidim polje, gor na polju je traktor, malo 

bolj spodaj pa ptičja krmilnica. 

Na levi strani vidim lastovke, kako se reče, lastovičje 

gnezdo. 

Zgoraj na desni vidim zvončke in žafrane. 

Na desni, ne na levi, na hiši vidim, kako babi zaliva 

rože in grm. 

Zgoraj sta dva stebra za elektriko. 

Spomnim se na moj rojstni dan. 

Tudi me spominja na to, kako bi to rekel, na sejanje. 

Gremo včasih tudi v hribe. 

Veliko tečemo, ker je dovolj toplo. 

Začnemo rihtat vrt, štihat. 

 

naslov 

predmet, prostor, opis 

prostor, oseba, opis, 

dogajanje 

prostor, predmet, opis, barva 

prostor, predmet, opis 

 

prostor, žival, opis 

 

prostor, predmet, znanje 

prostor, oseba, dogajanje 

 

prostor, opis, predmet 

izkušnja 

znanje 

izkušnja 

izkušnja 

izkušnja 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 
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Začnemo hodit v gore, sneg se je stopil, veliko bolj je 

toplo. 

Zalivamo sadike, paradižnike. 

Pridejo lastovke nazaj v naše kraje, zimske živali se 

zbudijo (medvedi, veverice). 

Začnejo cveteti drevesa, cvetijo rože, zraste trava. 

Lahko se bolj gibamo zunaj, ker je bolj toplo, pozimi 

se ne moremo, ker je bolj mrzlo. 

V šolo ne nosimo več zimskih stvari (bunde, sanke). 

znanje, izkušnja 

 

dogajanje, izkušnja 

predmet, dogajanje, 

izkušnja, znanje, živali 

znanje 

znanje 

 

znanje, izkušnje 

 

Pomlad je naslov, s katerim je učenec celostno opredelil dogajanje na sliki.  

Ta učenec je več kot polovico svojih opisov namenil interpretaciji dogajanja na sliki. V prvem 

delu je identificiral elemente na sliki, jih prostorsko zelo natančno opredelil in povezal v 

dogajanje. Že pri identifikaciji elementov je s prepoznavanjem izkazal svoje znanje o 

znanilcih pomladi. Pri opisih je uporabil tudi barve kot prevladujoč likovni element. 

Interpretacijo slike je navezal na lastne izkušnje o pomladi. Tako je ob dogajanju na sliki 

ugotavljal, kaj vse tudi on počne v pomladnem času in zakaj je tako. Prav tako je posamezne 

elemente na sliki utemeljil s pomočjo predznanja – lastovke se vračajo, bolj toplo je kot 

pozimi. 

 

Priloga 17: UČENKA  7  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POMLAD 

A se Bine šteje ali ne? 

Lastovke so modre. 

Balon je rumen.  

Njiva je rjave barve.  

Hišica je majhna. 

Gore so sive. 

naslov 

oseba, dvom 

žival, opis, barva 

predmet, opis, barva 

predmet, opis, barva 

predmet, opis, barva 

predmet, opis, barva 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 
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A je to bazen a je to jezero – bazen. Je modre barve. 

Mami dela na majčkeni njivi.  

Traktor dela na veliki njivi. 

Očka pomaga mamici. 

Lastovke zelo visoko letijo. 

Drevesa imajo bele cvetove.  

Očka ima rjavo majico. 

Babica zaliva rože. 

Hiša je rumena.  

Streha je rdeče barve.  

Okna imajo zavese, zavese so oranžne.  

Ograja je sive barve. 

Punčka pomaga mamici in očiju. 

Smreke so temno zelene.  

 

Drevesa so svetlo zelena. 

 

To je pomlad, ker cvetijo žafrani in zvončki.  

Drevesa imajo cvetove, pa to so rožice (pokaže). 

Fejst je vroče, ker ima tekač kratke rokave.  

Tudi jaz rada tečem.  

Mamici in očiju pomagam.  

Pa pri stari mami pomagam zalivati rožice. 

dvom, opis, barva 

oseba, dogajanje, prostor 

predmet, opis 

oseba, dogajanje 

žival, opis, dogajanje 

predmet, opis, barva 

oseba, opis, barva 

oseba, dogajanje 

predmet, barva, opis 

predmet, opis, barva 

predmet, opis, barva 

predmet, opis, barva 

oseba, dogajanje 

predmet, opis, barva, 

svetlo-temno 

predmet, opis, barva, 

svetlo-temno 

znanje 

opis 

znanje 

izkušnje, oseba, dogajanje 

 

izkušnje, dogajanje 

 

 

Učenka je opis slike začela z določitvijo naslova. Podala je dvom o nujnosti Bineta na tej 

sliki. 
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Pri videnju in branju slike je ugotovila veliko elementov na sliki, jih opisala ali jim določila 

dogajanje.  Le v enem primeru je elemente na sliki prostorsko umestila. Pri identifikaciji 

elementov je izmed likovnih dejavnikov uporabila barve. 

Pri identifikaciji elementov je prehajala med posameznimi deli slike in se opisovanja ni lotila 

sistematično. 

