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POVZETEK 

 

Proces vzgojno-izobraževalnega dela se nenehno razvija, saj se spreminjajo tisti, ki znanje 

širijo, in tisti, ki znanje radovedno srkajo. Smernice učnih načrtov sodobnega 

izobraževalnega sistema nakazujejo pozitivne učinke medpredmetnega povezovanja z 

likovno interpretacijo, ki spodbuja intenzivnejše razumevanje in doživljanje pojmov 

(Kocjančič idr., 2011: 26). Z akcijsko raziskavo smo celo šolsko leto preučevali vpliv 

načrtnega spodbujanja likovnega izražanja na poznavanje alfabetskih simbolov učencev 

oddelka prvega razreda. Cilj raziskave je bil raziskati možnosti medpredmetnega 

povezovanja in proučiti vpliv kinestetičnega učenja v procesu začetnega opismenjevanja. 

Zaradi velikih razlik v izhodiščnem znanju otrok ob vstopu v šolo je potrebno pouk 

individualizirati (Vidmar, Tymms, 2009).  

Teoretični del predstavlja oba vidika razvoja kompetenc otrok, tako opismenjevalnih kot 

likovnih. Med pomembnejše dejavnike, ki vplivajo na uspešnost opismenjevanja, smo 

umestili različne metodološke pristope, razumevanje razvoja pisanja, branja, poznavanje 

didaktičnih gradiv, učnih načrtov in sledenje pedagoškim raziskavam. Orisali smo pomen 

razvoja in likovnega izražanja, ki z uporabo vseh čutov učenca postavlja v aktivno vlogo, v 

kateri samostojno odkriva nova znanja, ne le sprejema podane vsebine. Oblikovno smo 

analizirali alfabetske simbole na posamezne konstrukcijske elemente (Novak, 2015: 191).  

V empiričnem delu je opisano ugotavljanje začetnih sposobnosti, kjer smo ugotovili, da 

sposobnost prvošolcev ob vstopu v šolo s prehodom od vidne k tipni dejavnosti strmo 

pada. Predstavili smo potek raziskave v treh akcijskih korakih. Zbrani podatki so 

kvalitativno vsebinsko vrednoteni. Naravni razvoj sposobnosti učencev, ki se razvijejo brez 

dodatne stimulacije, smo eliminirali s kontrolno skupino.  

Veljavnost raziskave smo zagotovili z uporabo različnih tehnik zbiranja podatkov. 

Ugotovitve raziskave prinašajo stroki svež pogled na individualizacijo pouka 

medpredmetnega povezovanja likovne umetnosti in slovenščine v procesu začetnega 

opismenjevanja. Razvili smo nekaj idej za preproste didaktične pripomočke za notranjo 

diferenciacijo, saj vsak učenec napreduje po lastnih zmožnostih. Aplikativni prispevek 

naše raziskave vidimo v medpredmetnem sodelovanju likovnega pedagoga na razredni 
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stopnji, kot strokovnjaka za likovno področje, pri opismenjevanju ali drugih predmetnih 

področjih. 

 

Ključne besede:  

alfabetski simbol 

likovno izražanje 

opismenjevanje 

tipne sposobnosti 

vidne sposobnosti 

individualizacija 
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ABSTRACT 

 

As a consequence of changes in those who try to spread the kowledge and in those who ant 

to absorb the knowledge, the process of educational work is constantly developing.  

Guidelines set for curricula of modern educational systems show positive effects of cross-

curricular integration with art interpretation, which encourages intensive understanding and 

experiencing of concepts (Kocjančič idr., 2011: 26). The influence of planned art 

expression stimulation regarding the recognition of alphabetical symbols among the pupils 

in the first class,  was the foundation of the action research, which was carried out for the 

entire school year. The goal of the research was to explore the possibilities of cross 

curricular integration and to study the influence of kinesthetic learning in the process of 

developing literacy skills.  Because of enormous differences in the already acquired 

knowledge of the pupils when entering school the teaching must be individualised 

(Vidmar, Tymms, 2009).  

Both aspects: development of literacy competence as well as development of art 

competence of children are presented in the theoretical part. Some of the most important 

factors influencing the succes of early literacy progress are: different methodological 

approaches, understanding of development of writing and reading skills, wide range of 

didactic approaches, familarity with curricula and being in touch with the latest 

pedagogical researches.  The importance of development and art expression, which puts 

the pupil in an active role in which he or she doesn't only accept the lectured contents but 

explores independently, is described.  Alphabetical symbols were analysed and divided 

into seperate construction elements (Novak, 2015: 191).  

Initial abilities of first-class-pupils at the begining of the school year were presented in the 

empirical part of the thesis, where it was determined that tactile abilities compared to 

visual abilities rapidly decrease. The research is presented in three action steps. The 

collected data are qualitatively evaluated. The natural development of pupils abilities 

which develop without any extra encouragement, was eliminated with the control group. 

The validity of the research was provided by the use of different techniques of data 

collecting.  
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The research findings show a fresh view at individualised lessons, cross-curricular 

connecting of Art and Slovene in the early literacy process. Some suggestions were 

prepared for simple didactic tools, which can be used in the process of in-class 

differentiation, where each pupil can progress in his/her own pace. The applied 

contribution of the research is in the cross curricular teamwork of an art teacher as an 

expert for art and the primary teacher at developing early literacy skills or other subjects 

for the first five years of children's education. 

 

Key words:  
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art expression 
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UVOD 

Smernice učnih načrtov sodobnega izobraževalnega sistema nakazujejo pozitivne učinke 

medpredmetnega povezovanja. Likovno izražanje preko telesnega dela in uporabe vseh 

čutov spodbuja intenzivnejše razumevanje, ki učenca postavlja v aktivno vlogo, v kateri 

samostojno odkriva nova znanja in ne sprejema le podane vsebine. Problem, ki smo ga 

raziskali, je vpliv načrtnega spodbujanja likovnega izražanja z namenom tipnega in 

konstrukcijskega spoznavanja alfabetskih simbolov na sposobnost vizualne diferenciacije 

alfabetskih simbolov.  

Na podlagi opravljene analize delovnih zvezkov in učbenikov, ki jih je potrdil Zavod RS 

za šolstvo: Lili in Bine 1, Besede gradijo svet 1; zvezkov za opismenjevanje (S slikanico 

na rami 1); učnega načrta slovenščine za prvi razred izhaja ugotovitev, da metode 

opismenjevanja pretežno temeljijo na vizualno-slušno-pisnem zaznavanju (kategorije: 

vizualna diskriminacija, grafomotorika, pomnjenje). Tipnega oz. kinestetičnega zaznavanja 

črk praktično ni.  

Tako je učenec pri pomnjenju abstraktnih simbolov postavljen predvsem v pretežno 

pasivno vlogo. Spoznavanje črk se prične v začetku šolskega leta s prepisovanjem naslova 

vsebine dela s table v zvezek, brez črkovne analize besed ter z zapisanimi imeni in priimki 

učencev v razredu. S posameznimi malimi in velikimi tiskanimi ter pisanimi črkami se 

učenci srečajo v obliki slikovnih tablic, razporejenih na steni razreda, ki jih lahko prosto 

opazujejo. Pogoste težave pri zapisovanju črk se kažejo kot: zrcaljenje, izpuščanje ali 

dodajanje ter zamenjevanje posameznih podobnih črk. Z vstopom v šolo se pojavljajo 

velike razlike med posamezniki v razvoju motoričnih spretnosti prvošolcev (pisanje, 

risanje, izrezovanje, lepljenje, drža pisala).  

Navkljub različnim metodičnim pristopom še vedno prihaja do zamenjevanje črk v tako 

imenovanih kritičnih skupinah. Za celosten razvoj otroka in razvoj sposobnosti na 

področjih, ki segajo tudi v domeno lingvistične kompetence, je ključnega pomena osebno 

doživetje. Likovno izražanje omogoča tako osebno izkušnjo. Ker se z vstopom v šolo 

pojavljajo velike razlike v sposobnostih med posamezniki, želimo ugotoviti, ali je mogoče 

z medpredmetnim povezovanjem omogočiti tudi notranjo diferenciacijo ter 

individualizacijo pouka. 
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Z raziskavo smo odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 Kako vpliva spodbujanje likovnega razumevanja črk in besed na razločevanje 

alfabetskih simbolov v prvem razredu? 

 Kakšen vpliv imajo motorične, finomotorične in tipno-čutne sposobnosti učencev 

(korelacija glava-roka) na razločevanje alfabetskih simbolov v prvem razredu? 

 Kako vpliva povečano likovno izražanje pri učenju alfabetskih simbolov na motivacijo 

otrok za učenje abecede? 

 Na kakšen način se lahko organizira učinkovito kinestetično učenje opismenjevanja 

prvošolcev v razredu z medpredmetnim povezovanjem slovenščine in likovne 

umetnosti? 

Cilj raziskave je proučiti povečanje vloge likovnega izražanja in vpliv načrtnega 

spodbujanja učenja z lastno tipno izkušnjo v procesu začetnega opismenjevanja in raziskati 

možnosti medpredmetnega povezovanja likovne umetnosti in slovenščine v procesu 

začetnega opismenjevanja s poudarkom na kinestetičnem učenju. V skladu z učnim 

načrtom likovne umetnosti in slovenščine smo raziskali stične točke in možnosti 

povezovanja obeh predmetov s poudarkom na kinestetičnem učenju ter razvili celovitejši 

didaktični pristop medpredmetnega povezovanja za izboljšanje likovno-jezikovnih 

kompetenc otrok v prvem razredu. 
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1 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Vedeti kar veš, da ne veš, 

to je pravo znanje! 

Konfucij 

1.1 Metoda raziskave 

Raziskava je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu raziskave je uporabljena 

deskriptivna metoda, metoda analize in sinteze ter komparativna metoda obravnave 

dosedanjih znanstvenih spoznanj, vezanih na obravnavan problem. V empiričnem delu je 

uporabljen kvalitativni raziskovalni pristop, izvedena je bila akcijska raziskava. V 

raziskavo je bil vključen oddelek prvega razreda. Cencič imenuje obliko akcijskega 

raziskovanja, ki poteka v razredu, razredna raziskava, Mesec jo vidi kot samoraziskavo, 

Bognar in Matijević pa kot mikroraziskavo (Cencič, 1994: 20). V raziskovalni skupini smo 

skozi šolsko leto v treh akcijskih korakih izvajali naloge, kjer so učenci ustvarjali s črkami 

in reševali likovne probleme. Ob koncu leta smo prispevek raziskave kvalitativno 

vrednotili. Ugotovitve akcijske raziskave veljajo za proučevane primere. 

1.2 Izbor 

Namesto izraza vzorec, »ki implicira reprezentativni namen, bomo uporabljali izraz izbor« 

(Mesec, 1998: 73). Raziskava je potekala v oddelku enega prvega razreda osnovne šole, 

kjer poučujeta učiteljica razrednega pouka in vzgojiteljica. Izbor je obsegal 28 učencev. 

Starost otrok v prvem razredu je ob začetku šolskega leta med 5 let in 8 mesecev do 6 let in 

8 mesecev.   

1.3 Postopek zbiranja podatkov 

V sklopu teoretičnega dela raziskave smo analizirali domače in tuje avtorje z likovnega 

(teoretiki, praktiki), jezikovnega in razvojnega področja. Opravljen je bil pregled 

dokumentov, učbenikov, delovnih zvezkov in učnega načrta za slovenščino ter likovno 

umetnost. 
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V empiričnem delu so prvošolci skozi lastno izkušnjo razvijali splošne ter kiparske likovne 

kompetence z likovnimi nalogami, ki razvijajo sposobnosti opazovanja, prostorske 

predstavljivosti in vizualizacije (iskanje razlik, oblik, vsiljivca) na primeru alfabetskih 

simbolov. Učenci so praktično spoznavali črke in besede v povezavi z različnimi likovnimi 

problematikami s področja kiparstva in prostorskega oblikovanja (relief, kip, montažna 

plastika). Poudarek je bil na razvijanju likovne senzibilnosti za razlikovanje oblik, 

velikosti, razmerij, tekstur in barv v povezavi s črkami.  

Prvi akcijski korak je bil namenjen spoznavanju dela v prvem razredu. Izvedli smo 

likovne naloge, za katere so se ideje spontano razvijale med prebiranjem literature in ob 

opazovanju dela pri pouku slovenščine in likovne umetnosti. Preizkušali smo različne 

načine učenja, kot so npr.: delavnica tipanja tekstur kot samostojna igra, delo v parih z 

učenci, ki so socialno manj zreli in klasičen pouk, kjer učenci po demonstraciji prikaza 

nove tehnike praktično izvedejo likovno nalogo. Naloge so bile med seboj nepovezane in 

so večinoma izhajale iz neke snovi, ki je bila glavna tematika določenega tedna. V prvem 

koraku smo razreševali tudi veliko logističnih težav, se spoznavali med seboj in gradili na 

zaupanju, iskali smo učence z učnimi težavami. 

Drugi akcijski korak je bil namenjen iskanju zanimivih likovnih tehnik in materialov, 

primernih za medpredmetno povezovanje opismenjevanja in razvijanje motorične 

spretnosti in likovne občutljivosti (sestavljanje, modeliranje in konstruiranje oblik črk, 

oblikovanje kiparskega volumna z gnetenjem, dodajanjem in odvzemanjem kiparskih 

materialov, sestavljanjem različnih prostorskih enot, ustvarjanjem reliefne površine, 

šivanjem, pretikanjem in zgibanjem ploskih materialov). Naloge so bile bolj zahtevne in 

učiteljica ter vzgojiteljica sta potrebovali pomoč likovnega pedagoga pri izvedbi večine 

nalog. Izhodišča za posamezne naloge smo dobili ob sami izbiri materiala. V drugem 

koraku smo se ukvarjali s čim bolj pestro predstavitvijo likovnih tehnik in raznoliko 

uporabo likovnih materialov, ki smo jih imeli na voljo.  

Tretji akcijski korak je nastal na podlagi komentarjev in idej prvih dveh korakov. Želeli 

smo nadgraditi raznolikost uporabe materialov za medpredmetno povezovanje, nastale pa 

so delavnice, neke vrste delovnih postaj, na katerih so se otroci izmenjevali in na tak način 

poskusili več različnih likovnih nalog. S pomočjo delavnic so se učili samostojnega dela in 

komunikacije pri delu v parih. Učenci so si sami izbrali težavnost, saj niso dobili vsi 

enakega lista z nalogami, ampak so sestavili toliko nalog, kolikor so jih zmogli, med seboj 

so si spontano pomagali in se učili o črkah, skulpturah, konstrukcijah, treh nivojih »latajn 

črtovja« skozi igro, saj so delavnice doživljali kot zabavo. 
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Za vrednotenje prispevka našega inovativnega pristopa in vpliva dodatnih vaj na razvoj 

kinestetičnih sposobnosti, razmišljanja, verbalnega in likovnega izražanja se bo ugotavljalo 

znanje učencev ob začetku in koncu šolskega leta s preizkusom znanja, sestavljenim iz 

sedemnajstih različnih nalog znanja, ki bodo kvalitativno ovrednotene. Naloge so obsegale 

ugotavljanje znanja vizualnega prepoznavanja besed in črk, tipnih sposobnosti (reliefne 

črke, teksture), prostorskega konstruiranja (sestavljanje črk), sposobnosti opazovanja 

(iskanje oblik, razlik), motorike, orientacije na listu (preriši obliko) ter ustvarjalnega 

mišljenja (interpretacija oblike, dokončaj risbo).  

Naravni razvoj učencev (sposobnosti, ki se razvijejo v enem letu brez dodatne stimulacije) 

bomo izločili s primerjalno skupino paralelke, pri kateri bomo ugotavljali znanje z enakimi 

nalogami ob začetku in koncu leta. Naloge so obsežne, neomejene s časom za reševanje, se 

ponavljajo z variacijami in kombinirano spremljajo enake sposobnosti, da zmanjšajo 

možnost naključnih napak in s tem zagotavljajo večjo mero zanesljivosti. Uporabili smo 

več tehnik zbiranja podatkov in s tem zagotovili veljavnost akcijske raziskave. 

Podatke o poteku raziskave smo pridobivali s poizvedovanjem v praksi, in sicer z 

naslednjimi postopki oziroma tehnikami: polstrukturirani intervjuji (z učitelji in vzgojitelji 

prvih razredov ter starši), nastali likovni izdelki, fotodokumentacija, video in avdio 

snemanje (treba bo predhodno pridobiti dovoljenja staršev), opazovanje z udeležbo, 

anekdotski zapisi sodelujočih, samoevalvacija učitelja praktika in raziskovalni dnevnik 

izvajalca akcijske raziskave.  

1.4 Postopki obdelave podatkov 

Zbrani podatki so bili kvalitativno, vsebinsko vrednoteni (Vogrinc, 2008: 15). Obdelava 

podatkov o napredku učencev je znotraj akcijskega koraka temeljila na sprotni presoji in 

odpravljanju pomanjkljivosti procesa izvedbe ter odkrivanju povezave likovno-

lingvističnih kompetenc otrok. Kvalitativno je bilo vrednoteno ugotavljanje znanja učencev 

na začetku in koncu leta. Oblikovali smo enote (odprtega) kodiranja, določili kategorije ter 

primerjali in povezovali podatke. 

Na prvo raziskovalno vprašanje smo odgovorili z vrednotenjem podatkov, ki smo jih 

pridobili z likovnimi nalogami za prepoznavanje različnih likovnih vrednosti črk (oblik, 

velikosti, razmerij, tekstur in barv). Odgovor na drugo raziskovalno vprašanje smo 

pridobili z vrednotenjem podatkov, ki smo jih pridobili z nalogami za urjenje v 

finomotoriki in motoriki (spodbujanje vaj za zapestje, triprstni prijem, tipanje različnih 

tekstur), kinestetičnih sposobnostih, sposobnosti vidnega zaznavanja, urjenje vidnega 
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spomina. Odgovor na tretje raziskovalno vprašanje smo pridobili z vrednotenjem 

podatkov, ki smo jih pridobili z nalogami, pri katerih se črke lahko uporabljajo na različne 

nekonvencionalne načine, ne samo za pisanje, ampak tudi za risanje, slikanje in prostorsko 

oblikovanje. Na zadnje raziskovalno vprašanje smo odgovorili z analiziranjem, kako 

organizirati delo v prvem razredu, da se lahko v raziskavi uporabljene likovne naloge 

izvajajo na način medpredmetnega povezovanja slovenščine in likovne umetnosti. 
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2 RAZVOJ OPISMENJEVALNIH KOMPETENC 

Povej mi in bom pozabil.  

Pokaži mi in si bom zapomnil.  

Vzbudi mi zanimanje in bom razumel. 

Konfucij 

 

Magistrsko delo obravnava obdobje otrok okoli sedmega leta starosti. V poglavju razvoja 

opismenjevalnih kompetenc bomo spoznali, kaj se dogaja v obdobju odraščanja otrok že 

pred vstopom v šolo. Spoznali bomo, kaj pomeni pojavljajoča se pismenost in predstavili 

ključne dejavnike razvoja branja kot receptivne dejavnosti in razvoja pisanja kot 

produktivne dejavnosti. Predstavili bomo metode opismenjevanja, ki pojasnjujejo potek 

usvajanja branja in pisanja od celote k elementom, torej od besedila k črkam ali obratno. 

Prestavili bomo tudi filozofijo treh pedagogik, ki opismenjevanja in učenja jezika ne 

dojemajo s stopnjami razvoja, ampak kot del odraščanja in spoznavanja samega sebe ter 

okolice. Spoznali bomo mnenja strokovnjakov, ki se ukvarjajo z opismenjevanjem, kateri 

dejavniki lahko vplivajo na uspešnost opismenjevanja in kaj sploh je opismenjevanje. 

Predstavili bomo didaktična gradiva in iskali stične točke učnih načrtov slovenščine in 

likovne umetnosti v prvem razredu. Ker je opismenjevanje živ proces in se spreminja s 

prihodom novih generacij, se bomo dotaknili tudi pedagoškega raziskovanja, ki vedno 

znova odkriva in ohranja stik teorije z učenci. Ob koncu poglavja opismenjevalnih 

kompetenc bomo predstavili argumente, zakaj je ravno likovna umetnost primerna za 

povezovanje s slovenščino.  

2.1 Bralni in pisalni razvoj 

Bralni in pisalni razvoj se začne že v predšolskem obdobju, kar imenujemo pojavljajoča se 

pismenost. Sledi predstavitev razvoja usvajanja branja in pisanja. Zrimšek (Zrimšek, 2003: 

31) opozarja, da gre pri branju in pisanju za dve sporazumevalni dejavnosti. Pisanje je 

produktivna dejavnost, saj gre za tvorjenje sporočil, branje pa je receptivna dejavnost, saj 

gre za sprejemanje sporočil. Magajna (1994: 113) pravi, da je za pisanje potrebno 

natančnejše analiziranje odnosov med črkami in glasovi, za branje pa je potrebna višja 

raven kontrole. Kognitivno gledano pa sta obe ravni enakovredni.  
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2.1.1 Pojavljajoča se pismenost 

Pojem »pojavljajoča se pismenost« (ang. emergent literacy) označuje tisto znanje, ki ga 

imajo otroci ob vstopu v šolo, pojasnjuje Zrimšek (2003:14). S tem izrazom se izognemo 

uporabi terminov »predbralci, predpisci, bralna pripravljenost, predbralne sposobnosti«, ki 

na otroka gledajo kot na nekaj pred- …(Whitehurst, Lonigan, 1998: 848) Gre za spretnosti, 

ki se pojavljajo postopno, brez formalnega poučevanja v predšolskem obdobju, saj se 

otroci že zavedajo svojega »pismenega okolja«. To opažamo kot navidezno branje knjig, ki 

so lahko obrnjene tudi na glavo, in pripovedovanje zgodbe na podlagi analiziranja slik, 

spontano spraševanje po imenovanju posameznih črk, prepoznavanje in pisanje lastnega 

imena … Otroci opazujejo odrasle pri dejavnostih, kot so: pisanje nakupovalnih listkov, 

izpolnjevanje formularjev, branje knjig, časopisov in plakatov. Zabavno pridobivanje 

znanja o črkah in jeziku otroci dobijo s tem, da jim starši oz. odrasli prebirajo pravljice, 

pojejo otroške pesmi, z njimi iščejo rime in izštevajo, sestavljajo črke iz različnih 

materialov in se igrajo črkovne igre. Prav tako si otroci zapomnijo napise na trgovinah in 

logotipe. Takšno izobraževanje poteka spontano, ob vsakodnevnih opravilih, in se razlikuje 

od družine do družine.  

Pojavljajoča se pismenost je proces, ki poteka skozi celotno predšolsko obdobje. V tem 

procesu se med seboj prepletajo vse sporazumevalne dejavnosti – poslušanje, govorjenje, 

branje in pisanje. Mejnike med različnimi stopnjami pismenosti je težko postavljati. Eden 

izmed kompleksnih modelov razvoja zgodnje pismenosti navaja tri stopnje, ki jih ne 

moremo povezovati z razredi: stopnja razvijajoče se pismenosti, stopnja začetne 

pismenosti in stopnja prehodne pismenosti (zadnja stopnja je razvita pismenost, značilna za 

odrasle). V prvi stopnji, ki se imenuje porajajoča se pismenost, se otrok pretvarja, da bere 

in piše, saj lahko »bere« knjigo tudi obrnjeno narobe. V tej fazi Pečjak in Potočnik (2011: 

62-64) navajata, da otroci poznajo »splošne dogovore v zvezi s knjigo – da se besedilo 

nadaljuje v celotni knjigi in da ni na vsaki strani nova zgodba ter da slike/ilustracije 

dodatno olajšujejo razumevanje in sledenje zgodbi. Čeprav si otroci zapomnijo preproste 

zgodbe (besedila), pa niso sposobni prepoznati posamezne (prebrane) besede iz zgodbe. 

Nimajo še predstave o tem, kako je videti ta tiskana beseda natančno. Vendar pa ti začetni 

bralci zelo hitro prepoznajo slike na vsaki strani knjige, in če pozovemo otroka na tej 

stopnji, da naj prebere zgodbo, začne slike povezovati in pripoveduje zgodbo. /…/ imajo 

razvit koncept knjige, branja in pravil o branju«. Naslednja je stopnja začetne pismenosti, 

kjer otroci že razumejo abecedno načelo, da ima vsaka črka svoj glas, so sposobni 

povezovati posamezne črke z glasovi in glasove v besede. Značilnosti branja so, da glasno 

berejo, saj morajo slišati besede (subvokalizacija), da pri branju uporabljajo prst, da si 

pokažejo brano besedo ter da branje ni tekoče. Večino časa pri branju porabijo za 

prepoznavanje besed in večkrat preberejo isto besedo. Pri stopnji prehodne pismenosti je 
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branje in pisanje že tekoče, otroci so sposobni tihega tekočega branja in dobrega 

razumevanja prebranega besedila. 

2.1.2 Modeli razvoja receptivne dejavnosti – branja 

Razvojne teorije branja nam pomagajo razumeti posamezne faze napredovanja osvajanja 

tehnike branja, umestiti začetnega bralca in mu omogočiti napredovanje v bralnem 

procesu. Osvajanje bralnih zmožnosti se razlikuje od posameznika do posameznika, 

odvisno je od njegovih sposobnosti, metod učenja branja in drugih dejavnikov, ki vplivajo 

na potek razvoja veščin dobrega bralca. Pred nami so modeli razvoja osvajanja bralnih 

veščin različnih avtorjev, ki potekajo preko različnih stadijev, faz ali stopenj. Različne 

teorije razvoja branja se v marsičem ujemajo in tudi razlikujejo, zato so urejene glede na 

skupna izhodišča in poimenovane glavne značilnosti posamezne razvojne teorije oz. 

modela. 

Grayev model je prvi razvojni model bralnega procesa, ki ga je sestavil William Scott 

Gray leta 1925. Pečjak (1999: 61–63) in Grginič (2005: 92) opisujeta model s petimi 

stopnjami. Stopnja predšolskega obdobja in 1. razreda se imenuje priprava na branje. 

Potem si sledijo: začetno obdobje bralnega pouka (2. r), obdobje hitrega napredka v 

razvijanju bralnih spretnosti in sposobnosti (3.–4. r), obdobje intenzivnega branja z 

razvijanjem pomembnih bralnih spretnosti in strategij (5.–7. r) in obdobje žlahtnega branja 

z jasnimi in specifičnimi bralnimi stališči in sposobnostmi (od 8. r naprej). Raziskave 

razvoja branja in pisanja temeljijo na osnovi angleškega jezika z zapletenim pravopisom, 

šele raziskave razvoja opismenjevanja v španskem jeziku so opozorile na drugačne težave, 

klub temu da ima španski jezik relativno preprost odnos črka-glas. Strokovnjaki so postali 

pozorni na razumevanje (abecednega) sistema pisanja kot sistema reprezentacije.  

Marshov model je sestavila Jackie Marsh s sodelavci (1981) in bralni razvoj deli na štiri 

stopnje: lingvistično ugibanje, ugibanje na osnovi diskriminacijske mreže, zaporedno 

dekodiranje in hierarhično dekodiranje. Lingvistično ugibanje deluje po načelu »poglej in 

preberi«, kjer prepoznavanje besed deluje preko mehanične asociacije vidnega dražljaja 

(tiskane besede) in ustnega odgovora (izgovorjave). Učenci takoj začnejo z branjem besed 

in besedil oz. prepoznavanjem po značilnostih (prepozna prvi znak, naslednjega ugane) in 

ugibanjem iz sobesedila (če besedo izoliramo, je ne zna prebrati). Ugibanje na osnovi 

diskriminacijske mreže pomeni, da učenec neznano besedo primerja z že znano. Zaporedno 

dekodiranje je spoznanje, da se mnoge črke v različnih besedah izgovarjajo enako. 

Hierarhično dekodiranje je dešifriranje besedila ob uporabi zaporednega dekodiranja in z 

upoštevanjem sobesedila. (Zrimšek 2003: 26–29)  
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Stopnje J. Chall je odkrila Jeanne Chall (1983), ki opisuje šest stopenj bralne sposobnosti, 

ki pripeljejo do zrelega bralca in so odvisne od kognitivnega razvoja in vplivov okolja, na 

podlagi spoznavnih stopenj po Piagetu. To so stopnje: priprava na branje, dekodiranje, 

utrjevanje tehnike branja, branje za učenje, večstranski pogled na prebrano in zreli bralec. 

Če podrobneje pogledamo prve tri stopnje učenja branja, je stopnja priprave na branje 

obdobje, v katerem se razvijajo za branje potrebne sposobnosti: vidno zaznavanje 

(ločevanje različnih znakov) in slušno zaznavanje (ločevanje glasov, razčlenjevanje besed 

na zloge in glasove). Na stopnji dekodiranja otrok vzpostavlja zvezo črka-glas, pretvarjanje 

vidnega znaka v slišni znak. To pomeni, da je pozornost otroka usmerjena na pomen 

besede in na obliko besede ter je sposoben elementarnega branja. Stopnja utrjevanja 

tehnike branja je urjenje, ki se stopnjuje do avtomatizacije. (Pečjak, Gradišar, 2002: 47)  

Model U. Frith je najbolj znan model sistematičnega razvijanja bralnih sposobnosti pri 

nas (znanje besed, word reading). Razvila ga je Uta Frith (1985) in pomeni, da zraven 

logičnega zaporedja procesa branja upošteva tudi kognitivne procese. Model opisuje tri 

faze: logografsko, alfabetsko in ortografsko. Logografska faza je začetno oz. slikovno 

branje učenca, branje slik, ki jih pogosto srečuje. Učenec vsako besedo prepozna kot 

shemo po značilnih grafičnih lastnostih. Gre za globalno branje besed. Alfabetska faza 

vzpostavlja asociativno zvezo črka-glas, ki povezuje glasove v besede. Za usvajanje 

tehnike branja in pisanja mora otrok poznati abecedno strategijo, da ima vsaka napisana 

črka svoj glas, znati mora razčleniti zgradbo napisane in izgovorjene besede. Ortografksa 

(pravopisna) faza utrjuje tehniko branja in pisanja, avtomatizacija. (Pečjak, Gradišar, 2002: 

46; Zrimšek, 2003: 24). Linnea C. Ehri (2005: 116–125) je predlagala model strategije 

uganjevanja branja vidnih – zaznanih besed, dekodiranja in analogij. Bralni razvoj se 

opredeljuje glede na napredek, ki ga učenci dosegajo preko vidne zaznave, s štirimi 

fazami: predalfabetsko, delno alfabetsko, popolno alfabetsko in utrjeno alfabetsko. V 

predalfabetski fazi otroci »berejo« napise, ki jih opazijo v okolici, in sklepajo, kaj naj bi 

pomenili, in še nimajo razvite povezave črka-glas. V delno alfabetski fazi učenci že tvorijo 

črkovno-glasovne povezave, pogosto prepoznajo prvo in zadnjo črko, in še nimajo v celoti 

razvitega abecednega sistema. V popolni alfabetski fazi preko vidnega zaznavanja besed so 

sposobni tvoriti povezavo med napisano črko in zvokom, poznajo alfabetski sistem in za 

dekodiranje besed uporabljajo grafeme in foneme. (Kennedey, Dunphy, Dwyer, 2012: 80) 

Manj znan je še model Mary Rohl (2000) s štirimi stopnjami besednega branja in 

črkovanja (glaskovanja), skozi katere gre vsak otrok v svojem tempu: logografska oz. 

predfonemska faza, kjer povezave med črko in glasom še ni, začetna abecedna oz. delno 

fonemska faza, ko otrok zazna prvo ali zadnjo črko besede, abecedna oz. fonemska, kjer je 

znanje abecede razširjeno in se nakazuje razumevanje odnosa črka-glas in ortografska ali 

pravopisna, kjer je proces branja že avtomatiziran (Grginič, 2005: 96).  
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2.1.3 Teorije razvoja produktivne dejavnosti - pisanja 

Razvojne teorije pisanja kot produktivne dejavnosti vključujejo vse, od prvega poskusa 

pisanja do pravilnega zapisovanja besedil. Otrok že zgodaj odkriva in raziskuje možnosti 

pisnega izražanja, najprej preko risbe, kasneje pa s simboli, ki spominjajo na črke, in 

pravimi črkami. Pomembno je, da ima v tem obdobju raziskovanja veliko možnosti 

izbiranja različnih pisalnih pripomočkov in možnost prostega dostopa do tiskanih besedil 

in vpogleda na abecedne znake.  

Poglejmo, katere so značilnosti pisalnega razvoja po različnih avtorjih, ki se načeloma 

izogibajo omejevanju starosti otroka za doseganje posameznih načel oz. stopenj ali faz: 

M. Clay (Grginič, 2005: 99) je oblikovala sedem načel in oblik porajajočega se pisanja 

med četrtim in sedmim letom. Prvo načelo je načelo ponavljanja osnovnih oblik pri risanju, 

ko otrok z verigo simbolov piše sporočila in zgodbe. Potem je načelo uporabe smeri 

pisanja. Na tej stopnji začne otrok pisati levo zgoraj in se pomika od desne proti leti 

(levičarji obratno) v vsaki vrstici. Načelo fleksibilnosti pomeni, da otrok uporablja znake 

podobne črkam za ustvarjanje novih vzorcev. Pri generativnem načelu otrok uporablja 

omejeno število znakov za ustvarjanje besed in daljših sporočil. Peto načelo je inventarni 

princip, ko otrok piše vse, kar zna napisati. Šesto načelo je princip kontrasta, ko otrok 

zamenjuje črke v besedi. Zadnje načelo je načelo krajšanja, ko napisane besede krajšajo.  

E. Sulzby (Grginič, 2005: 100) je predstavila zaporedje pisalnega razvoja oblik pisanja 

otrok s petimi stopnjami. Začne se s čačkami, ko otrok z uporabo ustreznega materiala 

odkrije sledi, ki jih pušča. Sčasoma se te sledi delijo na čačke za risanje in čačke za pisanje 

(posnemanje odraslih). Druga stopnja je posnemanje napisanih besed okoli tretjega leta 

starosti, ko imajo napisani znaki že značilnosti črk. V tem obdobju je zanimivo 

poimenovanje in prepoznavanje oblik črk. Naslednja stopnja je uporaba nefonetičnih 

črkovnih verig. Mednje sodijo: naključne črkovne verige, vzorčaste črkovne verige in 

verige črk iz otrokovega imena. Četrta stopnja je domiselno črkovanje, kar pomeni, da 

otrok zraven verige črk uporablja še čačke in risbe. Napisane črke se delno ujemajo z 

glasovi v besedah. Zadnja stopnja je formalno ali konvencionalno pisanje, kjer se že vidijo 

značilnosti formalnega pisanja in drugih strategij.   

Gentry (Grginič, 2005: 101) je opisal pet pisalnih stopenj. Prvi poskusi so 

predkomunikativna ali predsporazumevalna stopnja, kjer otrok s posameznimi znaki piše 

sporočila, ne zna pa jih povezovati z ustreznimi glasovi. Na delno fonetični stopnji otrok 

začenja razumeti povezavo med glasovi in znaki, nekatere napisane znake že pravilno 

poimenuje, napisane besede so nepopolne (soglasniški skelet) in skrajšane. Sledi fonetična 

stopnja, kjer otrok že upošteva običajna pravila zapisovanja besed. Četrta stopnja je 

prehodna stopnja, ko otrok začne upoštevati dogovorjena pravila zapisovanja besed. 
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Zadnja stopnja je pravopisna, otrok zapisuje besede z uporabo abstraktnega znanja o 

besedah (2. razred).  

E. Ferreiro in A. Teberosky sta razložila sistem pisalnega razvoja s petimi stopnjami 

(Grginič, 2005: 102–103), opisanimi z vidika otroka, ki s poskusi izbirajo različne 

strategije, odvisno od izkušenj opismenjevanja in predznanja pismenosti. Njune stopnje so 

postavljene na hipotezi o tem, kaj otrok razume o naravi jezika in kako to preverja z 

eksperimentiranjem. Prva stopnja je, ko počasi razločujejo med risbo in zapisom. Grginič 

pojasnjuje, da otroci »v svojem raziskovanju sistema pisanja spoznajo, da je vrsta simbolov 

poljubna, da črke nimajo zveze z obliko predmeta, ki ga zapisujejo, da so urejene na 

linearen način. Otroci v svojih predstavah povezujejo dolžino besede z velikostjo predmeta 

(npr. beseda krokodil je daljša od besede uš, ker je krokodil večja žival od uši)«. Pisanje 

primerjajo s svojim znanjem. Naslednja stopnja je zavedanje, da obstajajo različne pisne 

oblike za različne predmete. Za pisanje otrok uporablja konvencionalne znake pisnega 

jezika. Piše verige črk in številk, ki jih bere kot zgodbico. Tretja stopnja je zlogovna 

hipoteza, kar pomeni, da vsak grafični znak predstavlja besedo ali zlog in z njimi 

poimenuje osebe, živali in predmete. Značilno je členjenje besede, povezovanje znaka in 

glasu. Na četrti stopnji otrok usklajuje abecedno in zlogovno hipotezo. Na zadnji stopnji se 

z otrokovimi notranjimi konflikti izgrajuje znanje ob pomoči odraslih. Odkrivajo pravila 

zapisovanja in razumejo sistem abecednega pisanja.  

Golli (1996: 16) in Zrimšek (2003: 13-14) zametke pisanja predstavljata s petimi 

stopnjami, kot vse oblike pisnega izražanja otrok, ki se na začetku še ne razlikuje od risb. 

Prva faza pisanja se začne, ko otrok odkrije, da njegovo gibanje rok pušča sledi (v pesku, v 

hrani na krožniku, v politi tekočini …), in ko pisalo v rokah pušča sledi na papirju (tudi na 

sveže pleskani steni, na novem podu ali lastni koži). To je faza čečkanja, faza neizmernega 

veselja nad novo motorično spretnostjo. Kmalu zatem se začne zanimanje za oblike. Pri 

tretjem letu starosti se sposobnost nadzora roke razvije do te mere, da otrok posnema 

pisanje, upošteva smer pisanja od leve proti desni, uporablja svoje simbole črt in likov, ki 

spominjajo na črke. To je faza risanja in »pisanja«, ki ji sledi faza znakov, podobnih 

črkam. To dosežejo v starosti štirih let, zapisanih znakov še ne povezujejo z glasovi in so 

pogosto kombinirani z risbo. Najpogosteje ponavlja črke svojega imena, črke družinskih 

članov oz. besed, ki jih pogosto vidi zapisane. Zaveda se, da zapis besed pomeni neko 

vsebino, in pogosto prosi odrasle, da mu preberejo, kaj je napisal. Sledi faza prvih pravih 

črk. Pri petih letih je otrok sposoben v besedah slišati glasove in posnemati zapise črk. 

Zadnja faza je fonetični zapis. Zgodi se pri sedmih letih po sistemu »piši, kot govoriš« oz. 

zapiši to, kar slišiš, fonetično. Pisanje navadno poteka z velikimi tiskanimi črkami oz. 

dodajanjem malih tiskanih črk. Pogosto je tudi obračanje posamičnih črk levo-desno, 

zlogov ali smeri pisanja celih besed.  
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2.2 Poučevanje opismenjevanja 

Proces branja in proces pisanja nista popolnoma ločena procesa, ampak sta soodvisna. 

Nanju vpliva veliko zunanjih dejavnikov in notranje motivacijskih dejavnikov, zato je 

mogoče, da enaka metoda poučevanja pri dveh učencih nima enakega učinka. Učitelji 

uvajajo v svoje delo nove metode in oblike dela zato, da bi omogočili učencem lažje 

razumevanje snovi in da poučevanje z leti ne postane monotono. Predstavili bomo štiri 

metode opismenjevanja, različne pristope k poučevanju in dejavnike, ki vplivajo na 

uspešnost procesa opismenjevanja. 

2.2.1 Metode opismenjevanja 

Tako kot so si med seboj različni modeli razvoja usvajanja branja in pisanja, so si med 

seboj različni pristopi k opismenjevanju. V grobem poznamo štiri metode, ki se razlikujejo 

v tem, na kakšen način pričnejo proces opismenjevanja. Od celote k elementom oz. od 

besed k črkam je osnovno načelo globalne in analitične metode. Sintetična metoda gre v 

obratni smeri, od posameznih glasov do besed in povedi. Obstaja pa še kombinacija obeh 

pristopov, to je analitično-sintetična metoda. Med globalno in analitično metodo obstajajo 

drugačne pedagoške miselnosti, zato teh dveh metod ne gre enačiti. Pri globalni metodi 

bomo, za lažje razumevanje, nekoliko podrobneje spoznali tudi miselnost posamezne 

pedagogike. Golli razlaga, da je metoda opismenjevanja »pot spoznavanja glasov in črk«, 

branje in pisanje pa »akt sintetiziranja analitično spoznanih glasov in črk, ki so elementi 

besed« (Golli, 1977: 27).  

2.2.1.1 Sintetične metode 

Sintetične metode (posamezni glasovi in črke): črkovalna, glaskovalna, naravni glasovi, 

fonografska, interjekcijska, fonomimična, fonetična. Prednosti te metode so sistematično 

delo in večja preglednost uspeha pri učenju, frontalno voden pouk. Slabost te metode pa so 

težave pri branju in pisanju, ko je treba upoštevati glasovno podobo glasov (predvsem 

samoglasnikov: ozek, širok e). Sintetične metode so (Golli, 1977): 

 Najstarejša metoda je črkovalna (ang. spelling), s katero se učenci najprej naučijo 

poimenovati vse črke v abecedi, npr. a, be, ce, de. Ta metoda več ni v uporabi, saj 

nastanejo težave pri branju, ker učenci zraven izgovarjajo še polglasnik.  

 Naslednja je glaskovalna metoda, s katero se učenci naučijo le glasove abecede, ne pa 

imen črk (»b« in ne »be«). Poučevanje se je začelo z abecednim vrstnim redom in 

nadaljevalo po težavnostnih sklopih (težavnost izgovorjave, pogostost uporabe glasov), 

pri pisanju pa so črke razporejali po težavnosti za pisanje. Iz te metode se je razvilo več 

smeri.  
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 Ena metoda so naravni glasovi, kjer ima glas funkcijo izražanja razpoloženja ali glasov 

iz narave in živalskih glasov, kot npr.: V veter, U vlak …  

 Interjekcijska metoda pomeni poudarjena črka v besedi, npr. i kot vzklik. Izhodišče te 

metode je glas ob človeškem vzkliku (interjekciji). 

 Pri fonomimični metodi izgovorjavo naravnega glasu spremljajo še gibi, ki pomagajo 

otroku pri doživljanju glasu.  

 Fonografska metoda povezuje obliko črke in obliko predmeta, npr. o oblika odprtih ust 

pri izgovorjavi črke o ali risanje balona ob branju zgodbe o balonu.  

 Fonetična metoda se poudarja pravilno izgovorjavo posameznih glasov. 

2.2.1.2 Analitične metode 

Analitične metode (iz celote-besedila, povedi, besed, do elementov-glasov, črk) so 

normalni stavki in normalne besede. Metoda normalnih stavkov, kjer se pripravijo 

primerne povedi z ilustracijo. Metoda normalnih besed poteka ob sliki in pogovoru, kjer je 

poudarek na določeni črki, ki je zapisana ob sliki. Učenci jo slušno in vidno analizirajo. 

Uvajanje nove črke med že znanimi, je poudarjeno z drugo barvo. Nato učenci besedo 

pišejo sami ter druge besede z novim glasom.  

2.2.1.3 Analitično-sintetične metode 

Analitično-sintetične metode (kombinacija analize in sinteze): klasična, integrativna. Te 

metode poudarjajo nujnost kombinacije sinteze in analize. Po slušni analizi besede, 

ugotavljanju novega glasu, učenci iščejo ta glas v drugih besedah (na začetku, na koncu in 

v sredini). Nov glas obravnavajo po fonetični in interjekcijski metodi ali po metodi 

naravnih glasov. Šele nato učenci spoznajo znak za črko in se ga učijo pisati. Klasično 

analitično-sintetična metoda, ko učenci najprej pridobijo velike tiskane črke, nato male 

tiskane črke, male pisane črke in na koncu velike pisane črke. Integrativna analitično-

sintetična metoda pomeni hkratno spoznavanje velikih in malih črk. Velike črke že od 

začetka uporabljamo za pravi pomen (lastna imena, začetek povedi), hkratno spoznavanje 

dveh simbolov za en glas pomeni manjšo obremenitev za otroka, hitrejši prehod na vezano 

branje (Ropič, 1996). 

2.2.1.4 Globalne metode 

Pri globalnih metodah gre za branje nerazčlenjenih enot, kjer učenci po določenem času 

sami prepoznajo ponavljanje enakih znakov in glasov. Procesa razčlenjevanja ne vodi 

učitelj, temveč učenec sam spoznava posamezne elemente besed, ki jih vidi v novih 

besedah. Zadostuje šest tednov trajajoč proces globalnega branja, da povprečen učenec 

ugotovi, da so določeni znaki povezani z določenimi glasovi. V današnjem času imajo 

otroci v okolju ogromno možnosti za globalno branje pogostih napisov trgovin in reklam 

(Golli 1991: 22, Söderbergh, 2000).  
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2.2.2 Pristopi k opismenjevanju 

Različni pristopi k poučevanju, ki so predstavljeni v nadaljevanju, so nastali kot alternativa 

klasičnemu sistemu poučevanja. Do danes so se ohranili in se širijo po svetu, ker izhajajo 

iz posebne filozofije, ki v poučevanju vidi veliko več kot zgolj podajanje in širjenje znanja. 

Podrobno bomo predstavili, kako vsak od teh pristopov vidi proces opismenjevanja. 

Waldorfska pedagogika ima posebno metodiko opismenjevanja (Golli 2003: 34–36). 

Začetnik te pedagogike je Rudolf Steiner, ki želi šolo približati otroku brez represije. Šola 

mora izhajati iz otrokovih interesov in dejavnosti, saj je človek holistično bitje, ki mora 

doživeti sam sebe v kozmosu, tja pa pridemo z umetnostjo. Po waldorfski pedagogiki 

(Waldorfska šola Maribor, 2015) se možnosti za vzgojo in razvoj skrivajo v človekovi 

duhovnosti in duševnosti. Loči tri stopnje razvoja otrok: predšolsko obdobje, obdobje med 

7. in 14. letom ter obdobje po 14. letu. Za predšolsko obdobje je značilno učenje otrok 

preko telesnih čutil iz fizičnega okolja s posnemanjem. Med 7. in 14. letom otrok doživlja 

telesne in duševne spremembe, ima izrazite domišljijske sposobnosti umetniškega 

izražanja in doživljanja. V obdobju po 14. letu se človek začne zavedati svojega bitja, teži 

k samostojnosti. Opismenjevanje v waldorfskih šolah poteka počasi, učenje črk pojmujejo 

kot tuje znamenje, zato morajo biti črke predstavljene kot nekaj, kar je rojeno iz sveta 

domišljije, izkušenj. 

Šola Montessori proces opismenjevanja v svojem programu (Montessori inštitut, 2015) 

opisuje kot osvajanje mehanizma pisave in sestavljanja besed, ki mu na koncu sledi 

eksplozija pisanja. Mehanizem pisave pomeni priprava učencev na pisanje in risanje oblik 

črk. Opismenjevanje poteka s povezovanjem glasov in oblik črk z vidom in tipom. 

Sestavljanje besed pomeni, da imajo učenci na voljo škatlo s tablicami posameznih črk, s 

katerimi lahko izgovorjene besede sestavljajo in jih tipajo. Eksplozija pisanja je posledica 

prvih dveh stopenj, ko so učenci pripravljeni, da vse dotedanje vaje uporabijo pri pisanju. 

Takrat se zgodi nepopisno veselje ob zavedanju, da obstajajo neomejene možnosti za zapis 

besed, in to je eksplozija pisanja. Eno glavnih vodil šole Montessori je, da se »proces 

učenja začne pri otroku, ne pri učitelju« (Montessori inštitut, 2015: 9), kot je dejala Marie 

Montessori, ki je preko dela z otroki s posebnimi potrebami razvila svojevrstno 

metodologijo – pedagoško antropologijo, učenje z raziskovanjem in odkrivanjem. Njeno 

osnovno načelo je, da morajo otroci sami spoznavati stvari in da se želijo učiti, če jim le 

ponudimo primerne pripomočke. Otrok ne smemo siliti k učenju. Montessori otroci delajo 

svoje projekte kakor raziskovalci v svojih laboratorijih. 

Konvergentna pedagogika je nastala kot rezultat iskanja novega načina učenja jezikov. V 

Sloveniji sta začetnika konvergentne pedagogike zakonca Wambach (Zrimšek, 2003: 43). 

Konvergentna pedagogika razvija sposobnosti poslušanja, poznavanja sebe, razvijanja 
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intuicije in ustvarjalnosti, sposobnost globalnega zaznavanja in predvidevanja. Pri učenju 

jezika sta pomembni osvobajanje govora, tvorjenje in strukturiranje besedila ter globalno 

branje. Osvobajanje govora pomeni orientacijo na telesu in v prostoru prek izražanja telesa 

ob glasbi, kar razvija več čutil hkrati, združuje misel in dejavnost. Del osvobajanja govora 

je jezikovna kopel, kjer učenci ob primernem vzdušju spoznajo pravljico, kjer se 

identificirajo z junaki in s tem sproščajo predstave. Po igri vlog so učenci sposobni sami 

tvoriti besedilo in preoblikovati zgodbo. Sledi globalno branje, kjer je besedilo napisano na 

plakatu in učitelj odkriva in zakriva dele besedila tako, da učenci ugotavljajo pomen.  

2.2.3 Dejavniki uspešnosti opismenjevanja 

Grginič (2005: 67–91) razlaga, da na uspešnost začetnega opismenjevanja vpliva več 

notranjih, čustveno-motivacijskih in zunanjih dejavnikov. Vsi ti dejavniki so med seboj 

povezani in jih je težko izolirati, saj razvijanje neke sposobnosti spodbudi razvoj več 

drugih.  

Notranji dejavniki so kognitivnega (zaznavanje in razumevanje) ali čustveno-

motivacijskega izvora. Zaznavanje se krepi z razvojem živčnega sistema. Vidno 

zaznavanje otrok v predšolskem obdobju je celostno, globalno in razpršeno, saj besede 

zaznavajo kot celoto in ne vidijo posameznih črk. Med zaznavanje sodi tudi razvijanje 

pozornosti, sposobnost nadziranja in usmerjanja miselne energije. Otroci z motnjami 

pozornosti in hiperaktivni otroci imajo zaradi zmanjšanja sposobnosti tega nadzora težave 

pri branju. Sposobnost vidnega razločevanja se vidi takrat, ko zna otrok prepoznati razlike 

med znaki, vzorci, simboli. Pomožna praktična dejavnost vidnega razločevanja je taktilna 

izkušnja oz. tipanje oblik. Sicer pa samo poznavanje črkovnih simbolov in pravilno 

poimenovanje le-teh (glasovno-črkovno znanje), še ne napoveduje uspešnosti pri osvajanju 

branja in pisanja. Pomembna je tudi sposobnost dekodiranja oz. dešifriranja (prepoznave 

besed, črk), ki jih otrok potem pretvori v glas. Pri slušnem oz. fonološkem zaznavanju gre 

za glasovno zavedanje, ki je neodvisno od pomena (določanje prvih in zadnjih glasov v 

besedi, prepoznavanje rim, štetje glasov v besedi). In ravno stopnja glasovnega zavedanja 

v največji meri lahko napove zgodnje bralne dosežke.  

Pri učenju je pomembna tudi relacija snov-učenec-učitelj, kar sodi med čustveno-

motivacijske dejavnike. Pomanjkanje motivacije je lahko posledica slabe izkušnje, zato je 

treba spremljati dosežke učencev in tudi napore in vložen trud, četudi le-ti niso tako 

uspešni, ter ga pohvaliti (zunanja motivacija). Tak učenec spet dobi voljo do dela in želi 

biti še bolj uspešen, saj je notranje motiviran. Negativna čustva (strah, jeza, sram) in 

prelahke ali pretežke naloge pa zmanjšujejo zanimanje do učenja. Tu je pomembna 

strategija volje, ki nadzira upravljanje z negativnimi čustvi. Pisalni in opismenjevalni 
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pripomočki morajo biti: primerni (varni, omogočena spontana uporaba), avtentični (iz 

otrokovega okolja) in koristni (pomagajo pri opismenjevalnih poskusih). Pomembno vlogo 

pri uspešnosti opismenjevanja igra tudi razredno okolje, organizacija razreda in ločeni 

igralni kotički (knjižni, črkovni). Zraven sodi vloga učitelja, njegova sposobnost 

organizacije dela in dejavnosti. Pozitiven odnos in zaupanje do učitelja vplivajo na 

samopodobo učenca in povečajo veselje do učenja.  

Med zunanje dejavnike sodijo socialni in sociološko-kulturološki dejavniki. Socialni 

dejavniki predstavljajo moč medsebojnih odnosov in postavljajo temelje jezika, vplivajo na 

kognitivne in jezikovne procese, oblikujejo se s prijateljstvi, vlogo staršev doma 

(prebiranje knjig otrokom, pogovarjanjem, vključevanjem otroka v družinsko življenje). 

Kot primer Grgičeva navaja, da morajo otroci »vedno ubogati starše, brez spraševanja ali 

dodatne razlage«, kar ustvarja omejene izkušenjske vloge, pomanjkanje utemeljitve 

vzročno-posledičnih vzrokov. Pomembne so »bližnje osebe«, ki otroku predstavljajo 

nekoga, ki mu zaupajo in niso nujno bližnji sorodniki. Reflektiranje medosebnega odnosa 

do sorojencev in prijateljev tudi razvija ustrezne jezikovne oblike. Sociološko-kulturološki 

dejavniki postavljajo za osnovo učenja okoliščine in kulturne dogodke in z njimi so se 

razvile nove sociološko-kulturološke teorije pismenosti. Razlike se pojavljajo zaradi 

različnih družbenoekonomskih okolij, pismenih praks posameznih družin, jezikovnih 

značilnosti, ki jih odkrivajo v novejših raziskavah. Neuradno opismenjevanje sicer poteka 

v krogu družine, uradno pa v šoli. V zadnjem času se je pojavila vrsta dopolnilnih metod 

opismenjevanja (didaktične igre, računalniške interaktivne in multimedijske dejavnosti).  

2.2.4 Tri glavne komponente opismenjevanja 

Pečjak in Potočnik (2011: 65–67) navajata tri komponente procesa opismenjevanja, ki so 

pomembne: poznavanje črk, uporaba različnih ključev in fonološko zavedanje. Poznavanje 

črk je pomembna sposobnost vidnega razločevanja črk, da učenec črke med seboj loči in 

da vzpostavi zvezo črka-glas. Pri dekodiranju uporabljamo tudi podporne ključe, kot so: 

glasovno-črkovni, pomenski in skladenjski ključ. Glasovno-črkovni ključ (grafo-fonetični) 

pomeni, da zna učenec posamezne črke pretvarjati v glasove ter jih med seboj povezovati. 

Pomenski ključ (semantični) pomeni, da učenec manjkajočo besedo dopolni s pomensko 

smiselno besedo. Če si podrobneje pogledamo glasovno-črkovni ključ, ki je bil uporabljen 

v raziskavi, so ugotavljali prepoznavanje, poimenovanje in pisanje črk. V preizkusu 

prepoznavanja črk so morali učenci k slišni podobi črk poiskati še vidno podobo, pri 

poimenovanju črk so k danim črkam kar najhitreje priklicali slušno podobo in v preizkusu 

pisanja črk so morali samostojno priklicati vidne podobe črk. Skladenjski ključ 

(sintaktični) pomeni, da učenec bere besede na način, ki je skladenjsko ustrezen. 

Fonološko zavedanje vključuje glasovno razločevanje, to je sposobnost razločevanje 
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dolžine besed in glasov med seboj, ter glasovno razčlenjevanje, kar pomeni analizo slišanih 

besed na več ravni (členitev povedi na dele, členitve besede na zloge in členitve besede na 

glasove).  

Shema 1: Delež učencev z razvito sposobnostjo poznavanja črk in posameznih elementov 

fonološkega zavedanja (Vir: Pečjak, Potočnik, 2011: 67). 

Rezultati raziskave »razvitost glasovno-črkovnega ključa« kažejo, da na začetku prvega 

razreda prepozna črke že 60 % otrok, ob koncu prvega razreda pa prepozna črke večina 

otrok, 91 %. Nekoliko večja razlika v pridobljenem znanju se kaže v poimenovanju črk, saj 

zna na začetku šolskega leta pravilno poimenovati črke dobra polovica otrok – 56 %, ob 

koncu prvega leta pa 92 % otrok. Fonološko zavedanje pa je pri vstopu v prvi razred slabše 

razvito, zato večina učencev ni pripravljena na takojšen sistematičen proces 

opismenjevanja. Le tretjina učencev ima razvit proces slušne sinteze (vezava glasov v 

besedo) in dobra tretjina učencev proces slušne analize (osnova za natančen zapis besed).  

2.3 Učni načrt in didaktična gradiva 

Učna načrta za predmet slovenščine in likovne umetnosti sta si zelo raznolika, pa vendar je 

mogoče najti kar nekaj stičnih točk, ki jih predstavljamo v tem poglavju. Ovrednotili bomo 

še didaktične pripomočke za učenje obeh predmetov. 
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2.3.1 Stične točke učnih načrtov za slovenščino in likovno 

umetnost 

V učnem načrtu (Poznanovič, 2011) je slovenščina opredeljena kot učni jezik, ki se lahko 

povezuje s temami in vsebinami drugih predmetnih področij, med drugim tudi z likovno 

vzgojo. Z medpredmetnim povezovanjem se razvijajo sporazumevalne zmožnosti in 

komunikacija preko sprejemanja, razčlenjevanja besedil, kritičnega mišljenja, 

ustvarjalnosti in inovativnosti, iskanja, zbiranja in predstavljanja podatkov. Medpredmetno 

je mogoče povezovati v smislu motivacije, nadgradnje znanja, oblikovanja avtentičnih 

nalog, projektov. Likovna umetnost pa je opredeljena kot eden »ključnih konceptov 

sodobnega likovnega izobraževanja«, saj učenci na tak način razvijajo kompleksno 

mišljenje in učenje. Povezovanje medpredmetnih področij je smiselno preko pojmovne 

povezave – besedna interpretacija ter besedna in likovna interpretacija. Učni načrt likovne 

umetnosti priporoča medpredmetno povezovanje, ki sega globlje od motiva in vsebin.  

Število ur, ki jih ima na voljo slovenščina v celem šolskem letu, je 210, kar je za tretjino 

več od likovne umetnosti. Z medpredmetnim povezovanjem bi likovna umetnost pridobila 

število ur, pri slovenščini pa bi prihranili ure zaradi poglobljenega razumevanja s taktilnim 

učenjem. Pri likovni umetnosti v prvem razredu je namreč poudarek na praktičnem 

ustvarjanju z likovnim izražanjem, uporabljanju miselnih strategij, materialov, orodij in 

tehnologij, problemskim navezovanjem nalog in medpredmetnim povezovanjem, ki je 

predmet naše raziskave.  

Cilj slovenščine v prvi triadi je oblikovanje pozitivnega čustvenega odnosa do slovenskega 

jezika, kar se sklada s ciljem likovne umetnosti: razvijanjem občutljivosti do kulturne 

dediščine. Cilj likovne umetnosti v prvi triadi je razvijanje sposobnosti opazovanja, 

socialnih kompetenc in vrednotenja, kar se sklada s cilji slovenščine: razvijanje 

sporazumevalnih zmožnosti. 

Opredelitev obeh predmetov se v prvem razredu nekoliko razlikuje, naj likovna umetnost 

spodbuja ustvarjalnost, inovativnost, likovno občutljivost, sposobnost opazovanja in 

presojanja učencev, slovenščina pa razvijanje sporazumevalnih zmožnosti. V prvem 

razredu je poudarek pri slovenščini na poslušanju, branju, govorjenju in pisanju, kasneje pa 

je pomembna tudi inovativnost pri tvorjenju lastnih besedil. Pri likovni umetnosti je 

inovativnost ključnega pomena pri reševanju likovnih nalog, ne samo v prvem razredu, 

ampak celo osnovno šolo, zato bi medpredmetno povezovanje teh dveh predmetov 

slovenščini doprineslo razvijanje ustvarjalnega razmišljanja že v prvem razredu. 
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2.3.2 Učbeniki, delovni zvezki in priročniki   

 Za poučevanje slovenščine v prvem razredu osnovne šole uporabljamo učbenike, delovne 

zvezke, poučne igrače in delovne liste, ki si jih pripravijo učiteljice same. Učbenik je 

»osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, 

opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja« (Cerar, 2015) in ga uporabljajo kot 

osnovni didaktični pripomoček (Priloga 1 – Pripomočki za opismenjevanje v prvem 

razredu: 137). Delovni zvezki so namenjeni samostojnemu reševanju nalog učencev in za 

domače naloge, so barviti in polni risanih junakov, ki spodbujajo učenca k reševanju, niso 

pa prilagojeni individualnim potrebam. Na izbiro je kar nekaj različnih učbenikov z 

delovnimi zvezki: Lili in Bine 1 (Kramarič et al., 2011, Kramarič et al., 2013), Besede 

gradijo svet 1 (Frančeškin e tal, 2008a, Frančeškin et al., 2008b), S slikanico na rami 1 

(Medved et al., 2014). Učbeniki in delovni zvezki vsebujejo vaje tipa povej, ugani, 

pripoveduj, zloguj, poveži, ki so pomembne predvsem za uresničevanje ciljev predmeta 

slovenščina. Nekatere naloge pa so pomembne tudi z likovnega stališča. Vaje tipa opazuj, 

primerjaj lastnosti, poišči enake črke in dokončaj vzorec so pomembne za razvijanje 

sposobnosti opazovanja, analize in sinteze informacij. Vaje tipa pobarvaj, nalepi, nariši in 

grafomotorične vaje so pomembne za pravilno držo pisala v roki, za razvijanje motorike in 

nadzorovanje gibanja zapestja ter urjenje v natančnosti. Dokupiti je mogoče tudi zvezke za 

opismenjevanje.  

Med starejšimi letnicami potrjenih učbenikov, ki jih je mogoče dobiti le po naročilu, so 

tudi bolj likovno zanimivi didaktični pripomočki. Eden takšnih je Danes rišem, jutri pišem, 

ki vsebuje grafomotorične vaje, slepi tisk, vaje za držo pisala, vaje za orientacijo na papirju 

ter povej in opazuj. Najbolj nas je presenetil slepi tisk, ki je bil v vsej paleti učbenikov in 

delovnih zvezkov edini pripomoček za slovenščino, ki je vseboval vajo tipanja. V 

istoimenskem priročniku za učitelje so še vaje za držo telesa, glave, rok in nog, vaje 

zrcaljenja, sestavljanje, iskanje oblik, vaje za koordinacijo oči ter za ročne spretnosti – 

risanje s prstom, lepilom, ovijanje volne. Koristne nasvete lahko najdemo tudi v Priročniku 

za poučevanje in medpredmetno povezovanje v prvem triletju (Pečjak, Magajna, Podlesek, 

2011). 

Za poučevanje likovne umetnosti v prvem razredu imajo učitelji na voljo tri učbenike in 

priročnike za učitelje (Priloga 3 - Potrjeni pripomočki za likovno umetnost v 1. razredu143): 

Paša za oči 1 (Gasser, Zachhalmel, 2011), Likovne igrarije 1 (Tacol, 2004), Vija vaja, igra 

se dogaja 1 (Tomšič 2009). Našteti didaktični pripomočki spodbujajo učitelje, da učencem 

vzbujajo radovednost, kako razložiti likovne pojme, opazovanje okolice in narave. S 

stališča slovenščine so pomembne naloge tipa opazuj in povej, kaj vidiš ter risanja zgodbic 

v obliki stripa. Priporočajo, da sama vsebina zgodb in ilustracij niso podlaga za likovni 

motiv, temveč naj bo medpredmetna povezava globlja v smislu doživetja zgodbic.  
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2.3.3 Ostali pripomočki in poučne igrače 

Na voljo so tudi nepotrjeni pripomočki za opismenjevanje od zgoščenk do didaktičnih 

igrač (Priloga 2 - Nepotrjeni pripomočki za opismenjevanje: 141), med njimi najdemo 

kakovostne naloge in igre za domačo uporabo. Poučne igrače so različni pripomočki, ki so 

namenjeni samostojni igri ali delu v pari in manjši skupini, v kateri sodelujoči spoštujejo 

pravila igre, se urijo v komunikaciji in krepijo medsebojne odnose.  

 

 

Slika 1: abecedna stavnica 
(vir: www.emka.si) 

Slika 2: sestavljanje križanke 
(vir:www.kakadu.si) 

  

Največ pripomočkov za samostojno delo je namenjenih spoznavanju črk, besed in 

pravilnemu zapisovanju z grafomotoričnimi vajami. Na voljo je veliko zvezkov za vadbo 

pisanja z napisanimi začetki zaporedij, črk ali besed, nekateri se brišejo in jih je mogoče 

ponovno uporabiti. Ogromno je različnih poučnih igrač, slikovno-črkovnih stavnic 

(Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.), največ kartonk, mobilnih aplikacij in 

ačunalniških iger povezovanja slik in črk, vse pogostejša pa je ponudba lesenih in 

plastičnih izrezanih črk ter črkovnih sestavljank. Za branje pa so namenjene knjige z 

zgodbicami, ugankami, risbicami in rimami o črkah. 

Poučne igrače in igre za učenje opismenjevanja skozi igro: 

 socialne igre za razvijanje komunikacijskih veščin: rajalne igre, igre vlog, izštevanke; 

 vaje za razvijanje slušnih zaznav: pesmice, izštevanke, uganke, rimanje, kaj se začne na 

črko.  

Poučne igrače in igre za učenje tako opismenjevalnih in likovnih kompetenc skozi 

igro: 

 Vaje za razvijanje vidnih zaznav: zrcaljenje, iskanje parov, iskanje razlik, iskanje 

vsiljivca, prerisovanje v mrežo.  
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 Vaje okušanja in vonjalnih zaznav: povohaj in ugani, kaj je to, okusi in ugani, kaj je to.  

 Črkovno besedne igre: Scrable (sestavljanje besed iz kock); Boggle (Slika 3 – iskanje 

besed v poljih s 16 kockami); word puzzle – otroške slikovne križanke, sestavi sam 

križanko (lesene kocke – Slika 3).  

 Miselne igre: story cubes (Slika 4 – devet kock s 54 različnimi slikami, ki jih igralec 

vrže po igralni površini, potem pa jih poveže v smiselno zgodbo v vrstnem redu po 

lastni izbiri), igre spomni se besede na določeno črko (ime, priimek, žival, kraj, 

rastlina, predmet).  

 

 

 

 

Slika 3: Boogle 
(vir: www.njuskalo.hr) 

Slika 4: Story cubes 
(vir: www.amazon.com) 

Slika 5: Tetris 
(vir: www.amazon.com) 

 

Poučne igrače in igre za učenje likovnih kompetenc skozi igro: 

 Pripomočki za razvijanje tipnih zaznav: plastelin, mivka, slano testo, testo za piškote, 

koruzni zdrob, kocke, sestavljanke, tipne knjige.  

 Razvoj čutil: spomin dotik (16 okvirčkov in 16 likov, iskanje pravih parov), razvoj 

čutov (32 čepkov s 16 pari različnih površin, iskanje parov s pomočjo dotika), gonge – 

taktilni diski (Slika 6 – 10 velikih diskov za stopala, 10 manjših diskov za dlani, iskanje 

parov enakih tekstur).  

 Vaje pozornosti in koncentracije: labirint različnih težavnostnih stopenj, tetris kocke 

(Slika 5 – thinkfun, kjer je potrebno 14 različnih delov zložiti v kvadrat na različne 

načine), računalniški 2D-tetris (usvajanje oblik) in 3D-tetris (razumevanje prostora).  

 Spretnostne igre: make'n'break (hitrost in spretnost igralca pri gradnji raznih 

konstrukcij raznobarvnih blokov).  
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Slika 6: gonge taktilni diski (vir: www.livingmadeeasy.org.uk) 

2.4 Pedagoško raziskovanje 

Kakovost šolskega sistema zagotavlja nenehno izobraževanje učiteljev in ostalih 

strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Strokovno podporo 

raziskovalnim projektom na šolah omogoča Zavod RS za šolstvo. Zavod RS za šolstvo 

med drugim organizira razne strokovne seminarje (oblika usposabljanja in pridobivanja 

novih znanj posameznikov), tematske konference (izobraževanja šolskih kolektivov), 

študijske skupine (za strokovne delavce istega predmeta), programe Pestalozzi (v okviru 

Sveta Evrope), svetovanje (celovita strokovna pomoč) in inovacijske projekte. 

Mednarodno sodelovanje poteka z več institucijami (Priloga 4 - Pedagoško mednarodno 

sodelovanje144). 

2.4.1 Inovacijski projekti 

Inovacijski projekti so tisti, ki omogočajo nenehno raziskovalno delo prostovoljnih 

učiteljev-praktikov med samim izvajanjem vzgojno-izobraževalnega dela. Vodja 

inovacijskih projektov na zavodu, Natalija Komljanec (2013: 1), je zapisala, da možgane 

zanima smiselnost. Smiselno učenje poteka preko osebne izkušnje, samorefleksije, 

samovzgoje, prilagodljivosti, živega življenjskega načrta in samoregulacijsko. Možgani 

tako hkrati multisenzorno zaznavajo, pomnijo doživetja in ustvarjajo novosti.  

Inovacijski projekt, ki je potekal od leta 2010 do 2012, dve šolski leti, z naslovom 

Didaktične igre za razvoj jezika, branja in pisanja se je razvil zaradi pomanjkanja gradiva 

in didaktičnega gradiva za razvoj jezika učencev s specifičnimi učnimi težavami. Specialne 
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pedagoginje so izdelale 23 didaktičnih iger, ki so učinkovito dvignile motivacijo, izboljšale 

pozornost in samostojnost ter krepile vidno in slušno razločevanje oz. diskriminacijo črk. 

Uporaba teh iger je širše dostopna tudi otrokom, ki nimajo učnih težav (Škodnik, 2012: 

79).  

Uvajanje načel Montessori pedagogike pri pouku v 1. triletju v obliki inovacijskega 

projekta z naslovom Pomagaj mi, da naredim sam! se je razvijal šest let. Osnovno vodilo 

je bilo, da so glavni ustvarjalci postali učenci in njihove zmožnosti, učitelji pa opazovalci 

in usmerjevalci poučevanja. Temelj takšne metode gradijo trije elementi: otrok, učitelj in 

pripravljeno okolje. Zaradi različnih jezikovnih zmožnosti učenec potrebuje 

individualiziran pristop. Montessori pedagogika pa izhaja iz tega, da otrok že ima v osnovi 

interes za učenje in s svobodno izbiro preko čutil sam raziskuje in pride do spoznanj. 

Otroci so mirnejši, bolj zbrani in samostojni. Rezultati takega dela kažejo, da večina otrok 

ob koncu prvega razreda že tekoče bere in piše. Sklop grafičnega zavedanja, preverjanja 

znanja je pokazal, da metoda vpliva pozitivno – učenci poznajo večje število tiskanih črk, 

hkrati poznajo tudi tiskane črke. Poučevanje je postalo manj abstraktno, več pa je dela z 

rokami in učenja z lastno dejavnostjo (Korošec, Vanček, 2013: 78-82).  

Plod takšnega večletnega raziskovalnega dela delovne skupine učiteljic in specialne 

pedagoginje je priročnik za učitelje Opismenjevanje in razvoj vseh čutil (Štupnikar et al., 

2012). Priročnik opisuje nov način kakovostnega opismenjevanja v prvi triadi. Metode dela 

se dopolnjujejo z elementi Montessori pedagogike in temeljijo na celostnem pristopu k 

učenju in vključevanju vseh čutil. Opisane vaje spodbujajo razvoj čutil, lateralno 

razmišljanje in koncentracijo, motoriko, medsebojno strpnost in dvig samopodobe. 

Rezultati raziskovalnega dela avtoric kažejo na izboljšanje koncentracije, večjo strpnost, 

željo in radovednost pri učenju. Zmanjšal se je odpor do branja in težave pri pisanju.  

2.4.2 Dejavniki otrokove pripravljenosti na šolo 

Pojem pripravljenosti je bil v preteklosti razumljen kot pojem zrelosti, sodobno 

pojmovanje otrokove pripravljenosti pa je odvisna od govornega, spoznavnega in 

socialnega razvoja. Pri tem ima pomemben vpliv na uspešnost v šoli znanje, izkušnje in 

spretnosti, ki jih otrok dobi pred vstopom v šolo. Tuje raziskave bralne in matematične 

spretnosti so merili s PIAT, Peabody Individual Achivement Test (Marjanovič, Fekonja et 

al., 2005: 33). Rezultati tujih raziskav kažejo, da manj spodbudno okolje (socialno-

ekonomsko) vpliva na nižjo raven razvoja in učno uspešnost, vključenost v vrtec pa ima 

pozitiven učinek. Obraten učinek ima socialno-ekonomsko spodbudno okolje, najverjetneje 

zato, ker domačih kakovostnih spodbud vrtec ne preseže.  
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Slovenska raziskava dejavnikov otrokove pripravljenosti na šolo (Marjanovič, Fekonja et 

al., 2005) je preučevala učinek vrtca v povezavi z otrokovimi intelektualnimi 

sposobnostmi, govorno kompetentnostjo ter izobrazbo staršev na pripravljenost šestletnika 

za šolo. V raziskavo je bilo vključenih 219 otrok iz 65 šol, od tega jih je bilo 159 

vključenih v vrtec. Starost otrok je bila od 5 let 8 mesecev do 6 let 11 mesecev. Raziskava 

je bila opravljena med učenci, ki so obiskovali prvi razred. Merilo je bilo vključenost v 

vrtec (da, ne). Ugotavljali so intelektualne sposobnosti otrok po Ravenovih barvnih 

progresivnih matricah – CPM govorno kompetentnost so ugotavljali z Lestvico splošnega 

govornega razvoja, LSGR – LJ, pripravljenost za šolo pa s pomočjo Preizkusa 

pripravljenosti za šolo – PPŠ. Rezultati PPŠ so pokazali, da intelektualne sposobnosti in 

govorna kompetentnost napovedujejo otrokovo pripravljenost na šolo z 51 % varianco. 

Pozitiven učinek na pripravljenost otrok za šolo ima tudi vključenost v vrtec, vendar samo 

pri otrocih s starši, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe. Mamina izobrazba vpliva na govorne 

kompetence bolj kot kakovost družinskega okolja in starost otroka ob vstopu v vrtec 

(Marjanovič et al., 2006: 31–51). 

2.4.3 Preizkus temeljnih kompetentnosti otrok ob vstopu v šolo – 

PIPS-BA 

V Sloveniji je edini sistem spremljanja učencev v obliki NPZ, nacionalnega preverjanja 

znanja, ki se preverja najprej v šestem in nato v devetem razredu. Do šestega razreda 

sistematičnega spremljanja znanja na nacionalni ravni ni. Tako je težje določanje 

močnejših in šibkejših področij posameznih učencev ter notranja diferenciacija pouka. 

Manjka tudi povratna informacija šoli o napredku učencev. Vse to je vodilo, da se je 

Pedagoški inštitut odločil za izvedbo Preizkusa temeljnih kompetentnosti otrok ob vstopu v 

šolo, PIPS-BA (PIPS On-entry Baseline Assessment, Follow-up) (Vidmar, Tymms, 2009). 

Preizkus je osredotočen na tiste značilnosti, ki so pomembne na začetku šolanja in dajo 

učitelju pomembne informacije o prvošolcu. Če se enak preizkus izvede ob koncu prvega 

razreda, daje učitelju povratno informacijo o njegovem delu. Slovenska verzija preizkusa 

meri jezikovne in matematične kompetentnosti ter odnos do šolskih dejavnosti. Glavnih pet 

razlogov za izvajanje preizkusa: podlaga za merjenje doseganja napredka posameznika 

(lažja primerjava izhodiščnih rezultatov in socialnih dejavnikov kot dodana vrednost), 

pridobivanje generalnih lastnosti oddelka (načrtovanje in prilagajanje oblik in metod dela), 

oblikovanje profila učenca (lažja diferenciacija in individualizacija), prepoznavanje 

možnih učnih težav (odkrivanje težavnih področij) in profesionalni razvoj učiteljev 

(rezultati sistematičnega preverjanja dajo učitelju povratno informacijo o njegovem delu). 
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Najprej je bila v času od 2006 do 2008 opravljena pilotna raziskava (pred)bralnih in 

matematičnih kompetentnosti otrok ob vstopu v šolo (Vidmar, 2012) za izpopolnitev 

slovenske verzije (N=135). V raziskavi je sodelovalo 26 šol, največ 20 učencev iz ene šole. 

Povprečna starost otrok je bila 6 let in 1 mesec. Razmerje med spoloma ni bilo enako, več 

je bilo dečkov kot deklic (44 % deklic). Izsledki te raziskave kažejo, da se ob vstopu v prvi 

razred pojavljajo razmeroma velike razlike v (pred)znanju otrok, zaradi česar je potrebno v 

prvem razredu pouk individualizirati. Raziskava je potekala na podlagi angleške verzije 

PIPS (Vidmar, 2008) v prvem mesecu vstopa v prvi razred. Izsledki pilotne raziskave so 

pokazali, da kar petina otrok (18 %) ni znala prepoznati nobene črke, medtem ko je tretjina 

otrok (32 %) prepoznala skoraj vse črke. Stopnjo zmožnosti branja v prepoznavanju 

zapisanih besed je pokazala slaba polovica otrok (40 %), več kot polovica te zmožnosti ni 

pokazala. Samo 8 % otrok je ob vstopu v šolo glasno prebralo neznane povedi brez večjih 

napak. (Vidmar, 2012: 38). 

Druga, končna raziskava slovenske verzije PIPS-BA (Vidmar, Tymms, 2009) je bila 

opravljena v večjem obsegu (N=326). Sodelovalo je 39 šol. Povprečna starost otrok je vila 

6 let in 2 meseca. Razmerje med spoloma je bilo bolj enakomerno (49 % deklet). 

Ugotavljali so temeljne kompetentnosti otrok ob vstopu v šolo ter odnos rezultatov z učno 

uspešnostjo. Rezultati kažejo, da je ob vstopu v šolo pravilno zapisalo svoje ime 56 % 

učencev, 31 % pa ime in priimek. Pravilno je poimenovala prvo črko svojega imena večina 

otrok, tega ni znalo le 11 %. Pravilno je poimenovalo vse črke slovenske abecede 22 % 

otrok, nobene pa 4 %. Povprečje pravilno poimenovanih črk je 15. Ob vstopu v šolo je 

znalo brati 10 % otrok, 75 % pa čisto nič. Z analizo linearne regresije so ugotovili 

pomembno povezavo dosežka tega testa z učnim uspehom ob koncu prvega razreda. 

Upoštevali so tudi neverbalni test inteligence in vključenost v vrtec (kategorije: 5 let, 3 leta 

in ni vključen v vrtec). Bralne kompetence ob vstopu v šolo so s 36 % pojasnjene variance 

napovedale učno uspešnost pri slovenščini.  

2.4.4 Mednarodni raziskavi PIRLS in PISA 

Pri opismenjevanju se pogosto srečujemo z izrazom bralna pismenost, kjer gre za najvišjo 

raven opismenjevanja. Kljub temu da gre za preučevanje stanja bralne pismenosti učencev 

višjih razredov, je za nas pomembno nakazovanje trendov, ki jih morebiti lahko 

spremenimo že z vstopom v šolo. 

OECD opredeljuje bralno pismenost kot »sposobnost prepoznanja, razumevanja, 

interpretiranja, ustvarjanja, komuniciranja in računanja s pomočjo natisnjenega in 

napisanega gradiva v povezavi različnih kontekstov. Pismenost je kontinuiran proces 

učenja posameznika, ki omogoča doseganje lastnih ciljev, širjenje znanja in razvoj 
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potencialov za delovanje v skupnosti in širši družbi« (OECD, 2010: 38). Bralna pismenost 

je izrednega pomena za posameznika in družbo, zato jo zlasti dve mednarodni raziskavi 

redno spremljata in klasificirata države glede na njihove dosežke. Več informacij o tem, 

kakšno je zanimanje za branje pri nas in kje v tej klasifikaciji je Slovenija je v prilogi 

(Priloga 5 - Pismenost v Sloveniji in Evropi145). 

Mednarodna raziskava Poučevanje branja v Evropi: konteksti, politika in praksa (Teaching 

Reading in Europe: Contexts, Polisieas and Practices, prevod Novak) je kot tri 

najpomembnejše faktorje raziskav bralne pismenosti izpostavila: pristop k poučevanju 

branja (vključno z ukrepi za boj proti bralnim težavam), znanje in spretnosti za poučevanje 

branja učiteljev ter spodbujanje branja izven šole. V nadaljevanju bodo predstavljeni 

ključni podatki dveh mednarodnih raziskav, v katere je vključena Slovenija, to sta PIRLS 

in PISA (Štraus, 2012 in Dupona, 2011). 

Izsledki raziskave PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), kar pomeni 

Mednarodna raziskava bralne pismenosti, ki jo v Sloveniji izvajamo že od leta 1991. V 

raziskavo so zajeti 9- in 10-letniki iz 49 držav in bralna pismenost slovenskih četrtošolcev 

(tretješolcev v osemletki) se zvišuje. Dosežek točk raziskave PIRLS 1991 je bil 470 točk, 

leta 2001 + 32 točk, leta 2006 + 20 in leta 2011 + 8 doseženih točk, torej v dvajsetih letih 

se je izboljšalo za 60 točk. Raziskava PIRLS podrobno razčleni rezultate z dosežki točk po 

regijah. Najvišji dosežek točk pripada Osrednjeslovenski regiji (541 točk), ki zajema skoraj 

četrtino populacije in Notranjsko-kraški regiji (542 točk). Najnižje število točk sta dosegli 

Koroška in Pomurska regija. Takšna razlika po regijah ni posledica kvalitete šolskega 

izobraževanja, temveč najverjetneje domačega okolja učencev (viri za učenje doma) in 

dohodek družine.  

Pojavljajo se razlike med spoloma, saj je povprečje doseženih točk v Sloveniji pri učenkah 

za 3 % višje od učencev. PIRLS zaznava tudi povezavo z bralno pismenostjo in 

medvrstniškim nasiljem. Učenci, ki niso bili nikoli žrtve medvrstniškega nasilja, polovica 

populacije, so dosegli za 1 % do 7 % višje rezultate od učencev, ki so bili mesečno ali 

tedensko žrtve. PIRLS povezuje močno pozitivno povezanost bralne pismenosti z 

izobrazbo staršev, številom knjig v družini in številom otroških knjig. Dobre 

opismenjevalne veščine pred vstopom v šolo, predopismenjevalne dejavnosti pred vstopom 

v šolo, naklonjenost staršev k branju, obiskovanje vrtca in obiskovanje glasbene šole pri 

četrtošolcih več ne predstavljajo pomembne statistične razlike. Z boljšo bralno pismenostjo 

se povezuje tudi disciplina, kar nakazuje na varno in urejeno šolo.  

Mojca Štraus s Pedagoškega inštituta, navaja negativen trend bralne pismenosti v Sloveniji 

med 15-letniki, ki se kaže po mednarodni raziskavi PISA (Programe for International 

Student Assessment), kar pomeni Program mednarodne primerjave dosežkov učencev o 
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bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Raziskava PISA poteka vsaka tri leta in 

deluje pod okriljem OECD1. Zajema kar 26 milijonov 15-letnikov iz 65 držav po svetu, v 

Sloveniji je bilo zajetih skoraj 8000 otrok. Rezultati raziskave bralne pismenosti v 

Sloveniji iz leta 2006 in 2009 so zaznali negativen trend doseženih točk -11, najbolje pa se 

je odrezala Norveška z visokim dosežkom točk +19 (Štraus, 2, 14). Izsledki zadnje 

raziskave PISA 2012 kažejo na stabilizacijo bralne pismenosti v Sloveniji in na minimalno 

razliko v rezultatih iz leta 2012 in 2009, še vedno pa smo za 13 točk pod povprečjem držav 

OECD, ki je 496 točk. Zanimivo je dejstvo, da so v bralni pismenosti v vseh državah 

OECD pri raziskavi PISA uspešnejše učenke, v Sloveniji je povprečje doseženih točk pri 

učenkah za 11 % boljše od učencev (Štraus et al., 2012: 3). 

2.4.5 Tipno modeliranje za slepe 

Raziskovanje seveda ne zajema samo lingvističnega področja, ki je veliko bolj raziskano 

od likovnega in se z njim ukvarja več strokovnjakov. Tudi na likovnem področju nastajajo 

zanimive raziskave. Ena takšnih je realistično ekspresionistično oblikovanje za slepe in 

slabovidne po posebni metodi ATM, ki jo je razvil Štěpán Axman, ko je želel z 

raziskovalnim delom umetnost približati slepim.  

 

Slika 7: Fotografija prikazuje štiri stopnje izdelovanja realističnega ekspresionističnega 

izraza slepega kiparja (Vir: Axman, 2014: 85) 

Potujoča razstava »Roke Evrope« Štěpána Axmana se je ustavila tudi na Posebni šoli za 

slepe in slabovidne v Brnu. Učenci so se lahko razstavljenih bronastih kipov (velikih 

največ 15 cm) neomejeno dotikali, potem pa je avtor s slepimi učenci delal njihove kopije 

in bil presenečen nad njihovim tipnim spominom. Razvil je tehniko tipnega modeliranja za 

slepe ATM, ki temelji na tipnih načelih in omogoča slepim ljudem neodvisen, avtorski 
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tridimenzionalni umetniški izraz, ki temelji na znanju in spretnostih avtorja in ne 

imaginaciji drugih (Axman, 2014: 80).  Ker se umetniškega izraza ne da naučiti, saj gre za 

impliciten proces, pogojen z iskanjem in eksperimentiranjem posameznika, je potrebno v 

osnovi znanje rokodelstva in tehnike. Rokodelske dejavnosti namreč temeljijo na ročnih 

spretnostih, učenju na lastnih izkušnjah (Axman, 2014: 77–91). 

Tehnika ATM pa omogoča obvladovanje rokodelskega znanja na področju modeliranja za 

vse, ki se ne morejo učiti na vizualen način. Npr. videči ljudje uporabljajo vizualni sistem 

proporcev, ki služi za kompozicijo v umetnosti, ATM pa ponuja tipni sistem proporcev, ki 

ustreza vizualnemu sistemu. Slika 7 prikazuje štiri stopnje kiparskega oblikovanja obraza, 

ki se začne kot pravokotna struktura, sledi mu obraz bolj zaobljenih robov, nato je oglat 

obraz z zglajenimi obraznimi potezami in na koncu je ovalen obraz. Prve tri faze so 

izrazito geometrično izdelane, zadnja pa kaže bolj realistično ekspresionističen izraz, ki ga 

je slep kipar dosegel s pomočjo prvih treh faz. 

Žena Štěpána, Tereza Axmanová, je povedala, da zanjo osebno delo, ki ga opravlja 

»pomeni ponovno odkritje sposobnosti tipanja – ne filozofske, ampak zgolj človeške 

sposobnosti tipanja. Najini učenci pogosto pravijo: »Lahko se dotakneš in videl boš« in 

tudi sama sem v življenju sprejela ta »pogled« (Axman, 2014: 91). 

2.5 Od vidnega do likovnega zaznavanja  

V tem poglavju bomo vsebine opismenjevanja dopolnili z likovnimi vsebinami ter 

osvetlili, zakaj je medpredmetna povezava slovenščine posebej učinkovita ravno s 

povezovanjem likovne umetnosti. 

2.5.1 Ustvarjalnost in lateralno mišljenje 

Najprej moramo razumeti, da je ustvarjalnost skupna komponenta jezika (slovenščine) in 

likovne umetnosti. Svež pogled na iste stvari enačimo z ustvarjalnostjo in ustvarjalnim 

razmišljanjem, ki ga razvijamo tako pri slovenščini kot pri likovni umetnosti. 

De Bono svež način razmišljanja imenuje lateralno mišljenje. Gre za iskanje drugačnih, 

divergentnih rešitev. Opredelitve ustvarjalnosti so različne. Pečjak navaja merila, kot so: 

izvirnost, koristnost, prožnost, gibljivost. Lahko bi dodali še odprtost, svobodnost in 

nekonformizem. Med vsemi najpomembnejša je izvirnost kot nekaj nenavadnega, 

nepričakovanega, redkega. Kot primer to zelo ilustrativno ponazarja zgodba nemškega 

matematika Karla Gaussa. Ko je imel sedem let, je učitelj matematike vprašal razred, kdo 

najhitreje izračuna, koliko je vsota naslednjih števil: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 
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10? Mali Gauss se je takoj javil in pravilno odgovoril: »55«. Učitelj je bil začuden nad 

hitrostjo odgovora, ki je bil pravilen, zato ga je vprašal, kako je to izračunal. Gauss je 

odgovoril: »Če bi štel 1 + 2 in potem prištel 3 itn., bi računal zelo dolgo in bi se najbrž tudi 

zmotil. Toda, saj vidite! 1 in 10 je 11, 2 in 9 prav tako, imamo pet parov števil, 5 krat 11 pa 

je 55«. Na račun je preprosto gledal drugače kot vsi ostali in tako odkril nov, hitrejši način, 

kako priti do rezultata. Ustvarjalno je nekaj vselej, ko daje nov in edinstven vidik. Bolj 

redko, ko se pojavi, bolj je izvirno.  

Pomembno merilo ustvarjalnosti je uporabnost, saj neuporabna izvirna ideja nima smisla. 

Na primer izum novega stroja ali aparata je uporabno za točno določeno opravilo. Če si s 

tem aparatom ne moremo nikjer pomagati, nima uporabne vrednosti, čeprav gre za neko 

novost. Brez uporabnosti se nov izdelek ne bo prodajal. Včasih se uporabna vrednost 

pokaže šele čez čas. Da Vinci je imel že leta 1480 idejo o helikopterju – zračnem vijaku, 

kar 450 let preden je prvi helikopter VS-300 zares poletel, to je bilo šele leta 1940. Včasih 

uporabnost nove ideje ni praktično koristna, lahko pa vidimo njen vpliv skozi zgodovino. 

Na primer dela umetnikov. Da Vincijeva Mona Liza je eno največkrat reproduciranih in 

komentiranih del v celi zgodovini, zato lahko dodamo vidik zadovoljstva, kot nekaj kar 

vzbuja prijetne občutke in čustva. Merilo ustvarjalnosti so zato poimenovali tudi 

prilagojenost stvarnosti, ki bolj široko opisuje tehnološko, umetniško in znanstveno 

koristnost (Pečjak, 2006: 103–105). 

 

 

Slika 8: Deset možnih rešitev razdelitve kvadrata na štiri enake dele, ki si sledijo po 

pogostosti od leve proti desni (De Bono, 2006: 33) 
 

Začetek nove ideje se imenuje »aha izkušnja«, zaradi aha efekta, ko se domislimo česa 

novega. Rojstvo nove ideje je nenadno in nepričakovano (inspiracija), spremlja jo čustvena 

vznemirjenost ali celo vzhičenost. Značilnosti ideje so, da ima celosten značaj, je 

kombinacija izkušenj in domišljije, povezuje na videz nezdružljive stvari, pogosto so 

preproste. Glavna značilnost ustvarjalnega mišljenja je transformacija, preureditev gradiva 

z novimi povezavami med podatki. Poznamo konvergentno in divergentno usmerjenost 
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misli. Pri konvergentnem mišljenju so misli usmerjene k enemu cilju in edini mogoči 

rešitvi problema. Na primer mojster tega razmišljanja je bil Sherlock Holmes, ki je vedno 

prišel do edinega pravilnega zaključka. Nasprotno je divergentno mišljenje, kjer gredo 

misli narazen in zato pride do različnih rešitev problema. Ustvarjalno mišljenje je 

divergentno in pripelje do izvirnih rešitev (Pečjak, 2006: 105–107). 

Smer naših misli pri razmišljanju lahko poteka vertikalno ali lateralno. Vertikalno pomeni, 

da človek razmišlja od ene točke do druge in pride do ene same rešitve. Lateralno 

razmišljanje pa napreduje po ovinkih, misli nepričakovano prihajajo od strani in rešitve so 

nepričakovane. Lateralno razmišljanje je tako osnova ustvarjalnosti, ki tvori nove vzorce in 

omogoča povečanje spominskega sistema. De Bono navaja primer preproste naloge, kjer 

moramo kvadrat razdeliti na štiri enake dele, in ponuja deset rešitev. Prve tri rešitve so 

najpogostejše, delitev po diagonalah (štirje trikotniki), čez polovico (štirje kvadrati) in na 

rezine (štirje trakovi). Naslednjih sedem rešitev je bolj nenavadnih in zato redkih. Gre za 

generiranje alternativ, osnovnega načela lateralnega razmišljanja, kjer se možgani 

ukvarjajo z raziskovanjem novih poti, novih načinov gledanja na stvari – z razstavljanjem, 

sestavljanjem in preurejanjem danih informacij.  

Pomembni so tudi različni vidiki razmišljanja. Potreba imeti ves čas prav, je največja ovira 

ustvarjalnosti in novim idejam. Nič ni narobe, če imamo napačne ideje, pomembno je, da 

jih imamo čim več, potem je zagotovo večja možnost, da se najde ena prava. Temu se reče 

odloženo ocenjevanje, zmožnost produkcije čim večjega števila idej, vrednotenje kakovosti 

idej pride na koncu. Nekatere bolj znane metode so viharjenje možganov (brainstorming), 

obrnjena metoda (reverse psychology), razstavljanje … Vsem je skupno, da na poseben 

način ustvari možnosti velikega števila ustvarjalnih, unikatnih idej (De Bono, 2006: 3–46).  

2.5.2 Vsakdanje in likovno mišljenje  

Ustvarjalen človek je lahko ustvarjalen tako na področju jezika (slovenščine) z 

ustvarjanjem novih besedil in pesmi kot na likovnem področju z ustvarjanjem novih 

likovnih del. Oba ustvarjalca razlikujeta vsakdanje zaznavanje in mišljenje od zaznavanja 

in mišljenja v umetnosti.  

Muhovič (1997a: 218) to razlaga kot razliko med vsakdanjo in produktivno prakso. 

Vsakdanja praksa so vse običajne dejavnosti vsakdanjega življenja, ki jih počnemo 

rutinsko in ne zahtevajo nobenega miselnega napora. Takšna praksa ničesar ne vprašuje ali 

odkriva, ampak sprejema stvari takšne, kot se kažejo, mišljenje je avtomatično. Nasprotna 

je produktivna praksa in produktivno mišljenje, ki imata za cilj vpraševati in odkrivati ter 

dvomiti o vsem. Takšno mišljenje ne sprejema sveta kot nekaj danega, ampak vse analizira 
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in ustvarja nove stvari. Končni produkt vsakdanje prakse je zaznavanje vsakdanjega videza 

sveta, produktivne prakse pa likovna umetnost. V obeh primerih gre za vizualno 

zaznavanje, vendar je pri vsakdanji in pri produktivni praksi naša pozornost drugače 

usmerjena. Vizualno zaznavanje je rutinsko preko vizualnega aparata. Nerutinsko 

zaznavanje, kjer je potrebno zaznavo proizvesti, je likovno zaznavanje, kjer zaznavamo 

vsebino (kaj vidimo) in obliko zaznanega (kako izvirno je to predstavljeno).  

Paul Valéry (Butina, 1997a: 100) je dejal: »Velika razlika je med: videti neko stvar brez 

svinčnika v roki in videti takrat, ko jo rišemo … Celo najbolj znan predmet postane čisto 

drugačen, ko ga skušamo narisati: opazimo, da ga nismo poznali, da ga nismo nikdar zares 

videli …«. To je razlika med vsakdanjim vizualnim mišljenjem in med likovnim 

mišljenjem. Za vsakdanje vizualno mišljenje je značilno, da podatke vidnega zaznavanja 

zlije s tisto količino mišljenja, ki je potrebna za uspešno opravljanje dejavnosti 

vsakdanjega življenja, likovno mišljenje pa to pretvori v nekaj novega, predstavi na 

drugačen način, za kar je potrebno poznavanje likovnega jezika – da se doživetje spravi na 

raven jezika izraženega z likovno izraznimi sredstvi. Otroci imajo tu primanjkljaj v 

primerjavi z odraslimi, saj jim primanjkuje izkušenj, a hkrati je to njihova prednost, ki jo je 

opisal Henri Matisse: »Želim si nazaj tisti neizkušen pogled, ki je značilen za rosno 

mladost, ko je očem vse novo« (Hume, 2010: 7). 

»Mnogo je vidnih stvari, ki jih ne moremo uvrstiti v likovno umetnost« piše Muhovič 

(1997a: 221), »zato izraz likovni govori o tem, da je umetnik duhovno predelal vizualne 

vtise in jih tako presegel, ker je z njimi zgradil neko novo, duhovno tvorbo«. Torej pri 

umetnosti izraz likovno pomeni več kot vizualno, ni enako kot vidno, slišno in tipno, 

ampak to presega. Izraz likovno je obogaten s čutnim spoznanjem, je duhovno predelan in 

predstavlja novo resničnost, ki jo vsak posameznik vidi drugače. »Ko začnemo z likovnim 

delom«, navaja Muhovič (Muhovič, 2002b: 150), »uporabljamo že zelo natančno in 

subjektivno obdelano snov, ki je daleč od tistega, čemur običajno pravimo objektivna 

resničnost. 

Krmilo in sedež kolesa nista nikoli komurkoli v zgodovini človeštva pomenila več kot 

zgolj to, kakršno funkcijo imata oz. kot opisuje Muhovič: »Milijoni parov oči in rok so leta 

in leta vsak dan opazovali in prijemali krmilo in sedež navadnega kolesa, pa v njiju niso 

videli nič več kot dveh banalnih uporabnih predmetov, dva anonimna, neestetska, sama po 

sebi celo groteskna sestavna dela neke uporabne celote. In to vse do trenutka, ko so ju neke 

konkretne oči pogledale na drugačen, svež in neobremenjen način, in so ju neke konkretne 

roke povezale v novo celoto – »bikovo glavo« ter s tem iztisnile iz njiju učinek nenavadno 

sugestivne poetične situacije« (Muhovič, 1998: 18). Picasso je oba predmeta zmogel videti 

neodvisna od njune funkcije in je vizualnost pretopil na likovno raven skozi svež pogled. 
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2.5.3 Individualnost izraza 

V šolstvu se vedno znova poudarja, kako pomembna sta individualizacija in diferenciacija. 

Pri likovni umetnosti učitelji to upoštevajo že od vsega začetka, ko vsakega učenca 

spodbujajo, da reši likovno nalogo na svoj način. Predstavljamo nekaj avtorjev ter njihove 

poglede na individualnost izraza, ki je lahko izhodišče za razmislek o drugačnem pouku 

slovenščine. 

»Zakaj so si drevesa, ki ikonografsko gledano prikazujejo eno in isto stvar, med seboj tako 

zelo različna?« se sprašuje Muhovič (Muhovič, 1990: 15) in kot odgovor navaja, da se 

odgovor skriva v sami vsebini, ki »ni samo to, kar upodablja, marveč označevalna 

struktura, označevalno omrežje, ki se v njej razodeva«. Označevalna struktura (metode 

oblikovno strukturne analize) je temeljna likovna vsebina otroških risb in likovnosti, ki 

razlaga, zakaj otrok v določenem trenutku določeno vsebino oblikuje tako, v drugem 

drugače. Pomen označevalne strukture lahko potlačijo zgolj ikonografske interpretacije kot 

razbiranje osnovne pomenske ravni in prepoznavanje motiva in snovi. Temu problemu se 

lahko izognemo, če to zunanjost, kar se izkazuje na površini, obravnavamo kot nekaj z 

drugotnim pomenom. Torej, če je to, kar vidimo – otroška risba – samo drugotnega 

pomena likovnega ustvarjanja učencev, kaj je potem prvotnega pomena? Muhovič (2003: 

151), razlaga, da je prvotnega pomena ustvarjalčevo doživljanje in pojmovanje sveta, ki sta 

»skrita v glavi in nista dostopna opazovanju«, da ustvarjalni proces prebije okvirje 

»subjektivnega psihičnega dogajanja in stopi v objektivnost materialnega dogajanja«. 

Likovno ustvarjanje ni nič drugega kot »sestop iz sveta doživljajev v realni svet /…/ sestop 

iz zamisli v likovni jezik«, in to vidimo kot likovni izdelek kot dokaz kompleksnih 

miselnih procesov. 

Butina (2000: 16) razlaga, da je problem likovnega oblikovalca »v tem, kako tisto, kar je 

živčni sistem smiselno uredil in povezal v spoznanje, prenesti navzven in uresničiti v 

snovi« oz. s snovnimi nosilci doživetja, ki so orodja likovnega ustvarjanja. To so likovne 

prvine, ki jih delimo na orisne (svetlo – temno, barva z barvnimi kontrasti, linija in točka) 

in orisane (oblika, lik, forma ter volumen in masa) ter likovne spremenljivke (velikost, 

položaj, teža, smer, število, gostota in tekstura). Likovna praksa te sestavine poveže v 

celoto oz. kot navaja Butina (Prav tam: 21), »likovno doživetje in spoznanje se morata 

povezati s primernim snovnim nosilcem in postati čutno nazorna, da bi lahko postala 

likovni izraz«, za kar potrebujemo talent in produktivno likovno mišljenje, ki je 

»operativna veščina, s katero se likovni talent na duhovni ravni odziva na aktualno 

izkustvo« (Muhovič, 1997c: 31). Za produktivno likovno mišljenje pa je potrebno znanje 

likovnega jezika, ki predstavlja »zavest o oblikotvorni naravi likovnih izraznih sredstev in 

zavest o njihovi likovno logični rabi« (Muhovič, 1997b: 177).  
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Muhovič (1997c: 35) navaja, da mora transformacija duhovnih vsebin potekati v likovni 

izraz preko fizičnih (specifične ročne in tehnično-tehnološke spretnosti – z distanco do 

popolne rutine) in konceptualnih sredstev (pojmi likovnega mišljenja ter pojmi likovnih 

izrazil in likovnih operacij – likovna teorija). Tako fizična kot konceptualna sredstva so 

namenjena izključno posredovanju med obliko in vsebino v likovni umetnosti ter 

omogočajo najrazličnejše možnosti uporabe, saj so »dejansko oblikovni in semantični 

potenciali, katerih specifične možnosti in omejitve je potrebno likovno še izkoristiti«, kot 

pravi Muhovič (Prav tam: 35) in nadaljuje, da to odprtost širokih možnosti uporabe zapre 

šele likovna praksa. To se zgodi takrat, ko se likovne prvine uredijo v likovno 

kompozicijo, ki jih določajo pravila komponiranja, kar je predmet likovne sintakse in 

likovne teorije (Butina, 1997b: 25). Likovna formalizacija oz. artikulacija, kot proces 

prehajanja iz psihičnih vsebin na likovno raven, je kompleksen proces in se ga je možno 

tudi priučiti, vendar je še vedno ključnega pomena talent posameznika (nadarjenost) in 

likovno znanje. Muhovič (1997c: 28, 35) primerja likovno znanje z dobrim avtomobilom, 

ki še ne zagotavlja dobre vožnje, ker je odvisna od voznikovih spretnosti in kot v 

nadaljevanju pravi, bi moralo likovno izobraževanje likovnemu talentu omogočiti 

optimalne pogoje za samostojno ustvarjanje (tehnično-tehnološki in konceptualni vidiki) 

oz. poustvarjanje (aplikativna uporaba pojmov likovnega mišljenja) tako, da sploh 

omogoči razvoj likovno-tehnoloških in konceptualno operativnih spretnosti. Benjamin 

Britten (Muhovič, 1997c: 1) celo navaja, da so »najvišji dosežki v umetnosti (Mozart) prav 

rezultat popolnega funkcionalnega zlitja talenta (inspiracije) z operativno veščino 

(tehnike)«, ki ju pri pravih virtuozih »ni mogoče ločiti«. 
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3 RAZVOJ LIKOVNIH KOMPETENC 

Z umom svet spoznamo le do polovice,  

do druge polovice je mogoče priti samo z rokami.  

Victor Faxel 

 

V poglavju razvoja likovnih kompetenc bomo spoznali različne dejavnike, ki vplivajo na 

razvoj sposobnosti otrok, ki so temeljnega pomena pri likovnem izražanju, kot sta 

sposobnost opazovanja in razmišljanja. Spoznali bomo likovni razvoj otrok, razvoj čutenja, 

zaznavanja in motorike ter ozadje dogajanja likovnega ustvarjanja otrok v predšolskem 

obdobju. Predstavili bomo cilje in naloge likovne umetnosti v prvem razredu po učnem 

načrtu. V nadaljevanju bomo spoznali, kakšen pomen ima za otroke učenje preko izkušnje 

s praktičnim delom. Ob koncu bomo oblikovno analizirali oblike črk in predstavili ozadje 

potencialnih vzrokov zamenjevanja črk med seboj.  