V drugem delu se je posvetila interpretaciji dogajanja na sliki. Pri tem je  dogajanje na sliki 

razložila ob pomoči predhodnega znanja. Ob opazovanju je tudi podala lastne izkušnje 

dogajanja v tem letnem času. 

 

Priloga 18: UČENEC 8  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POMLAD 

Bine gleda ptice. 

Traktor je rdeč. 

Balon je rumen. 

Fantek teče. 

Voda je modra. 

Drevesa so zelena. 

Bajta ima rdečo streho. 

Ne vem, kaj bi še. A ja, to je pomlad. 

Lepo vreme je, vidim, sončno. 

Vsi delajo – rihtajo vrt, ker je toplo. 

naslov 

oseba, dogajanje, žival 

predmet, opis, barva 

predmet, opis, barva 

oseba, dogajanje 

predmet, opis, barva 

predmet, opis, barva 

predmet, opis, barva 

znanje 

znanje 

znanje 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 

 

Učenec je celostno zajel sliko in ji podal naslov. Dogajanje na sliki je kratko opisal, a je 

identificiral elemente na ta način, da jih je opisal ali jim določil dogajanje. Prav nobenega 

elementa ni prostorsko umestil na dogajanje na sliki, uporabil pa je barve kot likovni element 

slike, ki je nanj najbolj vplival. 
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Tudi interpretacijski del opisa je zelo kratek. Učenec poda samo tri opise, kjer dogajanje na 

sliki poveže s predhodnim znanjem, ne poda pa nobene lastne izkušnje, na katero bi ga 

spomnilo dogajanje na sliki. 

 

Priloga 19: UČENEC 9  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POMLAD 

Lepo vreme je – modro nebo je. 

Na nebu je rumen balon. Čisto zadaj pri gorah. 

Po cesti teče fant. 

Zraven hiše je vrt, trije delajo na vrtu. Eden grabi, dva 

pa sadita. 

Na njivi je traktor. Izgleda, da sadi, ker je njiva že 

preorana. Velika njiva je ta. 

Zraven njive so drevesa. Na eni strani je gozd, na drugi 

so druga drevesa. Cvetijo. Verjetno jablane. 

Pa tudi rože so po tleh. Mislim, da je tole zvonček pa 

druge pomladne rože. 

Na balkonu babica zaliva rože. Na oknih so zavese, 

oranžne. 

Pred hišo letijo lastovke. 

Bolj toplo je že. Tako kot sedaj pri nas. Nimamo več 

bund, tale teče že v kratkih rokavih. 

Pa bolj zeleno je že, vse cveti. 

Pa delati so začeli zunaj, na vrtu pa to. 

Jaz ne delam rad zunaj. Moram pa grabit travo. Da gre ta 

suha stran. Nova bolj zraste. Ni mi všeč. 

naslov 

znanje, opis, barva 

prostor, predmet, opis 

prostor, oseba, dogajanje 

opis, oseba, dogajanje 

 

predmet, opis, znanje, vtis 

 

prostor, opis, znanje, 

dogajanje 

opis, prostor, znanje 

 

prostor, oseba, opis, barva, 

predmet 

žival, prostor, dogajanje 

znanje, primerjava, 

izkušnja 

barva, dogajanje 

dogajanje, opis 

izkušnja, dogajanje, znanje 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 
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Učenec je opis slike začel s podajanjem naslova. Tako je celostno zajel dogajanje na sliki. 

Na začetku se je osredotočil na identifikacijo elementov na sliki, ki pa jih je prostorsko 

opredelil, opisal ali jim določil dogajanje. Pri tem je dogajanje na sliki tudi razložil, tako da je 

pri tem uporabil že pridobljeno znanje.  Za opise je uporabljal tudi barve. Pri opisovanju je 

učenec prehajal med posameznimi deli slike in slike ni opisoval sistematično. 

V drugem delu opisa je dogajanje na sliki še bolj povezal s predhodnim znanjem, uporabil je 

primerjavo z domačim okoljem ter podal tudi svoje mnenje oziroma izkušnje o dogajanju v 

tem letnem času. 

 

Priloga 20: UČENEC 10  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

A je naslov lahko še kaj drugega kot pomlad, zraven: 

CVETOČA POMLAD 

Vse cveti. 

Zalivajo rože, delajo na vrtu, igrajo se zunaj, ni več 

zasneženo. 

Tale traktor dela gredice (pokaže).  

Ni toliko mrzlo. 

Vrnile so se ptice selivke, lastovke. 

Tudi moj ati sedaj dela teraso, ko je pomlad, ker pozimi 

ni mogel. 

Medvedje so se prebudili, polhi, druge živali, ki spijo 

čez zimo. 

Gospa zaliva rože, ptice letijo. 

Fantek grabi. 

Kaj je to – fant ali punca (pokaže). Fant ima semena, za 

posadit. 

Punčka pa dela luknjice. 

naslov 

 

dogajanje 

dogajanje, opis 

 

predmet, dogajanje 

znanje 

znanje, žival 

izkušnja, znanje 

 

znanje, žival  

 

oseba, dogajanje 

oseba, dogajanje 

oseba, opis, znanje 

 

opis, dogajanje 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 
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Cvetovi od dreves že cvetijo. 

Tale pa teče. 

opis 

dogajanje 

 

Učenec je dogajanje na sliki celostno prepoznal in ga poimenoval z določitvijo naslova. 

Naslov je celo razširil na dve besedi in tako že v samem naslovu podal eno najpomembnejših 

značilnosti pomladnega časa. 

Svoje opazovanje je nadaljeval z identifikacijo elementov na sliki, med posameznimi elementi 

pa je z uporabljenim predznanjem utemeljeval, zakaj so se posamezni elementi pojavili na 

sliki. Vse opažene elemente je opisal ali povezal v dogajanje, ni pa jih prostorsko opredelil. 

V dveh primerih je na elemente slike pokazal.  

Pri opisovanju slike tudi ni omenil nobenega od likovnih dejavnikov. 
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14.3 Tretji opis slike – poletna pokrajina 

 

Priloga 21: UČENEC  1 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POLETJE 

Poleti je toplo, ker se kopajo, kolesarijo, raste trava, 

pšenica, jabolka na drevesu, paprike, rože. 

Traktorji so – tole, kaj je že, pšenico premetavajo, ker je 

že zrela. Rumena je. 

En fant in punca se kopata, podajata si žogo v jezeru. 

 

Na hiši je zastava, streha je rdeča, okna so z oranžnimi 

zavesami, vrata so. 

Eden s padalom se spušča, gobe rastejo, hribi so, smreke 

rastejo. 

Muca gleda, kako se kopajo.  

Drevo s slivami raste (pokaže na češnje). 

 

Poleti se kopam ali grem skakat, tekmujem v skakanju. 

Mi je všeč, ker je lepo vreme. Vozim se s kolesom. 

Včasih nimam čelade na glavi. Če se vozim samo po 

dvorišču, je nimam. 

Enkrat sem že padel s kolesom. Roke sem si 

poškodoval, ne glave, tako da je ne rabim. 

naslov 

znanje, naštevanje, 

dogajanje 

predmet, dogajanje, 

znanje, barve 

oseba, dogajanje, prostor, 

predmet 

predmet, opis, barve 

 

oseba, dogajanje, opis, 

znanje 

žival, dogajanje 

predmet, znanje, napaka, 

dogajanje 

izkušnja, dogajanje 

izkušnja, občutek, 

dogajanje, znanje 

 

izkušnja, dogajanje, 

obrazložitev 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 

 

 

Učenec je sliko celostno poimenoval. Že pri prvem opisu je dogajanje na sliki povezal s 

predhodnim znanjem. Elemente na sliki je razen enkrat vse opisal. Za opise je uporabljal 

stavke. Pri svojih opisih je samo dvakrat uporabil barve – pri rumeni pšenici in rdeči strehi. 
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Učenec je dogajanje na sliki povezal tudi z lastnimi izkušnjami in predznanjem. Ugotovil je 

značilnosti poletja in jih povezal z dogajanjem na sliki. Iz lastnih izkušenj je povedal, kaj vse 

dela poleti, osredotočil se je bolj na dogajanja, posebej na prigodo s kolesarjenjem. 

 

Priloga 22: UČENKA 2 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

DOŽIVETJE POLETJA 

Na nebu vidim zmaja, papirnatega zmaja, ki leti čez 

gozd. Desno od gozda je pašnik, na pašniku so krave. 

Blizu krav so gobe in še en gozd. 

Takoj zraven gozda je hišica in zraven hišice so hribi, tu 

je traktor, ki obrača seno. 

 

Zraven sena je mak. 

Levo od maka je sadovnjak, pred sadovnjakom je rjava 

ograja in zraven ograje po cesti se pelje deček s 

kolesom. Oblečen je v modro majico in modrozelene 

hlače in ima na glavi oranžno čelado, rdeče kolo z 

rumenimi gumami. 

Deček se pelje po levi strani ceste, na desni pa je vrt in 

hiša. Zraven ograje na dvorišču je ptičja hišica. Je 

rumena in ima rdečo streho. 

Nasproti ptičje hišice je vrt, na njem rastejo paradižniki, 

solata, rožice, brokoli in peteršilj. 

Levo od vrta je drevo češnja in grm, ki na njem rastejo 

maline. 

Zraven drevesa je majhen ribnik, notri se kopajo otroci. 

Noge namaka deček, ki ima rjavo kožo in rdeče kopalke. 

V vodi pa sta deček in deklica, ki se žogata z belo žogo.  

Zraven ribnika so trije veliki kamni. 

naslov 

prostor, predmet, opis, 

dogajanje, žival 

 

prostor, predmet, opis, 

dogajanje 

 

prostor, opis, znanje 

prostor, znanje, predmet, 

barve, oseba, dogajanje, 

opis 

 

 

oseba, dogajanje, prostor, 

opis, barve 

 

prostor, znanje, naštevanje 

 

prostor, predmet, opis, 

znanje 

prostor, velikost, predmet, 

oseba, dogajanje, barva, 

opis 

prostor, količina, opis 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 

Namen 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

160 

 

Na dvorišču je seveda tudi hiša z rdečo streho in dvemi 

okni spredaj in enim oknom zadaj. Na tej hiši je tudi 

slovenska zastava, ker proslavljajo dan državnosti. 