3.1 Razvoj in likovno izražanje 

Z razvojem otrok se spreminja tudi njihovo likovno izražanje, sposobnost opazovanja in 

razmišljanja. Likovni razvoj otrok različni avtorji vidijo podobno, Muhovič (1990: 13) pa 

ga pojmuje kot kognitivno nujo. Za razvijanje likovnih kompetenc otrok je potrebnih 

veliko komponent, zato bomo predstavili razvoj čutenja, zaznavanja in motorike, ki 

omogočijo otroku, da naredi to, kar želi. V predšolskem obdobju mora imeti otrok na 

razpolago možnosti za učenje in raziskovanje, da te sposobnosti kar najbolje razvija. 

Spoznali bomo, kakšno vlogo pri spoznavanju in dojemanju sveta ima likovno izražanje, 

zlasti v predšolskem obdobju. Ob koncu bomo zajeli še bistvene točke učnega načrta za 

likovno umetnost v prvem razredu.  

3.1.1 Likovni razvoj otrok 

Likovni razvoj otroka opisujejo različni tuji (Lowenfeld, 1987; Arnheim, 1998; Belamarić, 

1986) in domači avtorji (Karim, 2003; Butina, 1993; Pečjak, 2006; Horvat in Magajna, 

1987; Magajna, 1995). Za posamezne faze oz. stopnje tako obstajajo različna 

poimenovanja. Med seboj se razlikujejo po tem, kaj je otrok sposoben narisati in na kakšen 

način osnovne elemente združuje med seboj.  
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Prvo stopnjo avtorji enotno imenujejo stopnja čečkanja (ang. scribbling stage) in jo 

uvrščajo med prvim in drugim letom starosti otroka. Lowenfeld (1987) to označuje kot 

začetke samoizražanja (beginings of self-expression). V tej fazi otrok ugotavlja, da gibanje 

rok za seboj pušča sled (žlica v mlečnem zdrobu, prst v politem soku, palica v pesku, 

svinčnik na papirju …). To so prve neurejene čačke, posledica uživanja pri dejavnosti 

gibanja rok, nikjer ni zaslediti poskusov oponašanja okolice. Karim (2003: 6–7) svetuje, da 

otroka spodbujamo in mu nudimo možnosti za izražanje, vendar ga ne sprašujemo, kaj je 

narisal, saj mu to ni pomembno. Zanj je risanje igra sledov – kompozicija linij in 

kombiniranje barv je naključna. Lowenfeld pravi, da so vidne sledi posledica prijetne 

kinestetične dejavnosti. Marjanovič in Zupančič (2013: 157) imata za to stopnjo še eno 

poimenovanje, naključni realizem. Pečjak (2006: 177) piše, da je v tem obdobju risanje 

zgolj motorična vaja s funkcijo izpopolnjevanja ročnih spretnosti, saj otrok roke še nima 

pod kontrolo. Horvat in Magajna opisujeta, da se otrok niti ne zaveda, da gre črta preko 

risalne površine. Pri ritmičnem risanju eliptičnih in krožnih črt, ki ne predstavljajo ničesar, 

otrok uživa v kinestetičnih občutkih, zato lahko to fazo imenujemo tudi stopnja 

kinestetične risbe. Butina (1997a: 5) pravi, da se v fazi čečkanja kmalu začnejo pojavljati 

zgoščena mesta. Takšni intenzivnejši madeži odpirajo možnosti njihovega osmišljanja in 

nakazujejo na naslednjo stopnjo. 

Mejnik med prvo in naslednjo fazo razvoja je, ko otrok svoje čačke začne imenovati in jim 

daje pomen, takrat nastopi druga stopnja, po navadi okoli tretjega leta starosti. To stopnjo 

Lowenfeld imenuje predshematska faza (preschematic stage) in traja do sedmega leta 

starosti – prvi reprezentativni poskusi (first representational attempts), ko otrok še razvija 

in išče nove koncepte upodabljanja stvari. Karim (2003: 6–7) to obdobje imenuje stopnja 

shematskega likovnega izraza ali izražanja s sestavljenimi simboli. V tej fazi je otroku 

pomemben doživljaj, ne riše to, kar vidi, ampak tisto, kar o narisanem ve ali se mu zdi 

pomembno. Za človeka se pojavi shema glavonožca (glava, noge in roke, trup ni 

pomemben). Prepozna se motivika živali, avtomobilov, cvetic … Uporabljajo 

najosnovnejše poteze, kot so: krog, pika in ravna črta. Okoli četrtega leta se začne ritmično 

nizanje, npr.: vej na drevesu, las na glavi, trava na travniku. Pojavijo se oglate oblike. 

Ustvarjalnost otroka je v porastu, narisane podobe so vse bolj podobne realnim, vedno več 

je podrobnosti. Pri petih letih se človeške figure ločijo po spolu, pojavi se talna črta. Risbe 

so rentgenske oz. transparentne in neproporcionalne (cvetlice do strehe hiše, otrok višji od 

staršev …). Obrazi ljudi so že prikazani iz profila, živali imajo človeške obraze in vsi so 

nasmejani do ušes. Pri šestem letu se pojavi gibanje (človek med športom, avtomobil med 

vožnjo), ki ga otrok ponazori s črtami in telesnimi pregibi. Marjanovič stopnjo imenuje 

simbolna reprezentacija risbe. Način izražanja je ekspresiven in nekonvencionalen. 

Reprezentacija se kaže v štirih vidikih: konfigurativnem (nanaša se na prostorske 

značilnosti), dinamičnem (na dejavnosti), specifičnem glede na risanje določene 
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perspektive in specifičnosti predmeta (na glavne značilnosti). Pečjak to obdobje deli na 

fazo simbolične ali naključne risbe pri treh, štirih letih in fazo razumske risbe do osmega 

leta, ko otrok v svoje risanje vključi vse svoje znanje.  

Ko se otrok začne zavedati svoje okolice, se začne realistično risanje, po sedmem letu 

starosti. Lowenfeld to imenuje razumevanje koncepta oblik (achievement of a form 

concept), ko se pojavi točno določena oblika »sheme« upodabljanja neke stvari, ni več 

eksperimentiranja – shematska stopnja. Pojavijo se posamezne podrobnosti, otrok odkrije 

prostor in ga upodablja s prekrivanjem. Otroci postanejo kritični do svojih del in del 

vrstnikov. Med devetim in enajstim letom sledi stopnja rojstva realizma (the gang age). To 

obdobje Karim združuje pod enotno stopnjo intelektualnega realizma. Otroški likovni izraz 

je še vedno spontan in čustven. Likovna dejavnost je podzavestna, odraz potrebe po 

izražanju. Predstava o narisanih predmetih je dokončna in je med risanjem ne popravljajo. 

Prostor lahko dobi več talnih črt. Marjanovič pa ga imenuje kar realistično risanje. Otroci 

želijo prikazati globino prostora in odnosov med narisanimi predmeti. Zaradi bolj 

realističnega upodabljanja se temu obdobju reče tudi stopnja vizualnega realizma. Pečjak 

to obdobje imenuje faza realistične risbe, saj otrok poskuša risati tako, kot vidi – ponazarja 

globino prostora. Horvat in Magajna navajata pojav dinamizma, ko narisani predmeti niso 

več statični in se na risbi nekaj dogaja. Navedene starostne meje so le okvirne, odvisne od 

razvoja otroka, saj jih lahko posameznik odkrije prej ali se pojavijo pozneje. Kasnejša 

obdobja za raziskavo niso relevantna, zato jih samo na kratko preletimo. Obdobju po 

enajstem letu Lowenfeld pravi stopnja navideznega naturalizma (pseudo naturalistic stage) 

oz. stopnja razlaganja (stage of reasoning). Karim jo imenuje stopnja vizualnega realizma 

in zadnja faza je stopnja likovnega pojmovanja sistema po 16. letu starosti. Pečjak kot 

zadnjo stopnjo likovnega razvoja navaja fazo zrelega risanja, vendar ne navaja starostnih 

omejitev. Pravi, da v tem obdobju spet pride do izraza fantazija ter namerno ali nenamerno 

izkrivljanje.  

»Otroška likovnost torej ni preprost odraz psiholoških parametrov njihovega razvoja niti 

izraz neke vrojene estetske potrebe, marveč razvojno orodje in kognitivna nuja« (Muhovič, 

1990: 13). 

3.1.2 Razvoj motorike, čutenja in zaznavanja 

Razumevanje razvoja čutenja, zaznavanja in motorike pri otrocih pomaga učiteljem pri 

prilagajanju razlag, snovanju nalog za učence in iskanju rešitev za učence s težavami.   

Razvoj motorike pomeni nadzorovanje gibanja mišic. Tako so prvi gibi dojenčka 

popolnoma naključni. Z razvojem motoričnih centrov v možganih se vzporedno razvija 

tudi sposobnost nadziranja lastnega telesa. Za razvoj osnovnih človeških motoričnih 
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funkcij so potrebne ustrezne izkušnje ob pravem času. Dejstva iz zoopsihologije (Horvat, 

Magajna, 1987: 50–51), če živali onemogočimo izkušnjo, ko je zanjo dovolj zrela, se 

normalne dejavnosti ne nauči nikoli več. Kot primer lahko navedemo več poskusov z 

golobi, ki se po »kritični dobi« učenja letenja niso mogli več naučiti leteti. Pri človeku je to 

skoraj nemogoče preučevati, saj nihče z namenom eksperimentiranja otroka ne bo dal v 

popolno izolacijo. Obstajajo pa primeri (Masson, 1997) najdenih divjih otrok in otrok, ki 

so živeli v izolaciji. Pri divjih otrocih, ki so se imeli priložnost prosto gibati, so bile gibalne 

sposobnosti normalno razvite. Drugače je bilo pri najdenih izoliranih otrocih, ki te 

možnosti niso imeli. Primer šestnajstletnega Kasparja Hauserja, ki je bil izoliran od rojstva 

in ki se zaradi prisilne drže (sedenja), nikoli ni naučil dobro hoditi. Horvat in Magajna 

(Horvat, Magajna, 1987: 52,119) navajata, da je motorični razvoj v prvih dveh letih 

odločilnega pomena pri intelektualnih sposobnostih.  

V predšolskem obdobju je telesni in duševni razvoj razmeroma hiter. Zdravi otroci se 

razvijajo hitreje od tistih, ki so veliko bolni. Ročne spretnosti otrok razvija s sestavljanjem 

kock, z zlaganjem in prelaganjem predmetov ter držanjem svinčnika. Do tretjega leta ni 

sposoben fine motorike, saj ima še vedno težave na relaciji oko-roka. Med petim in sedmin 

letom otrok razvije nadzor zapestja in prstov na roki. Polarizacija levičarjev in desničarjev 

poteka med 2. in 4. letom starosti. Levičarji predstavljajo 5 % vse populacije in so bolj 

pogosti med dečki. Gre za prirojeno lastnost, zato ni priporočljivo »prevzgajanje« na desno 

roko, saj se lahko pojavijo duševne motnje, ker gre za neskladne ukrepe z biološkimi 

zasnovami posameznikovega razvoja. Redki so otroci, ki enako spretno uporabljajo obe 

roki, kar imenujemo dvoročnost oz. ambidekstrost. Motnje v motoričnem razvoju se kažejo 

v upočasnjenem razvoju zaradi slabše telesne kondicije, nepravilnega telesnega razvoja 

(debelost), slabšega intelektualnega razvoja, slabega živčnega nadzora mišičnih struktur, 

strahu, pomanjkanja spodbujanja aktivnosti ali pretiranega treninga specifičnih gibov. 

Neuspehi in neprijetne izkušnje iz zgodnjega otroštva se kasneje prenesejo na otrokov 

osebnostni razvoj (Horvat, Magajna, 1987: 122–125). 

Motorični razvoj je močno povezan s procesi zaznavanja. Vse znanje, ki ga otrok dobi o 

zunanjem svetu, dobi preko svojih čutil. Sprva so ta znanja na podlagi prvih vtisov. Potem 

je zaznavanje bolj racionalno, saj otrok posamezne lastnosti analitično razčleni in jih 

sintetizira na podlagi usvojenih znanj v nova spoznanja. Razvoj vidne občutljivosti obsega 

vizualno zaznavanje, razvoj vidne občutljivosti in ostrine vida ter razlikovanje in 

poimenovanje barv. Razvoj slušne občutljivosti obsega akustično zaznavanje, ostrino sluha 

ter razvoj glasbenega sluha in razlikovanje odnosov med višinami posameznih zvokov. 

Razvoj kinestetične in taktilne občutljivosti obsega zaznavanje in dojemanje prostora, 

razlikovanje oblik in velikosti predmetov. Zaznavanje prostorskih odnosov je osnova za 

razlikovanje lastnosti predmetov po obliki, velikosti, položaju v prostoru. Za postopno 

oblikovanje teh zmožnosti otrok potrebuje ustrezne telesne in miselne izkušnje. Orientacija 



Maja Novak 

 

39 

 

v prostoru se začne z razlikovanjem leve in desne roke ter nadaljuje z uporabo verbalnih 

izrazov (kje se kaj nahaja). Raziskave ruskih psihologov so pokazale, da so »mlajši 

predšolski otroci uspešnejši pri oblikovanju predstav o obliki predmeta, če imajo poleg 

vizualnih informacij na razpolago še druge občutke (kinestetično-taktilne) in če imajo 

možnost motoričnega ravnanja s predmetom«, navajata Horvat in Magajna (Horvat, 

Magajna, 1987: 126–131). 

Butina omenja izreden pomen likovnih čutov oz. čutil (vid, sluh, vonj, okus, tip in vid) kot 

pet osnovnih načinov zaznavanja, ki neposredno omogočajo likovno oblikovanje. Med 

njimi je najpomembnejši čut za vid, saj »integrira izkušnje in zaznave ostalih likovnih 

čutov«, kot so: čut za lastno telo, čut za ravnotežje in čut za tip. Oko je senzorni organ, ki 

prenaša občutke vida distalno. Vidnega aparata pa ne predstavljajo samo oči, ampak tudi 

možgani, ki preko živčnih impulzov sprejemajo povzročene dražljaje. Torej je likovno 

oblikovanje odvisno od čutov in živčnega sistema, vendar Butina (2000: 16) meni, da 

»likovno ni in ne more biti zgolj kopija in imitacija vizualnega, ampak je interpretacija, 

iskanje smiselnih miselnih in materialnih analogij k spoznavnim kategorijam. Pri tem je 

pomemben absolutni prag, minimalna količina začetnega dražljaja, da se vzdraži čutni 

občutek. Čut tipa je omejen na neposreden telesni stik, ki se nanaša na površino in prostor. 

Primer je Braillova pisava za slepe. Največ podatkov o svetu dobimo preko čuta vida, tudi 

o prostoru. Čutni občutki se združujejo v vzorce – Gestalt princip, ko kaotične podatke naš 

živčni sistem organizira v celote, oblike in vzorce (deluje oblikotvorno) (Butina, 2000: 2–

8).  

3.1.3 Predšolsko in otroško likovno izražanje 

V predšolskem obdobju ima likovno izražanje bolj vlogo spoznavanja sveta. Vrlič 

pojasnjuje pomen likovnega izražanja v dvojnem smislu. »Osnovna vloga likovnega 

izražanja v mlajšem obdobju se kaže v funkciji pripomočka pri otrokovem spoznavnem 

razvoju«, razlaga prvi vidik. Kot drugega pa navaja, da je pomemben pri »kreiranju 

nastavkov za razvoj likovno ustvarjalnega človeka« (Vrlič, 2001: 12).  

Otroško likovno izražanje kot likovno razmišljanje pomaga pri razumevanju 

kompleksnosti prostorskih zakonitosti. Je pripomoček kognitivnega razvoja za 

spoznavanje, raziskovanje in razlaganje sveta okoli sebe. Odrasli se lahko opiramo na 

izkušnje in znanje ter znamo priti do želenih informacij, medtem ko otrok teh možnosti 

nima. Vidni svet raziskuje z vsemi čuti. »Da je naše zavedanje in obvladovanje prostora, v 

katerem živimo, skupek zapletenih in visoko razvitih sposobnost, ki smo si jih pridobivali 

skozi otroštvo (v veliki meri z likovnim izražanjem), nam vsaj delno osvetlijo poročila o 

ljudeh, ki so s pomočjo razvoja medicine spregledali v odraslem obdobju. Prvi vidni vtisi 
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so te ljudi popolnoma zbegali, z njimi si niso imeli kaj početi, kar so videli je bila samo 

velika zmeda barvnih lis in nedefiniranih oblik. Vizualna urejenost sveta okoli nas je sad 

dolgotrajnega urejanja vidnih senzacij in prostorskih zakonitosti« (Vrlič, 2001: 13). Razvoj 

ustvarjalne osebnosti. Bistvo praktičnega likovnega izražanja je prežeto z ustvarjalnostjo in 

razvojem otrokove likovne sposobnosti v širokem smislu – ima vsestranski učinek na 

likovno, ustvarjalno, kritično in razmišljujočo osebnost (Vrlič, 2001: 13). 

Vlogo otroškega likovnega oblikovanja Butina opisuje kot urejanje in oblikovanje vidnega 

in tipnega prostora. »Izraz likovno nam pove, da je vidna in tipna stvarnost šla skozi 

notranjo čustveno in miselno predelavo in se nato izrazila v obliki risbe, slike ali kipa«, 

pravi Butina (Butina, 1993: 4). To pomeni, da se je čutna zaznava v procesu notranje 

predelave dvignila na psihično raven in se prenesla v duhovni prostor. Otroško likovno 

izražanje še ni umetnost, ker je umetnost odraz družbe in kulture. Otroci po celem svetu pa 

pri likovnem izražanju uporabljajo iste likovne izrazne sheme, ki ne poznajo kulturnih 

razlik. Likovno izražanje je pot od čutnih prvin oz. zaznavanja do abstraktnih miselnih 

pojmov oz. čistega mišljenja. Most med obema skrajnostma so nazorni pojmi. Gre za 

preproste kategorije zaznavanja. Arnheim (Butina, 2003: 93) navaja, da človek dojema 

strukturalne lastnosti oblik, ki jih zaznamo preko dražljajev. Ti dražljaji pa našo zaznavo 

poenostavijo v preproste oblike, v nekakšne kategorije zaznavanja, ki jih imenuje nazorni 

pojmi. Vigotski (Butina, 1993: 4-5) ima drugačno razlago. Nazorni pojmi nastanejo kot 

posledica kompleksne dejavnosti intelektualnih funkcij. Otrok najprej dojema konkretne 

čutne podatke, jih na kompleksen način ureja v vzorce (osmišljanje prostorskih danosti s 

ciljem razumevanja prostorskih danosti), kjer se oblikujejo pojmi. Vse likovne dejavnosti 

se realizirajo z izvajanjem motoričnih dejavnosti, kjer se svojevoljno gibanje telesa podredi 

cilju izdelave oblike. Osnovna naloga likovnega izražanja tako postane »smiselno 

dojemanje in razumevanje vidne in tipne stvarnosti«  (Butina, 1993: 4–5). 

Lowenfeld (1966: 1) je dejal, da je »proces risanja, slikanja in konstruiranja kompleksen. 

Otrok združuje raznolike elemente iz svojega okolja, da naredi nekaj novega, kar ima svoj 

pomen. V procesu selekcije, interpretacije in reformacije teh elementov, nam pokaže 

veliko več od končnega izdelka, saj je v svoje delo vložil tudi delček sebe«. Kljub temu pa 

otroška likovnost ni odraz psiholoških parametrov ali vrojene estetske potrebe, ampak 

razvojno orodje in kognitivna nuja (Muhovič, 1990: 15). Freeman (1995: 125) je dejal, da 

je likovno izražanje reakcija na izkušnje … izkušnje pa zahtevajo razumevanje, ker gre za 

obojestranski proces, vendar, kot je zapisal Piaget (Butina, 1997a: 146), »nedvomno 

dveletni otrok vidi kvadrat ali krog bolj ali manj enako, kot ju vidi odrasli človek. Toda 

zaznavati geometrijsko figuro še ne pomeni zavedati se prostorskih odnosov, iz katerih je 

sestavljena«. Simbolični likovni prostor je primerno pomagalo pri kognitivni organizaciji 

prostora, kot piše Muhovič (1990: 14), saj »predstavlja nekakšno nazorno-simbolično 

pretvezo, da se otrok kljub telesni majhnosti, omejeni gibljivosti in pomanjkljivi 
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intelektualni koncentraciji zmore temeljiteje ukvarjati z analizo posameznih vidikov in 

odnosov vidnega sveta, ki se sicer izgubljajo, prekrivajo, gnetejo in izpodrivajo v 

zaznavno-prostorskem kontinuumu«. Otrok razvija svojo senzibilnost oz. občutljivost, 

sposobnost gledati in videti, poslušati in slišati, tipati in občutiti. Penelope Leach ( 2004: 

432) je napisala, da se zdi, kot da bi (otrok) prva leta porabil za to, da je zbiral posamezne 

drobce za kalejdoskop, zdaj pa jih končno zna uvrstiti v svoj kalejdoskopski razum, jih 

stresati in po lastni volji oblikovati v nove, drugačne vzorce. 

3.1.4 Likovno izražanje v vzgojno-izobraževalnem procesu 

Cilji in naloge likovnega izražanja v izobraževanju se razlikujejo glede na starost otroka in 

se spreminjajo. Bistven pomen vloge likovnega izražanja v osnovnošolskem izobraževanju 

pa ostaja enak. Poglejmo si nekaj utemeljitev. 

Temeljna vloga likovne vzgoje v osnovnošolskem izobraževanju, kot ga opredeljuje učni 

načrt (Kocjančič, 2011), pa je »razvoj učenčeve likovne zmožnosti (kompetence), ki izhaja 

iz razumevanja vizualnega (naravnega, osebnega, družbenega in kulturnega) prostora in se 

izrazi v aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor«. V osnovi predmet 

likovne vzgoje temelji na odkrivanju ustvarjalnosti učencev in spodbujanju inovativnosti, 

likovne občutljivosti, sposobnosti opazovanja in kritičnega presojanja. Te cilje lahko 

učenci dosežejo s praktičnim likovnim izražanjem, pri tem uporabljajo različne miselne 

strategije in materiale, medpredmetno povezujejo znanje in črpajo navdih iz vsakdanjega 

življenja. »Likovna vzgoja na spoznavni (kognitivni) ravni analizira in presoja vidni svet, 

na izrazni pa ga likovno formira. Z likovnim izražanjem učenci razvijajo domišljijo in 

likovno mišljenje, sposobnost raziskovalnega dela, razvijajo razumevanje vizualnega 

okolja, izražajo občutja, stališča in vrednote«. (Kocjančič, 2011: 4–5). Udejanjanje razvoja 

kulturne zavesti in ustvarjalnega izražanja je ena izmed ključnih evropskih kompetenc (EP 

in CEU, 2006: 18). 

V vsakem segmentu likovne dejavnosti delujejo likovno vzgojna načela: ustvarjalnost, 

kakovost, aktivnost, zanimanje, individualizacija, nazornost, življenjska bližina in 

sistematičnost. Načelo ustvarjalnosti pomeni, da morajo likovne dejavnosti razvijati 

otrokove ustvarjalne potenciale. Z lastno likovno udeležbo se otrok najbolj likovno razvija 

(ne samo s praktičnim delom, v vseh segmentih likovno-vzgojnega dela) pravi načelo 

aktivnosti. Zanimanje pomeni, da moramo vedno izhajati iz otrokovega interesa. 

Individualizacija je upoštevanje posameznikovih posebnosti in razvoj individualnosti. 

Načelo nazornosti pomeni razlago na otroku razumljiv način, z nazornimi in konkretnimi 

primeri. Pomembno je tudi načelo kakovosti, saj so le najboljše reprodukcije primerne in 

dovolj dobre za razvoj estetskega čuta otrok. Življenjska bližina tematike, npr. abeceda, 
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izvira iz neposrednega otrokovega okolja, z njo se srečujejo vsak dan, zato lahko 

vzpostavijo čustven odnos. Ne nazadnje načelo postopnosti in sistematičnosti pomeni, da 

upoštevamo razvojne stopnje likovnega izražanja in splošni, kognitivni, čustveni in 

motorični razvoj otrok (Duh, Vrlič, 2009: 7).  

Značaj likovne vzgoje otrok je, da čustveno in miselno doživljanje sveta otrok duhovno 

predela in nova spoznanja likovno izrazi oz. izrazi lastno razumevanje vidnega in tipnega 

sveta. S pomočjo čutov, predvsem vida, pride v možgane zgolj surovina, osnovni material, 

ki se v človekovi notranjosti duhovno predela. Lastnosti sveta zaradi različnega doživljanja 

in subjektivnega osmišljanja posameznika dobivajo nove lastnosti, podoba zunanjega sveta 

se lahko zelo spremeni. Za razliko od odraslega, ki svet doživlja izkustveno, ga otrok, ki še 

nima razumskih izkušenj, doživlja izrazito čustveno in nagonsko. Odrasel človek je 

sposoben predvidevati, otrok pa se v stiku s svetom prepusti. Postopoma se uči iz lastnih 

napak in počasi zori tudi otrokovo dojemanje sveta (Butina, 1998: 4–6). Arnheim (1969) je 

dejal, da je vsakdanje gledanje le pasivno sprejemanje dražljajev iz okolja, medtem ko 

percepcija umetnosti zahteva več ustvarjalnosti, da razumemo tisto, kar gledamo. Z 

likovnim izražanjem in vrednotenjem želimo doseči ravno to, da bodo učenci znali 

razmišljati, ne zgolj pasivno opazovati. 

3.2 Praktično učenje z izkušnjo 

Vsako učenje je učinkovito, če se zgodi skozi prijetno izkušnjo. Pomen osebne izkušnje in 

telesnega dela omenja Selan in razlaga, da celovito izkustveno učenje deluje motivacijsko 

ter učinkovito in kreativno razvija kompetence posameznika (Selan, 2010: 376). 

Izkustveno učenje za otroke pomeni, da lahko primejo neko snov v roke, jo preoblikujejo, 

sestavijo in razstavijo, pri tem pa se mimogrede nekaj naučijo. V okviru tega poglavja 

bomo podrobneje predstavili, kaj je tipna izkušnja, kakšno vlogo ima praktično delo in 

kakšna je vloga modeliranja z glino. Ob koncu se bomo posvetili še vlogi senzorične 

stimulacije v povezavi z delovanjem možganov, ki jo klinično raziskujejo pri rehabilitaciji 

in bo pripomogla k razumevanju fiziološkega ozadja praktičnega učenja in učenja skozi 

izkušnjo. 

3.2.1 Tipna izkušnja 

Mnogi avtorji opozarjajo, da je pomen tipne izkušnje danes zanemarjen. Butina današnji 

čas označuje kot »viharni prodor računalnikov in podobnih čudežev sodobne tehnologije, 

ki človeku vedno bolj odvzemajo potrebno delo z rokami« (Butina, 1997a: 35–47). Vse 

več je nespretnih ljudi – tako telesno-gibalno kot ročno-motorično. Upravičena je skrb, da 
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se bo nekoč v prihodnosti zgodilo, da bodo roke postale človeku odveč, da zakrnijo, saj se 

razvijajo le tisti organi, ki jih uporabljamo. Včasih je veljalo, da je rokodelsko in fizično 

delo manj vredno od miselnega. Celo faraoni niso bili pismeni in so imeli svoje pisarje, ki 

so zapisovali po nareku. Danes je enako s poklicno orientacijo. Nekako splošne javno 

mnenje je, da se za poklicne šole (kjer se dela z rokami – mehanik, zidar, keramičar) 

odločajo tisti učenci z nekoliko slabšim uspehom, ker niso primerni za nobeno drugo delo 

(čemur botruje pomanjkanje obrtniških poklicev in mojstrov). Psihologi in pedagogi pa 

poudarjajo pomen učenja z dotikanjem kot izredno pomembnega za možgansko-gibalni 

razvoj. Tudi ljubezen razumemo preko telesnega dotika ali počutje v oblačilu, kjer se 

tkanina nenehno dotika naše kože, je lahko prijetno (kot druga koža) ali neprijetno (tuje, 

hladno). Drage naravne materiale nadomeščajo sintetični, ki so umetni. Odsotnost naravnih 

materialov je privedla do imitacij vidnih in tipnih površin v našem okolju. Likovne 

umetnine, slikarske in kiparske, gledalca čutno vznemirjajo in vabijo, da se jih dotakne 

(Butina, 1997a: 35). Posebno vlogo motorike v razvoju človeške inteligence omenja 

Piaget. Pravi, da so senzomotorične strukture osnova za mišljenjske operacije  (Butina, 

1993: 5). 

Tipno izkušnjo pri opismenjevanju uspešno uporablja pedagogika Montessori. Otrok 

zaznava obliko črke s prsti (taktilno), mišicami roke (kinestetično) in očesom (vidno) ter jo 

preko izgovorjave poveže z ustreznim glasom (slušno). Hellwig (Carlgren, 1993) dodaja, 

da se taktilno – kinestetične povratne informacije o poteznem zaporedju črk shranjujejo, 

ohranjajo in prikličejo s pomočjo mišičnega spomina. Carlgreen (1993) pojasnjuje, da 

simultano dotikanje in gledanje črk hitreje fiksira njihovo podobo. Kasneje se ta dva 

procesa ločita, gledanje postane branje in dotikanje pisanje.  

3.2.2 Vloga praktičnega dela 

Kakšna je vloga praktičnega dela, temeljito obrazloži Muhovič (1998: 13–25) v šestih 

osnovnih argumentih likovnega prakticiranja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.  

Prvi argument je likovno prakticiranje kot dejavnik kognitivnega razvoja. Otrokovo 

spoznavanje sveta okrog sebe in razumevanje prostora je mogoče le, če se sam aktivno 

udejstvuje v prostoru. Likovna izrazna sredstva imajo prostorske značilnosti in njihova 

»tehnična« narava od otroka zahteva, da številne čutne podatke vidne stvarnosti 

selekcionira, izlušči bistveno ter jih analitično in abstraktno uporabi pri izražanju. To ga 

pripelje do praktičnega razumevanja in obvladovanja ter rutinskega razumevanja vizualno-

prostorskega okolja. Ustvarjalna komponenta nastane, kot se izrazi Muhovič (1998: 17), z 

»osmišljanjem rutinskega in iskanjem izjemnega v običajnem«. Z likovnim prakticiranjem 

razvijamo določeno stopnjo ustvarjalnega mišljenja, tako da povečamo fleksibilnost 
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percepcije otrok, da vsakdanje stvari dojemajo na neobičajen način in vidijo v stvareh več, 

kot na videz kažejo.  

Drugi argument je likovno prakticiranje kot kvas pragmatične pameti, tako da se likovno 

izražanje podreja praktični uporabnosti in zato domišljiji lažje pusti prosto pot. To 

omogoča svobodnejše postavljanje ciljev, bolj sproščeno iskanje novih načinov rešitev.  

Za tretji argument Muhovič postavlja likovno prakticiranje kot generator imaginacije. 

Imaginacija je ustvarjalna sposobnost naših možganov in jo potrebujemo za ustvarjanje 

novih spoznanj. Deluje kot most med svetom čutne konkretnosti in empirije (kar svet je) 

ter med svetom abstraktnega mišljenja in pojmovnosti (kar mislimo, da svet je). Preko 

zaznavanja (od tega je 89–90 % vidnega zaznavanja) in neposredne izkušnje dobimo iz 

zunanjega surovo snov, ki jo z umom spremenimo v urejeno in lepo obliko z imaginacijo.  

Kot četrti argument predstavlja likovno prakticiranje kot dejavnik nerutinske (vizualne) 

komunikacije. Muhovič opredeljuje z informacijsko inventivnostjo in antirutino. Glede na 

to, da živimo v stoletju vizualnih komunikacij – smo soočeni s poplavo slik – ima vloga 

likovnega prakticiranja posebno funkcijo, saj tudi sama proizvaja vizualne informacije. 

Človek, ki se likovno izraža, si prizadeva ustvariti nov kod, ki odstopa od konvencionalnih 

pravil in zato so te kode komunikacijsko težavne. Njihova značilnost je visoka stopnja 

nekomunikativnosti, ki jih v tem času dela zanimive. Iz likovnega dela, slike ne moreš s 

pogledom izvleči sporočila. Bolj kot je podoba likovnega dela odmaknjena od posnemanja 

narave, bolj to ovira komunikacijo med umetnino in gledalcem, več časa porabimo za 

razumevanje teh sporočil.  

Peti argument likovnega prakticiranja kot dejavnika produktivne in doživljajske 

kompletnosti Muhovič razlaga kot estetičnost – stvarne produkte, ki so celovito prilagojeni 

čutnim, čustvenim in duhovnim potrebam človeka. V sodobni tehnični civilizaciji so žal 

produkti, ki so narejeni samo po zahtevah strojne proizvodnje in so neestetski, ne ustrezajo 

celoti duha in telesa človeka.  

Zadnji argument likovnega prakticiranja kot vodnika v likovno kulturo pomeni, da nas stik 

z likovno umetnostjo po doživljajski plati polni z vzorci izkustva in spoznanj ter modeli 

možnega delovanja. »V tem pogledu umetnost bolj kot katera koli druga človeška 

dejavnost pripravlja pogoje, v katerih se bo z vsem poudarkom operativnosti duh sposoben 

vpreči v akcijo in domišljija v dejstva« (Muhovič, 1998: 25). 
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3.2.3 Vloga modeliranja z glino 

Pri modeliranju gline je potrebno veliko miselnih procesov, tudi razmišljanje in 

načrtovanje, za tekoče prehajanje akcije – kot organizacije misli z natančnim ciljem, kaj 

oblikovati, in interakcije – kot medsebojnega vplivanja misli in rok, ki »mislijo same«. 

Delo z glino je praktično delo, ukvarjanje z modeliranjem, z dodajanjem in odvzemanjem 

materiala. Glino lahko modeliramo s pomočjo modelarskega orodja ali neposredno z 

rokami, z dotikom kože na material. Ob dotiku z glino vplivamo na telesne občutke tipa in 

vida, ki pomagata pri preoblikovanju gmote gline. Glina je naravni material, ki ima 

specifičen vonj po zemlji in vlagi, tako da delo z glino vpliva tudi na vonj. Sluh je 

pomemben toliko, koliko pomaga v procesu ustvarjanja, nekaterim je všeč tišina, drugim 

glasba ali pogovor ob druženju in ustvarjanju. Oblikovanje z glino ne proizvaja glasnih 

zvokov razen na začetku, ko moramo glino pregnesti, se sliši udarec dlani ob glino ali zvok 

padca večje gmote ob podlogo. Pri delu z vretenom pa so motorji dokaj tihi, zvok motorja 

pa pomaga kiparju uravnavati moč roke pri oblikovanju. Okus je najmanj poudarjen, saj 

gline direktno ne okušamo, se pa zgodi, da pri delu z vretenom razmočena glina zaide v 

ustno votlino, izkušeni lončarji pa z dotikom jezika preizkušajo suhost izdelka pred peko. 

Najpomembnejši del dela z glino je usklajena koordinacija roke in pogleda, da narediš 

tisto, kar vidiš, in da vidiš, kaj je treba prilagoditi. 

3.2.4 Vloga senzorične stimulacije 

Senzoričnega učenja se ne zavedamo, saj se v otroštvu dogaja mimogrede, skozi igro. 

Senzorične stimulacije se zavemo šele ob poškodbah, ob nesrečah, kjer zaradi poškodbe 

možganov določene funkcije telesa niso več samoumevne. Takšni primeri dajejo 

poglobljen vpogled na smiselnost učenja in ponavljanja ter vpliv na delovanje možganov. 

Bolniki imajo težave s senzoričnim procesiranjem, saj osrednje živčevje ne procesira 

senzoričnih informacij iz okolja na enak način kot pred poškodbo. Ena od terapevtskih 

tehnik je uporaba senzorične stimulacije, ki spodbuja poškodovanca pri ponovnem učenju 

gibanja (Povše, 2012: 107). 

Občutki in zaznave so povezani z gibanjem, zato človekovo spoznavanje in raziskovanje 

sveta s čutili imenujemo senzorično-motorična integracija. Človek mora stvari čutiti – se 

jih dotikati, gledati, okušati in slišati, za razvoj in učenje potrebuje še gibanje, zaznavanje, 

mišljenje. Povezavo senzorične stimulacije in delovanja možganov preučujejo na 

rehabilitacijskem inštitutu Soča. S terapijami so prišli do nekaj zanimivih odkritij vpliva 

senzorične stimulacije na (Povše, 2012: 103–110): 
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 občutek: Čutila pošiljajo informacije iz okolja v osrednje živčevje in organizem sam 

izbere iz množice dražljajev tiste, ki so pomembni in se nanje odziva. Do občutka 

pride, ko se celice v čutilih (receptorji) zaradi dražljaja vzdražijo, sprožijo se živčni 

impulzi, ki preko senzoričnih živčnih vlaken pridejo v osrednje živčevje in se 

razporedijo v primarna senzorična področja možganske skorje – to zaznamo kot 

občutek.  

 zaznavanje: Senzorični sistemi so sposobni višjih procesov, kot je zaznavanje – 

percepcija, ki se lahko merijo s psihološkimi metodami in preučevanjem spremljajočih 

nevrobioloških pojavov. Senzorični sistemi so sposobni analizirati informacije prek 

usmerjanja pozornosti, prepoznavanja, razvrščanja, interpretacije in sestavljanja 

smiselnih podob. V nevronskih mrežah nastajajo nekakšne »notranje predstavitve 

okolja kot živčni modeli zunanjega sveta, ki pri višje razvitih organizmih omogočajo 

tudi predvidevanje dogodkov« (Povše, 2012: 104).  

Če skušamo razumeti vlogo senzorične stimulacije, moramo poznati še pomen senzorične 

integracije, ki je »nevrološki proces, ki organizira in združuje občutke iz telesa in 

informacije iz okolja in omogoča uspešno uporabo v okolju; gre za celoten krog delovanja 

živčnega sistema, od dražljaja do izvedbe giba« (Povše, 2012: 105). Tri glavne domneve o 

senzorični integraciji so: da je učenje posameznika odvisno od njegove sposobnosti 

sprejemanja in procesiranja dražljajev, ki jih pridobi iz okolja, ter od sposobnosti kako te 

občutke uporabi za načrtovanje vedenja; da tisti posameznik, ki ima zmanjšano sposobnost 

procesiranja dražljajev, ima težave pri učenju; povečanje števila dražljajev prinese 

prilagoditveno interakcijo in izboljša sposobnosti procesiranja dražljajev.  

Čutno zaznavanje in gibanje sta povezani. Z gibanjem posameznik pride preko dražljajev 

do mnogih občutij in zaznav, ki preko senzorično-motoričnega sistema vplivajo na gibanje. 

S cikličnim ponavljanjem tega procesa posameznik pridobiva izkušnje in se uči (Galeša, 

1995).  

S senzorično stimulacijo pomagajo posameznikom, da se ponovno naučijo gibalnih, 

kognitivnih in socialnih spretnosti. Gre za terapevtsko tehniko, pri kateri uporabljajo 

terapevti pravilno odmerjene čutne dražljaje, da spodbujajo odzivnost posameznika. Saj se 

učimo na podlagi preteklih izkušenj, ki jih nadgrajujemo z novimi. Pri poškodbi možganov 

pa se zgodi, da pretekle izkušnje ni, ker se je posameznik ne spomni. 

Senzorično stimulacijo dosežemo v posebnem prostoru, ki je načrtovan za stimulacijo 

bolnikove pozornosti in ima dovolj dražljajev, da terapevt pridobi pozornost posameznika, 

imenuje se »snoezelen«. Beseda pomeni vohanje (sniffing) in dremanje (dozing) oz. 

občutenje – dinamično-raziskovalni vidik in čustvovanje – vidik umirjenosti. Snoezelen 

ponuja izbrane primarne občutke v primarnem okolju. Po slovensko mu pravimo 

»multisenzorna soba« (Povše, 2012: 107).  
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3.3 Alfabetski simbol 

V tem poglavju bomo najprej predstavili razliko med tem, da neko stvar gledaš in da jo 

vidiš. Predstavili bomo tipografijo kot družino črk, ki jo povezujejo skupne značilnosti. 

Črka je kot skupek linij, ki jim pripada dogovorjeno »ime«. Če upoštevamo osnovne 

zakonitosti črke, jo lahko likovno preoblikujemo in jo bodo ostali še vedno prepoznali pod 

njenim »imenom«, temu pravimo tipografija. Spoznali bomo Gibsonov model razločevanja 

vidnih značilnosti med posameznimi črkami. Predstavili bomo elektronsko prepoznavanje 

črk, ki dokaj zanesljivo prepoznava tudi rokopis. Ob koncu bomo spoznali najbolj pogosto 

zamenjane črke, ki zaradi svoje oblike tvorijo kritične skupine črk, in predstavili, da na 

razločevanje črk vplivajo tudi tipografske značilnosti besedila.  

3.3.1 Dojemanje linije in oblike  

Črke so dogovorjeni znaki, ki so vnaprej določeni in pomenijo otroku neki tujek, ki se ga je 

treba naučiti na pamet. Učitelji učencem osmišljajo vsako črko posebej preko zgodbic, 

pesmic, risbic, da proces sprejemanja in pomnjenja črk v prvem razredu poteka zabavno in 

hitreje. Črka ima neko obliko, to obliko pa obkroža linija. Da bomo razumeli, s kakšnimi 

težavami se soočajo učenci v prvem razredu, si poglejmo, kako poteka dojemanje linije in 

oblike, ki se navezuje tako na risanje kot na pisanje. 

 »Likovna izrazna sredstva »tehnično« silijo otroka, da se z vidno stvarnostjo ukvarja 

analitično in abstraktno. Npr. linije v naravi ni. Z njo iz vidnega sveta izvlečemo zgolj 

mesta velikih vizualnih in prostorskih menjav /…/ zaradi njene oblikotvorne narave smo 

prisiljeni selekcionirati neštete čutne podatke« (Muhovič, 1990: 15). Izbira likovnega 

ustvarjalca je v tem, kako izločiti bistveno oz. kot je zapisal Max Lieberman (Muhovič, 

2004: 76), da je »umetnost risanja umetnost opuščanja«. Potrebno je znati premisliti in 

odmisliti nebistveno, abstrahirati, izčistiti oblike, kar pa otroci še ne zmorejo. Primer 

abstrahiranja črk pozna waldorfska pedagogika (Slika 9), kjer s pomočjo ritma in zgodbice 

predstavljajo črke. Pri učenju črke »K« spoznajo zgodbo o kraljeviču: In kraljevič krepki s 

kopjem v rokah krene tja, kjer možje krvavijo. Potem črko narišejo. Naslednji dan se 

zgodba ponovi, le da ima kraljevič že nekoliko manj podrobnosti. Po nekaj dnevih iz slike 

kraljeviča ostane le še abstrahiran znak »K«, zgodba o njegovem nastanku pa otroku 

pomaga, da ga razlikuje od ostalih črk. 
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Slika 9: Primer abstrakcije valdorfske pedagogike od podobe k simbolu 

(Vir: Carlgren, 1993) 

 

Pri otroškem likovnem izražanju gre bolj za »zametek abstrakcije«, to je poenostavljanje 

oblik, začetna stopnja pri izčiščenju oblik vidnega sveta, ker še nimajo razvite sposobnosti 

razdiranja vizualnega konteksta resničnosti na njegove prostorske sestavine in razumeti 

bistvene prostorske odnose, za določanje proporcionalnih odnosov in smeri. »Medsebojni 

prostorski in funkcionalni odnosi so skriti v celovitosti doživljanja, so bistvenega pomena 

za izgradnjo trdne kognitivne osnove za dejavno in kreativno spreminjanje sveta« piše 

Muhovič (1990: 15) in nadaljuje, da spoznavanje vsebinskih aspektov prostora omogoča 

likovna analiza vidnega prostorskega okolja in spoznavanje strukturalnih zakonitosti 

prostora kot neodvisnih od predmetne vsebine. Otrok pa začne urejati svoje odnose do 

okolja, ko se začne zavedati lastnega jaza in začuti potrebo po risanju v starosti od dveh do 

treh let (Butina, 1997a: 146). Takrat se prične seznanjati z »vsebinskimi aspekti prostora in 

njegovimi abstraktnimi, relacijskimi vidiki« je napisal Muhovič (1990: 15) in poudarja, da 

je »formiranje oblik najprej prostorsko dejanje, ki ga je mogoče uresničiti le preko 

spoznavanja in spoznanja prostorskih zakonitosti«.  

Orisana likovna prvina je oblika, Butina pa navaja še lik, formo ter volumen in maso. 

Oblika je nosilka likovnih pomenov in jo orisujejo vse orisne likovne prvine, sama pa 

predstavlja orisano likovno prvino (Priloga 8). Likovna prvina oblika je omejena s svojimi 

zunanjimi mejami. Vsaka oblika ima po Grisu (Butina, 2000: 54) absolutno vrednost (je, 

kar je), likovno vsebino (ima npr. barvo) in relativno vrednost (odnos do). »Obliko 

definirajo notranji odnosi njenih sestavnih delov« (Butina, 2000: 62). Likovna prvina lik je 

način povezovanja, ki iz množice sestavin naredi enkratno, na določen način povezano 

celoto. Likovna prvina forma nam pove, kako je kaj izraženo kot način, kako je snov 
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organizirana v stvarnost. Likovna prvina volumen je prostor, ki ga zaseda neko telo, 

medtem ko je masa gmota količina neke snovi. 

Linije in oblike delujejo v okviru kompozicije raznoliko. Imamo horizontalno 

kompozicijo, kjer lahko ponavljamo in nizamo elemente vodoravno. Takšna kompozicija 

daje vtis umirjenosti. Imamo vertikalno kompozicijo, kjer elemente razvrščamo navpično, 

dobimo vtis rasti, poleta. Pri diagonalnih kompozicijah elemente razporejamo poševno, da 

dajejo vtis gibanja. Pri krožni kompoziciji elementi izhajajo iz središča in si sledijo krožno. 

To daje vtis zaprtosti, sklenjenosti. Imamo še trikotno kompozicijo, kjer so elementi 

razporejeni v obliki trikotnika. Takšna kompozicija daje vtis vzvišenosti. Zadnja postavitev 

je prosta kompozicija, ki ima elemente razporejene po celi ploskvi brez vsake omejitve, 

zato daje vtis prostosti. 

3.3.2 Tipografija in likovne značilnosti črk 

Danes ima slovenska abeceda 25 latiničnih črk (ZRC SAZU, 2011: 3) – grafemov ter 

ostale vidne prvine govora (mimika, geste, izražanje telesa). Govorjeni slovenski jezik 

vsebuje 19 glasov – fonemov ter glasovne prvine govora (intonacija, jakost, hitrost, 

premori, register, barva glasu). Drugo ime je slovenska gajica, po Ljudevitu Gaju. Vsaka 

črka predstavlja simbol, ki ga ubesedimo z določenim glasom (Shema). Dodatni znaki, ki 

jih moramo uporabljati za tuja imena so ć (ali mehki č), đ (ali dž), q, w, x, in y. Druge 

abecede, ki jih poznamo, so še: pisava za slepe – na otip, pisava za gluhe – vidne geste z 

rokami in Morsejeva abeceda – zaporedje črt in pik. S tipografijo sta se ukvarjala že 

French in Meiklejohn, ki sta analizirala številne pisave z začetka 20. stoletja (slika 10). 

Slika 10: Pojmovanje tipografije na primeru črke A (Vir: French in Meiklejohn, 1912) 

 

Črke lahko zapišemo z vrsto različnih tipov abeced, tipografij. Gre za »družino« črk, ki jih 

povezuje med seboj neka skupna lastnost in jih hkrati loči od drugih tipografij. V grobem 

se tipografija deli na serifno in aserifno pisavo. Serifne črke imajo na stikih vodoravnih in 

navpičnih elementov serife – zaključke, vodoravni in navpični elementi črke pa imajo 

različne debeline. Aserifne črke takih zaključkov nimajo, vodoravni in navpični elementi 
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črke so skoraj enake debeline. Nekatere črke imajo pogosto dve različni izvedbi oblike. Pri 

hitrem pregledu nekaj osnovnih tipografij lahko hitro ugotovimo, da po obliki izstopata 

dve črki, to sta »a« in »g«, ki se velikokrat pojavljata v obliki »a« in »g«. Pri učenju malih 

tiskanih črk uporabljamo prvi zapis oblike. Poznamo tudi različne izvedbe črk: M (sredina 

črke se dotika spodnje črte ali pa ne), K (poševni črti sta včasih horizontalno simetrični ali 

pa je zgornja daljša od spodnje), B (oba polkrožna elementa sta včasih enako velika ali pa 

je spodnji večji od zgornjega) in R (spodnji poševni element se včasih priključi 

navpičnemu na sredini ali pa v polkrožni element)  (French in Meiklejohn, 1912). 

Velika tiskana abeceda ima 25 simbolov s ponavljajočimi se elementi v različnih 

kombinacijah. Če vzamemo naslednjo tipografijo: A B C Č D E F G H I J K L M N O P R 

S Š T U V Z Ž , ugotovimo, da obstajajo črke, ki so vertikalno simetrične (A H I M O T U 

V), črke, ki so horizontalno simetrične (B C D E H I K O) in črke, ki so diagonalno 

simetrične (N S Z). Osnovni elementi teh črk so: navpičnica, poševnica levo in/ali desno, 

kratka vodoravnica, polkrog levo in/ali desno in manjši polkrog levo-desno, gor-dol ter 

strešica. Iz tega lahko dobimo veliko parov velikih tiskanih črk, ki so si podobni v najmanj 

eni lastnosti: AV BD BP CČ CG CO DP EF EH FT GO IJ JL KR IT MN NH NZ OU PR 

SŠ SZ ŠŽ UV ZŽ.   

Mala tiskana abeceda je sestavljena iz malih tiskanih črk: a b c č d e f g h i j k l m n o p r s 

š t u v z ž, ima črke, ki so vertikalno simetrične (l o v); črke, ki so horizontalno simetrične 

(a c l o) in črke, ki so diagonalno simetrične (s z). Male tiskane črke v svoji osnovi segajo 

v tri pasove: sredinski pas (deblo) je osnovni, v njem je glavnina črke; v zgornji (krošnja) 

ali spodnji pas (korenina) sega le del črke. Osnovni elementi malih tiskanih črk so: 

navpičnica 2/3, navpičnica 1/3, polkrog levo-desno, gor-dol, četrt kroga, vodoravnica, 

diagonala ter strešica. Iz tega opisa dobimo nekaj parov malih tiskanih črk, ki so si podobni 

v najmanj eni lastnosti: ae ac ad ao au bd pb cč co ce dg do ft gp hn hk ij il mn nu pg rn sš 

zž.  

3.3.3 Gibsonov model razločevalnih vidnih značilnosti črk 

Črke se med seboj razlikujejo po vidnih značilnostih. Ko črko zagledamo, se sproži proces, 

v katerem črko prepoznamo in ji damo ime, jo izgovorimo. Primaren proces pri vizualnem 

zaznavanju (Priloga 7) je spodbuda, grafični simbol, začetni dražljaj ter interpretacija in 

pomen (pretekle izkušnje). Proces zaznavanja zajema tudi pripravo na odgovor in odgovor. 

Dva ključna pojma pri dekodiranju sta identifikacija in rekognicija. Identifikacija pomeni, 

da bralec prepozna črke v besedi ali celo besedo (v smiselnih ali nesmiselnih besedah). 

Rekognicija ali besedni pristop pomeni, da bralec ponovno prepozna že znane črke v 

besedi ali celo besedo (v smiselnih besedah) in v dolgoročnem spominu sproži proces 
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pomenskega kodiranja. Takojšnja rekognicija se zgodi, če se bralec pogosto srečuje z 

določenimi tiskanimi besedami (Pečjak, 1999: 26–30). 

Osrednji mehanizem v procesu identifikacije in rekognicije znakov je primerjanje po 

spominu. To lahko razložimo s teorijo primerjanja oblik (template matching theory) in 

teorija primerjanja značilnosti (feature – comparison theory). Teorija ujemanja obrisov vse 

informacije, uskladiščene v možganih, obravnava kot obrise za vse znane znake (brez 

spreminjanja velikosti, orientacije ali drugih odklonov).  

Boljša je teorija primerjanja značilnosti, ki poudarja enake elemente različnih črk. 