Poleti so zanimive stvari, gremo na morje, se kopamo, 

sončimo, gremo hodit. Je toplo. Na vrtu dobimo pridelke 

in pase se ogromno živali. 

Včasih se kopam tudi jaz in imam belo muco, kot tu na 

sliki. 

Poletje mi je zelo všeč, mi pa ni všeč zato, ker so klopi 

in žuželke, ki jih ne maram preveč, na primer komarji. 

Včasih tudi kolesarim in poleti imam tudi svoj rojstni 

dan. 

prostor, predmet, opis, 

barva, znanje, namen 

 

vtis, znanje, dogajanje, 

prostor, predmet, žival 

 

izkušnje, dogajanje, žival, 

povezava 

vtis, negativna izkušnja 

 

izkušnja 

 

Učenka je natančno opisala sliko poletja. Začela je s celostnim zajetjem dogajanja na sliki, saj 

je sliko poimenovala. Sliko je začela opisovati na vrhu in se potem z opisovanjem pomikala 

proti dnu slike. Pri opisovanju je natančno opredelila prostor vsem elementom. Elemente je 

povezala v dogajanje, pri tem je uporabljala barve. Pri opisovanju je uporabila tudi velikostno 

oznako – majhen ribnik. 

Dogajanje na sliki je povezala s predhodnim znanjem. Slovensko zastavo, izobešeno v 

poletnem času, je povezala s praznovanjem dneva državnosti, opisala je značilnosti poletja. 

Dodala je tudi svojo lastno izkušnjo. Ni se osredotočila samo na pozitivne stvari, ampak je 

povedala tudi, kaj jo poleti moti (komarji in klopi). 

 

Priloga 23: UČENEC  3 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

VAS 

Vidim nebo in na njem leti zmaj. Za zmajem so gore, 

pred gorami pa dva drevesa. Pred drevesi je travnik z 

rumenimi rožicami in gobami. Na travniku sta dve kravi. 

naslov 

predmet, dogajanje, opis, 

količina, prostor, barva 

 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 
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Levo od krav je gozd, desno je tudi gozd. 

Vidim jablane in desno od jablan je pšenica in desno od 

pšenice je traktor, ki kosi mak.  

Desno od traktorja je majhna hiška, za hiško pa gozd. 

Zadaj za hiško sta dva droga za elektriko – levo in 

desno. 

Spodaj pod pšenico je kolesar, oblečen v oranžno 

čelado, modro majico in zelene hlače in oranžne tele 

(pokaže čevlje). Gume od kolesa so tele, kako se že reče 

temu, bele, kolo je rdeče. Kolo vozi po cesti. 

 

Levo od ceste (pokaže) je sadovnjak, rastejo češnje, kaj 

pa je tole. Solata, brokoli, ne, če je to solata (pokaže) in 

rože. 

Desno od sadovnjaka je tale, dvorišče. Še bolj desno je 

trava, na njej je ptičja hišica. Desno od ptičje hišice je 

ograja, čez dvorišče pa je bazen. 

 

V bazenu je ena punčka in en fantek. Zunaj je drugi 

fantek, za fantkom je pa muca. 

Na hiši je obešena slovenska zastava, balkon je okrašen 

z zelenimi grmovčki. Na oknih so oranžne zavese in 

rdeča streha. Dimnik je siv. 

Ob bazenu so trije veliki kamni. 

Vreme je lepo, toplo. Otroci se lahko zato vozijo s 

kolesom. 

Pšenica raste poleti in druge rastline, ki ne rastejo 

pozimi. 

Otroci se kopajo, ker je vroče, so v kratkih rokavih. Bolj 

toplo je. 

Ptičkov ni treba krmit. 

 

prostor                                               

opis, prostor, dogajanje, 

znanje, predmet 

prostor, opis, predmet 

opis, prostor, predmet 

 

oseba, prostor, opis, barve, 

dogajanje, težave pri 

besedišču 

 

 

prostor, znanje, predmet, 

naštevanje 

 

prostor, opis, predmet, 

 

 

 

oseba, opis, žival, prostor 

 

prostor, opis, barva, 

znanje, predmet 

 

opis, predmet, količina 

znanje, oseba, dogajanje 

 

znanje, predmet, dogajanje 

 

oseba, znanje, opis 

 

znanje, žival, dogajanje 

 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 
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Poletje mi je zelo všeč, gremo kaj plavat. Kolesarim tudi 

jaz, pa v bazenu sem bil, pa jablano imamo tudi doma. 

Gobe sem nabiral, pa krave sem že videl na paši. 

izkušnja, dogajanje, 

predmet,  opis, žival, vtis 

 

Deček je opisovanje slike začel z določitvijo naslova, kjer je v celoto povezal dogajanje na 

sliki. Naštel je veliko elementov, ki se pojavijo na sliki. Elemente je natančno opisal, to je 

storil tudi z uporabo barv. Prepoznal je dogajanje na sliki, vse pa je natančno prostorsko 

opredelil. Na podlagi opazovanja slike je ugotovil glavne značilnosti poletja, vse pa je 

podkrepil še s svojo lastno izkušnjo in svojimi vtisi, ki se mu porajajo ob poletju. 

 

Priloga 24: UČENEC  4  

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

Kako naj ji dam naslov – POLETJE PODNEVI 

Hiša ima zastavo, na zastavi je naš grb.  

Levo od hiše je vrt, zraven je jezero, v katerem sta dva 

otroka, ki imata žogo. 

V zraku leti zmaj. 

Na pašniku se pasejo krave. 

Traktor obdeluje žito. 

Kolesar se vozi po cesti. 

Zelo mi je všeč zmaj (pokaže) – tale, ker bi tudi jaz to 

delal, ko bom velik. 

Kolesarim tudi, kot moj sosed. 

 

Všeč mi je hiša, ker praznujejo dan državnosti. 

 

Muca zato gleda, ker hoče tudi v vodo, pa si ne upa med 

ljudi. 

naslov 

predmet, opis, znanje 

prostor, opis, predmet, 

oseba, količina 

predmet, dogajanje 

prostor, dogajanje, žival 

predmet, dogajanje, znanje 

oseba, dogajanje, prostor 

vtis, želja, predmet 

 

izkušnja, dogajanje, 

primerjava 

občutek, znanje, predmet, 

dogajanje 

žival, dogajanje, 

predvidevanje, oseba 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 
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Krave mi niso všeč, ker bi morale imeti zraven ograjo in 

so blizu jurčkov. 

žival, občutek, opis, 

napaka 

 

Učenec je opis začel z določitvijo naslova sliki. Naštel je samo 8 elementov na sliki. Te 

elemente je prostorsko opredeli in jih povezal v dogajanje. Veliko bolj se je osredotočil na 

podajanje lastnih vtisov in izkušenj, izrazil je tudi željo, kaj bi počel, ko odraste. Uporabil je 

tudi predhodno znanje, saj je zastavo na hiši pravilno povezal s praznovanjem dneva 

državnosti. 

Na sliki je opazil tudi napako, saj krave na pašniku niso v ogradi, to pa je povezal tudi z 

negativnim občutkom. 

 

Priloga 25: UČENEC  5 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

PRVI POLETNI DAN 

Gore so zelo velike, na njih ni več snega. 

Padalo leti skozi dolino. 

Mimo gozda in travnika se pasejo krave. 

Na polju dela traktor, zraven njega je hiška. 

Miha je na kolesu, ki se vozi po cesti. 

Na češnjevem drevesu so lepe rdeče češnje. 

Zraven njega je muca, ki gleda na vrt. Na njem so 

paradižniki, rože, solata, peteršilj. 

Hiša ima slovensko zastavo. 

Otroci se kopajo, ptički letijo. 

To je tako, ker je poletje. Na kmetiji zelo veliko delajo, 

lahko se kopajo, imajo tudi vrt. 

Ker je dan državnost, imajo tudi zastavo. 

naslov 

opis, predmet, velikost 

predmet, dogajanje 

prostor, dogajanje, žival 

predmet, dogajanje, opis 

oseba, dogajanje 

predmet, opis, barva, vtis 

žival, dogajanje, prostor, 

znanje, naštevanje 

predmet, opis, znanje 

oseba, žival, dogajanje 

znanje, dogajanje, predmet 

 

znanje 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 

 



Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta  Frelih Meglič Urška; magistrsko delo 

 

164 

 

Jaz se tudi kopam poleti. Ne obesimo pa zastave, ker 

nimamo nobene. 

Všeč mi je, ker dozorijo jablane, ker raste na vrtu in ker 

se kopajo. 

izkušnja 

 

vtis, predmet, dogajanje 

 

Učenec je sliki dal naslov in jo začel opisovati na zgornjem delu. Opisane elemente je 

prostorsko opredelil, pri opisih je uporabil barve, pa tudi svoj lasten vtis – lepe rdeče češnje. 

Dogajanje je povezal s predhodnim znanjem in opredelil glavne značilnosti poletja, podal pa 

je tudi lastne izkušnje in vtise o poletju. 

 

Priloga 26: UČENEC  6 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POLETJE, KER SE KOPAJO 

Začnemo kositi travo, lahko se kopamo. 

Takrat gremo na počitnice. 

Hruške in jabolka zrastejo, pa češnje, paradižniki. 

Pa tudi seno za krave je. 

Najbolje se jadra, ker ni preveč vetra in ni mrzlo. 

Lahko se gremo poletne stvari – špricat, gremo v vodo, 

gremo se kot doma, v potok igrat. 

Na desni vidim hišo, na hiši zastavo. 

Na levi, tudi malo na desni, vidim paradižnike, češnjo, 

rože, brokoli, korenje. 

Na desni zgoraj so jabolka in hruške na drevesih. 

Zgoraj vidim jadralca. 

Krave so na desni na pašniku, tudi trije jurčki na levi. 