Organizacija teh elementov je za vsako črko različna (navpične, vodoravne, poševne črte, 

okrogle linije), kar pomeni razločevalne značilnosti med črkami. Pri pisavah, ki imajo za 

vsak simbol tudi glasovni ekvivalent, lahko pri črkah analiziramo značilnosti. »Analitična 

teorija prepoznavanja vzorcev, kakršna je značilna za naš sistem zapisovanja, torej 

predpostavlja, da imamo v spominskem sistemu uskladiščene vse tiste značilnosti, po 

katerih lahko opredelimo vsak znak oziroma črko« pravi Pečjakova.  

 

Preglednica 1: Model razločevalnih vidnih značilnosti slovenskih alfabetskih simbolov 

(vir: Novak, 2015: 191) 

 

Na podlagi vizualne segmentacije velikih tiskanih črk je Gibson izdelal model 

razločevalnih vidnih značilnosti alfabetskih simbolov (Eriksen, 1974: 554–570). S tabelo 

kombinacij je razčlenil vse črke na osnovne elemente, ki označujejo specifično lastnost 

posamezne črke glede na lastnosti: usmerjenost ravne črte (vodoravno, navpično, 

diagonalno levo ali desno), oblike krivulj (zaprte, odprte navpično ali vodoravno), križanje 

črt, simetričnost in orientacija levo ali desno. Posebna kombinacija teh elementov loči eno 

črko od druge. Na podlagi Gibsonovega modela smo izdelali model (preglednica 1) 

kombinacij specifičnih lastnosti črk za slovensko abecedo (Novak, 2015: 190–192).  

3.3.4 Prepoznavanje lastnosti in oblikovna analiza črk 

S prepoznavanjem figure in ozadje so se poglobljeno ukvarjali gestaltisti (Priloga 6). 

Prepoznavanje črk pa ni samo človeška lastnost, ampak obstaja zapleten računalniški 
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algoritem, ki uspe prepoznati tiskane črke in celo rokopis. Te naprave za skeniranje 

dokumentov naredijo mehansko preslikavo oz. elektronsko prevedbo tiskanih dokumentov 

v elektronsko obliko. Tu gre za zaznavanje oblik črk, prepoznavanje črk in pretvorbo v 

besedilo, kjer lahko črke poljubno spreminjamo (digitalizacija besedila).  

 

 

 

 

Slika 11: Sestavni elementi črke A (vir: Woodford, 2016) 

V ta namen uporabljamo programe za prepoznavo optičnih karakterjev OCR – Optical 

Character Recognition (Woodford, 2016). Ta tehnologija optičnega branja skupaj s 

sintetizatorjem besedila je danes pripomoček za računalniško branje besedila na glas za 

slepe. Zgodnje različice so prepoznavale znake določene tipografije, sodobnejše verzije pa 

dosegajo visoko natančnost prevajanja pri večini pisav. Poznamo več tipov: OCR – optično 

prepoznavanje znakov, prepoznava tipkano (besedilo en znak naenkrat); ICR – inteligentno 

prepoznavanje znakov za prepoznavanje pisave, pisane na roko (ena pismenka naenkrat), 

in IWR – inteligentno prepoznavanje besedila za pisavo, pisano na roko (po eno besedo 

naenkrat). Uspešnost prepoznave je odvisna od: poravnave dokumenta, binarizacije 

(dvobarvno), odstranjevanja linij, analize postavitve besedila (stolpci, odstavki), 

prepoznave besed in izolacija črk. Prepoznava črk poteka z ujemanjem ali razpoznavanjem 

vzorcev (v pikslih) in z razčlenjevanjem obrisov rokopisnih črk. Natančnost prepoznave 

OCR je med 71 % in 99 % (Holley, 2016).  

Kako optično prepoznavanje posameznih znakov, OCR, deluje? V besedilu, ki vsebuje 

veliko tipografij, je npr. vsaka črka »A« napisana z drugačno pisavo, zato program zaznava 

črko »A« po določenih pravilih: če obstajata dve diagonalni liniji, ki se na vrhu srečata, v 

sredini ju povezuje horizontalna linija, potem je to črka »A«. Ne glede na vrsto tipografije 

se ta lastnost črke ohranja. Podobno deluje na drugih črkah, kjer program odkriva ravne ali 

ukrivljene linije, smer in presečišča črt posamezne črke.  

3.3.5 Kritične skupine črk in tipografske značilnosti besedila 

Pečjakova pojasnjuje, da je »hitrost in natančnost identifikacije in rekognicije črk ali besed 

odvisna od: zaznavnih sposobnosti bralca, vzorca gibanja oči pri branju, tega, ali je beseda 

znana ali neznana in od tipografskih značilnosti besedila (Pečjak, 1999: 31)«. Zaznavna 

sposobnost: s starostjo se povečujeta specifičnost in natančnost zaznavanja podrobnosti, 
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število napak se s starostjo zmanjšuje. Pri 4- in 5-letnikih so pogoste napake rotacije (b-d) 

v polovici primerov, pri 6-letnikih samo še 20 %, pri 8-letnikih se ne pojavljajo več, razen 

pri disleksikih ali drugih bralno-napisovalnih težavah. Pri zaznavnih sposobnostih je 

zaporedje: proces zaznavanja > proces razločevanja/diferenciacije > proces identifikacije. 

Pomembna zaznavna sposobnost je: sposobnost vidnega razločevanja – vizualna 

diskriminacija črk, zlogov, besed, kar pomeni, da otrok med seboj loči vzorce, znake, 

simbole. Zaznavanje do šestega leta je celostno, globalno, znake in vzorce zaznavajo na 

splošen videz. Luria (1983) je ugotovil, da je praktična izkušnja zelo pomembna pri vidni 

zaznavi in razločevanju oblik, če imajo otroci možnost, da vzamejo oblike v roke (Pečjak, 

1999: 32–33). 

Pri prepoznavanju črk v besedilu je treba upoštevati tudi tipografske značilnosti besedila. 

Sem sodijo širina in dolžina vrstice, presledki med vrsticami, svetlobni kontrast med 

papirjem in tiskom, vrsta tiska – bold, italic, vrsta črk – tipografija in velikost – pt. 

Najprimernejše je: črno-beli kontrast (črna črka na beli podlagi), dolžina vrstice 105 mm, 

male tiskane črke beremo hitreje od samih velikih tiskanih. Ponavljanje črk in elementov 

črk v besedilu je nekakšno neenakomerno ritmično zaporedje elementov, ki oddaja 

energijo. Didek (1974: 18) razlaga, da »ritmično grajene oblike«, v našem primeru 

besedilo, »odražajo energijo valovanja, napetosti, vibracije in sevanja, zato jih 

obravnavamo kot žive energetske naboje«. Ta občutek zavestno zaznamo, ko dlje časa 

nepremično strmimo v besedilo. 

 

Slika 12: Slikovno gradivo za 

prepoznavanje podobnih črk        

(vir: lastna didaktična gradiva) 

 

 

Številne raziskave opozarjajo na težave otrok pri vidnem razločevanju črk med seboj, tako 

imenovane kritične skupine črk. Pops (1964) navaja kritične pare, kot so b-d, p-b, g-p, 

Dunn-Rankin (1978) je oblikoval skupine: e a s c o / n u m w / b p d / h f l k t i, Pick 

(1974) je zaznal lažje prepoznavanje ravnih črk (I T) kot ukrivljenih (S C). Težave pri 

asimetričnih oblikah navaja tudi Pečjak (Pečjak, 2000: 46), ti pari so: b-d, p-b, g-p.  

Pri vidnem razločevanju malih tiskanih črk se pojavlja težava pri podobnih črkah, kot sta 

»b« in »d«. Primer didaktičnega gradiva za razlikovanje enega najbolj kritičnih parov 

glede zamenjevanja po podobnosti oblik (slika 12) prikazuje dve črki, ki sta po navpičnici 

zrcalni. Majhen otrok ju hitreje loči, če jima hkrati dodamo slikovito in smiselno razlago, 
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npr. babica sedi na stolu v obliki črke b, nasproti nje sedi dedek na stolu v obliki črke d. 

Prav tako se beseda »babica« začne na črko »b« in beseda »dedek« na črko »d«. Otrok vidi 

obe sliki skupaj in si tako lažje zapomni, za katero črko gre. 

3.4 Sinteza teoretičnih izhodišč 

Pripravljenost otroka na šolo je odvisna od njegove telesne, osebnostne in funkcionalne 

zrelosti (Horvat, Magajna, 1987: 148). V predšolskem obdobju je primarna vloga 

likovnega izražanja v funkciji pripomočka pri spoznavnem razvoju otroka (Vrlič, 2001: 

12). V šoli so cilji poučevanja usmerjeni konvergentno, veliko je faktografskega znanja, ki 

zavira lateralno mišljenje. Likovna vzgoja v svojih ciljih spodbuja ustvarjalno razmišljanje 

(Kocjančič et al., 2011: 4), saj učenec za uspešno reševanje likovnih problemov išče 

divergentne in nove rešitve. Likovno izražanje otroka spodbuja z aktivno participacijo k 

osebnemu napredku, kritičnemu razmišljanju in celoviti učni izkušnji. To je zelo plastično 

opisal Faxel, ko je dejal, da »z umom svet spoznamo le do polovice, do druge polovice je 

mogoče priti samo z rokami« (Butina, 1997a: 91). Descartes je imel vid za najbolj 

vsestranski čut, pa vendar ga je enačil s tipom, ki je »bolj zanesljiv in manj dovzeten na 

napake kakor vid« (povzeto po Pallasmaa, 2007: 41). Sodobni koncept likovnega izražanja 

je medpredmetno povezovanje z likovno interpretacijo, saj tak način spodbuja 

intenzivnejše razumevanje in doživljanje pojmov (Kocjančič et al., 2011: 26). Razvoj 

likovnega izražanja in opismenjevanja mnogi avtorji opisujejo kot vzporedna pojava. Prva 

faza likovnega razvoja in razvoja pisanja se npr. začne s fazo čačk. Podobnosti so še 

drugje. Poimenovanja posameznih stopenj likovnega razvoja različnih avtorjev (Arnheim, 

1998, Lowenfeld in Brittain, 1987, Belamarić, 1986, Vrlič, 2001) temeljijo na podobnosti 

narisanih predmetov. Muhovič (1990: 13) opozarja na pomanjkljivosti takega pojmovanja 

likovnega razvoja, saj preveč poudarja »primerjanje po podobnosti med narisano podobo in 

njenim realnim modelom v stvarnosti«, manjka pa razumevanje strukturne oz. oblikovne 

logike otroških likovnih formulacij. Stopnje razvoja pisanja (Clay, Sulzby, Gentry, 

Ferreiro, Teberosky) se prav tako opirajo na vidne dejavnike, glede na to, kako je otrok 

sposoben zapisovati temeljne elemente, alfabetske simbole (Grginič, 2005: 99). Razlika je 

v tem, da ima najvišja stopnja pisanja (zraven organizacije misli) en namen, to je pravilen 

slovnični zapis, pri likovnem izražanju pa ne moremo govoriti o eni pravilni rabi likovnih 

elementov, prav nasprotno, želimo doseči čim bolj raznoliko uporabo. Opismenjevanje 

poleg usvajanja pisanja združuje tudi usvajanje branja. Različne modele razvoja branja so 

razvili številni avtorji, na primer Gray, Frith, Marsh, Chall, Ehri (Kennedy et al., 2012, 

Zrimšek, 2003). Pri pisanju in branju ne gre za ločena procesa, temveč sta med seboj 

soodvisna. Magajna (1994: 113) pravi, da je za pisanje potrebno natančnejše analiziranje 

odnosov med črkami in glasovi, za branje pa je potrebna višja raven kontrole. Kognitivno 

gledano pa sta obe ravni enakovredni.  
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Pri procesu opismenjevanja so ključne tri komponente (Pečjak, Potočnik, 2011: 67): 

poznavanje črk (vizualna diskriminacija oz. vidno razločevanje črk), uporaba podpornih 

ključev pri dekodiranju (grafofonetični, semantični, sintaktični ključ) in fonološko 

zavedanje (glasovno razločevanje diskriminacija). Z likovnega stališča je relevantna ravno 

vizualna diskriminacija simbolov, ki je ni mogoče meriti brez glasovne diskriminacije, (da 

otrok poimenuje prepoznano črko). Prepoznavanje grafičnih simbolov otrok se vidi v 

natančnosti identifikacije in rekognicije črk (povezava črka-glas). Butina pravi (1997b: 

102), da so črke »vidni-simbolni znaki, ki pomenijo glasove. /…/ Njihov pomen je berljiv 

iz njihove vizualne strukture. Črka A pomeni glas [a], dokler ohranja svojo vizualno 

zgradbo: zgoraj združena dva kraka, ki ju nižje povezuje tretji«. Likovno gledano je 

vizualna diskriminacija sposobnost oblikovne analize konstrukcije črke na osnovne likovne 

elemente in likovne spremenljivke ter odkrivanje odnosov med njimi (Arnheim, 1998, 

Kandinsky, 1985, Butina, 1997a). S spreminjanjem likovnih značilnosti in ohranjanjem 

osnovne konstrukcije črk lahko tvorimo novo tipografijo – družino abecednih znakov, saj 

»črka A kljub spremenjenim likovnim značilnostim ohranja pomen glasu [a]« (Butina, 

1997b: 102). Na podlagi vizualne segmentacije alfabetskih simbolov je Gibson izdelal 

model razločevalnih vidnih značilnosti alfabetskih simbolov (povzeto po Eriksen, 1974: 

554–570). S tabelo kombinacij je razčlenil vse črke na osnovne elemente, ki označujejo 

specifično lastnost posamezne črke glede na lastnosti: usmerjenost ravne črte (vodoravno, 

navpično, diagonalno levo ali desno), oblike krivulj (zaprte, odprte navpično ali 

vodoravno), križanje črt, simetričnost in orientacijo levo ali desno. Posebna kombinacija 

teh elementov loči eno črko od druge. Številne raziskave opozarjajo na težave otrok pri 

vidnem razločevanju črk med seboj, tako imenovane kritične skupine črk. Pops navaja 

kritične pare, kot so: b-d, p-b, g-p, Pick je zaznal lažje prepoznavanje ravnih črk (I T) kot 

ukrivljenih (S C), Dunn-Rankin je oblikoval skupine: e a s c o / n u m w / b p d / h f l k t i 

(povzeto po Pečjak, 1999: 33). Težave pri asimetričnih oblikah navaja tudi Pečjak (2000: 

43), ti pari so: b-d, p-b, g-p. Pečjakova (1999: 32) navaja ugotovitve Luria, da je praktična 

izkušnja zelo pomembna pri vidni zaznavi in razločevanju oblik, če imajo otroci možnost, 

da vzamejo oblike v roke. 

V Sloveniji je potekala od leta 2006 in 2008 raziskava (pred)bralnih kompetenc otrok ob 

vstopu v šolo, ki je pokazala na razmeroma velike razlike v (pred)znanju otrok na začetku 

1. razreda (Vidmar, Tymms, 2009). Na podlagi Preizkusa temeljnih kompetentnosti otrok 

ob vstopu v šolo PIPS so v prvem mesecu vstopa v prvi razred ugotovili, da kar petina 

otrok (18 %) ni znala prepoznati nobene črke, medtem ko je tretjina otrok (32 %) 

prepoznala skoraj vse črke. Zaradi tako velikih razlik v izhodiščnem znanju je treba pouk 

individualizirati. Likovno ustvarjanje je oblika individualnega dela, saj učitelj vsakemu 

učencu poda individualne korekture in ga usmerja pri nadaljnjem delu. Zanimiv podatek je 

dala raziskava predopismenjevalnih zmožnosti petletnikov (Grginič, 2005: 123), ki je 
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razkrila statistično pomembno razliko grafičnega in fonološkega zavedanja med mlajšimi 

petletniki (rojenimi v prvi četrtini leta) in starejšimi (rojenimi v zadnji četrtini leta). 

Raziskovalno delo na področju izobraževanja v Sloveniji spodbuja Zavod RS za šolstvo, ki 

s strokovno podporo učiteljev raziskovalcev skrbi za izboljševanje kakovost  

izobraževalnih programov, tudi na področju opismenjevanja (Štupnikar et al., 2012). Vse 

več je medpredmetnega povezovanja, saj je večja uspešnost opismenjevanja dosežena s 

celostnim vsebinskim in metodičnim pristopom (Golli et al., 1996: 10). Pomen osebne 

izkušnje in telesnega dela omenja tudi Selan (2010: 376). Pallasmaa (2009: 23) močno 

kritizira prevlado vida v današnji tehnološki kulturi in »vabi k veččutnemu pristopu v 

umetnosti«. Zanj »roka ni le zvesti pasivni izvrševalec namenov, ki jih razvijajo možgani, 

temveč ima lastno intencionalnost, znanje in sposobnosti«. 

Skozi likovno izražanje učenec pride v stik z materijo. Tako ni več zgolj pasiven 

opazovalec (sprejemanje podane vsebine), dobi aktivno vlogo (odkrivanje vsebine), ki mu 

omogoča soustvarjati lasten napredek. Primer učenja z lastno tipno izkušnjo, ki za učenje 

črk že stoletje uporablja posebne didaktične pripomočke (lesene in peščene črke), je na 

primer pedagogika Montessori. Likovno izražanje deluje na razvoj otrok celostno, 

spodbuja ustvarjalno mišljenje, da učenci pridejo do različnih rešitev istega likovnega 

problema. Otrok povezuje svoje znanje v nove oblike razmišljanja in nima strahu pred 

napačnim odgovorom; z lateralnim načinom razmišljanja si upa razmišljati zunaj ustaljenih 

poti. Na primer ob pogledu na simbol črke »M« jo vsak pismen človek poimenuje z glasom 

[m], kar je posledica naučenega faktografskega znanja in noben drug odgovor ni pravilen. 

Če pa pogledamo formo črke »M« oz. kako bi opisali to obliko in odnose med elementi, pa 

dobimo več možnih odgovorov, saj nas nihče ni naučil verbalnega izražanja oblik črk. 

Izvirnost odgovorov pa je odvisna od naše domišljije, sposobnosti lateralnega razmišljanja 

(De Bono, 1990).  
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4 NAČRTOVANJE AKCIJSKE RAZISKAVE 

Pot pravega odkritja ni v odkrivanju novih svetov,  

ampak je v pridobitvi novega pogleda na že obstoječe. 

Marcel Proust  

4.1 Načrtovanje 

Po pregledu teorije je sledilo načrtovanje poteka akcijske raziskave. Najprej smo oblikovali 

osnovni načrt, ki je zajemal glavne sklope raziskave: izbira šole, iskanje sodelavcev, 

pridobivanje dovoljenj in časovna razporeditev aktivnosti. 

4.1.1 Izbira šole 

Merili za izbiro šole za raziskavo izmed vseh 450 osnovnih šol v Sloveniji (MIZŠ, 2015) 

sta bili dve: oddaljenost od kraja bivanja oz. delovnega mesta ter program dela. Izbrali smo 

Osnovno šolo Preserje pri Radomljah. Izbira ni temeljila na oddaljenosti od kraja bivanja, 

temveč glede oddaljenosti od delovnega mesta. V tem primeru je bila oddaljenost idealna, 

saj sem bila v letu raziskave tam zaposlena. Glede programa dela je šola edinstvena v 

Sloveniji. Novost na šoli je neprisilno vodenje po načelih W. Glasserja. Pouk poteka s 

spoznanji teorije izbire, formativnim spremljanjem, konvergentno pedagogiko in vrstniško 

mediacijo. Na šoli so v zadnjih 12 letih izvajali več inovacijskih projektov: Poti do bolj 

učinkovitega pouka / znanja v šoli (2005/2006), Z dobrimi odnosi do kakovostnega pouka 

(2006/2007), Mulc, če ne boš ubogal (2007/2008), Vrstniška mediacija (2010/2011), Z 

dobrimi odnosi do znanja (2011/2012), Globalno opismenjevanje (več na str. 15) in 

konvergentna pedagogika (2013/2014). Inovacijski projekti so dosegli 5. raven razvoja 

novosti in so bili osnova za celotno prenovo učnega načrta (ZRSS, 2016). 

4.1.2 Iskanje sodelavcev 

V prvem razredu delujeta skupaj učitelj razrednega pouka in vzgojitelj, zato je bilo 

ključnega pomena, da najdemo dva sodelavca, ki sta oba pripravljena na sodelovanje. Na 

izbrani šoli so bili v šolskem letu 2014/2015 trije oddelki prvih razredov, to so trije učitelji 

razrednega pouka ter trije vzgojitelji. Na uvodnem sestanku aktiva prvih razredov pred 

začetkom šolskega leta smo prisotnim učiteljicam in vzgojiteljicam predstavili raziskavo. 
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Odziv je bil dober, učitelji so pokazali zanimanje za uvajanje novosti v novem šolskem 

letu in pripravljenost na sodelovanje. Učitelje je zanimalo, kakšne bodo naloge, kdaj in 

kako pogosto se bodo izvajale ter vse v zvezi s poročili ter papirnim delom raziskave, ki 

predstavljajo dodatno časovno obremenitev ob rednem delu. Večino priprav materiala, 

nalog in zapiske opazovanj pripravlja avtor raziskave. Naloga sodelavcev v razredu je 

pomoč ob izvajanju nalog, opazovanje, sodelovanje pri načrtovanju novih nalog v skladu s 

potrebami učencev glede na učno snov ter zaključna analiza dela ob koncu raziskave. 

Sestanek je bil uspešen, saj sta bili dve sodelavki iz istega oddelka, učiteljica Mateja 

Korošec in vzgojiteljica Monika Pogačar, pripravljeni sodelovati. 

4.1.3 Pridobivanje dovoljenj 

Ko je bil opravljen izbor šole, smo najprej pridobili dovoljenje ravnateljice Ane Nuše 

Kern, da se lahko raziskava izvaja na Osnovni šoli Preserje pri Radomljah. Po oblikovanju 

delovne skupine za izvajanje raziskave smo se lotili pridobivanja dovoljenj staršev. Na 

prvem roditeljskem sestanku 1. c razreda v septembru, smo staršem predstavili raziskavo. 

Starše je zanimalo, kakšne bodo naloge, koliko časa se bo raziskava izvajala ter kakšne 

črke se bodo učenci učili – samo tiskane ali tudi pisane. Pojasnili smo, da gre za akcijsko 

raziskavo, kar pomeni, da bomo naloge oblikovali sproti glede na sposobnosti in težave 

učencev v sklopu učnega načrta. Raziskava se na začetku osredotoča predvsem na 

spoznavanje velikih tiskanih črk, sledi uvajanje malih tiskanih črk in ob koncu šolskega 

leta, če bo skupina otrok pripravljena, pa tudi male pisane črke. Ob koncu sestanka so 

starši izpolnili dovoljenja za sodelovanje otrok v raziskavi. Na posebnem obrazcu smo 

pridobili še dovoljenja za zvočno in video snemanje otrok. Prejeli smo vsa dovoljenja 

staršev, vseh 28 učencev v razredu.  

4.1.4 Načrt časovne razporeditve aktivnosti 

V okviru predvidenih treh korakov akcijske raziskave smo se lotili podrobnega načrtovanja 

razporeda dejavnosti skozi celo šolsko leto (preglednica 2). Naredili smo mesečni urnik s 

časovno umestitvijo posamezne dejavnosti. Pri načrtovanju smo upoštevali, kdaj na šoli 

potekajo sestanki aktivov, roditeljski sestanki, konference ter ostale dejavnosti šole. 

 

Ob začetku šolskega leta smo načrtovali predstavitve raziskave, pridobivanje dovoljenj, 

oblikovanje delovne skupine ter poizvedovanje v praksi. V septembru, po prvem 

roditeljskem sestanku, smo načrtovali ugotavljanje sposobnosti vizualnega razločevanja 

oblik in tipnih sposobnosti prvošolcev 1. c oddelka. Sledijo trije koraki akcijske raziskave, 

kjer se vrednotenje predhodne dejavnosti prekriva z načrtovanjem naslednje. Za izvajanje 
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enega akcijskega koraka so predvideni trije meseci. Ob koncu šolskega leta smo načrtovali 

ponovno ugotavljanje sposobnosti vizualnega razločevanja oblik in tipnih sposobnosti. 

 

Preglednica 2: Časovna preglednica razporeditve načrtovanih dejavnosti  

Aktivnosti Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg 

Št. dni pouka  22 18 20 18 20 15 22 18 20 18   

Št. delovnih dni 10 22 18+4 20 18 20 15+5 22 18+3 20 18+3 23 21 
Dovoljenje ravnatelja +             

Dogovor z učitelji + +            

Poizvedovanje v praksi + +            

Predstavitev staršem  +            

Dovoljenja staršev  +            

Test predznanja  +            

1. korak - načrt  + +           

1. korak – izvedba   + + +         

1. korak – vrednotenje     +         

2. korak - načrt     + +        

2. korak – izvedba      + + +      

2. korak – vrednotenje        +      

3. korak - načrt        + +     

3. korak – izvedba         + + +   

3. korak – vrednotenje           +   

Test napredovanja           +   

Sprotna refleksija   + + + + + + + + +   

Analiza raziskave            + + 

 

4.2 Ugotavljanje začetnih sposobnosti  

Testiranje posameznega prvošolca je bilo sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je bil izveden 

individualno, obsegal je 12 nalog. Reševanje individualnega testa je trajalo od 20 do 40 

minut. Drugi del testa je bil izveden skupinsko in je obsegal 5 nalog. Reševanje 

skupinskega dela je trajalo od 20 do 30 minut. Testiranih je bilo 27 učencev od 28 učencev 

v oddelku. Enega učenca ni bilo mogoče testirati zaradi jezikovnih ovir (tujejezični 

učenec), zato se bo v nadaljnji analizi štelo za 100 % število testiranih učencev (27). 

4.2.1 Sposobnost poznavanja črk 

4.2.1.1 Sposobnost vizualnega, fonološkega in tipnega zaznavanja iste besede 

Individualni del ugotavljanja znanja in sposobnosti smo začeli s sklopom poznavanja 

lastnega imena učenca. Naloge so vsebovale kombinacijo vidnega razločevanja črk, 

glasovno razločevanje črk in sposobnosti tipnega zaznavanja oblik črk. Naloge so bile 

pripravljene za vsakega posameznega učenca, saj so se nanašale na njegovo ime. Izhodišče 

za ta sklop nalog je bilo, da vsak učenec pozna svoje ime ob vstopu v šolo in da ni 

diskriminatorno za učence s slabšim poznavanjem črk slovenske abecede. Grafičen prikaz 

vizualnih, fonoloških in tipnih sposobnosti pri zaznavanju iste besede skupaj (shema 3) 

prikazuje, kako so tipne sposobnosti pri posameznem učencu slabše razvite. 
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PREBERI BESEDO: Črke za prvo nalogo vidnega razločevanja so bile natisnjene na papir 

s črno barvo. Vsak učenec je ob pogledu na svoj list v nekaj sekundah ugotovil besedo.  

ČRKUJ BESEDO: V drugi nalogi je moral učenec povedati, katere črke se skrivajo v tej 

besedi. Večina učencev je brez napake povedala vse črke, samo trije učenci pa so se pri 

črkovanju zmotili. Število črk v imenih je bilo od najmanj treh črk do največ devet črk. 

Število črk pri glasovnem razločevanju ni bilo pomembno, saj se je zmotil tudi učenec, ki 

je imel v imenu samo tri črke. Ta naloga je v povprečju trajala pol minute. (Novak, 2015) 

 

Shema 2: Prikazuje vidno, glasovno in tipno razločevanje za vsakega učenca posebej 

 

POTIPAJ BESEDO: Pri tretji nalogi so učenci za reševanje v povprečju potrebovali pet 

minut. Za posameznega učenca smo pripravili tipno tablico, sestavljeno iz premičnih 

ploščic, nalepljenih s črkami iz filca. Črke so bile izbočene in na otip prijetno mehke, 

ploščica pa gladka. Višina črk je bila 45 mm in primerna za tipanje z blazinicami dveh 

prstov hkrati. Učenec je imel zakrit pogled, ko je pred seboj dobil tipno tablico s črkami 

svojega imena. Črke je najprej otipal in nato vsako obtipano obliko poimenoval s črko, ki 

jo je predvideval. Ugotovitve sposobnosti tipnega razločevanja oblik, v našem primeru črk, 

so pokazale, da tipne sposobnosti učencev v korelaciji s sposobnostjo vidnega razločevanja 

občutno upadejo, saj so le štirje učenci od sedemindvajsetih tipno prepoznali vse črke 

svojega imena in štirje učenci nobene. Zgornji grafični prikaz jasno ponazarja razkorak 

med vidno in glasovno diferenciacijo besede na eni strani ter sposobnostjo tipnega 

zaznavanja iste besede na drugi strani. To nalogo so učenci med vsemi nalogami izbrali kot 

najtežjo. Najpogosteje zamenjana črka je A, kar je razumljivo, saj je bila najpogosteje 

uporabljena. Črko A so zamenjevali s črkami: R, I, E, H in R. Naslednja pogosto 

zamenjana črka je K, ki so jo zamenjevali s črkama H in I, črko L pa s črkama E in J. 

Druge zamenjave črk korelirajo z redkejšo uporabo črk. Učenci so zamenjali: J z I, I z J, P 
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z R, O z D, N z L, E s C, D z B, V s K in G s C. Nekaj črk niso uspeli poimenovati, saj se 

jim je zdela oblika pretežka. Preostale črke, ki so jih poimenovali napačno, so si 

konstrukcijsko precej podobne (Novak, 2015). 

4.2.1.2 Sposobnost pomnjenja in poznavanja črk 

Pri sklopu vizualnega razločevanja znakov abecede sta bila pomembna poznavanje črk 

(vizualna diskriminacija oz. vidno razločevanje črk) in fonološko zavedanje (glasovno 

razločevanje oz. glasovna diskriminacija). Velike in male črke tiskane abecede niso bile 

postavljene v abecednem vrstnem redu, ampak naključno. Prav vsi učenci so imeli enak 

vrstni red črk za prepoznavanje. (Novak, 2015)  

Shema 3: Korelacije vizualnega razločevanja velike in male tiskane abecede za vsakega 

učenca posebej 

 

NAPIŠI BESEDO: Prva naloga je bila vaja pisanja po spominu, ki je ugotavljala 

sposobnost vizualnega pomnjenja. Učenci so zapisali besede, ki jih poznajo oz. ki se jih 

spomnijo. Osem učencev se ni spomnilo oz. znalo zapisati nobene besede. Trinajst učencev 

je zapisalo po eno besedo. Pet učencev je zapisalo dve besedi. En učenec je zapisal štiri 

besede po lastni izbiri in bil pripravljen zapisati še kakšno. Učenci so največkrat zapisali 

svoj priimek ali ime drugih družinskih članov in hišnih ljubljenčkov. Gre za besede, s 

katerimi so se pogosto srečevali v tiskani ali prostoročno napisani obliki v domačem okolju 

in vrtcu. Nekateri so znali pravilno zapisati besede (najprej so povedali, katero besedo 

bodo zapisali), medtem ko posameznih črk iz te besede pri naslednji nalogi niso znali 

prepoznati. Razlog za to je verjetno učenje imen, priimkov na pamet, kjer ni treba 

analizirati besed na črke. Nekateri učenci so se pri zapisu zmotili, zamenjali črko, jo 

zrcalno obrnili. 
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MALE TISKANE ČRKE: Pri tretji nalogi vizualnega razločevanja male tiskane abecede 

so učenci potrebovali več časa – v povprečju dve minuti. Male tiskane črke pozna manj 

učencev: samo dva učenca sta poznala vse črke male tiskane abecede, vsaj dvajset ali več 

črk je pravilno prepoznalo le devet učencev in deset ali manj malih tiskanih črk štirinajst 

učencev (dobra polovica učencev). Nobene črke male tiskane abecede ni poimenoval samo 

en učenec. Ugotovitve poznavanja velike in male tiskane abecede govorijo, da je skupina 

učencev zelo heterogena in da bo delo v oddelku treba individualizirati.  (Novak, 2015)  

4.2.2 Sposobnost vizualnega zaznavanja oblik in barv 

V sklopu nalog vizualnega zaznavanja oblik so učenci preizkušali svoj vid z dvema 

detektivskima nalogama: iskanje skritih oblik in določanje prave oblike.  

KONSTRUKCIJA ČRK: Prva naloga je ugotavljala sposobnost o prostorskih predstavah 

črk in je obsegala tri vaje, in sicer ugotavljanje konstrukcije črk: k, g in m. Črke se med 

seboj razlikujejo, tako da se osnovni elementi, kot so: navpičnica, poševnica v levo, 

poševnica v desno, vodoravnica, krivulja v levo, krivulja v desno, izmenjujejo v različnih 

dolžinah in kombinacijah. Pri sestavljanju so učenci za vse tri naloge porabili povprečno 

štiri minute. Na voljo so imeli pet osnovnih oblik elementov – vsaka dolžina in oblika v 

svoji barvi. Vseh elementov je bilo trinajst. Nekatere sestave črk so bile pogostejše (leva 

skica), nekatere so se pojavile samo enkrat (desna skica). Najpogosteje sestavljena črka z 

enako postavitvijo istih elementov je bila črka (k) s kar štiriindvajsetimi ponovitvami (89 

%). Oblika črke k je preprosta oblika iz treh ravnih elementov. Manj pogosti enaki 

postavitvi sta (g) s sedmimi ponovitvami (26 %) in (m) s šestimi ponovitvami (22 %). Črka 

g je zahtevnejša oblika, sestavljena iz treh oblih in enega ravnega elementa; črka m je 

sestavljena iz dveh oblih in treh ravnih elementov. Pri nalogah o prostorski predstavi črk je 

bilo opaziti zrcaljenje oblik, poenostavljanje oblik iz krivulj v ravne črte ter težave pri 

določanju dolžine posameznega konstrukcijskega elementa. To nalogo so učenci med 

vsemi nalogami izbrali za najzabavnejšo nalogo. (Novak, 2015) 

BARVE OBLIK: Pri drugi nalogi gre za vizualno zaznavanje oblik in ugotavljanje 

povezave med osmimi osnovnimi elementi razčlenjevanja črk in šestimi osnovnimi 

barvami. Za navpično ravno črto je največ otrok izbralo vijoličasto barvo in nihče zelene 

barve. Za vodoravno črto je največ otrok izbralo rdečo barvo in najmanj oranžno ter 

vijoličasto. Za poševnico v levo smer se jih je največ odločilo za zeleno barvo in nobeden 

za vijoličasto. Za poševnico v desno jih je največ izbralo rumeno in najmanj oranžno ter 

zeleno. Za krivuljo, obrnjeno v desno, jih je največ izbralo vijoličasto in zeleno barvo, 

najmanj pa modro barvo. Za krivuljo, obrnjeno navzgor, je največ učencev izbralo oranžno 

barvo in najmanj vijoličasto. Za krivuljo, obrnjeno v levo, je največ učencev izbralo 
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oranžno barvo in najmanj modro. Zadnja je bila krivulja, obrnjena navzdol, kjer jo največ 

učencev vidi v zeleni barvi in najmanj v vijoličasti. Torej navpičnica je najpogostejša v 

vijoličasti barvi, vodoravnica v rdeči, poševnica levo v zeleni in poševnica v desno v 

rumeni barvi. Pri krivuljah sta oranžna barva najpogostejši pri krivulji obrnjeno navzgor in 

levo, pri krivulji, obrnjeni navzdol, zelena barva, pri krivulji, obrnjeni desno, pa zelena in 

vijoličasta barva. Pri barvah osnovnih likov je najpogostejša barva kvadrata v modri barvi, 

kroga v oranžni barvi in trikotnika v rumeni barvi.  

 

 
Slika 13: Prikaz najpogostejših ter unikatnih postavitev barvnih elementov 

ISKANJE ČRKE »T«: Tretja naloga ugotavljanja vizualnih sposobnosti je bila iskanje 

velike tiskane črke T, skrite v risbi (shema 5). V risbi je bilo skritih enajst oblik, podobnih 

črki T: ena črka T v besedilu, pet črk T oblikovno sorodnih oblik, ena oblikovno sorodna 

oblika negativnega prostora črke T in štiri oblikovno manj sorodne oblike. Največ učencev 

(8) je vizualno zaznalo po šest oblik (črko T in pet oblikovno sorodnih oblik) – nihče ni 

zaznal štirih oblik. En učenec ni zaznal nobene oblike kljub slikovni predlogi, kakšna je 

črka T; v risbi je ni videl. Nihče izmed učencev ni zaznal več kot sedmih oblik. Trajanje 

reševanja prve naloge je v povprečju trajalo dobro minuto. (Novak, 2015) 

 

 

Shema 4: Prikazuje, koliko oblik 

podobnih črki »T« so prepoznali 

učenci. 

En učenec ni videl nobene oblike, 

tudi črke T v napisu ne, največ 

učencev pa je prepoznalo pet oblik 

podobnih črki »T«. 
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POIŠČI PRAVO SENCO: Četrta naloga vizualnega zaznavanja je bila iskanje prave 

sence narisani figuri. Na voljo je bilo šest različnih možnosti: pet jih je imelo očitno 

deformacijo oblike, ena senca je bila prava. Pravo senco je uganilo petnajst učencev, 

dvanajst učencev pa ni našlo prave sence. Reševanje druge naloge je v povprečju trajalo 

manj kot minuto. Če se z rezultati te naloge navežemo na prvo, opazimo, da je od trinajstih 

učencev, ki so bili pri prvi nalogi vizualnega zaznavanja oblik uspešni (vsaj pet 

prepoznanih oblik črke T), je bilo devet uspešnih tudi pri drugi nalogi iskanja senc. 

(Novak, 2015) 

4.2.3 Sposobnost ustvarjalnega razmišljanja 

Sklop nalog ustvarjalnega razmišljanja mogoče na prvi pogled ne sodi med opismenjevanje 

in je povsem domena likovnega ustvarjanja, vendar imajo tudi pisatelji ustvarjalno žilico, 

nekaj, kar jih dela drugačne od ostalih »besednih mojstrov«. Cilj ugotavljanja 

ustvarjalnega razmišljanja je iskanje tistih učencev z nekonvencionalnimi načini reševanja 

nalog in tistih, ki v navadnih stvareh vidijo več, so inovatorji in imajo bujno domišljijo. 

NA KAJ TE SPOMINJA …: Prva naloga ugotavljanja sposobnosti ustvarjalnega 

razmišljanja je bila nizanje asociacij na preprosto geometrijsko obliko. Dva učenca nista 

dobila nobene asociacije na obliko, šest učencev je oblika spominjala samo na eno 

asociacijo, sedem učencev se je spomnilo na dve asociaciji, osem učencev je dobilo tri 

asociacije, trije so imeli štiri različne asociacije in en učenec kar pet asociacij na isto 

obliko. Zanimivo je, da je 25 od 27 učencev oblika spominjala na črko L.  

Druga zanimiva povezava se vidi, če primerjamo učence s tem, koliko črk velike tiskane 

abecede poznajo in med tem, kakšno sposobnost divergentnega razmišljanja imajo. 

Korelacija ni močna, pa vendar obstaja povezava, da je med tistimi učenci, ki poznajo več 

črk, manj ustvarjalnega razmišljanja oz. različnih odgovorov, kot med tistimi, ki poznajo 

manj črk, kjer so odgovori nekoliko bolj raznoliki. Pri enem učencu je zelo poudarjena 

domišljija, čeprav črk ne pozna veliko, in pri enem učencu, ki pozna vse črke, opazimo 

pomanjkanje domišljije. 

DOKONČAJ RISBO: Drugo nalogo ugotavljanja ustvarjalnega razmišljanja smo 

ugotavljali skupinsko, kjer so učenci šest nedokončanih risbic po svoje interpretirali in 

dokončali. Izvirnost rešitev smo kategorizirali od A do D, kjer je bila A najbolj izvirna 

rešitev in D najmanj izvirna rešitev (zgolj nadaljevanje oblik začete risbe). Nalogo je rešilo 

20 učencev, en učenec je imel zelo ustvarjalne vse rešitve, pet učencev pretežno 

ustvarjalne rešitve in pet učencev je rešilo vse naloge z neustvarjalnimi rešitvami. 
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4.2.4 Finomotorične sposobnosti 

Sklop ugotavljanja finomotoričnih sposobnosti zajema dve nalogi: tipanje s prsti in 

obrezovanje s škarjami.  

POTIPAJ TEKSTURO: Prva naloga tipnih sposobnosti se nanaša na pet vaj tipnega in 

verbalnega prepoznavanja tekstur. Vsak učenec je z zakritimi očmi obtipal pet različnih 

tekstur. Pri vsaki teksturi je posameznik najprej opisal lastnost posamezne površine (kako 

jo občuti), nato še asociacije, na kaj ga spominja oz. kateri stvari, ki jo pozna, je podobna. 

Odgovori učencev so bili raznoliki, saj je tipni občutek za vsakega posameznika drugačen 

(preglednica 3). Kljub temu pogostost odgovorov kaže na določeno lastnost primera 

teksture. Najtežje je bilo učencem povedati, kak je občutek pri dotikanju. Opazili smo, da 

nekateri učenci ne razlikujejo med opisovanjem tipnih občutkov in vidnimi lastnostmi, npr. 

vijugasto (vidni dražljaj) in hribovito (tipni dražljaj). Učencem je bilo težko najti pravo 

besedo, ki opisuje občutek; pogosto so se najprej izrazili s »fajn« in »ni mi všeč«. 

Učencem smo morali zastavljati podvprašanja ali jim navesti primere opisa občutka za 

neko drugo teksturo. Časovno je naloga trajala veliko več časa, kot je bilo zanjo 

predvideno, saj so jo v povprečju učenci reševali pet minut. (Novak, 2015) 

 

Preglednica 3: Seznam besed, s katerimi so prvošolci opisali občutke in asociacije 

različnih tekstur 

 

OBREŽI ČRKO R: Druga naloga ugotavljanja finomotoričnih sposobnosti je bila vaja, ki 

je preverjala ročne spretnosti pri izrezovanju oblike črke R, ki ima ravne in oble oblike ter 

odprtino. Pri finomotorični vaji se je preizkusilo 21 učencev. Natančnost izvedene naloge 

smo prav tako kategorizirali v štiri skupine od A do D, kjer je A najbolj natančna izvedba. 

Med najbolj natančnimi je bil en učenec, v kategoriji B sedem učencev, v kategoriji C 

deset učencev in v kategoriji D trije učenci.  



Načrtovanje akcijske raziskave 

 

66 

 

Pri zajčku in R je bilo šest učencev v isti kategoriji spretnosti, pri enem učencu pa je bila 

izrazita razlika (prva naloga A, druga D).  

4.2.5 Grafomotorične sposobnosti 

Sklop ugotavljanja grafomotoričnih sposobnosti je sestavljen iz treh nalog: sledenje črti z 

različno dinamiko, prepisovanje besede in prerisovanje oblik. Vse naloge se ukvarjajo z 

ugotavljanjem stopnje sposobnosti obvladovanja pisala. 

SLEDI ČRTI: S prvo nalogo sledenja črti smo ugotavljali grafomotorične spretnosti 

učencev. Natančnost izvedene naloge smo kategorizirali s črkami od A do D, pri tem 

kategorija A pomeni največjo natančnost sledenja svinčnika po črti, kategorija D pa 

pomeni najmanj natančen zapis. Vajo je delalo 21 učencev. En učenec je bil zelo natančen, 

s svinčnikom mu je popolnoma uspelo slediti veliki dinamiki črte. Malo manj natančnih je 

bilo sedem učencev, ki so dokaj natančno sledili različno usmerjenim ravnim črtam, manj 

natančni pa so bili pri dinamičnih zavojih. Precej nenatančnih je bilo deset učencev, ki niso 

uspešno sledili vsem ravnim črtam. Zelo nenatančni so bili trije učenci, ki so neuspešno in 

nenatančno sledili vsem oblikam črt, tudi pri ravnih črtah, ki potekajo od leve proti desni 

ne. 

PREPIŠI IME: Pri drugi nalogi je imel učenec na listu zapisano svoje ime z velikimi 

tiskanimi črkami. Po tem, ko ga je glasno prebral in črkoval, ga je s svinčnikom prepisal. 

Vaja nikomur ni povzročala večjih težav in očitno je bilo, da so se s svojim napisanim 

imenom že večkrat srečali. Nekateri so pogosteje pogledovali na list, kjer je bilo njihovo 

ime zapisano, nekateri so ga zapisali na pamet, spet drugi so se dlje časa ukvarjali z 

zapisom posamezne črke. 

PRERIŠI PRAVOKOTNIK: Tretja naloga je bila: prerisovanje oblik v pravokotnikih. 

Ugotavljanje orientacije na listu je bilo sestavljeno iz treh nalog, kjer je vsak učenec skušal 

čim bolj identično prerisati elemente iz predloge v kvadratku v prazen kvadratek. Prva 

vaja je imela v zgornji polovici kvadratka črtkan krogec in v spodnji polovici prazen daljši 

pravokotnik. Druga vaja je imela v sedišču krogec, iz katerega sta v spodnja vogala 

izhajali dve ravni črti, v zgornja vogala kvadrata pa dve vijugasti črti, v sredini nastalih 

likov so bile tri pike. Zadnja vaja je vsebovala tri sklenjene črte organsko zakrivljenih 

oblik, podobni meduzi, packi in ptiču.   
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5 PRVI AKCIJSKI KORAK 

Po temeljiti analizi individualnega ugotavljanja začetnega znanja in sposobnosti 

prvošolcev smo po jesenskih počitnicah začeli prvi akcijski korak. Likovna umetnost je 

bila na urniku ob četrtkih 3. in 4. šolsko uro, slovenščina pa vsak dan. Načrt je bil, da čim 

več nalog izvedemo ob četrtkih. Naša pričakovanja so bila:  

 da bomo pripomogli k lažjemu poteku pouka likovne umetnosti in slovenščine, 

 da bo sodelovanje neke vrste izobraževanje, da se vsaka učiteljica nauči nekaj novega, 

 da bom predstavila različne likovne tehnike in bomo spoznavali nove materiale, 

 da bomo preizkušali različne tehnike poučevanja z namenom združevanja frontalne 

oblike učenja opismenjevanja s praktičnim delom likovnega ustvarjanja.  

Prvi akcijski korak je bil namenjen spoznavanju dela v prvem razredu. V prvem koraku 

smo izvedli likovne naloge, za katere so se ideje razvijale med prebiranjem literature in ob 

opazovanju dela pri pouku slovenščine in likovne umetnosti. Ideje za naloge so bile 

spontane, med seboj nepovezane, vendar med učenci sprejete z navdušenjem. Večinoma so 

izhajale iz neke snovi, ki je bila glavna tematika določenega tedna. V prvem koraku smo 

razreševali tudi veliko logističnih težav, se spoznavali med seboj in gradili na zaupanju. 

5.1 Načrtovanje dela in usmeritve 

Za izvedbo prvega akcijskega koraka je bilo potrebno veliko usklajevanja urnikov treh 

učiteljic: razredničarke v prvem razredu, vzgojiteljice v prvem razredu ter učiteljice 

likovne umetnosti na predmetni stopnji glede na predviden plan izvajanja dejavnosti 

(preglednica 4).  

 

Preglednica 4: Predviden plan izvajanja koraka je bil v sredini oktobra 

Aktivnosti Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg 

1. korak – načrt  + +           

1. korak – izvedba   + + +         

1. korak – vrednotenje     +         
 

Stvar dogovora je bila v štirih ključnih vprašanjih:  

 Koliko ur na teden/mesec bo izvedenih glede na temo, material in cilje nalog? 

 Kako bodo potekale ure, katere naloge bomo izvajali ter kakšne so zadolžitve za 

vsakega prisotnega učitelja? 

 Kakšna bo vsebina ur, katere materiale bomo pripravili in uporabili? 



Prvi akcijski korak 

 

68 

 

 Poiskati, kateri cilji so primerni za medpredmetno povezovanje. 

Prvi mesec delo v prvem razredu poteka v smeri spoznavanja učencev, učiteljice in 

vzgojiteljice, razreda in šole ter razrednih pravil. V tem času so potekale priprave na 

naloge za začetno ugotavljanje sposobnosti učencev ob vstopu v šolo. Dober mesec po 

začetku šolskega leta sta me učiteljica in vzgojiteljica predstavili svojim prvošolcem. V 

dobrih dveh tednih sta sodelovali pri začetnem ugotavljanju sposobnosti, ki bodo koristne 

pri končnem ugotavljanju napredka ter tudi pri individualnem opisnem ocenjevanju 

prvošolcev. Učenci so me toplo sprejeli kot tretjo učiteljico.  

Sledilo je iskanje učencev s težavami. Po izvedenem začetnem ugotavljanju sposobnosti 

učencev sem se z učiteljico in vzgojiteljico pogovarjala o težavah, ki jih opažajo pri 

posameznih učencih, o večjih odstopanjih v znanju od povprečja, o drži pisala, o 

grafomotoriki, vztrajnosti učencev. Zanimivo je bilo primerjati njuna opažanja po dveh 

mesecih opazovanja otrok ter moja opažanja individualnega pogovora s prvošolci ob 

nalogah. Določene lastnosti so se popolnoma ujemale in so se hitro pokazale, kar mi je 

dalo zagon za nadaljnje delo, druge se niso pokazale tako zelo očitno in je bilo treba 

razmisliti, s kakšnimi nalogami bi prišle do izraza tudi te lastnosti učencev.  

5.1.1 Spoznavanje organizacije dela 

5.1.1.1 Risanje in obrezovanje – celopostavni avtoportret 

Prva naloga je bila risanje in obrezovanje celopostavnega avtoportreta. Vsak učenec je 

narisal sebe z barvnimi svinčniki in nato avtoportret obrezal s škarjami. Naloga je trajala 

dve šolski uri. Učiteljica je najprej učencem razlagala o portretu in avtoportretu. Asociacije 

učencev so bile povezane tudi z avtomobili. Naloga je potekala dve šolski uri. Operativni 

cilji te naloge so bili: 

 LUM: vaja risanja, rezanja, urjenje v opazovanju, usvajanje novega izrazoslovja 

 SLO: vaja drže svinčnika, vaja izražanja, pravilna uporaba izrazoslovja 

Zame je bila takšna ura zelo zanimiva, ker je na predmetni stopnji, kjer poučujem, znanje 

učencem večje in potek ure drugačen. Moja naloga ti dve uri je bila opazovanje in pomoč 

učencem, ki so imeli težave z obrezovanjem, takšnih je bilo kar nekaj. Nadzorovano 

vihtenje škarij je ena pomembnejših spretnosti v prvem razredu, ki ga učenec potrebuje 

tako za likovno umetnost kot slovenščino in druge predmete. Nekateri učenci so bili 

nezadovoljni s svojim obrezovanjem, zato jih je bilo treba spodbujati, da dokončajo delo. 
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Slika 14: Nekaj primerov narisanih in obrezanih avtoportretov učencev (lasten vir) 

Največ težav so imeli učenci z obrezovanjem ostrih vdolbin, negativnega prostora (med 

rameni in glavo, pod pazduho, okoli ušes), najmanj težav pa z obrezovanjem oblačil, saj so 

bile tam linije za obrezovanje ravne ali zaobljene. Vsak je svoj portret podpisal na zadnji 

strani. Portrete so na koncu razstavili na tablo in se o njih pogovorili. Vsebina vrednotenja 

je obsegala različne velikosti figur, različnih lastnosti ljudi in oblačil (slika 14).  

5.1.1.2 Modeliranje iz plastelina – sadje 

Druga naloga je bila modeliranje plastelina in izdelava sadja. Ta naloga je bila učencem 

bolj zabavna. Rdeča nit tistega tedna je bila zdrava hrana, zato je učiteljica pripravila 

veliko slikovnega materiala in nekaj pravega sadja, da so ga učenci vodeno opazovali. Ves 

čas so imeli učenci pred seboj na tabli tudi zapisane besede barv in sadja z velikimi, 

malimi in pisanimi črkami (slika). Naloga je potekala dve šolski uri. Operativni cilji te 

naloge so bili: 

 LUM: vaje za spretne prste, urjenje v opazovanju 

 SLO: vaje za spretne prste, vaja izražanja 

  

Slika 15: Listki z napisi barv in sadja ter nekaj izdelkov enega učenca (lasten vir) 
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Najprej smo pripravili podloge ter plastelin, vsak učenec si je izbral eno vrsto sadja, ki bi 

ga želel oblikovati. Učiteljice smo dajale učencem individualne korekture v smislu oblike, 

barve in ostalih podrobnosti na izbranem sadju. Hitri učenci so oblikovali več vrst sadja. 

Težave, ki smo jih opažale, so bile v samem materialu – plastelinu različnih proizvajalcev, 

nekateri so bili lepljivi ob dolgotrajnem gnetenju, nekateri so hitro pokali in se drobili. Ob 

reševanju težav z materialom smo prišle do rešitve mešanja materialov in barv, do učinka 

marmoriranja in mešanja odtenkov.  

Po končanem oblikovanju so učenci zlagali svoje sadje s podlogo pred tablo na tla, da so si 

ga lahko skupaj ogledali. Opazovali so podobnost oblikovanega sadja s pravim sadjem, 

raznolikost dveh izdelkov iste vrste sadja in ugotovili, da so bili izdelki raznoliki, kljub 

temu da so oblikovali isto vrsto sadja (slika 15). 

5.1.2 Uvajanje novih likovnih tehnik 

5.1.2.1 Gnetenje plastelina – »piši briši« tablica 

Po štirih urah opazovanja ter sodelovanja pri urah likovne umetnosti in slovenščine ter 

nekaj dodatnih hospitacijah pri ostalih urah sem bila pripravljena samostojno voditi 

naslednjo nalogo. Najbolj me je skrbel uvod v uro, saj je bilo pred mano mnogo mlajše 

občinstvo, kot sem ga vajena.  

Prva naloga uvajanja novih tehnik je bila gnetenje plastelina in izdelava »piši briši« 

tablice«. Ideja za tretjo nalogo je nastala takoj po zaključku druge naloge. Tako gnetljiv 

material, kot je plastelin, bi lahko uporabili na nekoliko drugačen način, ne za modeliranje, 

ampak za vajo triprstnega prijema in na koncu za izdelavo tablice piši briši, ki bi jo učenci 

lahko uporabljali za risanje in pisanje. Najprej smo preizkusili različne vrste plastelina, da 

bi ugotovili, ali se drobijo, lepijo na prste in ali so ob daljšem gnetenju dovolj mehki. 

Potem smo pripravili barvne šeleshamerje manjše dimenzije, približno 15 x 15 cm ter 

barven plastelin. Naloga je potekala dve šolski uri. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: vaje za spretne prste, oblikovanje geometrijskih teles, urjenje v opazovanju 

 SLO: triprstni prijem, vaja izražanja, inovativni način pisanja 

Na začetku ure sem pokazala, kaj bomo naredili in demonstrirala, kako se uporablja tablica 

»piši briši«. Učenci so bili navdušeni, led je bil prebit in lahko sem sproščeno nadaljevala. 

Vsak učenec je dobil enak del plastelina. Plastelin smo gnetli s tremi prsti: palcem, 

kazalcem in sredincem. Najprej smo ga gnetli z desno roko tako dolgo, da smo začutili 

rahlo bolečino. Nekatere učence je začelo boleti pri palcu, nekatere zunanja stran dlani, 

nekatere zapestje. Razložila sem, da to pomeni, da je vsaka roka različno spretna in 

razgibana. Potem smo vajo ponovili še z levo roko. Ugotovili smo, da imamo desničarji 
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bolj razgibano desno roko, levičarji pa levo. Po nekaj minutnem gnetenju se je naš plastelin 

precej segrel, zato smo naredili preizkus in potipali plastelin iz embalaže. Razlika v 

temperaturi je bila očitna. Razložila sem, da je energija naših prstov segrela plastelin. 

Naslednjih nekaj nalog se je nanašalo na osnovna geometrijska telesa, ki jih lahko 

povežemo tudi z matematiko. Prva vaja je bila izdelati kroglo, nato iz krogle valj in iz valja 

stožec. Druga vaja je bila spet zgnesti kroglo, iz krogle narediti kocko in iz kocke kvader 

(slika 16).  

 

 Slika 16: Način gnetenja in geometrijski liki, ki smo jih oblikovali (lasten vir) 

 

Slika 17: Prikazan je postopek nanašanja plastelina na podlogo (lasten vir) 

Potem smo nadaljevali z izdelovanjem tablic. Vsak je dobil svojo barvno podlogo. Najprej 

sem demonstrirala, kako odtrgati droben košček segretega plastelina in ga na tanko 

raztegniti oz. razmazati po podlogi ter pri tem paziti na to, da ob robu ostane viden okvir 

podloge. Učenci so začeli z mazanjem plastelina po podlogi (slika 17). Imeli so različne 

težave. Nekateri učenci so naenkrat mazali prevelik del plastelina, ki se je na podlogo 

prijemal na debelo in ga je hitro zmanjkovalo. Drugi učenci so uporabljali različne prste za 

mazanje, ki so prinesli neenakomeren nanos plastelina. Najboljša metoda je s palcem 

odrivati plastelin od sebe (kot bager, ki rine sneg), da se lepo, na tanko razmaže. Ko je imel 

vsak učenec svoj del plastelina razmazan na podlogi, smo razdelili »pisala« (zobotrebce ali 

nabodala). Učenci so se na tablice podpisovali in risali in pisali.  
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Koristna stran tablice je, da je za večkratno uporabo, saj se plastelin ne strdi, in da zmanjša 

uporabo papirja za drobne risbice učencev. Tablico so uporabljali v šoli za vajo 

prepisovanja novih besed. Naloga je uspela, učiteljica in vzgojiteljica sta bili presenečeni 

nad uporabnostjo plastelina in tudi sami zraven izdelali svojo tablico. 

5.1.2.2 Tekstura in material – inicialka 

Naslednja naloga je bila spoznavanje tekstur in izdelava inicialke. Ideja za to nalogo je 

nastala pri hospitacijah, ko smo z učiteljico in vzgojiteljico ugotavljale, da učencem 

manjka izrazoslovje za naštevanje različnih materialov in tekstur pri obravnavanju 

jesenskih tem. Tako smo pripravili nekaj različnih kosov tekstur iz materialov, ki se z 

lahkoto obrezujejo. Učenci so imeli ravno ta dan fotografiranje, zato sem v praznem 

razredu vsakemu učencu na mizo pripravila osnovne pripomočke – nekaj različnih tekstur 

in risalni list. Ko so se vrnili, smo začeli z ustvarjalnim delom. Naloga je potekala dve 

šolski uri. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: razvijanje tipnih sposobnosti, vaja rezanja in sestavljanja, oblikovanje oblike 

črke, urjenje v opazovanju 

 SLO: usvajanje izrazoslovja, razumevanje strukture črke 

 

Slika 18: Prikazuje proces izdelovanja inicialk z različnimi teksturami (lasten vir) 

Najprej smo se pogovarjali o teksturah in površinah. Najbolj znana tekstura je kožušček 

hišnih ljubljenčkov, takoj zatem pa mehke plišaste igrače. Ostale teksture so jim bile manj 

znane. Iskali smo različne teksture po razredu in na svojih oblačilih. Potem smo potipali 

pripravljene teksture na mizah in povedali, kakšen je občutek ob dotiku. Povedala sem, da 

bomo iz tega materiala sestavljali prvo črko svojega imena, ki jo imenujemo inicialka. 

Pokazala sem primer sestavljanja črke za svoje ime. Vsak je poznal prvo črko svojega 

imena, zato smo začeli rezati in sestavljati (slika 18). 
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Težave so se pojavljale kar na začetku, ko so učenci narezali ozke dolge trakove iz 

pripravljenega materiala in jih postavili v obliko prve črke svojega imena. Navodila je bilo 

treba prilagoditi in dopolniti, da črka ni sestavljena samo iz tanke črte, ampak ima neko 

debelino. Eno črto pri črki lahko sestavljata dva ali trije trakovi, pa bo črka še vedno ostala 

enaka črka, le da bo oblika črke bolj zanimiva. Trakovi so lahko tudi kratki kot kocke ali 

kamenčki, iz katerih sestavimo črke. Potem je delo steklo nekoliko drugače, učenci so 

material rezali na manjše koščke in sestavljanje črk je postalo bolj zanimivo. Nekateri 

učenci so imeli črke zelo majhne, zato smo jim svetovale, da izkoristijo celoten list papirja 

in jo povečajo. Zanimalo jih je, kako obrnejo list papirja, kar je bilo odvisno od tega, ali je 

črka bolj visoka ali široka. Potem so koščke zalepili na list papirja in jih pustili, da se 

posušijo. Ob koncu smo želeli suho črko prekriti z novim tankim listom papirja ter jo 

podrgniti in tako poudariti teksturo in obliko oblikovane črke. Poskusno so podrgnili nekaj 

črk, vendar učenci niso bili natančni in tekstura ni prišla do izraza. Tudi lepilo pri črkah se 

je sušilo počasi, zato smo ta del naloge opustili.  

5.1.3 Preučevanje različnih sposobnosti 

5.1.3.1 Tipanje tekstur – izrazoslovje 

Zanimalo nas je, kakšne so sposobnosti učencev pri poznavanju tekstur, tipanju in 

izražanju. Pri tej nalogi gre za nekakšno nadaljevanje oz. nadgradnjo četrte naloge. Za 

učence smo pripravili stojnico različnih tekstur, predvsem blaga in embalaže. Tipali smo 

različne vrste blaga – kosmato krzno, gladko usnje, vzorčasto blago s potiskom in teksturo, 

zmečkano blago, kockasto umetno maso proti drsenju in reliefno plastično embalažo. 

Naloga je potekala 45 min. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: Razvijanje tipnih sposobnosti 

 SLO: Usvajanje izrazoslovja 

Ta ura ni bila navadna ura, ampak prilagojena individualnemu delu, ki se je prepletalo z 

igro učencev. Pri stojnici so se tako izmenjevale manjše skupine učencev. Z učenci smo se 

pogovarjali o tem, kaj čutijo, ko obtipajo določeno teksturo. Naštevali so izraze, ki jih 

poznajo in veljajo za posamezno teksturo. Nekateri so zaprli oči in ugibali, katero teksturo 

držijo v rokah.  

5.1.3.2 Grafomotorične vaje – sledenje črti 

Naslednja naloga so bile grafomotorične vaje sposobnosti sledenja črti. Pri razmišljanju 

o nadaljnjih nalogah smo kot šesto nalogo izvedli grafomotorične vaje, ki so dokaj 

običajna naloga v prvem razredu, kjer učiteljice pripravijo delovne liste, kjer učenci 

nadaljujejo zaporedje ali s svinčnikom skušajo slediti črtkani črti. Mi smo se osredotočili 
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predvsem na sledenje črti in drži svinčnika prvošolcev. Naloga je potekala 45 min. 

Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: vaja drže svinčnika, urjenje v opazovanju 

 SLO: triprstni prijem, urjenje kontrole zapestja 

Ob reševanju nalog učencev smo učiteljice opazovale držo svinčnika, držo telesa in način 

sedenja za mizo ter evidentirale desničarje in levičarje. Nekajkrat smo nalogo ustavili in 

frontalno pred razredom pokazali pravilno držo svinčnika. Učiteljica mi je povedala, da 

tudi po treh mesecih pouka daje takšna navodila učencem še zelo pogosto. Tako je nastala 

ideja za sedmo nalogo. 

5.1.4 Preučevanje odziva na drugačne metode dela 

5.1.4.1 Vbadanje vzorca – snežinka 

Preizkušali smo odziv učencev na drugačne metode dela z nalogo vbadanja vzorcev in 

izdelave snežink. Pri tej nalogi je šlo za pravilno držanje pikala, ki je podobno držanju 

svinčnika ali barvice, le da nepravilna drža pikala ne daje rezultatov – ne prebada lista. 

Naloga je potekala dve šolski uri. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: urjenje kontroliranja roke, natančnost izvedbe, črka kot likovni element, 

spoznavanje vzorca 

 SLO: vaje za zapestje, triprstni prijem, uporabna vrednost črk, pisanje voščila 

Material za ustvarjanje je bila ergonomsko oblikovana bucika – v našem primeru pikalo, 

mehka podloga iz filca, dve sponki za pritrditev predloge, vzorci predloge sestavljeni iz črk 

z zrcaljenjem – ustvarjanje krožnega vzorca. Najprej smo se pogovarjali o črkah, kje jih 

srečamo, za kaj jih uporabljamo. Najbolj pogost odgovor je bil za pisanje in branje. 

Pogovor se je razvijal v smeri, da lahko iz črk tudi kaj izdelamo. Pripravili smo več 

različnih vzorcev zrcaljenja črk, kjer so učenci uganjevali, katera črka se skriva v vzorcu.  

Potem so si izbrali vzorce, najraje bi imeli vzorce iz prve črke svojega imena, vendar jim 

niso bili tako všeč. Najlepši in najpogosteje uporabljen vzorec je bil iz velike tiskane črke 

A in K. Vsak učenec je dobil material potreben za delo ter si izbral svoj vzorec. Vzorec 

smo z dvema sponkama pritrdili na podlogo iz filca, učenci pa so začeli vbadati bucike po 

črti vzorca (slika 20). Ko so prebodli celoten vzorec, smo list obrnili na belo stran, kjer nas 

je pričakala reliefna površina, prijetna na otip, ki je spominjala na Braillovo pisavo.  

Na posebni mizi smo pripravili barvni tuš, kjer so učenci s čopičem natančno nanašali 

modro barvo po črtah vzorca. Barvni tuš je počasi pronical skozi odprtinice na drugo stran 
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lista in ustvaril nežen kristalni videz snežink, ki smo ga potem uporabili za decembrske 

voščilnice. Postopek nastajanja snežink je bil popolnoma nepredvidljiv in je kljub 

simetrični osnovi presenetil, koliko modre barve je pronicalo na drugo stran. Nekatere 

učenke niso razumele, zakaj niso vse snežinke enake, če pa so jih delale na enak način. 

Sam postopek nastajanja snežink je bil za večino poln pričakovanja, kdaj se bo modra 

barva pojavila, koliko barve bo prišlo na drugo stran in kdaj se bo ustavila. Učenci so 

potem razglabljali, zakaj je prišlo do takšnih razlik v nastajanju snežink (slika 19). 

Razložila sem, da so nekatere prebodene luknjice premajhne – premalo prebodene, 

nanašanje tuša nenatančno, z razredčeno barvo. 

 

Slika 19: Postopek vbadanja vzorca in končni izdelek snežinke iz črk »A« (lasten vir) 

 
  

Slika 20: Utrinki izdelovanja snežink od vbadanja do končnega izdelka (lasten vir) 

Potem smo pripravili kartončke in jih prepognili za izdelovanje voščilnic. Posušene 

snežinke smo prilepili na prvo stran voščilnic. Učiteljica je razložila, kako pišemo 

novoletna voščila, nato so primer voščila učenci s table prepisali na svojo voščilnico. 

5.1.4.2 Šivanje in vbadanje – hišni copati 

Naslednja naloga je bila šivanje in vbadanje ter oblikovanje hišnih copat. Učenci so 

najprej obrezali podplat in zgornji del copata, sešili oba dela skupaj s šivanko in volno ter 

copat unikatno poslikali. Najprej so učenci narisali podplat in vrhnji del copata s pomočjo 

šablone in ga obstrigli. Na zgornji del copata so učenci narisali unikatno poslikavo, ki bi jo 
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želeli imeti na copatih. Vmes smo učiteljice vse obstrižene dele ob robu naluknjale z 

luknjači. Naloga je potekala tri šolske ure. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: urjenje in kontroliranja roke, natančnost izvedbe, unikatnost poslikave 

 SLO: triprstni prijem, vaje za zapestje 

 
 

Slika 21: Končani copati razstavljeni pred razredom (lasten vir) 

Učenci so morali za domačo nalogo prinesti šivanko z velikim ušesom in raznobarvno 

volno. Material so pripravili na mize, volno so narezali na približno en meter dolžine in jo 

vtaknili v šivankino uho. Nekateri so bili pri vtikanju volne bolj spretni, drugi manj, 

nekateri učenci pa so nenatančno odrezali volno, zato smo učiteljice pomagale. Ko smo 

imeli vsi pripravljeno orodje za šivanje, smo najprej šivali z eno barvo volne v eno smer, 

nato z drugo barvo volne v drugo smer. Na koncu smo izdelke razstavili na hodniku pred 

učilnico (slika 21). 

5.1.4.3 Skupinska vaja v parih – črke tipanke 

Zadnja naloga je bila vaja v parih s šivanimi črkami. Odločili smo se, da jo izvedemo v 

manjši skupini. Izbrali smo skupino otrok, pri kateri smo opazili, da imajo slabše razvite 

grafomotorične in finomotorične spretnosti ter so sramežljivi. Naloga je potekala 45 min. 

Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: urjenje tipnih sposobnosti, razumevanje konstrukcije črke, sestavljanje skulptur, 

delo v paru 

 SLO: zabavanje s črkami, sestavljanje črk, sestavljanje besed 

Oblikovali smo skupino šestih otrok, dveh fantov in štirih deklic. Nalogo smo izvedli v 

kabinetu. Osnovni material za izvajanje naloge so bile velike tiskane črke slovenske 

abecede. Sešili smo jih iz barvnega filca in napolnili z mehko peno. Večino črk sem sama 
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sešila in pripravila, nekaj črk so pomagali sešiti učenci višjih razredov. To je bila najbolj 

zahtevna naloga za pripravo delavnice, saj smo za šivanje črk potrebovali kar 20 ur dela.  

Sam potek delavnice ni bil vnaprej natančno opredeljen, ampak se je sproti razvijal (slika 

22). Ko sem z učenci vstopila v kabinet, kjer še nikoli prej niso bili, je že to zanje 

pomenilo nekaj novega. Z menoj so iz razreda odšli z velikim veseljem, nekateri so bili 

razočarani, ker jih nisem izbrala. Pokazala sem jim zabojček s šivanimi črkami in 

navdušeni so začeli brskati za črkami, s katerimi bi sestavili svoje ime. Nekaj pogostih črk 

je sicer bilo dvojnih in trojnih, pa vendar ne dovolj, da bi vsak izmed njih napisal svoje 

ime. Potem so začeli iz preostalih preprostih črk sestavljati druge črke, npr. iz dveh I-jev je 

nastal T, Ko je začetno navdušenje pojenjalo in je vsak uspel napisati svoje ime, sem lahko 

razložila, kaj bomo počeli. 

Naša naloga je bila delo v parih. En učenec zatisne oči, medtem ko mu drugi učenec v dlan 

položi eno črko. Naloga prvega učenca je, da skuša s tipanjem ugotoviti, za katero črko 

gre. Pri tipanju lahko črko poljubno obrača in vrti, da ugotovi, katera je prava stran – 

zrcaljenje črke, kako je črka pravilno obrnjena – kje je zgoraj in kje spodaj. Naloga 

drugega učenca je bila, da pove, kdaj je ugotovljena črka napačna in kdaj pravilna. Ko prvi 

učenec ugotovi pravo črko, vlogi zamenjata. Učenci so z veseljem ugibali črke. Predlagala 

sem tudi menjavo parov, vendar dva fanta nista želela sodelovati z dekleti.  

 

Slika 22: Utrinki iz delavnice, sestavljanje besed, ugibanje črk in grajenje skulptur 

(lasten vir) 

Ko so se učenci naveličali igre v parih, so lahko zapisovali besede, ki so se jih spomnili. 

Na začetku smo že zapisovali svoja imena, zdaj so bili na vrsti bratci in sestrice. Naša ura 
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se je bližala koncu, zato sem pokazala, da lahko iz šivanih črk sestavljamo tudi skulpture – 

kipe. Njihova naloga je bila izbrati takšne črke, da se lahko med seboj oprimejo in 

zagozdijo, da skulptura ne razpade in da je stabilna. Imeli smo tudi tekmovanje, komu uspe 

zgraditi najvišjo skulpturo – stolp. Pri rokovanju s črkami so morali biti previdni, da črk 

niso poškodovali ali razparali.  

Po delu s sramežljivimi prvošolci v manjši skupini, ki so se kmalu razživeli, sem v 

pogovoru z njihovo učiteljico na kratko opisala naše delo. Učiteljica se je čudila, da je 

mirna in sramežljiva učenka, tako uspešno sodelovala. Naloga je bila zelo uspešna, zato 

smo jo nameravali v naslednjih dveh korakih nekako vključiti in omogočiti tudi ostalim 

učencem enako izkušnjo. 

5.2 Vrednotenje in refleksija  

Zadnja dva meseca dela s prvošolci in slab mesec individualnega ugotavljanja začetnih 

sposobnosti prvošolcev sta bila zame nekaj novega, saj sem vajena dela z nekoliko 

starejšimi učenci. Kljub mnogim organizacijskim težavam je bilo izvajanje delavnic 

zanimivo in povratna informacija učencev odlična. Vsakič, ko sem vstopila v razred, tudi 

če sem prišla samo do učiteljice glede dogovora o terminu naslednje delavnice, so se 

učenci razveselili in spraševali, kaj bomo počeli. Ob zaključku prvega koraka lahko rečem, 

da sem ugotovila, da je delo z prvošolci zanimivo, zahteva potrpežljivost in predanost, na 

koncu pa te vedno nagradi z hvaležnostjo in veseljem. 

Težave, s katerimi smo se soočali pri sami izvedbi delavnic, so bile: 

 ČAS – kljub prilagojenemu delu v prvem razredu, da se ni treba striktno držati 45 

minut posamezne ure, smo bili pod časovnim pritiskom. Pri nalogah, kjer so se učenci 

vživeli in uživali, smo jih morali prekiniti, da smo imeli čas pospraviti in nadaljevati 

pouk. Včasih smo naloge izvajali prvi dve uri, saj so vmes daljši odmori za malico. 

Včasih je vnaprej dogovorjen termin zadnji hip odpadel, iz razlogov, ki so podrobneje 

opredeljeni pri naslednji točki.  

 MENTORJI – deloma povezano s prejšnjo točko, saj smo se morale usklajevati tri 

različne učiteljice, kar nam ni vedno uspelo. Nadomeščanje pouka tako na predmetni 

kot razredni stopnji je velikokrat podrlo načrte. Nekatere odsotnosti so bile načrtovane, 

npr. kulturni dan, nekatere deloma načrtovane, npr. športni dan prestavljen na drug 

datum zaradi vremena, in nekatere nenačrtovane, npr. bolniška odsotnost.  

 MATERIAL – načrtovan material za likovno umetnost, ki so ga imeli učenci na 

začetku šolskega leta je bil omejen, zato je bilo treba porabiti stare zaloge materiala, 

npr. recikliranje plakatov iz barvnega šeleshamerja za »piši briši« tablice, tapete s 



Maja Novak 

 

79 

 

teksturo za inicialke. Del materiala sem financirala sama, npr. preizkušen plastelin za 

tablice, ki se ne drobi, barvni filc za šivanje črk. 

 PROSTOR – učilnico smo morali pred nekaterimi delavnicami pripraviti in 

prerazporediti mize. Učenci so imeli na svojih mizah nalepljeno ime napisano z 

velikimi in malimi tiskanimi črkami ter s pisanimi črkami, zato smo pri pospravljanju 

pazili, da smo dali mize nazaj na isto mesto. Pri eni delavnici smo uporabljali tudi 

kabinet, pri čemer smo morali paziti, da ni bil zaseden. 

 NAVODILA – namenjena prvošolcem, morajo biti zelo natančna, preprosta in jasna, 

pa jih je treba kljub temu pri delu s prvošolci večkrat ponoviti. Treba je vse pokazati, 

kar je včasih zahtevno v frontalni obliki na tablo, npr. razredčen tuš, ki na navpičnem 

listu steče navzdol.  

 UČENCI – starost in predznanje učencev v prvem razredu sta zelo povezana. Tisti 

učenci, ki imajo težave s poslušanjem, razumevanjem in pomnjenjem navodil, se 

navadno zatekajo k drugim oblikam iskanja pozornosti učitelja, npr. motijo sošolca, 

uhajajo iz svojega mesta, plezajo pod mizo, ali preprosto ne sodelujejo. V takih 

primerih je bilo zelo dobrodošlo, da v razredu nisva bili samo dve učiteljici, kot je to 

navadno v prvem razredu, ampak tri. Tako smo prej opazile takšnega učenca, mu 

svetovale in usmerjale pri delu. Poseben del delavnic je bilo tudi pospravljanje za 

seboj, sortiranje, dajanje pripomočkov in rekvizitov na svoje mesto. Tu so nekateri 

učenci popolnoma samostojni, drugi pa popolnoma neopremljeni in neizkušeni. 

5.3 Izhodišča za drugi korak 

Po dveh mesecih dela v prvem razredu in različnih hospitacijah sem opazila, da učenci zelo 

uživajo v prostorskem oblikovanju, gnetenju, pregibanju, pretikanju, zato je bilo izhodišče 

za naslednji korak še več gnetenja, pregibanja in lepljenja.  

Naslednja točka za izhodišče drugega koraka je bila, da bi lahko izvajali vse naloge v 

razredu, ne le več kot izolirana skupina in pri tem aktivirali tudi učence s pomanjkljivimi 

spretnostmi na določenih področjih, npr. sramežljivi, počasni, neposlušni učenci.  

Kot zadnje izhodišče za nadaljevanje raziskave je bilo treba nadaljevati medpredmetno 

povezovanje ciljev likovne umetnosti in slovenščine v okviru učnega načrta in letnega 

delovnega načrta učiteljic ter dodati povezovanje vsebin. 
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6 DRUGI AKCIJSKI KORAK 

Drugi korak je bil namenjen iskanju novih likovnih tehnik in materialov, ki bi jih lahko 

uporabili za medpredmetno povezovanje in bi razvijali tako jezikovne kot likovne 

kompetence. Na podlagi izhodišč po vrednotenju in refleksiji prvega koraka smo 

pripravljali naloge za drugi korak.  Želeli smo sestavljati naloge, ki bi imele večjo 

zahtevnost kot v prvem koraku. Kljub oviram smo se skušali držati načrtovanega načrta 

dejavnosti (preglednica 5). Naša pričakovanja so bila: 

 Ne samo da bomo pripomogli k lažjemu poteku pouka likovne umetnosti in 

slovenščine, ampak da bi dosegli večje povezovanje obeh predmetov v smislu vsebine. 

 Še vedno je ostalo enako pričakovanje, da si sodelujoče učiteljice želijo sodelovati 

zaradi izobraževanja, da si razširimo znanje. 

 Učiteljica in vzgojiteljica sta si želeli spoznati še kakšno novo likovno tehniko. 

 Moja želja je bila, da bi se spomnila čim več nalog, ki vsebujejo veliko prostorskega 

oblikovanja, gnetenja, pregibanja, pretikanja, in bi bile preproste za izvajanje tudi, če 

sta v razredu samo dve učiteljici.  

Držali smo se urnika, tako je bila likovna umetnost ob četrtkih 3. in 4. uro, možnost pa je 

bila tudi, da dejavnosti prestavimo na 2. in 3. uro. 

6.1 Načrtovanje metodoloških sprememb 

Za izvedbo drugega akcijskega koraka je bilo potrebno še več usklajevanja urnikov 

učiteljic: vzgojiteljice v prvem razredu ter učiteljice likovne umetnosti na predmetni 

stopnji. Zgodil se je tragičen dogodek, ko je bila učiteljica nekaj časa odsotna. Samo 

načrtovanje drugega akcijskega koraka je bilo lažje zaradi izkušnje poteka prvega koraka. 

Stvar dogovora v tem koraku je bila v treh ključnih točkah: 

 Glede na prvi akcijski korak bomo poskušali tudi v drugem akcijskem koraku izvesti 

devet delavnic po dogovoru glede na temo, material in cilje posamezne naloge. 

 Uskladiti cilje medpredmetnega povezovanja likovne umetnosti in slovenščine v okviru 

učnega načrta in letnega delovnega načrta učiteljic. 

 Pripraviti takšne naloge, da bo v razredu brez težav uspelo slediti tudi učencem s 

pomanjkljivimi spretnostmi na določenih področjih.  
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Preglednica 5: Časovni okvir za aktivnosti v drugem koraku raziskave 

Aktivnosti Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg 

2. korak – načrt     + +        

2. korak – izvedba      + + +      

2. korak – vrednotenje        +      
 

Po štirih mesecih sodelovanja in spoznavanja prvošolcev si je mogoče že zapomniti 

posamezna imena učencev, izstopajoče lastnosti, npr.: kdo je hiter in kdo počasen, kdo 

veliko sprašuje, kdo ne posluša in kdo rad pomaga. Počasi spoznavaš tudi način dela 

učiteljice in vzgojiteljice, razumeš posamezna navodila, ki jih v višjih razredih jemlješ kot 

samoumevna. Učenci so se navadili na slikovna navodila, kjer jim učitelj ob razlagi 

posamezne naloge pokaže tudi sliko za to nalogo. Z učiteljico in vzgojiteljico je potekala 

komunikacija hitreje.  

6.1.1 Preučevanje različnih sposobnosti in oblik dela 

6.1.1.1 Urjenje vida – opazovanje oblik črk 

Izvajanje prve naloge smo začeli z nepredvidenim enomesečnim zamikov, zato smo 

skušali uskladiti celoten učni načrt dela v razredu s cilji raziskave. Rezultat teh prizadevanj 

so bile krajše naloge, ki so kljub temu vsebovale medpredmetno povezovanje likovne 

umetnosti in slovenščine. Naloga je potekala 20 minut. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: urjenje v opazovanju, urjenje spomina, vaja drže svinčnika 

 SLO: razlikovanje med podobnimi oblikami črk, vaja za branje 

Pripravili smo učni list z naključno razvrščenimi podobnimi črkami – e, a in c, ki so bile 

urejene v 10 vrstic in 9 stolpcev. Pri tej nalogi so učenci dobili jasna navodila, da naj 

posamezno črko obkrožijo s posamezno barvo. Vse črke (e) so obkrožili z zeleno barvico, 

vse črke (a) z rdečo barvico in vse črke (o) z modro barvico. Naloga je bila kratka. S 

stališča likovne umetnosti so se učenci urili v opazovanju, s stališča slovenščine pa v 

hitrem prepoznavanju oblik črk, kar bo pripomoglo k hitrejšemu branju. 

Ob končani nalogi obkrožanja so učenci odgovorili na vprašanje, katerih črk je največ. V 

večini primerov so pravilno odgovorili, da je bilo največ črk (a), kar pomeni, da so učenci 

vadili tudi štetje, oz. kdor je ugibal na pamet, prostorsko predstavljivost. 

 

6.1.1.2 Zrcaljenje – simetrija črk 

Naloga zrcaljenja je bila nadgradnja prejšnje naloge, kjer smo oblike črk secirali tako, da 

smo izločili vse zrcalne velike in male tiskane črke. Vsako črko posebej smo prepolovili 
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tako, da je mogoče z zrcaljenjem ene polovice dobiti popolno črko ali v primeru malega 

tiskanega (b), ko z zrcaljenjem dobimo (d). Takšne velike tiskane črke z navpičnim 

zrcaljenjem so: A, H, M, O, T, I, U, V. Velike tiskane črke z vodoravnim zrcaljenjem so: 

B, C, D, E, I, K, O. Male tiskane črke z navpičnim zrcaljenjem so: l, o, v. Male tiskane 

črke z vodoravnim zrcaljenjem so: a, b, c, l, o. Naloga je potekala dve šolski uri. 

Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: analiziranje konstrukcije oblik, razmišljanje o simetriji oblik, spoznavanje osnov 

grafike 

 SLO: opazovanje oblike črk  

Vsak učenec je dobil eno podlogo (slika 23), večji ploščat čopič in paleto z rdečo ali zeleno 

barvo. Navodilo za delo je bilo, da na debelo s čopičem premaže obliko na listu, ki je 

obrobljena s svetlo sivo barvo. Ko to obliko premaže z barvo, natančno prepogne list 

papirja po zarisanem črtkanem pregibu in z dlanjo nežno podrgne zgornji list papirja. 

Potem so počasi zgornji prepognjeni list papirja odlepili od spodnjega dela in ga razgrnili 

ter ga postavili pred tablo na tla. Nato so vzeli drug list papirja in postopek ponovili. 

Hitrejši učenci so imeli priložnost odtisniti več oblik črk. Odziv učencev je bil dober. Na 

vprašanje, ali so vedeli že na začetku, katera črka se bo pri odtiskovanju prikazala, so 

nekateri učenci uganili napačne črke, nekateri pa so pravilno predvidevali. Učencem je bila 

naloga všeč in so jo ponavljali, dokler ni zmanjkalo vseh podlog. 

 

 
 

 

Slika 23: Podloga za zrcaljenje črk 

(lasten vir) 

Slika 24: Nekaj končnih izdelkov 

zrcaljenja (lasten vir) 
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6.1.1.3 Samostojna igra – črke tipanke 

Za tretjo nalogo smo se odločili, ker nekateri učenci še niso imeli priložnosti spoznati 

šivane abecede. Gre za samostojno nalogo, ki si jo lahko učenci izposodijo iz omare z 

igračami ter se z njo igrajo v času, ki je namenjen samostojni igri. Učencem sem 

predstavila šivane črke kot novo igralo, na kakšen način se lahko z njimi igrajo, če so sami, 

v paru ali če jih je več skupaj.   

Novo igro so z veseljem sprejeli, prvi teden uporabe je bilo zanjo zelo veliko zanimanja, 

tako da so morali čakati v vrsti. V naslednjih dveh mesecih je bila igra izposojena skoraj 

vsak dan, včasih tudi večkrat na dan. Učiteljici sta mi povedali, da ne bi bilo slabo imeti še 

kakšne podobne samostojne igre s črkami. Samostojno delo in delo v parih so skozi celo 

leto spodbujali tudi pri drugih predmetih, zato se je igra med učenci »prijela«. 

6.1.2 Vsebinsko medpredmetno povezovanje 

6.1.2.1 Ilustracija – senčenje in brisanje 

Četrta naloga je nastala zaradi večje potrebe po vajah branja. Učenci so spoznali že vse 

velike tiskane črke, zato so začeli z glasnim branjem besedil. Ena knjiga, ki so jo brali, je 

govorila o morju in o ribah. Po prebranem besedilu je učiteljica spraševala učence o 

vsebini knjige. Pogovarjali so se o nastopajočih likih in o tem, kako jih lahko opišemo. Po 

temeljitih opisih pravljičnih likov – rib, smo začeli s praktičnim delom. Naloga je potekala 

dve šolski uri. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: ilustracija, vaja opazovanja  

 SLO: branje zgodbe o morju, vaja opisovanja 

 

 
   

 Slika 25: Prikaz razstavljenih izdelkov in vrednotenja ob koncu ure (lasten vir) 
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Učenci so najprej pripravili mize in jih zaščitili s časopisnim papirjem. Potem so si 

pripravili risalni list, šilček in svinčnik. S šilčkom so šilili svinčnik tako dolgo, da so imeli 

na risalnem listu kupček lesenega olupka in prah grafitne sredice iz svinčnika. Leseni 

olupek svinčnika so previdno odstranili, grafitni prah pa s prstom razmazali po papirju. Cel 

format je moral biti popolnoma in enakomerno prekrit s sivo barvo. Potem so z radirko 

narisali – brisali motiv ribe, ki plava v vodi. Obliki narisane ribe so dodajali podrobnosti, 

kot so: luske, plavuti, oči, zračne mehurčke. Pri risanju so morali učenci ves čas paziti, da 

niso z dlanjo razmazali svoje risbe ali brisali grafitni prah. Naloga je potekala stoje, kar je 

bilo učencem posebej všeč. Ob koncu druge ure so vse izdelke zložili pred tablo in jih 

vrednotili (slika 25). 

6.1.2.2 Oblikovanje iz gline – kip (neizvedena) 

Načrtovane pete naloge nismo izvedli iz dveh razlogov. Prvi je bil časovni pritisk, ker so 

se stvari organizacijsko, logistično in materialno podirale. Drugi razlog pa je bil, da smo 

ugotovili, da smo z nalogami preveč zašli od začetne načrtovane poti v smislu 

dopolnjevanja vsebine, ne pa toliko na povezovanju likovne umetnosti in slovenščine v 

smislu črk in oblik. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: ilustracija, vaja opazovanja, modeliranje z glino 

 SLO: branje zgodbe o sovici Oki, vaja opisovanja 

6.1.3 Uvajanje grafomotoričnih nalog 

6.1.3.1 Grafomotorične vaje – sledenje črti 

Šesta naloga je bila preverjanje napredka glede finomotorike in motorike učencev od 

prvega koraka. Opazovali smo držo svinčnika, držo telesa in način sedenja za mizo ter 

spremljali desničarje in levičarje. Takrat smo obstali na točki, kjer nismo vedeli, kakšne 

nove materiale in tehnike bi še lahko predstavili. Izvedene grafomotorične vaje so 

premostile to obdobje in hkrati smo imeli priložnost spremljati napredek učencev glede 

drže svinčnika in sposobnosti v natančnem sledenju svinčnika. Naloga je potekala eno 

šolska ura. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: vaja drže svinčnika, urjenje v opazovanju 

 SLO: triprstni prijem, urjenje kontrole zapestja 

6.1.3.2 Quilling – voščilnica za materinski dan 

Ideja o oblikovanju iz trakov se je porodila ob iskanju slikovnega materiala, kjer so bile 

črke narejene s pomočjo quilling tehnike. Našli smo čudovite primerke črk. Sedma naloga 

se je dogajala ravno pred materinskim dnevom, zato smo jo združili v likovno nalogo s 
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pisanjem voščila. Prvotno idejo, da bi učenci ustvarili abecedo z uporabo tehnike quilling, 

smo tako zamenjali s preprostim motivom cvetlice. Naloga je potekala dve šolski uri. 

Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: vaja za finomotoriko, razmišljanje o kompoziciji, zgibanje in lepljenje 

 SLO: vaja pisanja, spoznavanje oblik voščil 

Vsak učenec je dobil več raznobarvnih en cm širokih trakov, kartonček z lesnim lepilom in 

podlogo za voščilnico (slika 26). Ko so zaščitili mizo, smo pokazali, kako te trakove zviti v 

polžka in jih oblikovati v krog, trikotnik ali elipso, odvisno o tega, kateri del rože želijo 

narediti. Začeli smo s cvetličnimi prašniki na sredini v zgornji polovici lista. Sámo zvijanje 

prvošolcem ni bilo tako preprosto, nekateri so začeli preveč na drobno in dobili majhen 

krog, nekateri so začeli zvijati preveč ohlapno in dobili prevelik krog.  

 

 

  

Slika 26: Začetni material za 

izvajanje quilling tehnike 

(lasten vir) 

Slika 27: Postopek zvijanja 

in oblikovanja trakov 

(lasten vir) 

Slika 28: Primer končnega 

izdelka cvetlice 

(lasten vir) 
 

Po začetnih težavah, ki smo jih sproti reševali, nam je uspelo zalepiti prvi del cveta na 

podlogo. Začelo nas je skrbeti, da je mogoče naloga zanje pretežka. Kmalu pa so učenci 

dojeli bistvo zvijanja trakov (slika 27) in dokončali cvetlični cvet, zato smo si oddahnili. 

Cvetu so sledili še pecelj in zeleni listi. Končni izdelki (slika 28) so nas presenetili z 

natančno izvedbo, barvnimi kombinacijami in kompozicijo motiva. Na poseben list papirja 

so zapisali še voščilo za svoje mame in ga previdno prilepili na zadnjo stran podloge, kjer 

je bila cvetlica.        

6.1.3.3 Oblikovanje iz gline – tri vrste reliefa 

Ker smo po načrtu za en mesec zamujali z izvajanjem delavnic in nam je zmanjkovalo 

časa, smo zadnje tri naloge združili v eno samo. Osma naloga je bila skupek treh različnih 
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vrst reliefa, ki smo ga naredili na eni podlogi: poglobljen in visok relief. Izdelovali smo 

ploščice s tremi vrstami črk: velika tiskana, mala tiskana in mala pisana črka. Naloga je 

potekala dve šolski uri. Operativni cilji te naloge so bili: 

 LUM: modeliranje, odtiskovanje, analiziranje konstrukcije oblik, spoznavanje dela z 

glino 

 SLO: motorične in finomotorične vaje, opazovanje oblike črk 

Najprej smo se pogovorili o kiparskih materialih. Učenci so lahko potipali nekaj primerov 

kipov: iz kovine, iz lesa, iz umetne prosojne mase, iz kosti. Potem smo se pogovorili o 

glini, kakšen material je in kje ga najdemo. Naredili smo tudi preizkus s kipom iz surove in 

pečene gline. Dva kipca smo dali v dve posodici z vodo. Po 15 minutah smo spet pogledali 

v posodico in videli, da je pečen kip bil malo temnejši od vlage, a vendar po obliki 

nespremenjen, voda pa prozorna. Kip iz nepečene, surove suhe gline pa se je razdrobil na 

manjše kose, glina pa je umazala vodo.  

       

Slika 29: prikazuje začetek dela z glino – gnetenje, valjanje in poglobljen relief (lasten 

vir) 
 

Mize so bile postavljene po skupinah po štiri skupaj, zaradi lažjega rokovanja z 

materialom. Potem smo začeli pripravo podloge. Vsak učenec je dobil svojo kocko 

narezane gline. Glino smo najprej pregnetli in jo nato zgnetli v kroglo (slika 29). Gnetenje 

gline je bilo učencem všeč, tako so bili v določenem trenutku popolnoma tiho, slišalo se je 

le »tapkanje« dlani ob kepo gline. Pokazala sem, kako se glino z valjarjem razvalja na 

podlago, kako jo je treba dvigniti in obrniti za 90 stopinj.  

Razvaljane podloge gline so bile nekoliko daljše in ožje ter pripravljene za nadaljevanje 

naloge. Vsak učenec je dobil listek s črko, ki je bila napisana z velikimi in malimi 

tiskanimi ter malimi pisanimi črkami. Podlogo so si narahlo razdelili na tri enake dele:  

 Prvi del je bil poglobljen relief. Pri poglobljenem reliefu smo veliko tiskano črko 

odtiskovali v globino svoje pripravljene podloge (slika 29). Pomagali smo si z 

modelirkami in prsti. Učenci so poglabljali razvaljano podlogo zelo različno, nekateri 
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so premočno pritisnili modelirko, da je predrla glineno podlogo, nekateri so zelo nežno 

odtiskovali prste, da se v glini skoraj nič ni poznalo. Ob individualnih korekturah in 

spodbudah je večini učencev uspelo poglobiti prvo črko. 

 Drugi del je bil nizek relief. Oblikovali smo male tiskane črke. Ta naloga je bila 

precej preprosta, a se je izkazala, da je prvošolcem nejasna. Njihova naloga je bila, da s 

ščipanjem gline dvignejo glineno podlogo tako malo, da jo lahko z božanjem dlani 

občutijo. Dogajalo se je, da so odščipnili dele glinene podloge, da so ščipali navpično 

črto z vodoravnimi uščipi, ki so navpičnico popolnoma razdrobili. Spet je bilo 

potrebnih kar nekaj korektur, da je »naščipana« črka postala podobna mali tiskani črki 

na listku. 

 Tretji del je bil visok relief. Ostala nam je še zadnja tretjina valjane podlage. Ta del so 

učenci komaj čakali, saj so prvo pisano črko v šoli naredili iz gline. Pred tem učenci še 

niso vadili pisanja malih pisanih črk, srečevali so se z njimi preko slikovnih tablic, niso 

pa jih vadili pisati. Za oblikovanje pisane črke je najboljši način izdelave s pomočjo 

kačic. Tudi ta izraz je bil učencem tuj. Dobili so nov delček gline, ki so ga hitro 

pregnetli in razvaljali z dlanmi v daljšo kačico. Težave pri valjanju so bile: trganje 

kačic, neenakomerno razvaljana debelina kačic, pokanje in sušenje gline. Suhe kačice 

smo zamenjali z novim, svežim kosom gline. Narejene kašice smo potem postavljali na 

svojo razvaljano podlogo v obliko pisane črke, in ko je bila oblika črke prava, smo jo 

na podlogo prilepili. 

Kljub veliki količini informacij so učenci pri delu z glino uživali. Nekateri so iz ostankov 

gline izdelovali majhne kipce za domov. 

6.2 Vrednotenje in refleksija 

Za nami je bilo že pet mesecev hospitacij, spremljanja dela v prvem razredu, sodelovanja z 

učiteljicama. V tem času sem opazovala in analizirala interakcijo učiteljic in učencev. Ni 

mi bilo več težko kakšne stvari razložiti na prošnjo učiteljice, tudi če nisem bila 

pripravljena, sem se hitro znašla in razložila tako, da so me razumeli.  

V tem koraku smo nekoliko preveč zašli v dopolnjevanje vsebine likovne umetnosti in 

slovenščine, kar je sicer bil eden izmed izhodiščnih ciljev drugega koraka, vendar se je 

izkazalo, da to ni nadgradnja prvega koraka v medpredmetnem povezovanju. Občasne 

tovrstne naloge so dobrodošle, npr. ilustracija zgodbice, ki jo beremo, vendar smo svoj 

globalni cilj spoznavanja oblik črk zanemarili. Takšne vsebinske povezave niso nič 

novega. Pri nadaljnjem delu bo treba temeljito razmisliti o drugačnih oblikah dela v 

razredu.  
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Ugotovili smo tudi, da niso bile izvedene delavnice za večkratno uporabo, če jih v takšni 

obliki izvajamo večkrat, postanejo nezanimive, npr. grafomotorična vaja, s katero smo 

spremljali otroke, držo svinčnika in natančnost, so bile zelo pogoste vaje pri pouku in so 

kljub zanimivim grafikam učencem postale nezanimive.  

Težave, s katerimi smo se soočali v drugem koraku, so bile: 

 ORGANIZACIJA – način frontalnega dela v razredu je bil pri izvedenih delavnicah še 

vedno prevladujoč. Želele smo preizkušati različne načine, izvedli smo samo nekatere, 

npr. pri delu z glino smo delali po skupinah po štiri učenci, kar se je izkazalo za dobro. 

Frontalni način poučevanja se je izkazal za slabšega pri izredno hitrih in počasnih 

učencih. 

 ČAS – tako kot pri prvem koraku, smo tudi tokrat bili pod časovnim pritiskom, kljub 

prilagojenemu delu na razredni stopnji, ko si lahko učitelj privošči podaljšanje ali 

skrajšanje ure. Za določene naloge smo predvideli, da bodo učenci potrebovali več 

časa, npr. delo z glino, ali naloge, kjer je bilo potrebne veliko spretnosti, npr. quilling, 

smo izvedli 2. in 3. uro, ker je vmes daljši odmor za malico.  

 IDEJE – iskanje drugačnih likovnih materialov in kombinacija likovnih tehnik je 

privedla do krize idej, saj je nemogoče vsak teden »izumljati« nove in nove 

kombinacije ter vse skupaj še povezovati z likovno umetnostjo in slovenščino. Treba je 

bilo razmišljati v popolnoma novo smer. 

 MATERIAL – glede stroška materiala smo se osredotočili na recikliranje starega 

materiala, vrnili smo se k osnovam, da lahko delamo čudovite stvari s preprostimi in 

vsakdanjimi sredstvi, npr. svinčnik in radirka.  

 SAMOSTOJNO DELO – igra s šivano abecedo kot samostojno igro se je obnesla, zato 

bi bilo treba imeti več medpredmetnih iger za samostojno uporabo. 

6.3 Izhodišča za tretji korak 

Eden poglavitnih ciljev za tretji korak je, pripraviti takšne naloge, ki jih bomo lahko 

izvajali večkrat in bodo kljub ponovitvam ohranile zanimanje učencev. Pri načrtovanju 

nalog je treba upoštevati, da so navodila jasna in preprosta, primerna za samostojno delo 

učencev v prvem razredu. Ključni element medpredmetnega povezovanja likovne 

umetnosti in slovenščine v tretjem koraku ne sme biti večinoma vsebina, ampak bolj lepota 

in oblika črk.  
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7 TRETJI AKCIJSKI KORAK 

Tretji akcijski korak je nastal kot produkt komentarjev ter idej prvih dveh korakov. Spet 

smo želeli nadgraditi naloge, vendar samo povečanje težavnosti ni bilo izvedljivo, zato 

smo prišli na idejo, da bi lahko združili več stvari hkrati. Tako je nastala ideja delavnic, 

kjer so se učenci srečali s sedmimi različnimi materiali v istem dnevu, svoje znanje pa so 

lahko izboljšali z večkratnimi ponovitvami. Z nalogami po postajah so se učili tudi 

samostojnega dela in medsebojnega sodelovanja in komunikacije.  

Zadnji akcijski korak v tem šolskem letu je potekal v mesecu aprilu in maju. Dejavnosti 

zanj smo načrtovali konec marca. Rdeča nit zadnjega akcijskega koraka je bila 

povezovanje dejavnosti, multiuporabnost in zmožnost izvajanja več dejavnost hkrati.  

7.1 Ideja popolne prenove medpredmetnega načina dela 

Po težavah pri izvedbi drugega koraka in pri odmiku od izhodiščnega cilja smo se odločili 

temeljito spremeniti potek tretjega in hkrati zadnjega koraka. Pri snovanju vsebine smo bili 

omejeni s časom, saj smo želeli slediti predvidenemu načrtu dejavnosti (preglednica 6). 

 

Preglednica 6: Predviden načrt aktivnosti v tretjem koraku 

Aktivnosti Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg 

3. korak – načrt        + +     

3. korak – izvedba         + + +   

3. korak – vrednotenje           +   

 

Naša prizadevanja bodo usmerjena v to, da: 

 bodo vse delavnice predhodno preizkušene in testirane, 

 bo največ truda vloženega v dobro idejo delavnice, 

 bodo navodila kratka in jasna, da bodo omogočala samostojno delo učencev, 

 bo mogoče več delavnic izvajati v razredu sočasno, 

 se bodo naloge medpredmetno povezovale, ne nujno vsebinsko, 

 se bo korak izvedel v predvidenem časovnem okvirju (preglednica). 
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7.1.1 Načrt in organizacija delavnic 

Pred izvajanjem delavnic smo začeli zbiranje idej za sedem različnih nalog. Zakaj ravno 

sedem? Razlog je preprost. Poln oddelek, 28 otrok, razdelimo na manjše skupine s štirimi 

učenci in dobimo sedem skupin. Pri delu z glino smo zaradi omejenih pripomočkov 

razporedili mize po štiri skupaj, tako da je vsaka skupina imela enako število valjarjev, 

modelirk, saj nismo mogli zagotoviti vsakemu otroku svojega orodja. Tudi nobene potrebe 

ni bilo, saj je valjanje trajalo le nekaj minut od vsega skupaj dveh šolskih ur, zato je lahko 

kakšen učenec počakal, da je prišel na vrsto. 

Sledilo je nabiranje idej za naloge. Iz prvega koraka se je zelo dobro obnesel plastelin, ker 

ne poka, se ne suši in je pisane barve. Zelo pozitivna je bila izkušnja s šivanimi črkami, ki 

smo jih uporabili samo enkrat, vanje pa je bilo vloženega precej dela. Tako smo imeli že 

prvo nalogo. Iz drugega koraka bi lahko uporabili delo s kačicami in odtiskovanje, vendar 

bi zamenjali material, torej plastelin. Tako smo že imeli tri ideje za naloge. Potrebovali 

smo še štiri. Pri brskanju po zalogah likovnega materiala smo naleteli na nekaj kosov moos 

gume, iz katere se lahko naredijo različni barvni deli za sestavljanje ali zlaganje. Tudi 

mivka je zelo uporabna in poceni material. Ideja o iskanju parov je bila malce dolgočasna, 

pa vendar bi se jo dalo narediti barvito in zanimivo.  

 

Shema 5: Načrt postavitve postaj v razredu tako, da si sledijo različni materiali 



Maja Novak 

 

91 

 

Tako smo začeli s pripravo vseh sedmih delavnic hkrati. Vsako nalogo je predhodno en 

prvošolček preizkusil, da smo se lažje določili, kakšna je stopnja težavnosti. Vseh sedem 

nalog smo želeli v razredu preizkusiti hkrati, kar je bil velik logistični in časovni zalogaj. 

Izvajanja delavnic nismo začeli v aprilu, kot je bilo to v prvotnem načrtu, ampak smo ta 

mesec porabili za temeljite priprave.  

Pri organizaciji miz smo postavili zaporedje nalog tako, da so se mešali materiali, ki so se 

uporabljali pri posamezni delavnici (shema 5). Prva postaja je bila z moos gumo, druga s 

koruznim zdrobom, tretja s plastelinom, četrta z moos gumo, peta s filcem, šesta s 

plastelinom in sedma s plastificiranimi kartončki.  

Vsaka naloga je trajala približno 13 minut. Nekateri učenci so želeli še podaljšati, nekateri 

bi že radi zaključili, vse pa je zanimalo, kaj jih čaka na naslednji postaji. Postavitev miz v 

razredu je bila: sedem skupin po štiri mize. Menjava skupin je potekala v smeri urnega 

kazalca.  