 

Na sredini vidim, kako traktor pač seno dela, pa balirke 

naslov, razlaga 

znanje, dogajanje 

izkušnje 

znanje, predmet, dogajanje 

opis, žival 

znanje 

izkušnje, dogajanje 

 

opis, prostor 

prostor, znanje, naštevanje 

 

prostor, opis, predmet 

prostor, oseba 

žival, prostor, opis, 

količina 

prostor, predmet, 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 
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ne vidim, ampak drug traktor že kosi. 

Vidim, na sredini, kako se eden pelje s kolesom. 

Všeč mi je, da se lahko kopamo pa da lahko že spet 

plezamo na drevo in obiramo jabolka in hruške, lahko 

jemo češnje. 

Lahko se kopamo, ker ni mrzlo. Všeč mi je, ko vidim 

traktorje, ki kosijo, da so že spet krave na paši, in sploh 

da so gobe. Jih rad nabiram. 

dogajanje 

dogajanje, prostor 

izkušnje, vtis, dogajanje 

 

 

znanje, dogajanje, občutek, 

predmet 

 

Učenec je sliki dal naslov, ki ga je tudi razložil. Sliko je začel opisovati tako, da je s pomočjo 

predznanja in izkušenj določil glavne značilnosti prikazanega letnega časa. Ni se osredotočil 

na opisovanje posameznih elementov na sliki, ampak je razložil, zakaj so ti elementi na sliki, 

in jih povezal z lastnimi izkušnjami. 

Nato je opisal elemente na sliki, jih prostorsko opredelil in povezal v dogajanje. Pri opisih ni 

uporabljal barv. Vse skupaj je povezal s predznanjem, izkušnjami in svojimi vtisi o poletju. 

 

Priloga 27: UČENKA  7 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

SONČEN POLETNI DAN 

Začela bom spodaj. 

 

Vidim hišo z rdečo streho, tremi okni, vrati, teraso.              

 

Na terasi ima rdeče rože, dimnik ima na strehi. 

Ima oranžne zavese. 

Zraven hiše je bazen, pri bazenu sedi deček z rdečimi 

kopalkami, rjavimi lasmi in temno kožo. 

V bazenu sta deklica in deček z normalno kožo, ki se 

naslov 

navodilo 

 

opis, barve, predmet,  

količina 

predmet, opis, barve 

barve, opis, predmet 

prostor, predmet, 

dogajanje, opis 

prostor, oseba, drugačnost, 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 
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podajata z belo žogo. 

Zraven bazena je vrt z roza rožicami, solato, peteršiljem, 

paradižnikom in recimo korenjem. 

Zraven vrta je muca oranžne barve. 

Zraven muce pa je drevo z rdečimi, sočnimi češnjami, 

pod drevesom pa grmiček z borovnicami. 

Okoli hiše je ograja, pri ograji je ptičja krmilnica, ki je 

rumena z rdečo streho in modro paličico. 

Do hiše vodi cesta, po kateri se pelje deklica s kolesom. 

Zraven ceste je lesena ograja, na desni strani je pšenica, 

med pšenico pa raste mak. 

Pšenico orje rdeč traktor, ki ima zadaj, kako se temu 

reče, da obrača seno.  

Zraven polja je bela hišica z oknama, dimnikom in rdečo 

streho.  

Zraven hiše stoji lesen drog za elektriko, zraven droga 

pa je gozd. 

Nad poljem je pašnik, na pašniku rastejo jurčki in se 

pasejo krave. 

Zraven pašnika je zopet gozd, pod gozdom pa je 

sadovnjak z jablanami in hruškami. 

Nad sadovnjakom leti rdeč in rumen zmaj, čez pašnik pa 

se vidita dva drevesa in tri gore. 

Nad gorami pa se vidi lepo, jasno, modro nebo. 

Je poletje, zori veliko sadja in pšenica.  

Drevesa, ki so pozimi gola, imajo spet liste. 

Je lep poletni dan, na katerega se lahko vsi zabavajo. 

Imam rada poletje, ker je moj rojstni dan. 

Rada se kopam in podajam s sestro v vodi. 

barva 

prostor, opis, barve, 

dogajanje, naštevanje 

prostor, žival, barva, opis 

prostor, žival, opis, vtis, 

predmet 

prostor, predmet, opis, 

barva  

prostor, oseba, dogajanje 

prostor, predmet, opis, 

znanje 

prostor, dogajanje, barve, 

znanje 

prostor, barve, opis, 

predmet             

prostor, predmet, opis 

 

prostor, predmet, opis 

 

prostor, predmet, znanje 

 

prostor, predmet, barva, 

opis, količina 

prostor, opis, znanje 

znanje, predmet 

predmet, znanje, opis 

znanje, vtis 

izkušnja, vtis 

izkušnja, dogajanje 
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Ko gremo v gore, vidim veliko krav in konjev. 

Na tej sliki se res vidi, kaj vse se dela poleti. Samo 

morje manjka. 

izkušnja, žival 

namen, znanje 

 

Učenka je opis slike začela z določitvijo naslova. Podala si je navodilo, kje bo začela z 

opazovanjem. 

Naštela je veliko elementov na sliki, ki jih je natančno opisala in povezala v dogajanje. Pri 

tem je uporabila tudi barve in ugotavljala število. Pri opisih je dosledno uporabljala 

prostorsko umestitev na sliki.  