7.1.2 Sočasna izvedba sedmih delavnic 

7.1.2.1 Tangram – iskanje pravih oblik, velikosti in barv 

Prva postaja se je imenovala tangram po kitajski sestavljanki, kjer je mogoče vse dele 

sestaviti v pravilen kvadrat. Glavni cilj te naloge je bil opazovanje in iskanje pravih oblik, 

velikosti in barv, razumevanje konstrukcije črke kot oblike, ki ima volumen in svoje 

življenje, ne kot zgolj skupek črt, ki jih preberemo z določenim zvokom. Vsaka črka je 

lepa, če jo naredimo z ljubeznijo in trudom. 
 

Naloga je imela dve stopnji težavnosti (slika 30). Nižja stopnja težavnosti je bila barvna 

predloga za sestavljanje črk, kjer se je točno videlo, kako veliki so posamezni deli in 

kakšne barve so. Višja stopnja težavnosti je bila črno-bela predloga za sestavljanje črk, kjer 

se je videlo samo, kako veliki so posamezni deli in kakšne oblike so. 

    

Slika 30: Vsi sestavi črk abecede brez šumnikov v barvni in črno-beli verziji. 
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Material za delavnico:  

 sedem raznobarvnih delov moos gume (štiri kompleti),  

 list z oznakami za zlaganje kosov v izhodiščni kvadrat (štirje kompleti) in 

 plastificirana barvna predloga sestavov abecede (dva kosa). 

 

 

Slika 31: Sestavljanje izbrane črke v tangram tehniki iz moos gume 

Vsak del tangrama je drugačne barve, so različnih velikosti in oblik. Z njimi je mogoče 

sestavljati razne oblike od človeka do črk in številk. Vsaka miza je imela štiri enake 

komplete tangrama in dve barvni predlogi, kako sestaviti posamezne črke abecede (slika 

31). Učenci tangrama še niso srečali, zato je bila zanje to nova izkušnja. Sestavljanje 

posamezne črke jim je šlo dobro, nekateri so si pomagali z velikostjo delov, drugi z 

barvami. Nekateri so imeli težave s prostorsko postavitvijo, ki so jo pri dopolnjevanju z 

ostalimi deli morali premikati.  

 

7.1.2.2 Pisanje v koruznem zdrobu – vaja za prste in dlan 

Druga postaja je vaja za prste in dlani. Imenovala se je pisanje v koruznem zdrobu in je 

bila sprva mišljena kot pisanje po mivki, vendar smo našli v njej polno drobcev vej in 

listja, bila je precej vlažna, zato smo jo nadomestili s koruznim zdrobom. Glavni cilj te 

naloge je bil poudarjena uporaba enega prsta, najpogosteje kazalca in urjenje v nadziranju 

lastnega gibanja z ustvarjanjem sledi. Učenci so imeli priložnost preizkusiti se v pisanju z 

uporabo obeh rok, desničarji z levo, levičarji z desno.  

Material za delavnico:  

 pladenj za kosilo (štiri kosi), 

 kilogram in pol koruznega zdroba, 

 plastificirane tablice z besedami. 



Maja Novak 

 

93 

 

 
  

Slika 32: Priprava pladnja za ponovno pisanje s stresanjem in pisanje s prstom (lasten 

vir) 

 

Delavnica je potekala tako, da smo na mizo pripravili štiri pladnje s koruznim zdrobom 

približno pol centimetra na debelo. Uporabili smo pladnje za kosilo, saj so bili ravno 

dovolj veliki, rob dovolj nizek in krati dovolj visok, da se zdrob ni posul po mizi. Naše 

pisalo je bil kazalec, s katerim so učenci pisali po želji, znanju in spominu z velikim in 

malimi tiskanimi črkami ter malimi pisanimi črkami. Ena prvih stvari, ki so jo zapisali, je 

bilo njihovo ime. Ko so želeli napisati novo besedo, so napisano preprosto izbrisali z 

dlanjo in pogladili zdrob v enakomerno ravnino (slika 32). 

 

7.1.2.3 Valjanje in odtiskovanje – pečatniki z lego kock 

Tretja postaja je bila delo s pečatniki z lego kock na valjan plastelin (slika 33). Glavni cilj 

te naloge je bil urjenje v obvladovanju lastne motorike, zapestja, dlani in prstov ter 

razumevanje konstrukcije črke, kako lahko s pomočjo ravnih črt dosežemo krivine. Učenci 

so najbolj uživali v procesu valjanja, kjer so uporabljali moč celega telesa. 

      

Slika 33: Potek delavnice od valjanja do odtiskovanja črk (lasten vir) 

Material za delavnico:  

 250 g barvnega plastelina (štiri različne barve), 
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 plastificirane besede z velikimi in malimi tiskanimi črkami, 

 mini lego kocke (z dolžino od štirih do osmih krogcev), 

 leseni valjar. 

Delavnica je bila bolj stoječe narave. Za lažje delo pri valjanju in kasneje pri odtiskovanju 

so učenci večinoma stali ob mizi. Večjo kepo plastelina so najprej pregnetli, da so jo 

segreli in je bila gnetljiva. Potem so jo z valjarjem stanjšali na približno centimeter debelo 

ploščo. Tehnika valjanja je bila podobna kot pri glini, ko so najprej dvakrat povaljali, 

dvignili plastelin in ga obrnili za 90 stopinj in ponovno valjali do debeline enega prsta. 

Potem so v to razvaljano ploščo plastelina odtiskovali mini lego kocke in sestavljali črke, 

ki so jih poznali.  

 

7.1.2.4 Konstruiranje – sestavljanje črk iz elementov 

Četrta postaja se je imenovala konstruiranje, kjer smo iz različnih elementov sestavljali 

podobne črke in ugotavljali, v čem so si podobne in v čem se razlikujejo. Glavni cilj te 

naloge je bil razumevanje razlik med črkami s podobno konstrukcijo, npr. razlika med (n) 

in (h) je v dolžini navpične črte in finomotoriki. Bistvo ni bilo v procesu izdelave prve 

črke, ampak v predelavi prve v drugo črko, kjer je bilo treba natančno opazovati razlike 

med obema črkama. 

Material za delavnico:  

 43 konstrukcijskih elementov iz moos gume, 

 približno 50 čepkov iz das mase, 

 devet slikovnih in konstrukcijskih predlog za podobne pare črk. 

 

Slika 34: Konstrukcijsko sestavljanje dveh podobnih črk »h« in »k« 
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Delavnica je bila najprej mišljena kot igra elementov večjih dimenzij iz lahke pene (EVA 

pena) in lesenih čepkov premera osem milimetrov, vendar je bila cenovno ugodna izdelava 

v tako kratkem času nemogoča. Zato smo se odločili za moos gumo, ki jo je mogoče ročno 

oblikovati in pripraviti konstrukcijske elemente. Sama priprava je bila v tem koraku od 

vseh nalog najbolj zahtevna, saj je bilo treba vsak element dvakrat obrezati s škarjami, da 

smo ga lahko zlepili in dobili pravo debelino posameznega elementa ter dosegli manjše 

upogibanje kosa.  

Pripravili smo 17 kratkih, 17 dolgih in 9 zaobljenih elementov, torej 86 natančnih izrezov. 

Vsak element je bil preluknjan z luknjačem, da so se lahko posamezni elementi sestavljali 

skupaj. Čepki so bili narejeni iz das mase. Naloga učencev je bila, da najprej sestavijo eno 

črko iz predloge in jo nato predelajo v drugo črko, ki ji je konstrukcijsko zelo podobna 

(slika 34). Predloge izbranih parov podobnih črk smo zbirali ves čas raziskave, zato smo se 

osredotočili na najbolj problematične: n in h, n in m, n in k, b in p, b in d, l in t, a in d, p in 

g ter n in u. 

 

7.1.2.5 Tipanka – abeceda, šivana iz filca, delo v parih 

Peta postaja je bila tipanje šivanih črk iz filca v parih. Glavni cilj te naloge je bil razvijanje 

tipnih sposobnosti in spomina preko mehkih šivanih črk, ki so spominjale na majhne 

plišaste igrače in spodbujale pozitivne občutke. Drug cilj je bil tudi spodbujanje 

samostojnega dela in organizacije ter krepitev povezovalnih navad in socialnih veščin z 

delom v paru. 

    

Slika 35: Potek dela v paru: ugotavljanje črk ter skulptura narejena iz črk. 

Material za delavnico:  

 25 črk slovenske abecede in X, 

 dvojne črke abecede I, J, E in A, 

 tablica s slikovno abecedo, 

 škatla za shranjevanje. 
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Delavnica je bila vaja razvijanja čutil na dlaneh in najbolj socialna delavnica, saj je 

potekalo delo v parih (slika 35). Takšen način dela je povezovalen in je krepil socialne 

veščine, kot so: sodelovanje, organiziranje dela in komunikacija.  

Prvotna ideja za to delavnico je bila nekoliko drugačne. Želeli smo narediti nove 

pripomočke iskanja parov različnih tekstur. Eno teksturo bi učenec izbral, drugo pa s 

tipanjem našel na večji plošči. Izdelava novih pripomočkov je bila zaradi časovne stiske 

vprašljiva, saj bi se začetek izvajanja delavnic zamaknil. Iskali smo celo že narejene 

pripomočke in našli gonge – taktilne diske za dlani in stopala (slika 6), ki pa so bili precej 

dragi. Želeli pa smo nadaljevati usmeritev, da vse pripomočke izdelamo sami. Ti dve ideji 

smo zato opustili in se odločili za šivane črke, ki smo jih že uporabili v prvem in drugem 

koraku, tudi zaradi večje povezanosti s slovenščino, ker so se vse delavnice v tretjem 

koraku nanašale na črke. Ob koncu izvedenega dela v parih so učenci sestavljali svoja 

imena in imena sorodnikov ter skulpture iz črk (slika 35). 

 

7.1.2.6 Kačice iz plastelina – tiskane in pisane črke 

Šesta naloga je bila oblikovanje tiskanih in pisanih črk s pomočjo kačic iz plastelina. 

Glavni cilj te naloge je bil opazovanje, kjer so učenci analizirali, kaj vidijo, da so lahko to 

izdelali. Del analize je tudi sposobnost prenašanja proporcev – napačni proporci 

spremenijo črko v neberljivo – in skrb za celoto, prevelike razlike med črkami ne povežejo 

črk v enotno besedo. Kačice so tudi idealna vaja za pisane črke, kjer lahko učenec sodeluje 

pri nastajanju tekoče linije besede, ki je pri tiskanih črkah ni. 

    

Slika 36: Prikazuje sestavljanje besede s pomočjo kačic na latajn podlagi 
 

Material za delavnico:  

 večbarvni mehek plastelin, 

 A3 plastificirano latajn črtovje, 

 slikovni kartončki z besedami (več kartončkov). 



Maja Novak 

 

97 

 

Delavnica je bila po težavnosti najbolj kompleksna, saj je združevala več elementov, od 

konstruiranja posameznih velikih in malih tiskanih črk v besede do oblikovanja pisanih 

črk, ki so se združevale v besede. Učenci so morali upoštevati proporce posameznih črk in 

sorazmerja velikosti med črkami iste besede. V pomoč jim je bila velika latajn podloga, na 

kateri so lahko sestavljali besede (slika 36). Pred seboj so imeli tudi pripravljene številne 

kartončke z zapisanimi besedami, npr. pri kartončku s sličico ananasa je bila zraven trikrat 

zapisana beseda ananas, najprej z velikimi tiskanimi črkami, potem z malimi tiskanimi 

črkami in na koncu z malimi pisanimi črkami. Bistvo naloge je bilo opazovanje, valjanje in 

zvijanje oz. sestavljanje. 

 

7.1.2.7 Sestavljanka – iskanje parov velike in male tiskane ter pisane abecede 

Sedma naloga je bila sestavljanka ter iskanje parov velike in male tiskane ter pisane 

abecede. Podobno je bilo neki vrste puzzlom, sestavljanka za iskanje treh komponent – 

velike tiskane črke, male tiskane črke in male pisane črke (slika 37). Glavni cilj te naloge 

je bil urjenje v spominu pri iskanju in prepoznavanju oblik črk, ki jih že poznajo ali pa so 

jih nekje že videli. Pomoč pri urjenju spomina je bila barvna povezava treh oblik iste črke 

(tiskane in pisane) na kartončku ter raznolikost unikatnih oblik kartončkov, ki sodijo 

skupaj.  

Material za delavnico:  

 plastificirani raznobarvni kartončki različnih oblik, 

 tridelna sestavljanka z veliko in malo tiskano črko ter malo pisano črko, 

 75 raznolikih koščkov sestavljanke. 

 

    

Slika 37: Iskanje delov sestavljanke, ki po obliki, barvi in pomenu sodijo skupaj 

 

Posamezne ploščice so bile med seboj pomešane. En trio sestavljanke je bil med seboj 

povezan z enako barvo zadnjega dela sestavljanke in z unikatnimi izseki med tremi 



Tretji akcijski korak 

 

98 

 

sestavljankami, tako da jih ni bilo mogoče med seboj zamenjevati. En učenec je izrazito 

izstopal pri tej nalogi, saj je sam v zelo kratkem času pobral in uredil polovico sestavljank. 

7.2 Odzivi na delavnice 

Odziv učencev na takšen način dela je bil zelo spodbuden, želeli so si, da bi večkrat imeli 

takšne delavnice in da bi bile lahko delavnice iste. 

7.2.1 Priljubljene delavnice 

Kot najbolj zanimivo delavnico so učenci najprej navedli: valjanje in odtiskovanje v 

plastelin (8) ter pisanje v koruznem zdrobu (7). Naslednja najbolj priljubljena postaja je 

bila kačice iz plastelina (5), takoj za njo pa tipanka iz šivane abecede (3). Med 

priljubljenimi delavnicami za manjše število otrok so bile še: tangram z barvnimi 

sestavljankami (1) in konstruiranje iz različnih elementov (1). Na drugo mesto delavnice, 

ki jim je bila najbolj všeč, so uvrstili: pisanje v koruznem zdrobu (6) in valjanje in 

odtiskovanje v plastelin (5), tipanka iz šivane abecede (4), kačice iz plastelina (4), tangram 

z barvnimi sestavljankami (2), konstruiranje iz različnih materialov (1) in iskanje parov 

(1). 

Torej so bile najbolj priljubljene postaje: 

1. Pisanje v koruznem zdrobu (13) in odtiskovanje v plastelin (13) 

2. Kačice iz plastelina (9) 

3. Tipanka iz šivane abecede (7) 

4. Tangram z barvnimi sestavljankami (3) 

5. Konstruiranje iz različnih materialov (2) 

6. Iskanje parov (1) 

Pri najbolj priljubljenih delavnicah je bil učencem najbolj všeč dotik mehkega drobnega 

materiala na prstu in dlaneh, mnogi so zdrob božali, preden so sploh začeli pisati, včasih so 

zapisali le eno črko namesto besede, da so lahko spet izbrisali površino. Učencem je bilo 

všeč tudi delo s plastelinom, občutek materiala, ki so ga lahko z lastno roko ali 

pripomočkom preoblikovali, uporaba fizične moči za oblikovanje večje gmote materiala in 

navdušenje nad lastno močjo. Pri nalogi odtiskovanja v plastelin je prav tako na začetku 

pritegnilo večje zanimanje učencev samo valjanje kot pa odtiskovanje. Šele proti koncu 

izteka časa za izvajanje posamezne delavnice se je večina učencev umirila in izvajala 

nalogo po navodilih.  
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7.2.2 Nepriljubljene delavnice 

Med nepriljubljenimi delavnicami se je največ otrok odločilo za iskanje parov (7), 

konstruiranje iz različnih materialov (5), tangram z barvnimi sestavljankami (4), 

odtiskovanje v plastelin (3), kačice iz plastelina (3).  

Najbolj nepriljubljene postaje so bile: 

1. Iskanje parov (7) 

2. Konstruiranje iz različnih materialov (5) 

3. Tangram z barvnimi sestavljankami (4) 

4. Odtiskovanje v plastelin (3) in kačice iz plastelina (3) 

Pri iskanju razlogov, zakaj je določena delavnica nepriljubljena, smo odkrili, da učencem 

pri iskanju parov na začetku ni bilo všeč veliko število sestavljank – skupaj 75 (25 velikih 

tiskanih črk, 25 malih tiskanih črk, 25 malih pisanih črk). Kasneje, ko se je število 

sestavljank zmanjševalo, je bila večini učencev delavnica všeč, vendar je to začetno 

nezadovoljstvo bilo glavni razlog za izbor. Sama sem predvidevala, da bo učence motilo 

to, da so nekatere plastificirane sestavljanke odstopale – prvi del črke in zadnji barvni del 

sta se na vogalčkih odlepila, vendar to učencev ni motilo, zdelo se jim je celo zabavno, 

kako se je vogalček vihal. Razlog, ki so ga učenci navajali, je bil tudi to, da preprosto ne 

marajo sestavljank. Mogoče bi za te učence lahko naredili obliko sestavljank bolj zanimivo 

ter na tak način pritegnili njihovo zanimanje. 

Pri delavnici konstruiranja iz različnih materialov je bil glavni razlog za nepriljubljenost v 

čepkih. Čepki so bili narejeni iz das mase, ki se pri določenih čepkih ni čisto posušila in so 

med sestavljanjem pokali in razpadali. Število čepkov je bilo veliko, vendar omejeno. Po 

nekaj zamenjavah učencev na isti delavnici je ostajalo vse manj uporabnih čepkov, kar je 

bil razlog, da so učenci izbrali to delavnico za najmanj priljubljeno. Kljub temu so se ti 

učenci znašli in nalogo opravljali s sestavljanjem elementov na mizi. 

Pri naslednji najmanj priljubljeni delavnici tangrama z barvnimi sestavljankami so učenci 

navajali razlog za nepriljubljenost, da ne marajo sestavljank, da je bila naloga prezahtevna 

in da so komaj čakali na naslednjo delavnico »pisanja po pesku«. 

Pri zadnjih dveh najmanj priljubljenih nalogah, odtiskovanju in kačicah, so učenci kot 

glavne razloge navajali, da jim ni všeč občutek plastelina, ker je lepljiv, da ne marajo 

umazanih rok. Tu bi mogoče lahko zamenjali proizvajalca plastelina in te težave rešili. 
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7.2.3 Nevtralna delavnica 

Nihče ni za nepriljubljeno delavnico izbral tipanke iz šivane abecede. Razlog za to je 

verjetno dobro poznavanje te igre, ko so jo med drugim korakom lahko uporabljali kot 

razredno igro. Kljub pogosti uporabi in izposoji te igre med drugim korakom se je niso 

naveličali v tolikšni meri, da jim več ne bi bila všeč. Naša začetna zaskrbljenost, da 

morebitna uporaba že znane igre na delavnicah ne bi bila uspešna, se je izkazala za dobro 

odločitev. Hkrati se je izkazalo, da je delavnica v obliki otroške igre dober način učenja. 

7.3 Vrednotenje in refleksija  

Tretji akcijski korak je bil uspešen, izvedli smo naloge na način, kot ga ob začetku 

raziskave nismo predvidevali. Splošen vtis primerjave vseh treh korakov je, da je bil tretji 

korak odličen v več pogledih: organizacijsko, časovno in prostorsko, vsebinsko in v smislu 

medpredmetnega povezovanja ciljev. Vendar takšnega tretjega koraka ne bi bilo, če se ne 

bi pred tem zgodil drugi korak, ki je bil mešanica nalog, iger in vsebinskega povezovanja, 

kjer smo se trudili spreminjati naloge, se večkrat znašli v slepi ulici in poskušali delati 

drugače kot v prvem koraku. Prvi korak je bil dober začetek, dal nam je vpogled v delo, v 

način sodelovanja med učitelji in občutek o tem, kakšne sploh naj bodo naloge.  

Težave, s katerimi smo se soočali v tretjem koraku, so bile: 

 PRED PRIPRAVE in ČAS – za izvedbo vseh sedmih delavnic naenkrat je bilo 

potrebnih dober mesec predpriprav od same ideje do izdelave pripomočkov. Vsako 

delavnico smo tudi preizkusili z enim prvošolčkom, merili čas izvajanja naloge, 

prilagajali navodila in jih poenostavljali. Čas, ki je bil vložen v pripravo delavnic, se je 

obrestoval pri brezhibnem poteku vseh sedmih delavnic v razredu hkrati. 

 MATERIAL in IDEJE – material je bil eden izmed glavnih dejavnikov za idejne 

zasnove tematike delavnic, saj smo želeli, da ne bi vseh sedem delavnic temeljilo na 

delu z enakim materialom, tako ne bi tvegali, da se učenci hitro naveličajo in da se 

celoten koncept izvajanja delavnic ne poruši.  

Pozitivne strani tretjega koraka so se pokazale v več vidikih: 

 SAMOSTOJNO DELO – učenci so se navajali na samostojno delo, všeč jim je bila 

neodvisnost od učitelja, uživali so v skupinskem druženju ob nalogah. Navodila za 

vsako delavnico so bila jasno definirana. Delo je potekalo gladko.  

 IZKUSTVENO UČENJE – individualne korekture, ki so jih učiteljice dajale učencem, 

so bile redkejše, kot smo bili vajeni. Učenci so teoretični del učenja spoznavali zaradi 

praktičnega dela v obliki igre in zabavnih, zanimivih in drugačnih nalog. 
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 ŽELJA PO ZNANJU – pomemben del tega, da so si učenci želeli spet ponoviti enake 

naloge kdaj drugič, je bil v tem, da so bile naloge časovno omejene. Ko je čas potekel, 

so se morali prestaviti k naslednji postaji, da so naredili prostor za druge učence. Vsi 

učenci so vnaprej videli, koliko postaj je in kdaj bodo prišli na vrsto k določeni mizi. 

Včasih so radovedno pogledovali k sosednji mizi, kaj počnejo, in se veselili, kaj jih še 

čaka. Preskakovanje postaj ni bilo možno, zato je bila želja po določeni postaji še 

močnejša. 

 ORGANIZACIJA – ob kakovostnih pripravah je bilo dela s samo organizacijo razreda, 

miz in postavitvijo materiala za deset min. Pri postavljanju miz so sodelovali tudi 

učenci.  

 SODELOVANJE UČITELJA LIKOVNIKA – z učiteljem razrednega pouka in 

vzgojiteljem v prvem razredu se je izkazalo za produktivno. Učitelji na razredni stopnji 

imajo mnogo konkretnih vprašanj glede likovnih materialov in tehnik, likovnik ima 

ogromno znanja, skupaj lahko pridejo do mnogih ustvarjalnih zamisli. 

7.4 Izhodišča za naprej 

Pri razmišljanju o načrtih v prihodnosti in možnosti raziskav bi bilo zanimivo raziskati še 

vidik skupinskega dela, kjer so npr.: štirje učenci z eno skupno nalogo, ki jo lahko rešijo s 

sodelovanjem, dogovarjanjem, popuščanjem in vztrajanjem. Skratka cilji medpredmetnega 

povezovanja se lahko uresničujejo tudi z razvijanjem komunikacijskih veščih. 

Po navadi je na osnovni šoli en sam likovnik, zato bi bilo mogoče dobro povečati število 

takšnih sodelovanj likovnika z učitelji na razredni stopnji, ne samo v prvem razredu. 

Izkušnja je bila zame osebno izpopolnjujoča, cenovno ugodno izobraževanje v smislu 

širjenja in poglabljanja znanja. 

Gnetenje, gnetenje in še enkrat gnetenje česarkoli, gline, plastelina ali papirja. Sedmošolci 

pogrešajo telesno gibanje, delo z rokami, gnetenje in pregibanje. Stimulacija čutil na 

dlaneh vpliva na celo telo sproščujoče. V prvem razredu bi lahko uvedli obvezno gnetenje 

med odmori in opazovali vedenje otrok. 

Delo v delavnicah se je izkazalo za učinkovito in zabavno. Treba bi bilo zbrati še več idej 

za posamezne delavnice, ki bi jih lahko učitelji v prvem razredu po svoje kombinirali. 

Mogoče te ideje zbrati v kakšen priročnik, ki bi bil v pomoč učiteljem po Sloveniji. 
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8 KVALITATIVNA VSEBINSKA ANALIZA 

V poglavju kvalitativne vsebinske analize bomo predstavili in ponazorili ugotovitve 

akcijske raziskave v vsebinsko zaokroženih poglavjih.  

8.1 Ugotavljanje vpliva medpredmetnega povezovanja 

Ob koncu šolskega leta smo zaključili s tretjim korakom akcijske raziskave v 

raziskovalnem oddelku prvega razreda. Pred začetkom vrednotenja smo nove naloge 

označili z oznako 2-x, pri čemer pomeni število dve druga serija nalog, x pa zaporedno 

številko učenca, kot je bil razvrščen glede na rojstni datum. S temi oznakami smo 

preprečili zamenjavo posameznih nalog s prvo serijo nalog, z zaporedno številko učenca pa 

hitrejše iskanje podatkov.  

Ponovili smo izvedbo 17 nalog ugotavljanja sposobnosti učencev ter jih kvalitativno 

ovrednotili (Priloga 12). Naloge so ostale enake, nekatere smo prilagodili in povečali 

težavnostno stopnjo. Vrednotenje smo pretvarjali v poenostavljene oznake: plus in minus 

pomenita, ali je neka sposobnost ali je ni. Številke pomenijo število odgovorov, rešitev ali 

prepoznanih črk, oznake od A do D pa pomenijo skupine z enakimi sposobnostmi, v 

kolikor je zraven črke A tudi število, pomeni koliko rešitev v eni skupini je bilo 

opravljenih. 

 

Preglednica 7: Časovna razporeditev ugotavljanja vpliva raziskovanja 

Aktivnosti Avg Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg 

Št. Dni pouka  22 18 20 18 20 15 22 18 20 18   

Št. Delovnih dni 10 22 18+4 20 18 20 15+5 22 18+3 20 18+3 23 21 
Test napredovanja           +   

 

Sedemletniki so bili zelo zgovorni, mogoče je pomagalo dejstvo, da smo se skozi vse leto 

dobro spoznali. Velikokrat so me ustavljali na hodniku in spraševali, kdaj spet pridem in 

kaj bomo počeli naslednjič. Reševanje nalog ob koncu šolskega leta je potekalo dosti 

hitreje, učenci so hitro dojemali navodila in se veselili igric. 

8.1.1 Eliminacija naravnega razvoja sedmošolcev 

Pri ugotavljanju prispevka raziskave smo morali eliminirati še naravni razvoj učencev. 

Tako smo za ugotavljanje, kakšne sposobnosti se razvijejo v enem letu brez dodatne 

stimulacije, dosegli s primerjalno skupino paralelke, kjer smo prav tako ob začetku in 
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koncu šolskega leta ugotavljali in kvalitativno ovrednotili znanje učencev z enakimi 

likovnimi nalogami kot pri raziskovalni skupini. Izbrali smo šolo, ki je najbližje kraju 

bivanja. Prav tako smo pridobili dovoljenje za izvajanje raziskave ravnatelja, razredničarke 

in staršev otrok. Pridobili smo 13 dovoljenj staršev. V nadaljevanju bomo končne 

ugotovitve primerjalne skupine predstavili skupaj s podatki raziskovalne skupine. 

Podrobnosti začetnih sposobnosti primerjalne skupine so opredeljene v pPriloga 10 in v 

pPriloga 11 sposobnosti ob koncu leta. 

8.1.2 Deduktivno kodiranje ugotavljanja sposobnosti na začetku in 

ob koncu leta 

Maso zbranega gradiva pri ugotavljanju sposobnosti učencev ob začetku in ob koncu leta 

smo skrčili z deduktivnim kodiranjem (shema 6), saj smo že pri načrtovanju raziskave 

vedeli, katere sposobnosti prvošolcev želimo raziskati. Na tak način smo omogočili 

sistematično spremljanje posameznih lastnosti, ki so pripomogle k lažjemu osredotočanju 

na glavne oporne točke med samim procesom raziskave. 

 

Shema 6: Deduktivno kodiranje vrednotenja raziskovalnega dela  
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Glavni ključ za kodiranje besedila je bil iskanje lastnosti in sposobnosti, ki jih imajo 

učenci v prvem razredu. Pri začetnem ugotavljanju sposobnosti prvošolcev ob vstopu v 

šolo smo že oblikovali glavne segmente sposobnosti, ki jih želimo raziskati. Te lastnosti 

smo razporedili tako, da smo lažje iskali sposobnosti, ki so v prednosti pri slovenščini 

(besede, črke) in tiste, ki so v prednosti pri likovni umetnosti (barve, teksture). Dobili smo 

celosten vpogled na paleto sposobnosti, ki so poudarile skupne lastnosti obeh predmetov 

(oblike, prostor).  

Kode so bili različni verbalni opisi sposobnosti učencev, ki jih razvijajo ob določenih 

opravilih pri opismenjevanju in likovni umetnosti. Abstraktne kode so bile besede, ki so na 

kratko označevale vsebino nalog, ki so se navezovale na opismenjevanje ali na likovno 

umetnost ali na oboje. Kategorije so bile šest glavnih skupin nalog. Dve nalogi sta se 

navezovali pretežno na opismenjevanje: besede in črke. Dve nalogi sta se navezovali 

pretežno na likovno umetnost: teksture in oblike. Dve nalogi sta se enakovredno nanašali 

tako na opismenjevanje kot na likovno umetnost: prostor in oblike.  

8.2 Napredek sposobnosti učencev v poznavanju črk 

8.2.1 Poznavanje velike tiskane abecede 

Napredek v poznavanju velike tiskane abecede je bil v raziskovalni skupini dober 

(shema 7), kljub temu da nismo posebej poudarjali veščino poznavanja velike tiskane 

abecede. Na začetku je osem učencev poznalo vse velike črke, polovica več kot dvajset, 

četrtina manj kot deset in en učenec dve črki. Ob koncu leta je vse velike črke poznalo 

devetnajst učencev, pet 24, dva 23, eden 21, kar je velik napredek. En učenec je poznal eno 

črko manj kot na začetku, najverjetneje posledica različnih dejavnikov (pomanjkanje 

koncentracije, slabo počutje, vpliv okolja). Napredek je bil v primerjalni skupini nekoliko 

večji, ker so začeli s slabšim izhodiščem poznavanja velikih tiskanih črk – nihče ni poznal 

vseh črk. Ob koncu leta so tako skoraj vsi učenci raziskovalne in primerjalne skupine 

poznali črke velike tiskane abecede. 

Zamenjevanje črk v raziskovalni skupini se je zmanjšalo. Na začetku leta je bilo najbolj 

pogosto pri šumnikih: Š in Ž, Š in Č, Č in Ž; pri konstrukcijsko podobnih črkah: Z in S, P 

in D, K in V, B in R, B in P, O in U; ter pri konstrukcijsko manj podobnih črkah: D in H, Š 

in C, C in D. Ob koncu leta je bilo takšnih zamenjav zelo malo, večina se jih je nanašala na 

zamenjevanje šumnikov. V primerjalni skupini smo zaznali enako težavo pri zamenjevanju 

šumnikov. 
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Shema 7: Napredek v poznavanju velike tiskane abecede 

 

Čas reševanja naloge se je v raziskovalni skupini skrajšal iz dobre minute na slabo 

minuto, kar je v redu. Primerjalna skupina je porabila za reševanje iste naloge na začetku 

leta nekoliko manj časa – slaba minuta, kar gre pripisati dejstvu, da so učenci takrat 

poznali manj črk, preskakovanje neznanih črk pa se je končalo s hitrejšim zaključkom 

naloge. Ob koncu leta je primerjalna skupina nalogo rešila malenkost hitreje od 

raziskovalne skupine, verjetno zato, ker so pri pouku posvetili veliko pozornosti 

spoznavanju in utrjevanju znanja velike tiskane abecede. 

8.2.2 Poznavanje malih tiskanih črk 

Napredek v poznavanju male tiskane abecede v raziskovalni skupini je bil dober 

(shema 8). Na začetku leta sta le dva učenca poznala vse črke, tretjina učencev vsaj 20 črk, 

polovica učencev pa manj kot 10 črk, en učenec nobene male tiskane črke. Ob koncu leta 

je vse črke poznala tretjina učencev, dve tretjini učencev pa okoli 20 malih tiskanih črk. 

Pri primerjalni skupini je bilo poznavanje male tiskane abecede ob koncu leta slabše od 

raziskovalne skupine, saj je le en učenec poznal vse črke, dve tretjini učencev tudi okoli 20 

črk, četrtina učencev pa manj kot 20 črk. Razlika v poznavanju male tiskane abecede je 

najverjetneje nastala, ker je bil v primerjalni skupini večji poudarek na veliki tiskani 

abecedi. 

Čas reševanja naloge v raziskovalni skupini se je skrajšal iz dveh minut na dobro 

minuto. Primerjalna skupina je porabila za reševanje naloge nekoliko manj časa – slabo 

minuto, kar lahko pripišemo dejstvu, da so učenci poimenovali manj črk kot v raziskovalni 

skupini.  
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Shema 8: Napredek v poznavanju male tiskane abecede 

 

Zamenjevanje črk v raziskovalni skupini ob koncu leta se je dogajalo med 

konstrukcijsko podobnimi črkami: n in h, u in n, a in e, f in t, b in h, p in b, b in d, l in i, a 

in d; med sičniki in šumniki: z in ž, c in č, š in ž; ter konstrukcijsko manj podobnimi 

črkami: f in p. Primerjava ob začetku in ob koncu leta ni relevantna, saj je bilo na začetku 

leta poznavanje črk preslabo za primerjavo napredka. V primerjalni skupini smo zaznali 

enako težavo pri zamenjevanju med konstrukcijsko podobnimi črkami. Dodatno 

zamenjevanje se je v primerjalni skupini pojavilo med sičniki: s in c; in med šumniki: š in 

č, š in ž. Razloga nismo odkrili, obstaja pa verjetnost, da gre zgolj za naključje, kar bi 

lahko ovrgli s primerjalno skupino z večjim številom otrok. 

8.2.3 Sposobnost pisanja po spominu 

Napredek pisanja besed po spominu je bil v raziskovalni skupini odličen in 

presenetljiv (shema 9). Na začetku leta je znalo po spominu zapisati svoje ime z velikimi 

tiskanimi črkami 19 učencev, kar je dobri dve tretjini, od tega 6 učencev še kakšno drugo 

ime družinskega člana. Ob koncu leta so znali po spominu zapisati svoje ime že vsi učenci 

z velikimi in malimi tiskanimi črkami, dva učenca še celo s pisanimi črkami. Tako je znalo 

po spominu zapisati dve besedi vseh 27 učencev, od tega 6 učencev še najmanj eno 

dodatno besedo. V primerjalni skupini je bil napredek pisanja besed po spominu slabši od 

raziskovalne skupine. Na začetku leta je znala po spominu zapisati besedo le tretjina 

učencev, ob koncu leta so vsi učenci znali zapisati svoje ime z velikimi in malimi tiskanimi 

črkami, eden celo s pisanimi. Nihče iz primerjalne skupine ni znal zapisati dodatne besede.  

Velika razlika v napredku pisanja besed po spominu med raziskovalno in primerjalno 

skupino je nastala najverjetneje zato, ker so učenci v raziskovalni skupini imeli celo šolsko 

leto na razpolago tablice besed snovi, ki so jo jemali, napisane hkrati z velikimi in malimi 
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tiskanimi ter pisanimi črkami. Gre za souporabo globalnih metod opismenjevanja 

(podrobno na str. 14).   

 

Shema 9: Sposobnost pisanja po spominu 

 

Pisanje besed po spominu se je izboljšalo. Pri slabi tretjini učencev je bila minimalno ena 

dodatna beseda zapisana po spominu, skoraj pri polovici učencev pa za dve besedi ali več, 

pri štirih učencih ni bilo razvidnega napredka. En učenec je zapisal manj besed kot na 

začetku leta, razlog za to ni znan, je pa mogoče pomemben dejavnik čas, saj gre za zelo 

počasnega učenca. 

8.3 Povezava med vizualnim, tipnim in prostorskim 

zaznavanjem 

8.3.1 Uspešnost branja in črkovanja  

Sposobnost branja in črkovanja lastnega imena so učenci na začetku leta odlično opravili, 

naloga iz branja je bila 100 % uspešna, pri črkovanju pa 89 % uspešna. Ob koncu leta sta 

bili obe nalogi 100 % opravljeni. Če pogledamo primerjalno skupino, se je pri črkovanju 

lastnega imena prav tako zmotilo 15 % učencev na začetku leta, ob koncu leta pa so bili v 

obeh nalogah prav vsi 100 % uspešni. V primerjalni skupini so bili učenci podobno uspešni 

in imeli enak napredek, zato smo ob koncu leta povečali težavnost naloge. 

Da bi ugotovili, kakšne so resnične sposobnosti branja učencev in s kakšnimi težavami se 

srečujejo, smo stopnjo težavnosti naloge ob koncu leta povečali. Učenci so se srečali z 

neznano besedo, to je bila beseda »VELBLOD«. 

Bolj uspešni bralci so bili v raziskovalni skupini. Pri prebiranju so imeli učenci nekaj 

težav, zato je velika večina učencev besedo najprej prebrala potihoma, šele nato na glas. V 
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raziskovalni skupini je slabi polovici učencev uspelo v prvem poskusu prebrati besedo brez 

napake. V primerjalni skupini so bili manj uspešni pri prvem branju, saj je uspelo pravilno 

prebrati besedo slabi četrtini učencev, iz česar izhaja, da je bila raziskovalna skupina bolj 

uspešna v branju. 

Črkovanje je bil koristen pripomoček vseh manj uspešnih bralcev. Po nepravilnem 

prvem branju polovice učencev raziskovalne skupine je sledilo črkovanje. Večina učencev 

je pravilno prebrala besedo po črkovanju. Prav tako je večina učencev iz primerjalne 

skupine po črkovanju pravilno prebrala besedo. Nekateri učenci so za pravilno branje 

besede potrebovali več poskusov.  

Težave manj uspešnih bralcev podobne v obeh skupinah: izpuščanje črk, menjava 

vrstnega reda (ohranjen začetek in konec besede) ter dodajanje črk. Izpuščanje črk, npr. 

VEBOT ali VELOD in VELBOD, je najverjetneje posledica branja »na pamet«, ko učenec 

vidi začetek in konec besede ter sklepa, katera beseda bi to bila. Ker so se srečali z novo 

besedo z neznanim pomenom, je bila zato večja verjetnost za napake. Z menjavo vrstnega 

reda in dodajanjem črk so učenci pokazali veliko ustvarjalnosti v branju, npr. VELBLEOD 

ali VELDLOD in VELEBOD, pri čemer so ohranili isti začetek in konec besede. Nekateri 

učenci so bili še bolj ustvarjalni in so konec besede spremenili, npr. VELBLON ali 

VALBLOS in VELENDO. Različnih »ustvarjalnih« rešitev nepravilnega branja je bilo 13, 

od tega so se nekatere bolj pogosto ponovile, v primerjalni skupini 6.  

Predvidevamo, da je izvor težav zamenjevanja črk tudi v veliki podobnosti črk. Če 

pogledamo konstrukcijo črk po Gibsonu (podrobno na str. 50), ki sestavljajo besedo 

»VELBLOD«, vidimo predvsem ravne navpične in poševne črte, ki so si med seboj 

podobne (E in L, E in B, D in B, D in O, V in N, V in L). Samo zaporedje črk v tej besedi 

ni prav nič olajšalo branja besede.  

8.3.2 Sposobnost tipnega zaznavanja 

Slabše tipne sposobnosti od vidnih v raziskovalni skupini na začetku leta. Ko smo 

prvič izvedli nalogo tipanja besede z lastnim imenom otrok, tako je bila naloga 

individualno pripravljena za vsakega posameznika. Pri primerjavi s črkovanjem te besede 

je bilo uspešnih 89 % učencev, pri tipanju iste besede pa le 15 %, kar pomeni občutno 

manjše tipne sposobnosti v primerjavi z vidnimi. Nobene črke ni obtipalo kar 15 % 

učencev. Naloga je trajala v povprečju pet minut. V primerjalni skupini so bili na začetku 

leta učenci hitrejši za povprečno minuto in bolj uspešni pri tipanju, saj je pravilno obtipalo 

besedo kar 46 % učencev, niti ene črke pa 8 %. Pri črkovanju so bili v primerjalni skupini 

malo manj uspešni kot v raziskovalni, 85 % učencev je pravilno črkovalo isto besedo. 
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Tipne sposobnosti učencev v primerjalni skupini so bile na začetku leta precej višje od 

tipnih sposobnosti v raziskovalni skupini. 

Izboljšanje tipnih sposobnosti v raziskovalni skupini pri dveh tretjinah učencev 

(shema 10). Ob koncu leta smo nalogo ponovili, vendar naloga ni bila več prilagojena 

posameznikom, ampak so imeli vsi učenci pripravljeno isto besedo »ZDRAVJE«. Če 

primerjamo odstotek pravilno tipno prepoznanih črk na začetku in ob koncu leta za 

vsakega učenca posebej, vidimo občutno izboljšanje tipnih sposobnosti (kjer je rdeča barva 

višja od modre). Pri nekaterih učencih se je zgodilo, da so bile tipne sposobnosti nižje od 

tistih na začetku leta (moder stolpec višji od rdečega), kar je zelo nenavadno, še posebej, če 

so razlike tako velike. V primerjalni skupini so učenci pokazali nekoliko slabše tipne 

sposobnosti kot ob začetku leta. Vzroke za to gre verjetno iskati tudi v zaupanju, saj se z 

učenci skoraj vse leto nismo videli, ta naloga pa se je izvajala z zakritimi očmi, kar od 

učenca zahteva visoko stopnjo zaupanja za lažjo koncentracijo. Drug potencialen vzrok za 

slabše tipno zaznavanje je verjetno tudi predvidevanje, saj so učenci primerjalne skupine 

na začetku leta presenetljivo boljše obtipali svoje ime od raziskovalne skupine, celo tisti 

učenci, ki so poznali zelo malo črk velike tiskane abecede. Na koncu leta, ko je šlo za 

neznano besedo, jim ta sposobnost predvidevanja ni več koristila in so bile tipne 

sposobnosti primerjalne skupine vseskozi slabše. 

 

Shema 10: Tipne sposobnosti učencev na začetku in ob koncu leta pri tipanju črk 

 

Povečana uporaba obeh rok v raziskovalni skupini. Ugotovili smo, da je pri tej nalogi 

zelo veliko učencev samoiniciativno uporabljalo obe roki, nekateri celo za tipanje drugo 

roko, kot so jo uporabljali za pisanje. V razredu sta dva učenca, ki pišeta z levo roko. Pri 

nalogi tipanja pa je več kot 56 % učencev uporabljalo obe roki, 19 % učencev, ki sicer 

pišejo z desno, pa je tipalo samo z levo roko. Če pogledamo učence v primerjalni skupini, 
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je večina učencev uporabljala tisto roko, s katero pišejo, 15 % učencev obe roki, 8 % pa je 

uporabljalo levo roko, čeprav pišejo z desno. V raziskovalni skupini se je zelo povečala 

uporaba obeh rok za tipanje. Obstaja verjetnost, da bi bili rezultati drugačni, če bi učenci 

tipali samo s tisto roko, ki so je navajeni oz. jo uporabljajo za pisanje. 

Eliminacija naravnega razvoja tipnih sposobnosti. Glede na začetne tipne sposobnosti, 

kjer je v raziskovalni skupini vse črke tipno prepoznalo 15 % učencev, v primerjalni 

skupini pa so pokazali precej več tipnih sposobnosti 46 %, nas je zanimalo stanje ob koncu 

leta. Treba je poudariti, da naloga na začetku leta ni bila za vse učence enotna, saj se je 

nanašala na ime učenca. Ob koncu leta so vsi učenci opravljali enako nalogo z isto besedo. 

Ugotovili smo, da je kljub večjim tipnim sposobnostim primerjalne skupine na začetku 

leta, stanje tipnih sposobnosti ob koncu leta slabše. V raziskovalni skupini je četrtina 

učencev tipno prepoznala skoraj vse črke v besedi, slaba petina učencev pa eno črko in 

nihče nobene črke. V primerjalni skupini je skoraj vse črke prepoznala manj kot desetina 

učencev, tretjina pa eno ali nobene. Čas trajanja naloge je bil pri obeh skupinah približno 

enak. Prispevek raziskave je bil pri tej nalogi zelo viden. 

 

Shema 11: Tipne sposobnosti raziskovalne in primerjalne skupine ob koncu raziskave 

 

Tipno zamenjevanje črk je bilo podobno vidnemu zamenjevanju (str. 108). 

Najpogostejše tipne zamenjave črk so bile: s konstrukcijsko podobnimi (Z in L, D in O, R 

in A, A in H, A in V, V in U, J in I, J in L, E in K), zamenjava sičnikov med seboj (Z in S), 

med sičniki in šumniki (Z in Ž), celo s številkami in s konstrukcijsko manj podobnimi (Z 

in 7, D in A, A in F, A in P). V primerjalni skupini se je prav tako dogajalo tipno 



Maja Novak 

 

111 

 

zamenjevanje črk, vendar je bilo nekoliko več zamenjav s konstrukcijsko manj podobnimi 

črkami.  

Za lažjo predstavo smo naredili shemo (shema 11) glede na število pravilno tipno 

prepoznanih črk raziskovalne in primerjalne skupine ob koncu leta, ko so imeli vsi učenci 

enako nalogo. Iz sheme se vidi, da je v raziskovalni skupini dobra četrtina otrok tipno 

prepoznala skoraj vse črke, v primerjalni manj kot desetina, in skoraj nobene črke v 

raziskovalni skupini slaba petina otrok, v primerjalni pa kar tretjina otrok. 

8.3.3 Razumevanje konstrukcijske osnove črk 

V raziskovalni skupini so se povečale vizualne sposobnosti in uporaba domišljije 

(shema 12), saj se je povečalo število najdenih črk s podobno obliko. Pri nalogi smo 

ugotavljali vizualne sposobnosti učencev z iskanjem skrite črke T v risbi. Naloga je bila 

nekoliko izzivalna, saj učenci v risbi niso pričakovali črk. Na začetku leta je največ 

učencev našlo 5 oblik, nekoliko manj učencev pa 1, 2 in 6 oblik. Ob koncu leta je največ 

učencev našlo 6 oblik in povečalo se je število najdenih oblik – na začetku leta je bilo 

najvišje število najdenih oblik sedem, ob koncu leta pa deset oblik. V primerjalni skupini je 

bil napredek manjši. Na začetku leta je največ učencev našlo šest oblik, kar je nad 

povprečjem raziskovalne skupine. Ob koncu leta pa je enako število učencev našlo 5, 6 in 

7 oblik, kar je približno enako kot v raziskovalni skupini. Največje število oblik v 

primerjalni skupini na začetku leta je bilo 6 oblik, kar je za eno manj kot v raziskovalni 

skupini, ob koncu leta pa osem oblik, kar je za dve manj kot v raziskovalni skupini.  

 

Shema 12: Število najdenih oblik v risbi na začetku in koncu leta 
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Vidno izboljšanje prostorskega konstrukcijskega razumevanja v raziskovalni skupini 

(shema 13). Pri nalogi konstrukcijskega sestavljanja treh črk z različnimi elementi se je čas 

reševanja naloge skrajšal iz štirih minut na tri minute. Število ponovitev enakega sestava 

črke (k) je ostalo nespremenjeno – 24 ponovitev, kar je 89 % učencev. Tu ni bilo napredka 

oz. manjši napredek, če upoštevamo, da se je skrajšal čas reševanja. Razlog za to je 

najverjetneje v precej preprosti konstrukciji črke k. Število ponovitev enakega sestava črke 

g z daljšo navpičnico se je povečalo iz 7 na 12 ponovitev in s krajšo navpičnico iz 5 na 11 

ponovitev. Velike razlike med obema sestavoma ni bilo, zato ju lahko seštejemo skupaj, 

tako dobimo iz 12 na 23 ponovitev z zelo podobno sestavo črke g; iz 44 % na 85 % 

učencev. Število ponovitev enakega sestava črke (m) se je od vseh treh črk najbolj 

povečalo iz 5 na 18 ponovitev, kar je iz 19 % na 67 % učencev. Eliminacija naravnega 

razvoja s primerjalno skupino je pokazala, da so bile v primerjalni skupini ob koncu leta 

vidne majhne izboljšave v konstruiranju črk v primerjavi z začetkom. Ni bilo izrazitih 

razlik med posameznimi sestavi črk, saj je bilo na začetku in koncu leta pri črki (k) enako 

število sestavov, pri črki (g) se je nekoliko povečalo število enakih sestavov, pri črki (m) 

pa celo malenkost zmanjšalo. 

 

Shema 13: Število ponovitev enakega sestava črk k, g in m na začetku in koncu leta  

 

Vizualne sposobnosti iskanja razlik so bile v raziskovalni skupini nekoliko slabše. Pri 

tej nalogi so učenci izbirali med šestimi možnostmi pravo senco dani figuri. Na začetku 

leta je pravo senco našlo več kot polovica otrok, slaba polovica pa ni našla prave sence. 

Reševanje naloge je trajalo minuto. Ob koncu leta je pravo senco našlo manj otrok kot na 

začetku leta – slaba polovica. Reševanje naloge pa je trajalo le pol minute. V primerjalni 

skupini se je ob koncu leta ohranilo enako število pravilno najdenih oblik kot na začetku 

leta. Za reševanje pa so potrebovali tako pri prvem kot pri drugem reševanju minuto. 

Obstaja verjetnost, da je na vizualne sposobnosti iskanja razlik v raziskovalni skupini 

vplival krajši čas reševanja naloge in posledično prispeval k manjši koncentraciji učencev. 
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Povezav med barvo ter oblikami in črtami v raziskovalni skupini nismo našli. Naloga 

je bila namenjena ugotavljanju povezave med 8 osnovnimi elementi, ki sestavljajo črke, ter 

šestimi osnovnimi barvami. Cilj te naloge je bil prilagoditi barve posameznih 

konstrukcijskih elementov črk, da si bodo učenci lažje zapomnili in znali razlikovati 

podobne črke med seboj. Izbirali smo osem različnih barvnih elementov izmed šestih barv, 

tako da se je lahko posamezna barva ponovila največ dvakrat. 

Najprej smo iskali povezave med raziskovalno in primerjalno skupino na začetku leta in 

našli nekaj podobnosti: navpična ravna črta najpogosteje vijoličasta, kvadrat najpogosteje 

moder. Potem smo gledali najbolj pogosto izbrane barve ob koncu leta in našli nekaj 

podobnosti s primerjalno skupino: ravna vodoravna črta je najpogosteje vijoličasta, 

krivulja v desno najpogosteje rdeča, krivulja dol najpogosteje zelena, kvadrat najpogosteje 

moder. Ker večjih ujemanj nismo našli, smo sešteli izbor učencev z začetka in konca leta 

in našli nekaj ujemanj s primerjalno skupino: krivulja dol je najpogosteje zelena, kvadrat 

najpogosteje moder. Edino skupno ujemanje ob začetku in koncu raziskave raziskovalne in 

primerjalne skupine je bil vsakokrat moder kvadrat. 

Iskanje skupnih barv posameznih različno usmerjenih in ukrivljenih elementov, ki 

sestavljajo črke, se je nadaljevalo s seštevanjem rezultatov ob začetku in ob koncu pouka. 

Ugotovili smo naslednja ujemanja v raziskovalni skupini: krivulja desno je najpogosteje 

rumena, krivulja dol je najpogosteje zelena, krog najpogosteje oranžen in trikotnik 

najpogosteje rumen. Enako smo ponovili v primerjalni skupini in odkrili naslednja 

ujemanja: kvadrat najpogosteje moder. Tu med raziskovalno in primerjalno skupino ni nič 

skupnega. 

 

Slika 38: Kombinacija najpogosteje izbranih barv črt in likov 

 

Na podlagi vseh ugotovitev smo se odločili, da bomo iskali barve s seštevanjem vseh 

rezultatov in dobili najpogostejše barve (slika 39): navpična modra, vodoravna vijoličasta, 

poševna v levo modra, poševna v desno rumena, krivulja desno rdeča, krivulja gor enako 

oranžna in modra, krivulja levo rumena, krivulja dol zelena. Ker se je modra barva 

ponovila pri zelo podobnih črtah – navpična in poševna levo, smo se odločili, da poševno 

levo zamenjamo za drugo najbolj pogosto barvo, rumeno. Potem se je zgodilo, da je bila 

poševna v levo enaka poševni v desno, zato smo poševnico v desno zamenjali z drugo 
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najbolj pogosto barvo, rdečo. Pri krivulji gor sta bili dve barvi enako pogosto izbrani, zato 

smo se odločili za oranžno, ki še ni bila izbrana za barvo črte, tako da dobimo vsaj šest 

različnih črt z dvema najpogostejšima ponovitvama.  