Sliko je interpretirala tako, da je dogajanje na sliki povezala s predhodnim znanjem in 

ugotovila značilnosti letnega časa. Primerjala je tudi s stanjem v zimskem času. Povedala je 

tudi lastno izkušnjo in vtis, ki ga ima o poletju. Prepoznala je namen te slike, s katero naj bi 

prepoznavali značilnosti poletja, vse skupaj pa povezala še z dogajanjem, ki ni predstavljeno 

na sliki – počitnicami na morju. 

 

Priloga 28: UČENEC  8 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POLETNI DAN 

Levo od hiše je bazen. Notri so ena punca, dva fanta. 

 

Na drevesu rastejo češnje, zraven drevesa je grm. 

 

Mačka je zraven vrta. 

Imajo rdečo streho na hiši. 

Na balkonu je slovenska zastava – bela, modra, rdeča in 

grb. 

Na ograji rastejo sadeži, ne vem, kateri. 

naslov 

prostor, predmet, opis, 

oseba, količina 

 

prostor, predmet, 

dogajanje 

žival, prostor, opis 

prostor, opis, barva 

prostor, opis, znanje, barva 

 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 
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Ima okna, zavese so oranžne, zraven hiše je postavljena 

hišica za priče in grm. 

Zgoraj na cesti je kolesar in ograja. 

 

Za ograjo je, so jablane, vinograd, ne sadovnjak. 

Zgoraj od jablan je gozd. 

Na travniku se pasejo krave. Traktor kosi travo. 

 

Zraven traktorja je hiša. Potem je še en gozd. 

Zgoraj »ful« daleč so gore, nad gorami je nekaj za letet. 

Dve gori sta okrogli, ena je »špičasta«. 

Poleti se kopamo, ker je vroče. 

In rastejo rastline, je fino za kolesarit. 

 

Meni je všeč, ker greš potem na morje in se zabavaš 

zunaj. 

prostor, opis 

predmet, opis, barva, 

prostor 

prostor, oseba, predmet, 

opis 

prostor, opis, znanje 

prostor, opis, znanje 

prostor, žival, dogajanje, 

predmet 

prostor, opis, predmet 

prostor, opis, predmet 

opis, oblika 

znanje, dogajanje 

predmet, dogajanje, 

občutek, znanje 

izkušnja, dogajanje, 

občutek 

 

Učenec je celostno zaznal dogajanje na sliki in ji podal naslov.  

Opisovanje slike je potekalo sistematično od spodaj navzgor. Identificirane elemente na sliki 

je učenec prostorsko opredelil, jih povezal v dogajanje ali opisal. Pri opisih je bil natančen, 

uporabljal je barve ter elemente količinsko opredelil. 

Interpretacijski del opisa slike je kratek. Svoje izkušnje ni povezal z dogajanjem na sliki, pač 

pa z letnim časom, ki ga prikazuje slika. Tudi predhodno znanje je uporabil samo pri dveh 

opisih dogajanja v povezavi z elementi, ki jih je našel na sliki. 
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Priloga 29: UČENEC 9 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

PRIPRAVLJANJE NA POLETJE – ni še čisto poletje, 

ker so še češnje 

Vidim jezero in zraven hišo, ki ima zavese.  

Ima tudi zastavo. Slovenska je. Sigurno je praznik. 

Takrat, ko je konec šole. Zato se tudi otroci lahko 

kopajo, ker jim ni treba v šolo. 

Dva otroka se kopata in žogata, eden jih samo gleda. 

Zelo je toplo, ker so samo v kopalkah. 

Med hišo in vodo je vrt. Vse že zelo raste. Peteršilj, 

solata, rože, paradajz. Nič več tako ne delajo na vrtu. 

Pustijo, da raste. 

Pri vrtu sedi muca in gleda drevo s češnjami. Jaz jih 

imam zelo rad. Samo jih moraš previdno nabirati, da se 

ti ne polomi kakšna veja. Moj sosed je že iz češnje 

padel. 

Potem je na sredini cesta, na kateri se pelje kolesar. 

Pravilno je, da ima čelado. 

Med cesto in poljem je ograja. 

Zadaj za ograjo je pa na eni strani sadovnjak, na drugi pa 

polje. 

V sadovnjaku so, vidim jabolka in hruške. Pa še niso 

zrele. 

Na njivi je rumena pšenica. Med njo pa zelo lepo raste 

rdeč mak. 

En del njive so že porezali pšenico. Jo traktor že obrača.  

Zadaj za poljem krava gleda ptico, pa zraven se pase še 

ena krava. 

Na nebu leti rumen in rdeč zmaj. Pri nas pa padalci 

včasih pridejo. Še večkrat pa jadralna letala. Tamle pri 

naslov, razlaga 

 

opis, prostor, predmet 

opis, znanje, oseba, vzrok-

posledica 

 

oseba, dogajanje, opis, 

vzrok-posledica 

prostor, opis, predmet, 

znanje, naštevanje 

 

prostor, žival, predmet, 

opis, dogajanje, izkušnja, 

občutek 

 

prostor, oseba, dogajanje, 

opis, znanje 

prostor, opis, predmet 

prostor, znanje, opis 

 

prostor, predmet, znanje 

 

prostor, predmet, barva, 

znanje 

opis, predmet, znanje 

prostor, žival, opis, 

dogajanje 

prostor, predmet, 

dogajanje, barva, izkušnja 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

Likovni dejavniki 

Namen 
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Begunjščici (pokaže ven). 

To je res poletje in vse, kar delamo poleti. 

Otroci se lahko kopajo, ker je topla voda, jo je sonce 

segrelo. 

Češnje so že zrele, jabolka in hruške pa še ne. Bodo šele 

jeseni. 

Poleti se rad vozim s kolesom, kopam se na morju. 

Doma imamo vrt in moram pomagat. Opleti. Ni pa več 

treba štihat pa grabit. Tisto ne delam rad. 

Je pa fino, ker greš na vrt in lahko vzameš kolerabo. Jo 

imam zelo rad. 

Ja vse na sliki je tako, kot je res poleti – toplo pa vse 

raste pa lepo vreme je pa športamo. 

 

znanje 

oseba, dogajanje, vzrok-

posledica, znanje 

predmet, opis, znanje 

 

vtis, dogajanje, izkušnja 

izkušnja, dogajanje, 

občutek, primerjava 

občutek, izkušnja, 

dogajanje 

znanje, opis, dogajanje, 

namen 

 

Učenec je sliki podal naslov, ki ga je tudi razložil. Tako je celostno zajel dogajanje na sliki. 

Identificiral je veliko elementov na sliki, ki jih je povezal v dogajanje ali jih opisal. Elemente 

je tudi prostorsko lociral na sliki, opisovanje pa je potekalo sistematično od spodaj navzgor. 

Že med identifikacijo elementov na sliki je vključeval opise lastnih izkušenj in predhodnega 

znanja. Pri opisih je izmed likovnih elementov uporabil barve. 

Pri sliki je ugotovil namen in s pomočjo dogajanja na njej ugotovil glavne značilnosti letnega 

časa. Vse značilnosti je tudi utemeljil z uporabo predhodnega znanja. 

 

Priloga 10: UČENEC  10 

OPIS SLIKE KODE KATEGORIJE 

POLETJE NA PODEŽELJU 

Bom šel tako, pa tako (na sliki kaže, kako bo opisoval, 

od spodaj navzgor). Hm, kje bi začel. 

Na balkonu je grm rož. Na hiši je slovenska zastava. 

naslov 

navodilo 

 

prostor, predmet, opis, 

Naslov 

Identifikacija elementov 

Prostorska opredelitev 
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Ob hiši je vrt, ob vrtu je jezero, pred jezerom je češnja.  

Ob ograji je ptičja krmilnica. 

Desno od češenj je grm. 

Na cesti se vozi kolesar. Desno od hiše je drevo. Na 

cesti je ograja. 

Ob ograji je pšenica, pšenico reže kmet, traktor. 

 

Ob pšenici je sadovnjak. 

 

Ob sadovnjaku je travnik, kjer se pasejo krave.  

 

Desno in levo od travnika je gozd. 

Na pašniku sta dve drevesi in tri gobe. 

Na nebu se vidi padalec, nekaj podobnega. 

Od pašnika zadaj se vidijo gore. 

To vse se dela poleti – režemo pšenico, ker dozori, že 

rastejo jabolka in češnje, pa vse, kar imamo na vrtu. 

Ker je tako toplo, lahko plavamo. 

Na pašniku se pasejo živali. 

Mi je všeč, rad kolesarim (pokaže na kolo), pa kopanje 

mi je všeč. 

Pa če imam kakšnega prijatelja, se rad po travi podim pa 

spuščam zmaja. 

Aja pa tisto, kar imam najraje. Jem sladoled in češnje. 

znanje 

prostor, predmet, opis 

prostor, predmet, opis 

prostor, predmet, opis 

prostor, oseba, dogajanje, 

predmet, opis 

prostor, predmet, oseba, 

dogajanje, znanje 

prostor, predmet, opis, 

znanje 

prostor, žival, opis, 

dogajanje 

prostor, opis 

prostor, opis, količina 

prostor, oseba, opis 

prostor, opis 

znanje, namen 

 

znanje, dogajanje 

opis, živali, dogajanje 

izkušnja, vtis, dogajanje 

 

oseba, dogajanje, opis, 

izkušnja 

izkušnja, dogajanje, 

občutek 

Povezava med elementi 

Lastna izkušnja 

Predhodno znanje 

 

 

Opis slike je začel z določitvijo naslova in tako celostno zajel dogajanje na sliki.  
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Za opisovanje si je najprej dal navodilo, ki se ga je med samim opisovanjem natančno držal – 

od spodaj navzgor. Tako je identificiral elemente na sliki, jih prostorsko opredeljeval ter jim 

določil dogajanje ali jih opisal. Pri tem ni opazil nobenega likovnega dejavnika. 

Dogajanje na sliki je povezal z lastnimi izkušnjami in predznanjem. 

 

 

 