Pri ugotavljanju najpogostejših barv je bilo bistveno lažje ugotoviti in sestaviti osnovni 

komplet treh likov v različnih barvah že zato, ker smo morali izbrati samo tri izmed šestih 

barv. Že zgoraj smo ugotovili ujemanje med raziskovalno in primerjalno skupino v barvi 

kvadrata, ki je bila modra. Drugih ujemanj ni bilo, zato smo sešteli vse rezultate in dobili: 

kvadrat najpogosteje moder, krog najpogosteje oranžen in trikotnik najpogosteje rumen.  

8.4 Vloga interpretacije in ustvarjalnega razmišljanja 

8.4.1 Veliko povečanje števila in raznolikosti asociacij  

Število asociacij na preprosto obliko se je v raziskovalni skupini povečalo. Učenci so 

pri tej nalogi razmišljali, na kaj jih spominja preprosta geometrijska oblika. Na začetku leta 

dva učenca nista dobila nobene asociacije na obliko, šest učencev je imelo eno asociacijo, 

sedem učencev dve, osem učencev tri, trije učenci štiri in en učenec 5 različnih asociacij. 

Zanimivo je, da je 93 % učencev oblika spominjala na črko L. Ob koncu leta samo en 

učenec ni imel nobene asociacije, sedem učencev eno, pet učencev dve, štirje učenci tri, pet 

učencev štiri, dva učenca pet, en učenec šest, en učenec sedem in en učenec osem asociacij 

na obliko. Oblika je 89 % učencev spominjala na črko L. Število raznolikih asociacij na 

eno obliko, ki jih je imel vsak učenec, se je tako povečalo, skupno število asociacij se je ob 

koncu leta povečalo za 31 %. V primerjalni skupini je bilo izhodišče zelo podobno, na 

začetku leta ni imelo nobene asociacije nekoliko več učencev. Ob koncu leta se je v 

primerjalni skupini zmanjšalo število učencev brez asociacije in rahlo povečalo število 

asociacij na učenca, vendar občutno manj kot v raziskovalni skupini, število vseh asociacij 

se je ob koncu leta povečalo le za 3 %.  

 

 

 

Slika 40: Prikazuje preprosto geometrijsko obliko, ki 

je lahko izhodišče za številne asociacije (vir: De 

Bono). 
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Shema 14: število asociacij na geometrijsko obliko na začetku in koncu leta 

 

Če upoštevamo, da je raznolikost asociacij povezana z domišljijo, ustvarjalnim in 

divergentnim razmišljanjem, so učenci v raziskovalni skupini dosegali višjo stopnjo 

ustvarjalnosti od učencev v primerjalni skupini. Najpogostejša asociacija je bila črka L, ki 

se je ponovila 24-krat, druga najbolj pogosta asociacija pa črka V z desetimi ponovitvami. 

Manj pogoste asociacije so bile: streha, stol, črka A, črka T, stopnice, kocka, pištola, kot in 

puščica. Unikatne asociacije so bile: črka U, kavč, gora, pomol, ležalnik, razbito steklo, 

semafor, glina, papir, igra spomin, gumbi, ovinek, pol kvadrata, trikotnik, čevelj, kvadrat, 

polovica črke T, skakalnica, stolpec, kljuka in živalski vrt. Učencem je pomagalo, da so po 

prvih asociacijah obliko obrnili in tako dobili sveže raznolike asociacije. 

8.4.2 Sposobnost lastne interpretacije risbe 

Naloga učencev je bila, da šest nedokončanih risb po svoje interpretirajo in dokončajo 

tako, da upoštevajo in vključijo že narisane elemente. Izvirnost rešitev smo kategorizirali z 

oznakami od A do D. kategorija A je pomenila izvirne in  kompleksne rešitve, kategorija B 

enostavne izvirne rešitve, kategorija C zgolj nadaljevanje narisanih elementov in kategorija 

D nepovezane risbe z izhodiščnimi elementi. Pri pregledovanju risb smo dodali še novo 

kategorijo N, kar pomeni, da je bil kvadratek prazen.  

Povečalo se je število ustvarjalnih rešitev v raziskovalni skupini. Na začetku leta je 10 

% učencev narisalo zelo ustvarjalne rešitve s 6A ali 5A, 45 % učencev je imelo vsaj 

polovico ustvarjalnih rešitev – 3A, 15 % učencev je imelo malo ustvarjalnih rešitev 2A ali 

manj, 30 % učencev pa ni imelo nobene ustvarjalne rešitve (nič A). Ob koncu leta je 15 % 

učencev narisalo zelo ustvarjalne rešitve s 6A ali 5A, 33 %  učencev je imelo vsaj polovico 

ustvarjalnih rešitev s 3A, 37 % učencev je imelo malo ustvarjalnih rešitev – 2A ali manj, 7 
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% učencev ni imelo nobene rešitve z oznako A. Ob koncu leta je več učencev narisalo 

ustvarjalne rešitve, skoraj noben učenec več pa ni imel nobene ustvarjalne rešitve. Na 

začetku leta je bila primerjalna skupina precej slabša pri reševanju nalog od raziskovalne 

skupine (nobene 6A in 5A, 17 % 4A in 3A, 17 % 3A in manj, 67 % nič A), ob koncu leta 

se je stanje izboljšalo in je več učencev imelo vsaj pol ustvarjalnih rešitev (25 % 6A ali 5A, 

17 % 3A ali 4A, 15 % 3A ali manj, 42 % nič A). V primerjalni skupini se je povečalo 

število ustvarjalnih rešitev ter zmanjšalo število neustvarjalnih rešitev, vendar so učenci v 

raziskovalni skupini precej povečali število ustvarjalnih rešitev risb z vsaj eno oznako A 

(slika 40). 

 

 

Slika 41: Nekaj primerov kompleksnih in ustvarjalnih rešitev kategorije A (lasten vir) 

 

Slika 42: Primeri neustvarjalnih rešitev kategorije C – zgolj nadaljevanje ((lasten vir)) 

V raziskovalni skupini je bilo manj preprostega nadaljevanja risb. Na začetku leta je 

imelo 45 % učencev (3C ali več) vsaj polovico neustvarjalnih rešitev s preprostim 

nadaljevanjem elementov, pri 5 % učencev pa v polovici nalog ni bilo vidne povezave med 

risbo in elementi (3D ali več). Ob koncu leta pa je vsaj pol neustvarjalnih rešitev s 

preprostim nadaljevanjem elementov imelo 33 % učencev (3C ali več) in pri 11 % učencev 

v polovici nalog ni bilo vidne povezave med risbo in elementi (3D ali več). Število 

učencev z neustvarjalnimi rešitvami se je zmanjšalo. V primerjalni skupini je bilo število 

neustvarjalnih nalog precej večje od raziskovalne skupine. Na začetku leta je bilo v 
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primerjalni skupini precej neustvarjalnih rešitev (42 % – 3D ali več, 17 % – 3C ali več) in 

42 % učencev, ki niso dokončali vsaj ene risbe. Ob koncu leta je bilo več manj ustvarjalnih 

rešitev (39 % –3D ali več, 85 % – 3C ali več) in skoraj enako število učencev – 46 %, ki 

niso dokončali vsaj ene naloge.  

8.5 Izboljšanje grafomotorike in tipnih sposobnosti 

Pri obeh nalogah, sledenju črti in obrezovanju, je bilo šest učencev v isti kategoriji, pri 

enem učencu pa je bila izrazita razlika – pri eni nalogi A, pri drugi D. 

8.5.1 Sposobnost obvladovanja dlani in zapestja 

V raziskovalni skupini se je povečala sposobnost natančnih učencev in zmanjšalo 

število nenatančnih (shema 15), kar je bilo pričakovano, saj so se celo leto izvajale naloge 

kontrole nad pisalom. Grafomotorične sposobnosti učencev na začetku leta smo ugotavljali 

s preprosto vajo sledenja narisani liniji. Sposobnost natančnosti sledenja smo kategorizirali 

s črkami od A do D, pri čemer je A najbolj natančen zapis. Na začetku leta je bilo v 

raziskovalni skupini zelo natančnih 5 % učencev v kategoriji A, malo manj natančnih je 

bilo 33 % učencev v kategoriji B, slabše natančnih je bilo skoraj polovica učencev v 

kategoriji C, učencev, ki niso uspeli slediti različni dinamiki črte in so bili zelo nenatančni, 

pa je bilo 14 % učencev v kategoriji D. Ob koncu leta se je natančnost učencev izboljšala: 

zelo natančnih v kategoriji A je bilo 12 %, malo manj natančnih v kategoriji B je bilo 44 % 

učencev, slabše natančnih v kategoriji C je bilo 36 % in zelo nenatančnih v kategoriji D 8 

% učencev.  

 

Shema 15: Natančnost sledenja črti na začetku in ob koncu raziskave 

 

 

 

 A                             B                              C                              D 
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V primerjalni skupini je bil viden napredek v natančnosti učencev, vendar manjši od 

raziskovalne skupine, saj se je najbolj povečalo število učencev v kategoriji B in C, v 

kategoriji D celo zmanjšalo skoraj za polovico. V kategoriji A pa od 13 izbranih učencev 

ni bilo nobene rešitve, tudi ob koncu leta ne, kar je nekoliko nenavadno, saj so učenci v 

primerjalni skupini vadili grafomotorične vaje in pisanje skozi vse leto. Razlog za to je 

verjetno velik poudarek skozi vse šolsko leto na pravilni drži pisala v raziskovalni skupini. 

8.5.2 Obrezovanje in drža pisala 

Sposobnost obrezovanja papirja s škarjami v raziskovalni skupini se je povečala 

(shema 16). Finomotorične sposobnosti smo ugotavljali z vajo obrezovanja črke R, ki 

vsebuje rezanje ravnih oblik in negativnih oblik. Na začetku leta je bilo natančnih le 5 % 

učencev, v kategoriji natančnosti B 33 % učencev, v kategoriji C slaba polovica učencev in 

najmanj natančnih 14 %. Ob koncu leta se je število natančnih učencev povečalo na 10 %, 

v kategoriji B je bilo povečanje največje na dve tretjini učencev, v kategoriji natančnosti C 

je bila le še tretjina učencev in najmanj natančnih je ostalo enako 14 %. V primerjalni 

skupini so se sposobnosti natančnega obrezovanja malenkost izboljšale v B kategoriji in 

ob koncu leta več ni bilo nobenega najmanj natančnega učenca.  

 

Shema 16: Natančnost obrezovanja na začetku in ob koncu raziskave 

 

8.5.3 Sposobnost izražanja občutkov in tipni spomin  

Izboljšale so se tipne sposobnosti in izražanje občutkov v raziskovalni skupini. 

Tipanje petih raznolikih površin in opisovanje občutka je bila za učence ena težjih nalog. 

Najprej so z zakritim pogledom posamezno površino potipali in povedali, kakšen je 

občutek, potem so govorili asociacije, na kaj jih ta površina spominja. Odgovori 
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prvošolcev so bili zelo različni, nekateri izrazi za občutke so se pogosteje ponovili, drugi 

so spet bili unikatni (preglednica 8).  

Odgovore učencev smo kategorizirali od A do C, pri čemer je: 

 kategorija A pomenila, da je učenec pravilno izrazil občutek teksture in asociacijo,  

 kategorija B, če je učenec povedal asociacijo in občutek teksture, vendar splošno (fajn, 

ni fajn, všeč), večkratne ponovitve istega izraza pri dveh različnih teksturah ali 

nenavadni izrazi, izpeljani iz asociacije (glina-glinasto), 

 kategorija C, če je učenec povedal samo občutek ali samo asociacijo in  

 kategorija N, če učenec ni imel asociacije niti izraza za občutek teksture. 

 

Preglednica 8: Odgovori učencev na začetku (modro) in ob koncu leta 

MATERIAL KAKO TEKSTURO OBČUTIJO 

PRVOŠOLCI? 

UČENCEM SE ZDI, DA JE KOT ... 

Mehko blago iz 100 

% poliestra (flis) 

puhasto, mehko, fajn, gladko, dobro, kocinasto medvedek, blago, volna, preproga, ovca, bacek, zajčkov 

kožušček, plišasta igrača, blazina, perje, postelja, mačka 

mehko, puhast, prijetno, dobro, super, občutek 

po kravi 

volna, deka, puhica v pouštru, blago, pliš, filc, jopič, 

kožuh, backova volna, ovca, mačka, konjček, muca, 

Reliefno nalepljena 

semena prosene kaše 

grobo, luskasto, bodičasto, trdo, bode, fino, ni 

gladko, tko giba, pikice, hrapavo, hripavo, trdo 
mehko, drugačno, okroglo, praskajoče 

kamni, lubje, riž, makaroni, kroglice, predpražnik koza 

igrača, koruza, pesek, ježek, hribčki, čokolada z lešniki, 
fasada, semena, ploščice za ven,  

valovčki, trdo, bodičast, pikice, škrlatno, drajsaš 

po drevesu, hrapav, trd, po špicah, hrapavo, 
hribčkast, mal špika, fajn, žgečka, ne pika tok, ni 

prijetno, všeč, dober, drugačen 

Morje, kroglice na kosilu, ajvar, riž, stiropor, žogice, 

kamenje, mečkene kroglice, hribčki, suha travca, perlice, 
kamenčki, predpražnik, semena, kroglice stiroporja, 

koruza, plastika, 

Gladka folija na 2 

mm lepenki 

gladko, drsi, ravno, bolj ravno, gladek trd, 
mehko (kot plastika), mrzlo 

les, stopnice, tla, ploščice iz kopalnice, selotejp, led, 
ravnilo, kamen, klančina, lakiran les, kot plastika, 

stanovanje 

Mehek, gladek, ploščati, mrzlasta, gladka,  kot 

plastelin, trd, bolj mehka kot prva, gladke, dobro, 
drseč, ful gladek, hrapav okrogel, je prijetno, 

bolj lepljivo od prvega 

Plastelin, lepilni trak, ploščice, koža v banji, tablica, šipa, 

na prvo, glina, po lesu,  steklo, les, karton, cesta, miza, 

Groba polovica 

sprijemalnega 

zapirala (ježek) 

majhne špičke, v redu, hrapava, srbeče, bode ful, 
živi pesek, praska, srbi, rjav, trd, hribav, ni mi 

všeč, mal bode 

kuščar, ježek za bundo, ježek na čevljih, ježica, majhne 
špičke, majhni kamenčki, bleščice, živi pesek, zadrga, 

nohti, bodice 

Hrapav, mehek, hrapav, trd, pikice, oster, špika, 

fajn, žgečka, pikast, bodičast, dober, špikast, ni 
prijetno, ful se ga čuti, 

Ono ko se zalepi, od zenfa kroglice, ježek, krtača za 

čevlje, zalepiš na kapi, mehka da to prilepi skup, jež,  nož, 
na čevljih za zapret, ko se pripne, ko se prime na drug del, 

Tanka plast umetne 

modelirne mase 

(plastelin) 

mehko, gladko, mrzlo, se premika, gladko, 

drugače, vijugasta, ravno, kremasto, mastno, bi 
imel za igrat 

lepilo, igračka, čigumi, plastelin, steklo, ploščice, barva, 

tla, deblo, packasta čokolada, hribi, sir, masa za zidanje 
hiše 

Mehek, gladek, dober, navaden, močen, masten, 

trd, drsi, raztegljiv, všeč, naguban, mrzu, ni 

prijetno, 

Plastelin, lepilni trak, gladek zid, tla, čokolada, 

napolitanka, barva, deblo, folija, 

 

Na začetku leta je ena učenka imela za vse teksture drugačno poimenovanje občutka in 

različne asociacije (5A), trije učenci so imeli štiri raznolike odgovore (4A), sedem učencev 

je imelo tri raznolike odgovore (3A), torej 40 % učencev je imelo vsaj polovico odgovorov 

raznolikih. Pri slabšem poznavanju tekstur štirje učenci niso imeli nobene asociacije na eno 

teksturo (kategorija N), pet učencev je povedalo samo občutek ali samo asociacijo pri 

večini tekstur (3C), devet učencev je imelo slabši občutek za teksture (kategorija B in C) 

pri večini tekstur, saj so ponavljali besedne opise tekstur ali pa so teksture opisovali 

splošno. Ob koncu leta je imelo šest učencev za vse teksture drugačno poimenovanje 

občutka in različne asociacije (5A), devet učencev je imelo štiri raznolike odgovore (4A), 

devet učencev je imelo tri raznolike odgovore (3A), torej je 89 % učencev imelo vsaj 
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polovico raznolikih odgovorov. Pri slabšem poznavanju tekstur je bil en učenec, ki ni znal 

izraziti občutka in asociacije ob določeni teksturi (1N), dva učenca, ki sta povedala samo 

občutek ali asociacijo pri večini tekstur (3C, 4C). Pri polovici učencev se je sposobnost 

izražanja občutkov in povezovanje tekstur s tipnim spominom preko asociacij izboljšalo.  
 

V primerjalni skupini se je pokazal bistveno manjši napredek sposobnosti izražanja 

občutkov in povezovanju tekstur s tipnim spominom preko asociacij. Na začetku leta je 

bilo 31 % učencev z boljšim občutkom za tip (4A, 3A), ob koncu leta pa 38 % učencev 

(5A, 4A, 3A), kar je majhen napredek. Učencev s slabšim občutkom (3C, 4C, 1N) je bilo 

na začetku leta 46 %, ob koncu leta se je sposobnost izražanja občutka in asociacij pri 

učencih s slabim občutkom za tip zmanjšala na 23 % (5N, 1N, 3C), kar pomeni, da večina 

učencev le malo napredovala v tipnih sposobnostih in izražanju občutkov v primerjalni 

skupini. 

8.5.4 Sposobnost opazovanja in orientacije na listu 

Sposobnost razumevanja prostora in orientacije na listu se je v raziskovalni skupini v 

povprečju povečala. Učenci so prerisovali tri različne naloge, ki smo jih kategorizirali z 

oznakami od A do C, pri čemer je oznaka A pomenila najbolj natančno in podobno 

narisano ter pravilno postavljeno.  

Zmanjšalo se je število slabših opazovalcev v raziskovalni skupini pri risanju 

preprostih geometrijskih oblik. Prvi kvadrat je vseboval preproste geometrijske oblike, 

manjši krog in kvadrat. Ob koncu leta je malo manj učencev pravilno narisalo krog in malo 

več učencev je pravilno narisalo kvadrat. Če pogledamo povprečje natančnega prerisovanja 

za oba preprosta lika, je najbolj natančnih opazovalcev in risarjev ostalo enako – v obeh 

primerih 75 % v kategoriji A, zmanjšalo pa se je število manj natančnih opazovalcev in 

risarjev – iz 23 % na 14 % v kategoriji B. V primerjalni skupini se je pri prvi nalogi najbolj 

natančnih opazovalcev in risarjev ob koncu leta stanje za malenkost izboljšalo. Če 

odštejemo napredek primerjalne skupine kot stanje naravnega razvoja, so imeli učenci v 

obeh skupinah pri risanju preprostih geometrijskih oblik skoraj enak napredek sposobnosti 

opazovanja in prerisovanja preprostih oblik, v raziskovalni skupini pa malenkost večji. 

Enako stanje pri risanju kompleksnih geometrijskih oblik. Drugi kvadrat je vseboval 

večje število oblik, ki so jih učenci prerisali, in bile so bolj kompleksne. Prerisovali so 

krog, dve vijugi, dve ravni črti in tri pike. Ob koncu leta je malo več učencev pravilno 

narisalo krog in vijuge, nekaj manj učencev pa je pravilno narisalo ravne črte in pike. Če 

pogledamo povprečje natančnega prerisovanja za vse štiri elemente, je najbolj natančnih 

opazovalcev in risarjev malenkost več – iz 64 % na 65 % v kategoriji A: zmanjšalo se je 
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število manj  natančnih opazovalcev iz 33 % na 21 % v kategoriji B. V primerjalni skupini 

se je stanje ob koncu leta tudi nekoliko izboljšalo pri risanju kompleksnih geometrijskih 

oblik. Če eliminiramo naravni razvoj primerjalne skupine, je raziskovalna skupina na enaki 

stopnji ob koncu leta brez vidnih učinkov raziskave. 

 

Shema 17: Natančnost prerisovanja na začetku in ob koncu raziskave 

 

 

Polovica učencev raziskovalne skupine je bila boljša pri risanju kompleksnih 

organskih oblik. Tretji kvadrat je vseboval tri elemente organskih oblik, ki so po obliki 

spominjale na meduzo, ptiča in packo. Ob koncu leta je polovica učencev več kot na 

začetku leta pravilno narisala prvo obliko »meduze« – iz 14 % na 62 % v kategoriji A, 

zmanjšalo se je število manj natančnih risarjev v kategoriji B – iz 66 % na 23 %, in 

kategoriji C – iz 18 % na 0 %. Pri drugi obliki je slaba polovica učencev več ob koncu leta 

pravilno narisala obliko »ptiča« v kategoriji A – iz 14 % na 54 %, zmanjšalo se je število 

rešitev v kategoriji B – iz 55 % na 31 % ter v kategoriji C – iz 32 % na 0 %. Pri tretji obliki 

»packe« je polovica učencev obliko bolje narisala ob koncu leta v kategoriji A – iz 5 % na 

58 %, manj učencev v kategoriji B – iz 50 % na 31 % ter manj učencev v kategoriji C – iz 

29 % na 0 %. Če pogledamo povprečje natančnega prerisovanja za vse tri oblike, je najbolj 

natančnih opazovalcev in risarjev ob koncu leta precej več – iz 11 % na 58 %, zmanjšalo 

pa se je število manj natančnih opazovalcev v kategoriji B – iz 56 % na 28 %. V 

primerjalni skupini so se učenci pri risanju kompleksnih organskih oblik ob koncu leta 

izboljšali v natančnosti risanja in opazovanja. Pri »meduzi« v povprečju za 8 % v 

kategoriji A, pri »ptiču« 18 % v kategoriji B. Z eliminacijo naravnega razvoja primerjalne 

skupine je raziskovalna skupina zelo izboljšala prostorske predstave, orientacijo na papirju 

in opazovanje kompleksnih organskih oblik – razlika raziskovalne skupine med začetkom 

in koncem leta je 47 % večja uspešnost kot v primerjalni skupini 8 %, kar je zelo lep 

napredek.   
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8.5.5 Vloga ustvarjalnega razmišljanja in poznavanja abecede 

Pri kvalitativnem vrednotenju smo se osredotočili tudi na vsakega posameznega učenca in 

preučevali njegov osebni napredek v celem šolskem letu, ko smo opazili zanimivo 

povezavo ustvarjalnega razmišljanja in tipnih sposobnosti učencev.  

Če vzamemo poznavanje abecede, ki velja kot splošno merilo znanja v prvem razredu, in 

ga primerjajmo s tipnimi sposobnostmi poznavanja črk učencev. Pri poznavanju abecede 

smo upoštevali velike in male tiskane črke, seštevek vseh črk je 50, kar pomeni 100 %. Pri 

tipnih sposobnostih pa smo upoštevali število pravilno prepoznanih črk s pomočjo tipa, 

največ vseh sedem tipno prepoznanih črk testirane besede, kar pomeni 100 %. Vidimo, da 

med »znanjem« in čutom tipa ni neposredne povezave (shema 18).  

 

 

Shema 18: Primerjava vidnih in tipnih sposobnosti za posameznega učenca 

 

 

Shema 19: Povezava ustvarjalnega razmišljanja, tipnih in vidnih sposobnosti 

 

Moder stolpec predstavlja »znanje« abecede, rdeč stolpec pa predstavlja sposobnost tipa. 

Potem zgornjemu stolpcu dodamo sposobnost ustvarjalnega razmišljanja. Zaradi 

raznolikosti podatkov smo za lažjo primerjavo uporabili odstotke. Pri nalogi, ki je 
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ugotavljala ustvarjalne sposobnosti učencev, koliko različnih rešitev-asociacij dobijo na 

isto nalogo, smo vzeli za 100 % največje možno število asociacij učenca iz razreda – to je 

osem asociacij. Shema 19 prikazuje večjo povezavo med tipnimi sposobnostmi in 

ustvarjalnim razmišljanjem, kot pa med vizualnim poznavanjem črk in tipnimi 

sposobnostmi ter vizualnim poznavanjem črk in ustvarjalnim razmišljanjem.  

V grafu smo vizualnemu in tipnemu prepoznavanju črk pridružili sposobnosti 

ustvarjalnega razmišljanja. Moder stolpec predstavlja klasično »znanje oz. poznavanje« 

črk, vidne sposobnosti prepoznavanja črk. Rdeč stolpec predstavlja tipne sposobnosti 

prepoznavanja črk. Zelen stolpec pa predstavlja sposobnosti ustvarjalnega razmišljanja pri 

istem učencu. Če pogledamo rdeč in zelen stolpec, obstaja večja povezanost med njima kot 

med modrim in rdečim stolpcem, kar pomeni, da obstaja večja verjetnost, da sta 

ustvarjalno razmišljanje in tipne sposobnosti posameznika povezana. Ugotovili smo, 

da lahko ustvarjalno razmišljanje s stimulacijo tipnih sposobnosti in kinestetičnim 

učenjem povečamo. Na drugi strani pa samo »poznavanje« črk oz. učenje črk na pamet ni 

povezano s prostorskim prepoznavanjem istih oblik in nima vpliva na sposobnosti 

ustvarjalnega razmišljanja.  

8.6 Prednosti in slabosti različnih učnih oblik in metod 

dela 

Spreminjanje metod dela in iskanje novih učnih oblik poučevanja ter snovanje učnih 

pripomočkov, prispeva k dodani vrednosti poučevanja v dobrobit učencev. Vložen trud in 

čas učitelja pa pretehta vse slabosti, ki pridejo zraven. Predstavili bomo nekaj tehtnih 

prednosti in opozorili na slabosti sodelovanja predmetnih in razrednih učiteljev, ki smo jih 

občutili med potekom raziskave. Ob koncu bomo predstavili strnjene vtise novega 

metodološkega pristopa. 

8.6.1 Prednosti sodelovanja predmetnih in razrednih učiteljev 

Prednosti sodelovanja razrednih učiteljev s predmetnimi je veliko več kot slabih 

strani. Gre za sodelovanje dveh različnih pogledov na poučevanje. Razredni učitelji 

gledajo na učence nekoliko zaščitniško, poenostavljajo navodila in so zelo dosledni, 

medtem ko predmetni učitelji dajejo učencem nekoliko več svobode, v zameno pa 

pričakujejo samostojnost, delavnost in samoiniciativnost. 

Prva velika prednost sodelovanja je zagotovo več idej. Kot ustvarjalnega likovnika sta me 

učiteljica in vzgojiteljica sprejeli z odprtimi rokami in se mi vedno znova zahvaljevali za 
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vse ideje, ki sem jih mimogrede omenjala in se mi niso zdele nič posebnega. Na primer na 

razpolago smo imeli omejen material, zato smo iskali načine, kako reciklirati star material 

iz zalog. Razredna učiteljica ni vedela, kako bi si lahko z njim pomagali, mene pa je ob 

pogledu na kup reči, takoj prešinilo nekaj idej za uporabo. Večkrat na prvi pogled niti ni 

šlo za povezavo z raziskavo, vendar se je kasneje izkazalo, da je ideja porodila novo idejo 

in prišli smo do skupnih rešitev, ki so nam pripomogle pri snovanju novih nalog.  

Druga prednost se nekoliko navezuje na prvo, saj gre za razbijanje enoličnosti dela 

učiteljev. Po večletnem delu na istem delovnem mestu v šoli se začnejo stvari ponavljati in 

kakšen nov projekt razbije rutino dela. To sodelovanje se je izkazalo kot dobrodošlo v 

smislu širjenja znanja: 

 Sodelovanje je razširilo znanje. Po večmesečnem hospitiranju, opazovanju in 

analiziranju dela razredne učiteljice in vzgojiteljice mi kot predmetnemu učitelju ni več 

bilo težko razložiti in prilagoditi razlago učencu, tako da so me razumeli. 

 Učili smo se skozi izkušnjo. Razredna učiteljica ima že večletne izkušnje. Navodila, ki 

jih je dajala učencem, so bila preprosta in jasna, kar mi je pomagalo pri poenostavljanju 

idej in zamisli za nadaljnje delo. 

Tretja prednost je bila strokovna pomoč pri izvajanju likovne umetnosti. Razredni 

učitelji niso vsi enako močni na vseh področjih, ki jih učijo po predmetniku, in zato so tisti, 

ki jim ne leži likovno področje veseli dodatne strokovne podpore učitelja likovnika. 

Zanima jih predvsem tehnično znanje uporabe različnih manj znanih tehnik, npr. delo z 

glino. Tu se je sodelovanje razrednega in predmetnega učitelja izkazalo poučno tako za 

razrednega učitelja kot za učence, saj sem kot predmetni učitelj predstavila nov naraven 

material za modeliranje s primeri, poskusi in zanimivimi razlagami, ki jih učitelji na 

razredni stopnji ne poznajo. 

Četrta prednost je, da sem kot predmetni učitelj načrtovala več individualnega dela ter 

dela v parih in manj frontalnih oblik dela, kar je v prvem razredu koristno za razvijanje 

socialnih veščin ter navajanje na samostojno delo. Prevladujoč frontalni način dela v 

prvem razredu se je izkazal kot slab zaradi razlik med izredno hitrimi in počasnimi učenci.  

Peta prednost sodelovanja je bila pomoč učencem s težavami. Učenci, ki imajo težave s 

sledenjem pri pouku, navadno iščejo drugačne oblike pozornosti in motijo pouk. Učiteljica 

in vzgojiteljica sta se na takšno iskanje pozornosti odzvali, vendar številčne ponovitve 

zmotijo potek ure. V takšnem primeru je bilo koristno imeti v razredu enega učitelja več, 

saj smo prej opazili, kdo sledi in kdo ne sledi pouku ter hitreje posredovali. Pri 

individualnem svetovanju učencem s težavami sem kot predmetni učitelj pomoč ponudila 

na nekoliko drugačen način. 
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8.6.2 Slabost sodelovanja medpredmetnih in razrednih učiteljev 

Med vsemi prednostmi sodelovanja medpredmetnega in razrednega učitelja smo se soočili 

le z eno slabostjo, to je težavnost usklajevanja urnikov. Uskladiti smo se morale tri 

različne učiteljice, kar nam včasih ni uspelo in smo predvideni termin morale prestaviti. 

Zato ni prišlo do izvedbe nekaterih predvidenih nalog. Vzroki so bili največkrat 

nadomeščanje pouka na predmetni in razredni stopnji zaradi načrtovanih dni dejavnosti, 

deloma nenačrtovanih dni dejavnosti, ko so npr.: športni dnevi, ki so odvisni od vremena, 

in nepredvidena nadomeščanja bolniške odsotnosti sodelavcev.  

 

  



Sklep – spoznanja in pogled naprej 

 

126 

 

9  SKLEP – SPOZNANJA IN POGLED NAPREJ 

Prispevek (doprinos) raziskave stroki je svež pogled na medpredmetno povezovanje 

likovne umetnosti in slovenščine v procesu začetnega opismenjevanja z upoštevanjem 

individualizacije in notranje diferenciacije pouka. Znanstveni doprinos raziskave je na 

področju didaktike in metodike. V okviru raziskave smo oblikovali didaktične metode dela 

za medpredmetno povezavo likovne umetnosti in slovenščine, kjer lahko vsak učenec 

napreduje po lastnih zmožnostih in si sam izbira težavnostno stopnjo nalog. Razvili smo 

nekaj idej za preproste didaktične pripomočke, ki s premišljeno uporabo bogatijo pouk, 

izboljšajo učinkovitost dela pri razvijanju likovno-lingvističnih kompetenc otrok z 

odstopanji od povprečja ter hkrati učence navajajo na samostojno delo. Ugotovitve 

akcijske raziskave z naslovom Vpliv prostorske likovne artikulacije na vizualno 

diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem opismenjevanju veljajo za proučevane 

primere. 

Prva ugotovitev, ki je bila ključna za raziskavo, je, da sposobnost prvošolcev ob vstopu v 

šolo s prehodom od vidne k tipni dejavnosti pada. Ugotovitev je bila pričakovana; kljub 

temu preseneča velika razlika med sposobnostmi prvošolcev med vidnim in tipnim 

zaznavanjem, saj je vizualno pravilno prepoznalo vse črke 89 % učencev, pri tipnem 

zaznavanju iste besede pa je bilo uspešnih le 14 %, kar je tri četrtine manj tipnih 

sposobnosti od vidnih sposobnosti zaznavanja. Razlaga velike razlike med vidnim in 

tipnim zaznavanjem kaže na zapostavljenost tipne izkušnje. Za lažjo orientacijo 

poznavanja črk v prvem mesecu vstopa v prvi razred poglejmo Preizkus temeljnih 

kompetentnosti otrok ob vstopu v šolo PIPS (Vidmar, TYMMS, 2009). Rezultati raziskave 

na vzorcu 326 učencev kažejo, da pozna vse črke slovenske abecede tretjina otrok (32 %), 

nobene črke pa petina otrok (18 %). Če primerjamo oddelek, v katerem je potekala naša 

raziskava, je vse črke abecede poznalo 29 % otrok, nobene pa samo 4 %. Ugotovimo, da je 

bil na začetku leta naš oddelek celo nad povprečjem v vizualnem prepoznavanju abecednih 

znakov.  

Druga ugotovitev je, da smo ob koncu leta dosegli izboljšanje določenih opazovanih 

sposobnosti pri učencih, naravni razvoj pa eliminirali s primerjalno skupino. S 

kinestetičnim učenjem so se občutno izboljšale tipne sposobnosti pri dveh tretjinah 

učencev, kar je precej višje od začetnih pričakovanj. Zanimiva in presenetljiva je 
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ugotovitev, da se je pri 56 % učencev povečala uporaba obeh rok pri tipanju, 19 % 

desničarjev pa je naloge reševalo izključno s tipanjem leve roke. S povečanjem 

ustvarjalnih medpredmetnih nalog se je povečala sposobnost ustvarjalnega razmišljanja pri 

tretjini učencev. Torej z vstopom v šolo domišljija učencev ne pada, kot trdita Duh in Vrlič 

(2003), ampak jo lahko z ustvarjalnim načinom dela v oddelku spodbujamo in razvijamo. 

Nepričakovana je bila tudi ugotovitev, kako pozitiven učinek ima uporaba globalnih metod 

opismenjevanja na hitrejše pomnjenje besed. V raziskovalni skupini smo skozi celo šolsko 

leto pri pouku uporabljali slikovne tablice snovi s pojmi, napisanimi z velikimi, malimi 

tiskanimi ter pisanimi črkami. Ob koncu leta so bili učenci v raziskovalni skupini sposobni 

napisati po spominu mnogo več besed kot učenci primerjalne skupine, uporabljali pa so ne 

samo velike tiskane črke, ampak tudi male tiskane in celo pisane črke. Pri kvalitativnem 

vrednotenju napredka posameznega učenca smo opazili zanimivo povezavo, da 

kinestetično učenje zraven razvijanja tipnih sposobnosti spodbuja tudi ustvarjalno 

razmišljanje. Pri polovici učencev so se izboljšale komunikacijske sposobnosti, verbalno 

izražanje ter orientacija na listu. Z individualiziranim načinom dela, da si učenci sami 

izberejo težavnost besed, s tem krepijo samozavest in prilagodijo tempo dela, smo opazili 

velik napredek pri pisanju besed po spominu ter manjše izboljšanje branja. Uporaba besed, 

zapisanih hkrati z velikimi in malimi tiskanimi črkami ter s pisanimi črkami čez vse leto, je 

prinesla pri večini učencev večji uspeh poznavanja obeh tiskanih abeced. Opazili smo 

izboljšanje prostorskega konstrukcijskega razumevanja ene izmed kritičnih skupin, to je 

zaobljenih tiskanih črk. Pomembna je tudi ugotovitev, da se je kinestetičen način dela s 

konstrukcijsko podobnimi črkami obrestoval, saj se je ob koncu leta zmanjšalo 

zamenjevanje konstrukcijsko podobnih črk: Z in S, P in D, K in V, B in R, B in P, O in U; 

ter tudi konstrukcijsko manj podobnih črk: D in H, Š in C, C in D. Ugotovili smo, da so 

kritične skupine tipnega zamenjevanja črk podobne vizualnemu zamenjevanju kritičnih 

skupin in parov črk drugih raziskav. Torej učenci zamenjujejo konstrukcijsko podobne 

črke med seboj, ne glede na to, ali jih vidijo ali tipajo. Zamenjevanje črk pri učencih pa je 

mogoče precej zmanjšati z nalogami, ki poudarjajo konstrukcijo in osmišljajo oblike črk. 

Pri večini nalog se je skrajšal tudi čas reševanja za približno četrtino. 

Naslednja ugotovitev je, da z medpredmetnim povezovanjem likovne umetnosti in 

opismenjevanja nismo izboljšali nekaterih sposobnosti oz. zaznav učencev. Ob koncu leta 

se je še vedno pojavljalo zamenjevanje podobnih črk, predvsem šumnikov, ker smo se 

predvsem osredotočali na kritične skupine in pare črk iz drugih raziskav (Poglavje kritične 

skupine črk in parov), ki ne evidentirajo kritične skupine šumnikov: Š in Ž, Š in Č, Č in Ž, 

ki so posebnost slovenskega jezika. Skozi raziskavo smo iskali povezavo med šestimi 
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osnovnimi barvami in osmimi osnovnimi elementi, ki sestavljajo črke, za izdelovanje 

opismenjevalnih pripomočkov, ki bi bili prilagojeni zaznavam učencev. Edina relevantna 

povezava se je pojavila med modro barvo in navpično črto. Večjih povezav med barvo in 

usmerjenostjo elementov v črkah nismo zaznali. 

Četrta ugotovitev so številne prednosti sodelovanja učiteljev razredne in predmetne 

stopnje. Ugotovitve predstavljamo kot subjektivna stališča sodelujočih učiteljev. V 

takšnem sodelovanju nastaja več idej za poučevanje, ki razbijajo enoličnost dolgoletne 

prakse. Ugotovili smo tudi, da je sodelovanje in skupno načrtovanje precej razširilo naše 

znanje, način učenja z izkušnjo sodelovanja pa je bil zabaven. Strokovna podpora 

predmetnega učitelja na razredni stopnji se je izkazala kot zelo dobrodošla in tudi 

izobraževalna, v smislu poznavanja likovnih tehnik. Koordiniranje dela z razrednim in 

predmetnim učiteljem pa je osvetlilo slabost takšnega sodelovanja, to je težavnost 

usklajevanja urnikov, kar je mogoče rešiti na sistemski ravni pri načrtovanju urnikov 

posameznih učiteljev na začetku šolskega leta. 

Zadnja ugotovitev se je začela kot izziv, ali lahko individualizirano in diferencirano delo, 

ki razvija tako opismenjevalne kot likovne kompetence, poteka z vsemi učenci oddelka 

hkrati v istem prostoru? Sprva se nam je zdelo nemogoče, da ima vsak učenec možnost 

individualnega dela hkrati z ostalimi sošolci, ne da bi za vsakega posameznika posebej 

pripravljali naloge glede na njegovo znanje, torej brez dodatnega dela za učitelja. Zato smo 

skozi vse leto izvajali naloge povezovanja slovenščine in likovne umetnosti s kinestetičnim 

učenjem. Z različnimi nalogami smo iskali rešitve za posamezne probleme 

medpredmetnega povezovanja, s katerimi smo se srečevali. Medpredmetno povezovanje 

motiva in vsebin smo želeli nadgraditi. Tako smo razvili celovit didaktični pristop k 

medpredmetnemu povezovanju likovne umetnosti in slovenščine za izboljšanje likovno-

jezikovnih kompetenc otrok v prvem razredu, kjer lahko delo poteka hkrati v celem 

oddelku, vsak posameznik pa lahko na zabaven in samostojen način raziskuje in pridobiva 

nova znanja obeh predmetov. To lahko dosežemo z delom na različnih in raznolikih 

postajah, ki so vnaprej pripravljene in jih lahko večkrat ponovimo. Čas za posamezno 

postajo je omejen. Medpredmetno povezovanje likovnega izražanja in opismenjevanja je v 

praksi mogoče na več načinov: modeliranje (umetni in naravni materiali), delo s pikali 

(vbadanje papirnate podloge s posebnim pripomočkom), sestavljanje (ploski elementi, 

prostorski elementi), oblikovanje iz kačic in drugih gibljivih materialov. Takšen način dela 

je bil učencem zelo všeč, imeli so priložnost samostojnega dela in lastne izbire gradiva, 

možnost opravljanja več različnih nalog in medsebojne pomoči. Učiteljicam je bil takšen 
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način dela razbremenjujoč, navodila za delo so bila na začetku predstavitve delavnic jasno 

opredeljena, zato ni bilo veliko vprašanj kaj in kako naprej, kar se pogosto dogaja, ko 

učenec reši nalogo na delovnem listu ali nariše del risbe. Učiteljice so imele več časa za 

opazovanje posameznega učenca pri delu, ugotavljanje šibkih in močnih področij, ki jim je 

bilo v pomoč pri opisnem ocenjevanju ob koncu leta. Način dela po postajah se je izkazal 

za dobro in učinkovito rešitev, zabavno za učence in razbremenjujočo za učitelja, ki je bil 

zgolj koordinator pri učenčevem samostojnem delu.  

Aplikativni prispevek raziskave vidimo v sodelovanju likovnega pedagoga v prvem 

razredu, kot strokovnjaka za likovno področje, za povezovanje likovne umetnosti in 

opismenjevanja. Prispevek k medpredmetnemu povezovanju se kaže v spodbujanju 

aktivnejše vloge učencev v učnem procesu, učitelj prevzame vlogo koordinatorja, ki 

spodbuja in usmerja učni proces. Delo po postajah omogoča tako diferenciacijo kot 

individualizacijo pouka, saj učencem samostojno delo daje možnost izbire težavnosti, kar 

posledično poveča motivacijo za učenje. Dodatne možnosti za raziskovanje se odkrivajo 

pri povezovanju likovne umetnosti z drugimi predmetnimi področji. 
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12.1 Priloga 1 - Pripomočki za opismenjevanje v prvem 

razredu 

Predstavljamo pripomočke za opismenjevanje v prvem razredu, ki jih je potrdil 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na podlagi 25. člena 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 15. člena pravilnika o 

potrjevanju učbenikov po različnih letnicah potrjevanja. 

LETO POTRDITVE 2011:  

 Lili in Bine 1 – učbenik za slovenščino v 1. razredu osnovne šole (2010, Rokus 

Klett, Kramarič M., Kern M., Pipan M.; 60 strani) Vsebuje vaje tipa: opazuj, povej, 

ugani pravi predlog, strip, pripoveduj po zgodbi v slikah, primerjaj lastnosti, zloguj, 

opazuj okolja: gozd, šola, tržnica, počitnice, igrišče, mesto, ugotovi začetni glas, 

ugotovi končni glas, pobarvaj enake črke.  

 Lili in Bine 1 - delovni zvezek za opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole – 1. del 

(2013, Rokus Klet,  Kramarič M., Pipan M.; 65 strani) Vsebuje vaje tipa: glaskuj, 

preštej število glasov, grafomotorične vaje, slikopis, branje in pisanje velikih 

tiskanih črk, sestavi besedo iz danih črk.  

 Lili in Bine 1 - delovni zvezek za opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole – 2. del 

(2013, Rokus Klett; Kramarič M., Pipan M.) Vsebuje vaje tipa: spoznaj velike in 

male tiskane črke, grafomotorične vaje, slikopis, križanka, zapiši sličico z besedo, 

branje, reši rebus. 

LETO POTRDITVE 2009:  

 Besede gradijo svet - učbenik za slovenščino za 1. razred osnovne šole (2008, Rokus 

Klett, Urbančič M., Ropič M., Frančeškin J.) Vsebuje vaje tipa: Opazuj, poslušaj, 

povej, napiši, nariši.  

 Besede gradijo svet 1 – delovni zvezek za slovenščino za 1. razred osnovne šole 

(2008, Rokus Klett, Frančeškin J., Ropič M., Kramarič M., Urbančič Jelovšek M.) 

Vsebuje naloge tipa: grafomotorične vaje, opiši, opazuj, pobarvaj.  

 Besede gradijo svet - zvezek za opismenjevanje v 1. in 2. razredu osnovne šole 

(2009, Rokus Klett, Ropič M., Kramarič M., Kern M., Pipan M.; 102 strani) 

Vsebuje naloge tipa: poimenuj sličico, glaskuj besedo, štetje črk v besedi, 
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grafomotorične vaje in besedne podobe, išči besedo v mreži, sestavljanje besede iz 

danih črk, dodaj besedilo k ilustraciji, spoznaj tiskane in pisane črke. 

LETO POTRDITVE 2007:  

 S slikanico na rami 1 - zvezek za opismenjevanje 1. del  (2012, Mladinska knjiga; 

Medved Udovič V., Potočnik N., Rot Vrhovec A., Gomboc S., 63 strani) Vsebuje 

vaje tipa: nalepi, poveži, obkroži, pobarvaj, dokončaj vzorec, poimenuj narisano, 

grafomotorične vaje, poišči del besede v drugi besedi, zloguj, opazuj.  

 S slikanico na rami 1 - zvezek za opismenjevanje 2. del (2012, Mladinska knjiga, 

Medved Udovič V., Potočnik N., Rot Vrhovec A., Gomboc S.; 87 strani)  Vsebuje 

vaje tipa: ikonografska razlaga navodil, preštej glasove, grafomotorične vaje, ugani 

prvi glas, stavnica, pobarvaj, poveži, poimenuj, preberi.  

LETO POTRDITVE 2003:  

 Danes rišem, jutri pišem - učbenik z elementi delovnega zvezka za opismenjevanje 

(2003, Rokus Klett, Ropič M., Frančeškin J., 60 strani) Vsebuje vaje tipa: 

frafomotorične vaje, slepi tisk, drža pisala, orientacija na papirju, povej, opazuj.  

 Danes rišem, jutri pišem – priročnik za učitelje in vzgojitelje v 1. razredu devetletne 

osnovne šole (2003, Rokus Klett, Ropič M., Urbančič Jelovšek M., Frančeškin J., 33 

strani) Vsebuje vaje tipa: drža telesa, glave, rok, nog, drža pisal, orientacija na 

telesu, na papirju, poteza, smer,  zrcaljenje, grafomotorične vaje z ravnimi črtami, 

grafomotorične vaje z vijugami, koordinacija oči, motorična koordinacija, ročne 

spretnosti (risanje s prstom, z lepilom, ovijanje volne), sestavljanje, iskanje oblik.  

 Čarobni svet besed 1 –priročnik za učitelja (1999, DZS, Laznik Novljan J.) Vsebuje 

vaje tipa: didaktični napotki, predlogi za dejavnosti, grafomotorične vaje, uporaba 

učbenika.  

 Čarobni svet besed – učbenik z elementi delovnega zvezka za slovenščino – jezik v 

1. razredu osnovne šole (2000, DZS, Šalehar M., Laznik Novljan J.) Vsebuje vaje 

Tipa: slikovne zgodbe, povej, opazuj, bogatenje besedišča, razmisli, opiši, razloži, 

nariši, grafomotorične vaje, napiši, preberi.  

 Svet besed – učbenik z elementi delovnega zvezka (2009, DZS, Porenta A., Saleher 

M., 90 strani) Vsebuje vaje Tipa: poslušaj, povej, opiši, poimenuj, razloži, vaje za 

orientacijo na listu, vidno razločevanje črk, zlogov in besed, začetni glas, končni 

glas, slikopis, pisanje.  
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 Na vrtiljaku črk 1 - delovni zvezek prvi del (2002, Rokus Klett, Frančeškin J., 

Kramarič M., Ropič M., Urbančič Jelovšek M., 64 strani) Vsebuje naloge tipa: strip 

brez besedila za pogovarjanje, govorjenje, poslušanje, igra vlog, opazovanje, 

primerjanje zvokov, glasov, slik, besed.  

 Na vrtiljaku črk 1 - delovni zvezek drugi del (2002, Rokus Klett , Frančeškin J., 

Kramarič M., Ropič M., Urbančič Jelovšek M., 40 strani) Vsebuje naloge tipa: 

Branje, pisanje, igra vlog, opazovanje, primerjanje zvokov, glasov, slik, besed.  

 Na vrtiljaku črk 1 - delovni zvezek tretji del  (2002, Rokus Klett, Frančeškin J., 

Kramarič M., Ropič M., Urbančič Jelovšek M., 24 strani) Vsebuje naloge tipa: 

Jezikovne zmožnosti, igra vlog, opazovanje, primerjanje zvokov, glasov, slik, besed. 

LETO POTRDITVE 1999:  

 ABC 1 - poslušamo, govorimo, pišemo, beremo – 1. del (2013, Izolit, Grginič M., 

83 strani) Vsebuje naloge tipa: slikovna zgodba za opazovanje, slikopis, barvanje, 

grafomotorične vaje, zloguj, povezovanje, barvanje.  

 ABC 1 - poslušamo, govorimo, pišemo, beremo – 2.del (2013, Izolit, Grginič M.,  

87 strani) Vsebuje naloge tipa: obkroževanje, slikopis, križanka z znanimi besedami, 

povezovanje, vzorčenje, dopolnjevanje. 

12.2 Priloga 2 - Nepotrjeni pripomočki za 

opismenjevanje 

Različni pripomočki so tista gradiva, ki ne sodijo v kategorijo priročnikov za učitelje, 

učbenikov ali delovnih zvezkov, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za 

splošno izobraževanje na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 

in izobraževanja ter 15. člena pravilnika o potrjevanju učbenikov. 

Različni pripomočki za opismenjevanje in likovno umetnost v prvem  razredu  so:  

 Vija vaja, igra se dogaja 1 (2009, Mladinska knjiga, Tomšič Čerkez B., 84 strani) 

Vsebuje vaje tipa: opazovanje, ročne spretnosti, risanje, striženje, mešanje barv, 

pripovedovanje, reševanje ugank, lepljenje, obkroževanje, sestavljanje.  

 Dežela črtarije – 1. zvezek  vaje motorike, orientacije in smeri (2012, DZS, Bavčar 

H., Lavrenčič A., 60 strani) Vsebuje vaje tipa: orientacija na listu, opazuj, 

grafomotorika, ravne črte, zaobljene črte, zavite črte.  
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 Dežela črtarije – 2. zvezek vaje motorike, orientacije in smeri (2011, DZS, Bavčar 

H., Lavrenčič A., 72 strani) Vsebuje vaje tipa: orientacija na listu, opazuj, 

grafomotorika, ravne črte, zaobljene črte, zavite črte.  

 Jaz pa berem - samostojni delovni zvezek za ustvarjalno branje z dodatkom v 1. 

razredu osnovne šole (2001, Rokus Klett, Kordigel M., Saksida I., 106 strani) 

Vsebuje naloge tipa: različna tipografija, uganke, risanje, nadaljuj zgodbico v sliki, 

pisanje, pesmice, vprašanja za razmislek.  

 Ko črke spregovorijo - slikanica za zgodnje opismenjevanje (2003, Rokus Klett, 

Frančeškin J., 66 strani)  Vsebuje vaje tipa: opazovanje črk, barv, dnevi v tednu, 

zaznavanje s tipom slepi tisk.  

 Brihtna glavca, slovenščina 1 - zbirka nalog za 1. razred osnovne šole (2014, 

Mladinska knjiga, Rot Vrhovnik A., Gomboc S., 62 strani) Vsebuje naloge tipa: 

slikovna navodila, dopolni manjkajoče črke v besedah, grafomotorične vaje, poišči 

enake zloge, pobarvaj, zamenjaj napačne črke s pravilnimi.  

 Brihtna glavca za cicibane - naloge za zgodnje opismenjevanje, 5-7 let (2015, 

Mladinska knjiga, Medved Udovič V., Rot Vrhovec A., Potočnik N., Gomboc S., 63 

strani) Vsebuje naloge tipa: grafomotorične veje, glaskuj, obkroži enake črke v 

besedah, poimenuj stvar na sliki, dopolni sliko z nalepko, zloguj, poveži pike, nareži 

in sestavi.  

 Abeceda, pišem velike tiskane črke - kartonka s priloženim flomastrom (2015, 

Mladinska knjiga, urednica: Lutar Ivanc A.) Vsebuje vaje tipa: prikaz potez velikih 

tiskanih črk, povezava črke s slikovnim gradivom, grafomotorične vaje z večkratno 

ponovitvijo.  

 Abeceda, pišem male tiskane črke - kartonka s priloženim flomastrom (2015, 

Mladinska knjiga, urednica: Lutar Ivanc A.) Vsebuje vaje tipa: prikaz potez malih 

tiskanih črk, povezava črke s slikovnim gradivom, grafomotorične vaje z večkratno 

ponovitvijo.  

 Pišem abecedo - zvezek za opismenjevanje (Mladinska knjiga, Kutin Jeraj T., 60 

strani) Vsebuje vaje tipa: grafomotorične vaje.  

 Slikovno črkovna stavnica - kartončki s slikami in črkami ter 250 slikovnih predlog  

(2012, Mladinska knjiga, Jalovec V., Golli D.) Vsebuje naloge tipa: za igrivo 

individualno opismenjevanje v prvi triadi osnovne šole.  

 Črke Montessori - peščene črke na trdem kartonu, priprava roke na kasnejše tekoče 

pisanje (Mladinska knjiga, 2014, Marie-Helene Place, 26 kart).  
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 Na žirafinem hrbtu – CD-ROM didaktične igre v prvem triletju osnovne šole 

(Mladinska knjiga) Vsebuje vaje tipa: prepoznavanje zlogov, določi število zlogov, 

prepoznavanje črk, branje slik, pisanje, grafomotorične vaje.  

Pripomočki, ki so na voljo le še v knjižnicah, za opismenjevanje in likovno umetnost 

so:  

 Učim se pisati in brati 1 - delovni zvezek za slovenski jezik 1 (1999, Mladinska 

knjiga, Jalovec V., 63 strani) Vsebuje naloge tipa: grafomotorične vaje, barvanje, 

risanje po navodilih, začetni glas, pisanje, slikopis, beseda v besedi, križanka, 

uganke, strip.  

 Svet besed 1 - priročnik za učitelja pri pouku slovenščine v 1. razredu devetletne 

osnovne šole (2004, DZS, Porenta A., Saleher M., 183 strani) Vsebuje vaje Tipa: 

poslušaj, nariši, nasprotja, zloguj, prvi glas.  

Pripomočki za domačo uporabo za povezovanje črka-glas: Pripomočki in igre za 

prepoznavanje povezav črka-glas s podobami, ki se pričnejo na določeno črko, npr. A 

avto, B balon… Takšni pripomočki pripomorejo k identifikaciji črk (prepoznavanje 

glasov), ki je zlasti koristno pri procesu branja (dekodiranju besedila), ne pa pri procesu 

pisanja. Večinoma se ti pripomočki nanašajo na velike tiskane črke, saj z njimi tudi 

pričnejo opismenjevanje v prvem razredu. Nekateri imajo hkrati ob sliki predmeta tako 

veliko kot malo tiskano črko in celo predmet iz sličice zapisan z besedo. Ti pripomočki 

so številne knjige in slikanice različnih slovenskih in tujih avtorjev. 

12.3 Priloga 3 - Potrjeni pripomočki za likovno 

umetnost v 1. razredu 

Predstavljamo pripomočke za likovno umetnost v prvem razredu, ki jih je potrdil 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na podlagi 25. člena 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter 15. člena pravilnika o 

potrjevanju učbenikov po različnih letnicah potrjevanja. 

LETO POTRDITVE 2010:  

 Paša za oči 1 - učbenik za likovno vzgojo v 1. in 2. razredu osnovnošolskega 

izobraževanja (2011, Mohorjeva; Gasser I., Zachhalmel R.; 63 strani) Vsebuje vaje 

tipa: nariši sebe v okvir, potovalni dnevnik v sličicah, nariši strip, združevanje živali 

v eno, opazuj naravne spremembe: jabolko, list, nariši čustva, opazuj, povej kaj 
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vidiš - reprodukcije: Tony Craeg, Ivana Kobilica, Jožef Tominc, trganje, dokončaj, 

zoom. 

LETO POTRDITVE 2004:  

 Likovne igrarije - učbenik za likovno vzgojo za 1. razred osnovnošolskega 

izobraževanja (2010, Debora; Tacol T.) Vsebuje vaje tipa: zgodbice, zbujanje 

radovednosti, likovni pojmi. 

LETO POTRDITVE 2001:  

 Likovne igrarije 1 - priročnik za učitelja (2004, Debora, Tacol T.,) Vsebuje naloge 

tipa: didaktična navodila, uporaba učbenika, vsebina zgodb in ilustracij niso podlage 

za likovni motiv, doživetje zgodbic. 

12.4 Priloga 4 - Pedagoško mednarodno sodelovanje 

Mednarodno sodelovanje na pedagoškem raziskovalnem področju poteka z večimi 

institucijami. Eurydice Slovenija deluje v okviru Eurydice, ki je evropsko informacijsko 

omrežje 36 držav za izmenjevanje podatkov o izobraževanju. Centralna enota je v 

Bruslju. Eurypedia je spletna enciklopedija vseh evropskih izobraževalnih sistemov. 

Key Data Series je zbirka statističnih podatkov in indikatorjev o izobrazbi v Evropi. Na 

Pedagoškem inštitutu izvajajo mnoge mednarodne raziskave, med drugim PISA in 

PIRLS. Inštitut ima številne raziskovalne centre: Center za diskurzivne študije v vzgoji 

in izobraževanju, Center za evalvacijske študije raziskuje področja vzgoje, Center za 

preučevanje kognicije in učenja, Infrastrukturni center Pedagoškega inštituta, Center za 

družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju, Center za filozofijo 

vzgoje, Center za uporabno epistemologijo ter Razvojno-raziskovalni center pedagoških 

inciativ Korak za Korakom. Pod okriljem Univerze v Ljubljani v okviru Pedagoške 

fakultete v Ljubljani deluje pet raziskovalnih centrov: Inštitut za znanstveno-

raziskovalno delo, Center za študij edukacijskih politik (CEPS), Center za nadaljnje 

izobraževanje in usposabljanje (CNIU), Center za raziskovanje in spodbujanje 

nadarjenosti (CRSN), Center za diskretno matematiko Pedagoške fakultete Univerze v 

Ljubljani (CDM UL PeF). Pod okriljem Univerze v Mariboru v okviru Pedagoške 

fakultete v Mariboru delujejo naslednji raziskovalni projekti: Raziskovalni programi 

ARRS, Raziskovalni projekti ARRS, umetnost in projekti ter ostali projekti. 
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12.5 Priloga 5 - Pismenost v Sloveniji in Evropi 

Vodja organizacijskega odbora Nacionalne konference o bralni pismenosti v Sloveniji 

in Evropi, dr. Fani Nolimal, razlaga primer dobre prakse na Norveškem, kjer so že leta 

2000 pripravili 876 projektov za razvoj bralne pismenosti, v Sloveniji pa imamo samo 

enega, ki je omejen na dve šolski leti (Nolimal, 7). Norveška zgodba se je pričela leta 

2000, ko so izsledki raziskave PISA pokazali povprečno znanje dijakov v branju, 

matematiki in naravoslovju. Razlikovanje deklic in dečkov je bilo največje, saj so se 

norveški dečki pokazali kot najmanj zavzeti bralci v OECD. Kmalu je ministrstvo za 

izobraževanje in raziskave pričelo s projekti za izboljšanje bralne spretnosti in 

povečanje navdušenja za branje, s poudarkom na dečkih, izboljšanja spretnosti 

poučevanja branje učiteljev, dopolniti šolske knjižnice ter z osveščanjem družbe o 

pomenu branja. Eden izmed ukrepov je bil soba za branje (Make room for reading), za 

spodbujanje branja otrok in mladostnikov. Ministrstvo za izobraževanje in razvoj je 

oblikovalo 876 projektov, ki spodbujajo branje, večinoma namenjeni osnovnim šolam 

in nižjim sekundarnim šolam ter osredotočeni na dečke. (Roe, 2011-25) 

Edini projekt bralne pismenosti v Sloveniji se imenuje Opolnomočenje učencev z 

izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja. Potekal je v šolskem letu 2011/12 

in 2012/13 pri učencih od 3. razreda dalje. Iz evalvacijskega poročila je razvidno, da so 

želeli s projektom med drugim doseči izboljšanje motivacije za branje, tehniko branja in 

pisanja, usposobiti učence za bralne učne strategije (BUS) ter izboljšanje rezultatov 

mednarodnih raziskav PIRLS in PISA (Evalvacijsko poročilo, 4, 17). 

12.6 Priloga 6 - Gestaltizem 

Gestaltizem oz. gestalt psihologija je formalna teorija ustvarjanja, ki se ukvarja 

predvsem z vizualno umetnostjo (Pečjak, 2006/112). Začetki gestaltizma so nastali kot 

nasprotovanje elementarizmu in strukturalizmu, saj zagovarjajo celostnost doživljanja, 

ki izgubi svoj pomen, če ga skušamo razstaviti. Vodilni utemeljitelji gestaltizma so 

Wertheimer, Köhler, Koffka in Lewin. Že predhodniki so opozarjali, da je potrebno 

duševne pojave obravnavati kot celote, nadrejene delom. Gre torej za celostno 

usmeritev oz. holistično pojmovanje duševnosti. Sprva je bilo njihovo področje 

proučevanja procesov zaznavanja, kasneje se je razširilo na proučevanje spoznavnih 

procesov, učenje in mišljenje, nevrofiziološko dogajanje in nazadnje tudi na področja 

osebnosti in socialne odnose. Prispevek gestaltizma se dotika vseh psiholoških področij 
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(socialna, kognitivna, razvojna, klinična psihologija, psihologija osebnosti in 

psihoterapija). Ugotovitve gestaltizma so, da je psihično delovanje celostno, da so 

psihične celote več kot vsota njihovih delov (celota je kvalitativno drugačna kot vsota 

sestavin) in da celote določajo, kako bomo njihove dele doživljali. Celote niso le 

produkt psihične aktivnosti (Meinong – produkcijska teorija, Wundt – teorija 

ustvarjalne sinteze), ampak so primarne danosti doživljanja. Osnovna metoda 

proučevanja je bil eksperimentalni pristop, fenomenološki eksperiment 

(samoopazovanje je usmerjeno k spontanemu in naravnemu poteku psihičnih 

fenomenov) in objektivno opazovanje obnašanja.  

Psihološke osnove likovne prakse Butina deli v osem kategorij. Prva je figura in ozadje. 

Pomemben je obris, čim večja svetlostna razlika ter ostrina obrisa med predmetom in 

ozadjem, tako je razlikovanje med figuro in ozadjem lažje. Paul Guillaume našteva 

Gestalt psihološke dejavnike, ki vplivajo na razlikovanje: usmeritev (križanje vertikal in 

horizontal vidimo prej kot križanje diagonal), manjši del lažje zaznavamo kot večji del 

(figuro pred ozadjem), bolj razčlenjen del (postane figura) zaznamo prej kot 

enakomerno razčlenjenega (postane ozadje). Organizacija vidnega polja po dejavnikih 

Gestalt psihologije so: zakon bližine (združujejo se enaki deli, ki so si bližje), zakon 

podobnosti (enota postanejo elementi, ki so si podobni po barvi ali obliki), zakon zaprte 

oblike (neko obliko omejuje zaprta linija), zakon skupne usode (združujejo se različni 

predmeti, četudi so v medsebojnem stiku), zakon skupnega gibanja (združevanje 

elementov, ki se gibljejo na podoben način) in zakon izkušnje (individualna reakcija 

vidnega sistema, oblikovna predispozicija). Druga psihološka osnova likovne prakse so 

globinska vodila oz. prostorski ključi, tretja so zaznave, potem je mišljenje, peta 

psihološka osnova likovne prakse je pojmovno mišljenje, šesta je mišljenje in govor, 

naslednja je nastajanje pravih pojmov in zadnja psihološka osnova likovne prakse je 

podobnost materinega in tujega jezika v odnosu med vizualnim in likovnim govorom. 

(Butina, 1997: 39,66) 

12.7 Priloga 7 - Vizualna percepcija 

Vizualno percepcijo je Arnheim razdelil na več področij. Prvo področje je ravnotežje 

(visual weight), ki ga je ponazoril s primerom črnega kroga v belem kvadratu. Ko se 

središče kroga in kvadrata prekrivata, je krog v kvadratu najbolj stabilen, v mirovanju. 

Če pa krog malo premaknemo iz sredine proti katerem koli robu, se ravnotežje poruši. 

Učinek vizualnega ravnotežja lahko vzpostavimo tudi z drugimi elementi. Oblika in 
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smer pomembno vplivata na občutek teže. V kvadratu lahko vzpostavimo vizualno 

ravnotežje v razmerju zgoraj-spodaj in levo-desno. Drugo področje je oblika (shape). 

Oblika je bistvena lastnost predmeta, ki ga orišemo s pogledom, obliko določajo njene 

meje in notranja struktura. Vizualna percepcija je odvisna od enostavnosti oz. 

kompleksnosti in prepoznavnosti oblik. Nasprotje poenostavljanju oblik je ostrenje, kjer 

namesto, da bi se zmanjšalo število strukturnih značilnosti oblike, se le-te diskriminirajo 

in poudarijo. Celoto oblike ustvarja odnos delov do celote, ki vplivajo na njen videz. 

Oblike se na videz združujejo po podobnosti (velikost, barva). Čeprav obliko določajo 

njene zunanje meje, obroba, to še ne pomeni, da je zunanja obroba že oblika, manjka še 

strukturna forma oblike. Tretje področje je forma (form), ki se nanaša na strukture v 

prostoru in ponazarjanje tridimenzionalnosti. Četrto področje je odraščanje (growth), 

potem prostor (space), svetloba (light), barva (color) in zadnje gibanje (movement). 

(Arnheim, 1971/). 

12.8 Priloga 8 - Osnovni likovni pojmi 

Likovne spremenljivke so velikost, položaj, teža, smer, število, gostota in tekstura. 

Butina razlaga, da »z uporabo določenih likovnih lastnosti dosežemo, da oblika ne da bi 

prenehala biti, kar je, pridobi nove čutne lastnosti in čustvene kvalitete, zaradi tega pa 

istočasno tudi nove vsebine in pomene« (Butina, 2000, str. 62). Oblike so kot 

samostalniki, spremenljivke pa kot pridevniki, ki spreminjajo svojo vsebino v 

primerjavi z ostalimi. Velikost in teža pomenita, da je neka oblika realno večja, bliže ali 

pomembnejša od drugih. Položaj in smer dobita vsebino zaradi našega načina 

zaznavanja in doživljanja (navpično, vodoravno, poševno, krivo). Položaj in teža kot 

zgoraj in spodaj, spodaj deluje bolj stabilno. Položaj in pomembnost kot levo in desno, 

levo deluje pomembnejše. Smer zaznamo, če položaj oblike vsebuje gibanje in daje 

občutek, da se oblika giblje v neko smer. Rast občutimo kot gibanje od diagonalno 

spodaj levo proti zgoraj desno. Število dobimo, če oblike ponavljamo, prištevamo, 

množimo… Gostota oblik je določena s številom enot na neki površini. Tekstura je neka 

koža oblik, ki se jo da obtipati. 

Orisne likovne prvine so svetlo-temno, barva z barvnimi kontrasti, linija in točka. 

Likovna prvina svetlo-temno pomaga, da prostor in telesa zaznamo kot 

trodimenzionalne in omogočajo neposredno izražanje tridimenzionalnih teles in 

prostora. Likovna prvina barva nastane s svetlobo, ki se odbija od površin. Njene 

lastnosti, ki variirajo so kromatičnost (barvni ton, pestrost, barvnost), svetlost barve in 



Priloge 

148 

 

nasičenost barvnega odtenka. Zaradi naštetih lastnosti dobimo posebne učinke, če barve 

združujemo v barvne kontraste, ki so: k. barve kvalitete, k. barvne kvantitete, simultani 

k., komplementarni k., toplo-hladni k., svetlo-temni barvni k. in k. barve v odnosu do 

barve. Naslednja likovna prvina je linija, ki nastane kot sled gibanja ali kot stik dveh 

različno prostorsko usmerjenih površin. Predstavlja element, ki vnaša gibalno dinamiko. 

Kot zadnja orisna likovna prvina je točka, ki privabi in zadrži pogled in je element 

stabilnosti v prostoru. 

12.9 Priloga 9 - Likovne tehnike, materiali in orodja 

Področje slikarstva in risanja je potrebno obravnavati skupaj, saj se obe področji zelo 

prepletata. Pri slikanju je pomembno izražanje skozi barvo, pri risanju pa ustvarjanje 

oblik in form. Mokri materiali so: vodene barve, črni in barvni tuš, akvarelne barve ter 

tempera, akrilne in oljne barve. Trdi oz. suhi materiali so: svinčnik (različnih trdot: HB, 

H1-9 trdi, B1-9 mehki), barvni svinčnik, oglje (v svinčniku ali v kosu, na koncu risbo 

fiksiramo), oljni pasteli in voščenke, flomastri, krede, suhi pasteli. Slikarske tehnike so: 

mokro na mokro, kolaž, mozaik, frotaž (drgnjenje po papirju, ki je položen čez 

materiale z različno teksturo), pihanka.  

Grafika kot izdelovanje in odtiskovanje matric, pečatov, je bolj redko v rabi in bolj v 

nižjih razredih. V zadnji triadi pa učenci z risarskimi materiali obravnavajo risarsko 

površino kot črno-belo ploskev, torej grafično. Odtisi s pečatniki: Oblike iz gume in 

plute (uporabljajo se naravni materiali, vendar ne recimo krompir, ker je to hrana in do 

hrane imamo spoštljiv odnos), valovite lepenke, gobice, deli telesa (dlani, prsti). Odtisi 

z matrico: Exlibris (višji razredi) 

Pri kiparskem likovnem izražanju učenec uresničuje oblike v kiparskem materialu v treh 

dimenzijah. Kiparske materiale Čerkez opisuje kot naravne in umetne materiale, iz 

katerih učenci oblikujejo kipe. Naravni materiali: glina,čebelji vosek, sneg, les, kamen, 

kovina, volna, blago, papir, lepenka. Umetni materiali: fimo masa, mavec, trši karton, 

šeleshamer, siporeks, žica. Vsak material ima posebne značilnosti, lahko so gnetljivi 

(glina) ali upogljivi (papir, lepenka, karton, žica, tekstilno gradivo, veje, lubje). Spet 

druge oblikujemo z odvzemanjem materiala, rezljanjem in rezbarjenjem (kamen) ali 

ulivanjem (vosek, mavec, plastične mase). Kiparski izdelek je lahko oblikovan kot obla 

ali reliefna plastika. Poznamo tudi mobile, ki se premikajo v zraku. (Čerkez, 2010/107). 
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12.10 Priloga 10 - Sposobnosti primerjalne skupine 

na začetku leta 

Na začetku šolskega leta smo ugotavljali enake sposobnosti prvošolcev z enakimi 

nalogami v primerjalni skupini. Prvi sklop ugotavljanja sposobnosti vizualnega, 

fonološkega in tipnega zaznavanja iste besede so naloge v kombinaciji vidnega in 

glasovnega razločevanja črk ter sposobnosti tipnega zaznavanja oblik črk. Naloga je 

bila pripravljena posebej za vsakega učenca, saj se je nanašala na njegovo ime.  

 Pri prvi nalogi vidnega razločevanja je v primerjalni skupini vseh dvanajst učencev 

znalo prebrati besedo (100%). 

 V drugi nalogi so učenci črkovali svoje ime. Število črk v imenih je bilo od 

najmanj štirih črk do največ šest črk. Večina učencev primerjalne skupine je brez 

napake povedalo vse črke, dva učenca od trinajstih (15,4%) sta se pri črkovanju 

zmotila.  

 Pri tretji nalogi smo za vsakega učenca pripravili tipno tablico, sestavljeno s črkami 

iz filca. Črke je učenec najprej otipal in nato vsako obtipano obliko poimenoval. 

Dolžina besed je bila od treh do šest črk. Ta naloga je v povprečju trajala štiri 

minute, minuto manj kot v raziskovalni skupini. Ugotovitve sposobnosti tipnega 

razločevanja oblik, so pokazale, da tipne sposobnosti učencev primerjalne skupine v 

korelaciji s sposobnostjo vidnega razločevanja upadejo, saj je šest od trinajstih 

učencev (46,2%), tipno prepoznalo vse črke svojega imena in eden učenec nobene 

(7,7%).  

Naslednji sklop ugotavljanja sposobnosti pomnjenja in poznavanja črk (vizualna 

diskriminacija oz. vidno razločevanje črk) in fonološko zavedanje (glasovno 

razločevanje oz. glasovna diskriminacija).  

 Prva naloga je bila vaja pisanja po spominu, kjer so učenci zapisali besede, ki jih 

poznajo oz. ki se jih spomnijo. Štirje učenci primerjalne skupine (30,8%) so znali 

zapisati eno besedo po spominu, ostalih devet pa nobene (69,2%).  

 Za drugo nalogo vizualnega razločevanja velike tiskane abecede so učenci v 

povprečju potrebovali slabo minuto. Vseh črk ni poznal nobeden učenec. Eden 

učenec je poznal samo dve črki. Dvajset in več velikih tiskanih črk je prepoznalo 

sedem učencev (več kot  polovica) in manj kot deset velikih tiskanih črk pet 

učencev (38,5%).   
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 Pri tretji nalogi vizualnega razločevanja male tiskane abecede so učenci 

potrebovali manj časa – v povprečju pol minute. Male tiskane črke pozna manj 

učencev, največ 17 črk je poznal eden učenec, trije učenci nobene.  

Tretji sklop ugotavljanja sposobnosti vizualnega zaznavanja zaznavanja oblik in 

barv: iskanje skritih oblik in določanje prave oblike.  

 Prva naloga je ugotavljala sposobnost o prostorskih predstavah konstrukcije črk: k, 

g in m. Pri sestavljanju so učenci za vse tri naloge porabili povprečno štiri minute. 

Na voljo so imeli pet osnovnih oblik. Najpogosteje sestavljena črka z enako 

postavitvijo istih elementov je bila črka k s kar enajstimi ponovitvami (84,6%). 

Manj pogosti enaki postavitvi sta bili g s šestimi ponovitvami (46,2 %) in m s petimi 

ponovitvami (38,5 %). Pet postavitev je bilo popolnoma unikatnih. Ta naloga je bila 

učencem najbolj zabavna.  

        

 Pri drugi nalogi gre za vizualno zaznavanje oblik in ugotavljanje povezave med 8 

osnovnimi elementi razčlenjevanja črk in 6 osnovnimi barvami. Za navpično ravno 

črto je največ otrok izbralo vijolično barvo in nobeden rumene barve. Za vodoravno 

črto je največ otrok izbralo zeleno barvo in najmanj rumeno. Za poševnico v levo 

smer se jih je največ odločilo za rdečo barvo in nobeden za vijolično. Za poševnico 

v desno jih je največ izbralo rumeno in najmanj oranžno. Za krivuljo obrnjeno v 

desno jih je največ izbralo rdečo in modro barvo, najmanj pa rumeno in oranžno. Za 

krivuljo obrnjeno navzgor je največ učencev izbralo rdečo barvo in najmanj 

vijolično. Za krivuljo obrnjeno v levo je največ učencev izbralo rumeno in vijolično 

barvo in najmanj modro. Zadnja je bila krivulja obrnjena navzdol, kjer jo največ 

učencev vidi v rumeni in vijolični barvi in najmanj v oranžni in modri. Pri barvah 

osnovnih likov je najpogostejša barva kvadrata v modri in vijolični barvi, kroga v 

rdeči in zeleni barvi in trikotnika v oranžni barvi.  

 Tretja naloga ugotavljanja vizualnih sposobnosti iskanja oblik podobnih veliki 

tiskani črki T (enajst oblik). Dva učenca sta zaznala šest oblik, štirje učenci pet, dva 

štiri oblike in dva tri oblike, eden dve obliki in dva eno obliko (črko T). Reševanje 

je v povprečju  trajalo eno minuto.  
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 Četrta naloga vizualnega zaznavanja je bila iskanje prave sence izmed šestih 

možnosti. Pravo senco je uganilo sedem učencev, šest učencev pa ne. Reševanje 

druge naloge je v povprečju trajalo manj kot minuto. 

Naslednji sklop nalog ugotavljanja ustvarjalnega razmišljanja je iskal učence z 

nekonvencionalnim načinom razmišljanja.  

 Prva naloga je bila nizanje asociacij na preprosto geometrijsko obliko. Dva učenca 

nista imela nobene asociacije, dva po eno, štirje učenci po dve asociaciji, trije učenci 

po tri, eden učenec eno asociacijo in eden šest asociacij.  

 Z drugo nalogo ugotavljanja ustvarjalnega razmišljanja so učenci dokončali šest 

začetih risbic. Izvirnost rešitev smo kategorizirali od A do D, kjer je bila A najbolj 

izvirna rešitev in D najmanj izvirna rešitev (zgolj nadaljevanje oblik začete risbe). 

Eden učenec sploh ni želel dokončati risbic, trije učenci so vse naloge narisali z 

neustvarjalnimi rešitvami, štirje učenci pa so polovico nalog narisali ustvarjalno.  

Sklop ugotavljanja finomotoričnih sposobnosti zajema dve nalogi: tipanje s prsti in 

obrezovanje s škarjami.  

 Prva naloga tipnih sposobnosti s petimi vajami prepoznavanja tekstur. Pri vsaki 

teksturi je posameznik najprej opisal lastnost posamezne površine (kako jo občuti), 

nato še asociacije, na kaj ga spominja oz. kateri stvari, ki jo pozna, je podobna. 

Učenci so s težavo opisali občutek pri dotiku. Nekateri učenci ne razlikujejo med 

tipnim občutkom in vidnimi lastnostmi, npr. pikčast (vidni dražljaj) in pikast (tipni 

dražljaj). Učenci so težje našli prav izraz za občutek, nekateri so iz asociacije na 

predmet izpeljali besedo, npr. ježek-ježkast, glina, glinast. Nalogo so učenci reševali 

povprečno 4 minute.  

MATERIAL KAKO TEKSTURO  OBČUTIJO 

PRVOŠOLCI? 

UČENCEM SE ZDI, DA JE KOT… 

Mehko blago iz 100% poliestra 

(flis) 

fajn, mehko, čudna Puhasta igračka,  koža, blago, morje, volna, odeja, 
zajček, zajčkova koža, igrača, lamja dlaka,  

Reliefno nalepljena semena 

prosene kaše 

Trdo, masažna, mehka, kuglice, pikast Koruza, kocka, kamenje, kamni, čokolada, jajčki, 

hrana, pesek,  

Gladka folija na 2 mm lepenki trdo, gladko, nežno Tla, ploščice, triglav,  roža, barva, folija, asfalt,  

Groba polovica sprijemalnega 

zapirala (ježek) 

Grobo,  špičke, pikčasta, trda, pikasta, 
ježkasto, pika 

Masaža, ježek, kocka, grob asfalt,  

Tanka plast umetne modelirne 

mase (plastelin) 

Gladka, trdo, ravna, glinasto, zid Barva, selotejp, zvezda, glina, barva, lepilo, čevlji 

ko se stiskajo, gumica, elastika,  

 

 Druga naloga ugotavljanja finomotoričnih sposobnosti je preverjala ročne 

spretnosti pri izrezovanju oblike črke R. Pri finomotorični vaji se je preizkusilo 13 

učencev. Natančnost izveden naloge smo kategorizirali v štiri skupine od A do D, 
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kjer je A najbolj natančna izvedba. Najbolj natančnih učencev ni bilo, v kategoriji B 

štirje, C sedem učencev in D dva učenca.  

Sklop ugotavljanja grafomotoričnih sposobnosti je sestavljen iz treh nalog: sledenje 

črti z različno dinamiko, prepisovanje besede in prerisovanje oblik. Vse naloge s 

ukvarjajo z ugotavljanjem stopnje sposobnosti obvladovanja pisala. 

 S prvo nalogo sledenja črti smo ugotavljali grafomotorične spretnosti učencev. 

Vajo je delalo 13 učencev. Zelo natančen ni bil nihče, manj natančna sta bila dva 

učenca, precej nenatančnih je bilo pet učencev in zelo nenatančnih šest.  

 Pri drugi nalogi so učenci prepisali besedo. Vaja nikomur ni povzročala večjih 

težav.  

 Tretja naloga je bila prerisovanje oblik v pravokotnikih. Prvo vajo (krog in 

pravokotnik) je večina učencev uspešno rešila. Pri drugi vaji je največ težav 

povzročila krivulja. Pri tretji vaji organskih oblik je bilo precej težav: izhodiščne 

oblike so si bile precej različne, narisane oblike pa podobne med seboj. Nekateri 

učenci so pri kakšni obliki narisali kar čačko, ker se jim je zdela pretežka. Pozicija 

oblik pa je ostala relativno enaka (relativno zaradi spremenjenih velikosti likov).  

12.11 Priloga 11 - Sposobnosti primerjalne skupine 

ob koncu leta 

Ob koncu šolskega leta smo ugotavljali enake sposobnosti prvošolcev z enakimi 

nalogami v primerjalni skupini.  

 

Prvi sklop ugotavljanja sposobnosti pomnjenja in poznavanja črk je obsegala tri 

naloge:  

 Prva naloga poznavanja velikih tiskanih črk je bila uspešna, saj je vse črke pravilno 

poimenovala več kot polovica učencev (62%), 4 se jih je zmotilo pri eni črki in 1 

učenec pri dveh črkah. Napačna poimenovanja črk so bila pri konstrukcijsko 

podobnih črkah: Š in Č, F in G, S in C. Naloga je trajala v povprečju pol minute. 

 Druga naloga poznavanja malih tiskanih črk je pokazala, da učenci ob koncu 

šolskega leta slabše poznajo malo tiskano abecedo kot veliko. Vse male tiskane črke 

je poznal samo 1 učenec (8%), 9 učencev nad dvajset črk (tretjina) in manj kot 

dvajset črk 3 učenci (23%). Naloga je v povprečju trajala slabo minuto. 
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Najpogostejše zamenjave črk so bile: s in c, n in h, a in b, a in g, a in d, z in ž, j in l, 

f in t, i in l, š in č, š in ž, b in d. 

 Tretja naloga je bila vaja pisanja po spominu. Učenci so pravilno zapisali svoje 

ime z velikimi in malimi tiskanimi črkami. Vsi učenci so nalogo uspešno opravili 

(100%). Noben učenec ni svojega imena zapisal s pisanimi črkami.  

 

Drugi sklop ugotavljanja sposobnosti vizualnega, fonološkega in tipnega zaznavanja 

besed z večjo težavnostjo je obsegal tri naloge: 

 Prva naloga višje stopnje težavnosti je bila branje neznane besede »velblod«, kjer 

so se pojavljale težave. Nekateri učenci so najprej potiho prebrali, nato naglas, 

nekateri so si črkovali. Samo 3 učenci (23%) so v prvem poskusu pravilno prebrali 

besedo. Najbolj pogoste napake pri prvem branju: 

VEBOT VELBOD VELBLON 

VELOD VELDOT VELBLEOD 

 Druga naloga je bila črkovanje besede »velblod«. Večini učencev je črkovanje 

pomagalo do pravilnega branja besede. Po večkratnih poskusih, je vsem učencem 

uspelo pravilno črkovati. 

 Pri tretji nalogi tipanja črk, smo pripravili tablico črk iz filca z enako besedo 

»zdravje«. Ena učenka je pravilno obtipala vseh 7 črk besede, trije učenci so 

pravilno obtipali 5 črk, 5 učencev dve črki ali eno in teden učenec nobene.  

Zamenjane črke pri tipanju besede ZDRAVJE:  

Z in H D in A,  R in B, A in R, V in T, J in I, E in F, 

Z in T D in O,  R in T,   A in V, V in J,  E in R, 

 D in U,  R in G,   V in U,   

 D in N R in H,   V in N,   

 

Tretji sklop nalog za ugotavljanje sposobnosti vizualnega zaznavanja oblik in barv je 

obsegal štiri naloge:  

 Prva naloga prostorskih predstav o črkah k, g in m. Najbolj pogosta ponovitev 

enake sestave je bila oblika črke k dvanajstkrat (92%), dve podobni obliki ponovitev 

črk g sta se ponovili petkrat (38%) in sta se razlikovali le v dolžini navpičnice in tri 

ponovitve sestave črke m (23%) v treh kombinacijah. Od vseh sestavov sta bili le 

dve unikatni postavitvi črke k in g. Naloga je v povprečju trajala dobre tri minute. 
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 Druga naloga je bila iskanje povezave med obliko in barvo. Pri navpični črti je 

enako število otrok izbralo oranžno in vijolično barvo ter nobeden rumene, pri 

vodoravni črti je največ otrok izbralo vijolično barvo in nihče oranžne, pri poševnici 

na levo rumeno, nihče pa oranžne, rdeče in vijolične, pri poševnici na desno največ 

oranžno in nihče rumene in modre, pri krivulji na desno največ rdečo in nihče 

rumene, pri krivulji na dol enako število rdečo in zeleno ter nihče vijolične, pri 

krivulji na levo največ modro in nihče zelene, pri krivulji na gor enako število 

oranžno in zeleno ter nihče vijolične. Obliko kvadrata največ otrok vidi v vijolični 

in modri barvi ter nihče v oranžni, krog v modri barvi in nihče v vijolični ter 

trikotnik največ v modri barvi ter nihče v zeleni. Nekaj likov je bilo neveljavnih, saj 

so jih učenci pobarvali z vsemi barvami.  

 Pri tretji nalogi smo ugotavljali vizualne sposobnosti in iskali 11 skritih oblik v 

risbi. Ena učenka je našla 8 skritih oblik, eden učenec 7 oblik, štirje učenci 6 oblik, 

prav tako štirje učenci 5 oblik ter po eden učenec 4, 3 in 2 oblike. Naloga je trajala 

slabo minuto.  

 Četrta naloga je bila raziskovanje oblike, kjer je pravo senco našlo 7 učencev 

(54%) in 6 ni našlo prave (46%).  

Naslednji sklop ugotavljanja sposobnosti ustvarjalnega razmišljanja, ki je iskal drugačnost in 

nekonvencionalno razmišljanje, je bi sestavljen iz dveh nalog:  

 Pri prvi nalogi nizanja asociacij na geometrijsko obliko so štirje učenci v obliki videli samo 

črko L (31%), štirje učenci so imeli po dve asociaciji (31%), trije učenci po tri asociacije 

(23%) ter po eden učenec štiri (8%) in pet asociacij (8%). Najbolj pogosta asociacija je bila 

črka L ter V. 

 Pri drugi nalogi so učenci dokončali šest risb s kar se da ustvarjalnimi rešitvami. Dva 

učenca (15%) sta imela vse zelo ustvarjalne rešitve - 6A, trije učenci (23%) vsaj pol 

ustvarjalnih rešitev - 3A, šest učencev (46%) zgolj nadaljevanje oblike - vsaj 3C, dva 

učenca (15%) neustvarjalne rešitve  1D ali prazno 1N.  

Peti sklop nalog za ugotavljanje finomotoričnih sposobnosti sta sestavljali dve nalogi: 
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 Prva naloga finomotoričnih sposobnosti se nanaša na pet vaj prepoznavanja in opisovanja 

tekstur. Večina učencev je znala izraziti občutek ob dotiku določene teksture, nekaj učencev 

pa je uporabljalo splošne besede kot so: ni fajn, fajn, ali enake besede za več tekstur. 

Nekateri izrazi so bili unikatni, domači in izpeljanke iz samostalnikov in pridevnikov: 

hribast, hribčkast hrapast, slepast, rukast. Asociacije so jim šle lažje, omenjali so stvari, ki 

jih poznajo oz. so imeli izkušnjo z dotikanjem. 

TIPANJE 

POVRŠIN 

OBČUTEK ASOCIACIJA 

PLASTELIN Gladek, trd, hribasto, debelo, trdo, 

mehek, glinast, vijugast,  

Les, ploščice, glina, ploščice, plastelin, 

barva, glina,  

JEŽEK Ni fajn, hribasto, bodičasto, hrapast, 

pikasto, grob, pika, ježkast, masažni,  

Mreža, jež, ježek, pri nahrbtniku, tisto v 

krtači, ko se skup zapre,  

FOLIJA Fajn, čist gladko, trd, slepasto, gladko, 

spolzko, bolj gladko,  

Les, ploščice, med, tla, postelja,  

PROSENA 

KAŠA 

Kroglasto, hribasto, trd, debelo, rukasto, 

hrapast, fajn, grob, drugač pikasto, 

hrapav, grobast, hribčkast, luknjast,  

Kroglice, kamenje, koruza, preproga, 

riž, po kamenčkih, hribčki, seme,  hribi, 

kuglice,  

FILC Mehki, mehko, mehast, po blagu, 

volnast,  

Odeja, deka, dlaka, lasje, volna, goba, 

piščalka, zajček, blago 

 

 Pri drugi nalogi smo ugotavljali finomotorične sposobnosti. Natančnost učencev je 

variirala nekje na sredini, 6 učencev (slaba polovica) je vajo opravilo dokaj uspešno z 

manjšimi odstopanji in zarezi od črte, 7 učencev (dobra polovica) je obrezovalo manj 

natančno, z zarezami.  

Zadnji sklop nalog za ugotavljanje grafomotoričnih sposobnosti je sestavljen iz treh nalog: 

sledenje črti z različno dinamiko, prepisovanje besede in prerisovanje oblik: 

 Pri prvi nalogi smo ugotavljali natančnost sledenja črti. Zelo natančen ni bil nihče, 7 

učencev je uspelo dokaj natančno slediti črti - B in 6 učencev ni uspelo tako zelo natančno 

slediti črti - C. Zelo nenatančen ni bil nihče – D. 

 Pri drugi nalogi so učenci zapisovali svoje ime z velikimi in malimi tiskanimi črkami. 

Večina učencev je brez težav zapisala svoje ime, nekateri so posamezne črke zrcalili. Drža 

svinčnika je bila v redu, težavna sta bila nenavaden triprstni prijem in uhajanje palca. 

 Tretja naloga je bila sestavljena iz treh vaj prerisovanja. Pri prvi vaji so učenci večinoma 

pravilno prerisali krog in pravokotnik, razen v enem primeru. Pri drugi vaji je bila struktura 

bolj kompleksna, zato se je pojavljalo več težav s pozicioniranjem posameznih elementov, 

še vedno pa so bile oblike dokaj pravilne in geometrične. Pri tretji vaji organskih oblik je 

bilo veliko težav, redke oblike so znali prerisati dokaj natančno.  
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12.12 Priloga 12 - Sposobnost poznavanja črk 

Sposobnost pomnjenja in poznavanja črk 

VELIKE TISKANE ČRKE: Prva naloga poznavanja velikih tiskanih črk je bila po 

pričakovanjih uspešna, saj je devetnajst učencev pravilno prepoznalo vse velike tiskane 

črke, pet učencev je poznalo 24 črk, dva učenca 23 črk in eden 21 črk. Zgodile se je 

tudi, da je učenec ob koncu leta poznal eno črko manj, kot na začetku leta, najverjetneje 

posledica različnih dejavnikov (pomanjkanje koncentracije, slabo počutje, vpliv okolja). 

Naloga je v povprečju trajala manj kot minuto. Najpogostejše zamenjave poimenovanja 

črk so bile: Ž in Š, Z in Ž, U in D, D in E, Š in Ž, Č in Š, U in O, ki so si konstrukcijsko 

podobne. 

 

MALE TISKANE ČRKE: Druga naloga poznavanja malih tiskanih črk je pokazala, da 

učenci ob koncu šolskega leta slabše poznajo malo tiskano abecedo kot veliko. Vse 

male tiskane črke je poznalo sedem učencev, vsaj dvajset črk je poznalo šestnajst 

učencev, malo manj kot 20 črk pa štirje učenci. Naloga je v povprečju trajala dobro 

minuto. Nekateri učenci niso poimenovali vseh črk, ampak so jih preskočili. 

Najpogostejše zamenjave črk so bile: b in d, l in i, n in h, a in d, f in p, b in h, p in b, u 

in n, z in ž, c in č, a in e, š in ž, f in t, ki so si konstrukcijsko podobne. 

 

 

 

Poznavanje črk velike tiskane abecede je nekoliko večje od poznavanja male tiskane 

abecede za največ sedem črk. Redek je edini primer, da pozna učenec več velikih kot 

malih tiskanih črk.  

 

NAPIŠI BESEDO: Tretja naloga je bila vaja pisanja po spominu. Ugotavljali smo 

sposobnost vizualnega pomnjenja. Učenci so zapisali svoje ime z velikimi in malimi 
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tiskanimi črkami po spominu. Nalogo so vsi uspešno opravili, dva učenca sta celo 

zapisala svoje ime s pisanimi črkami. Učenci so imeli možnost zapisati še dodatne 

besede po spominu. Štirje učenci so si izbrali svoj priimek z velikimi in malimi 

tiskanimi črkami, dva učenca pa priimek z velikimi tiskanimi tiskanimi črkami. Naloga 

je trajala od pol minute do dveh minut, odvisno od števila besed, ki so jih učenci 

zapisali in hitrosti zapisovanja ter popravljanja lastnih napak. Večina učencev je 

pravilno zapisala besede, posamezne napake so bile zrcaljenje črk. Eden od učencev je 

celo zapisal ime z velikimi in malimi tiskanimi črkami na dva načina, z leve proti desni 

in z desne proti levi – prezrcalil je celotno besedo.  

 

Sposobnost vizualnega, fonološkega in tipnega zaznavanja besed 

Vsak učenec je najprej zapisal svoje ime, nato ga je prebral in črkoval. Vsi učenci so 

znali zapisati svoje ime tako z velikimi kot z majhnimi tiskanimi črkami. Prav tako so 

ga vsi znali prebrati in pravilno črkovati, zato smo stopnjo težavnosti povečali, uporabili 

daljše besede in poenotili vaje, da je vsak učenec bral, črkoval in tipal isto besedo. 

 

PREBERI BESEDO: Pri prvi nalogi ugotavljanja sposobnosti vizualnega zaznavanja 

besed, so ob koncu raziskave vsi učenci znali pravilno prebrati svoje ime, tako kot že na 

začetku šolskega leta. Višja stopnja težavnosti je bila, učenec prebere prebere neznano 

besedo, ki je bila natisnjena na papir s črno barvo in velikimi tiskanimi črkami. Beseda 

je bila »velblod«. Pri prebiranju so imeli učenci nekaj težav. Učenci so besedo najprej 

prebrali potiho. Po izrazu na obrazu sodeč, jim beseda ni bila znana. Potem so brali 

naglas. Samo 11 od 27 učencev je v prvem poskusu prebrala besedo brez napake. 

Napake pri branju bomo podrobneje razčlenili pri naslednji nalogi črkovanja. Večina 

učencev je pravilno prebrala besedo po črkovanju.  

 

Primer prvega branja besede »VELBLOD«:  

VLOD VELOD VEBLA VELBOD 
VEBLOD VELDLOD VELEBOD VELENDO 

VELEBLOD VELEBELEOD VALBOS VINOT 
VEBLOT    

 

ČRKUJ BESEDO: Druga naloga fonološkega zaznavanja besed je bila črkovanje 

lastnega imena, ki so jo vsi učenci opravili brez napake (na začetku šolskega leta so se 

zmotili le trije). Višja stopnja težavnosti je bila črkovanje besede »velblod«. Nekaterim 

učencem je črkovanje pomagalo do pravilnega branja besede. Ker gre za neznano 
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besedo, si lahko razlagamo, da je vsaj nekaj učencev med tistimi, ki so se zmotili pri 

prvem branju takšnih, da preberejo »malo na pamet«. Tipične napake črkovanja so bile: 

izpuščanje črk, menjava vrstnega reda (ohranjen začetek in konec besede) ter dodajanje 

črk. Težavnost te naloge je bila zraven neznanega pomena besede tudi izbira črk. Če 

pogledamo konstrukcijo črk v besedi, vidimo predvsem ravne navpične in poševne črte, 

E je podoben L in B, D je podoben B in O, V je podoben N in L. Tudi zaporedje teh črk 

ni prav nič olajšalo branja besede. Skoraj vsem učencem je po večkratnih poskusih 

uspelo pravilno prebrati in črkovati to besedo.  

 

POTIPAJ BESEDO: Pri tretji nalogi ugotavljanja sposobnosti tipnega zaznavanja, smo 

pripravili tipno tablico, sestavljeno iz premičnih ploščic, nalepljenih s črkami iz filca. 

Črke so bile izbočene in na otip prijetno mehke, ploščica pa gladka. Višina črk je bila 

45 mm in primerna za tipanje z blazinicami dveh prstov hkrati. Učenci so imeli pri 

tipanju zakrit pogled. Beseda tipnega zaznavanja je bila sestavljena iz oblikovno 

raznolikih sedmih črk, to je beseda »ZDRAVJE«. Štirje učenci so pravilno obtipali vseh 

sedem črk. Dvanajst učencev je pravilno poimenovalo od 4 do 6 obtipanih črk. Enajst 

učencev je pravilno poimenovalo manj kot polovico besede oz. 3 črke ali manj. Naloga 

je v povprečju traja štiri minute. Najpogosteje zamenjane črke so bile J z I, R z A in A z 

E. 

 

Zamenjane črke pri tipanju besede ZDRAVJE:  

Z in L,   D in A,  R in A,  A in E,  V in I,  J in C,  E in K,  
Z in S,  D in O,  R in B,  A in F,  V in J, J in I,   

Z in Ž,  D in U,  R in G,  A in H, V in U, J in L,   

Z in 7,  R in H,  A in L,   J in U,  

  R in T,   A in P,    

   A in V,     

 

Sposobnost vizualnega zaznavanja oblik in barv 

KONSTRUKCIJA ČRK: Prva naloga je ugotavljala sposobnost prostorskih predstav o 

črkah k, g in m. Učenci so imeli na voljo pet osnovnih oblik elementov različnih dolžin 

in oblik. Najbolj pogoste sestave črke k so se ponovile 24krat, naslednji pogost sestav 

črke m se je ponovil 18krat in dva pogosta sestava črke g, ki sta se razlikovala le v 

dolžini navpične ravne črte, sta se ponovila 11- in 12krat. Imeli smo 8 unikatnih 

postavitev, večina se med seboj razlikujejo samo v dolžinah navpičnic in iz koliko 
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elementov so navpičnice sestavljene. Zrcaljenja oblik nismo ugotovili. Naloga je v 

povprečju trajala tri minute. 

 

 

 

BARVE OBLIK: Pri drugi nalogi smo ugotavljali povezavo med vizualnim 

zaznavanjem oblike in barve. Ugotovitve bi pripomogle k ustrezni izbiri barvnih učnih 

pripomočkov. Pri navpični črti je največ otrok izbralo modro barvo in nobeden rdeče. 

Pri vodoravni črti je največ otrok izbralo vijolično barvo in najmanj rumeno. Pri 

poševnici obrnjeni na levo se je največ otrok odločilo za modro barvi in najmanj za 

zeleno. Za poševnico na desno je največ otrok izbralo rumeno barvo in najmanj modro. 

Pri krivulji obrnjeni na desno je največ otrok izbralo oranžno in rdečo barvo, najmanj pa 

rumeno. Pri krivulji obrnjeni navzdol se je največ učencev odločilo za modro barvo in 

najmanj za rdečo. Pri krivulji obrnjeni v levo je največ učencev izbralo rumeno barvo in 

najmanj vijolično in zeleno. Pri krivulji obrnjeni navzgor je največ učencev izbralo 

zeleno barvo in najmanj modro.  

 

Pri barvah osnovnih likov je najpogostejša barva kvadrata v modri barvi, kroga v 

oranžni barvi in trikotnika v rumeni barvi. Najmanj pogosta barva kvadrata pa je v 

vijolični barvi, kroga v rdeči barvi in trikotnika v rdeči barvi.  

 

 

 

 

 

 

ISKANJE ČRKE T: Pri tretji nalogi smo ugotavljali vizualne sposobnosti učencev. V 

risbi smo iskali 11 skritih oblik, podobnih veliki tiskani črki T. Eden učenec ni 
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prepoznal nobene oblike, niti črke T v besedi na risbi, sedem učencev je prepoznalo. Pet 

učencev je prepoznalo dve obliki podobni črki T, štirje učenci so našli tri podobne 

oblike, pet učencev pa štiri oblike podobne črki t. Po eden učenec je prepoznal šest, 

sedem in osem oblik. Trajanje reševanja te naloge je povprečno trajalo slabo minuto.  

 

 

 

POIŠČI PRAVO SENCO: Četrta naloga vizualnega zaznavanja je bila raziskovanje 

oblike, učenci so iskali izmed šestih možnosti pravo senco narisani figuri. Pravo senco 

je uganilo enajst učencev, petnajst učencev je ni našlo. Reševanje te naloge je trajalo pol 

minute.  

 

Sposobnost ustvarjalnega razmišljanja 

NA KAJ TE SPOMINJA: Pri prvi nalogi ugotavljanja sposobnosti ustvarjalnega 

razmišljanja so učenci nizali asociacije na neko geometrijsko obliko. Eden učenec ni 

imel nobene asociacije na dano obliko. Sedem učencev je imelo eno asociacijo, pet 

učencev je imelo dve asociaciji, štirje učenci tri asociacije, pet učencev 4 asociacije, dva 

učenca po pet asociacij in 6, 7 in 8 asociacij po eden učenec. Najbolj pogosta asociacija 

je bila črka L, ki se je ponovila 24-krat, druga najbolj pogosta asociacija pa črka V z 10-

imi ponovitvami. Manj pogoste asociacije so bile: streha, stol, črka A, črka T, stopnice, 

kocka, pištola, kot in puščica. Unikatne asociacije so bile: črka U, kavč, gora, pomol, 

ležalnik, razbito steklo, semafor, glina, papir, igra spomin, gumbi, ovinek, pol kvadrata, 

trikotnik, čevelj, kvadrat, polovica črke T, skakalnica, stolpec, kljuka in živalski vrt. 

Učencem je pomagalo, da so po prvih asociacijah obliko obrnili in tako dobili sveže 

raznolike asociacije. 
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DOKONČAJ RISBO: Druga naloga ugotavljanja ustvarjalnega razmišljanja je bila, da 

so učenci dokončali po svoje interpretirali šest nedokončanih risb s kar se da najbolj 

ustvarjalnimi rešitvami. Izvirnost rešitev dokončanih risb smo kategorizirali od A do D, 

pri čemer je A izvirna rešitev in D zgolj nadaljevanje začete risbe brez ustvarjalnosti. 

Nalogo je rešilo 26 učencev. Štirje učenci so imeli zelo ustvarjalne rešitve (6A in 5A-

1B), devet učencev je imelo vsaj polovico rešitev zelo ustvarjalnih (3A), deset učencev 

pa zelo malo ustvarjalnih rešitev (2A ali manj) in dva učenca nobene ustvarjalne rešitve 

(nič A). Sedem učencev je imelo pol rešitev zelo neustvarjalnih (3D) oz. zgolj 

nadaljevanje nedokončane risbe.  

 

Finomotorične sposobnosti 

POTIPAJ TEKSTURO: Prva naloga ugotavljanja finomotoričnih sposobnosti se 

nanaša na pet vaj tipnega prepoznavanja in verbalnega opisovanja tekstur. Pri tipanju 

tekstur, so imeli učenci zakrit pogled. Tipali so enako ploščico, kot na začetku šolskega 

leta, s to razliko, da je bila obrnjena oz. zamenjan vrstni red. Menjava je bila smiselna 

zaradi tistih učencev, ki bi se utegnili spomniti površin. Po končani nalogi so namreč 

nekateri videli ploščico oz. jih je zanimalo kaj so tipali, zato smo jim jo pokazali. 

Večina učencev te želje ni izrazila in ploščice niso videli. Da bi nekako uravnovesili 

morebitno prednost radovednežev, smo vrstni red površin zamenjali. Vsak učenec je 

teksturo najprej potipal in nato opisal lastnost, nato pa povedal na kaj ga tekstura 

spominja ali čemur je podobna.  

 

Odgovori učencev so bili raznoliki, saj je vsak učenec zelo subjektivno doživljal 

posamezno teksturo, ki je tesno povezano s predšolskimi izkušnjami sedemletnikov. 

Vsekakor pogostost odgovorov kažejo na neko lastnost teksture. Izražanje občutka je 

bila težja naloga kot povedati asociacijo na neko teksturo. Ob izražanju občutkov ob 

tipanju posamezne teksture so se pojavljali izrazi, ki ne izražajo lastnosti tekstur. 

Pogoste so bile primerjave z drugo teksturo in stopnjevanje (bolj mehka kot prva), 

primerjave z neko stvarjo (občutek po kravi, da drajsaš po drevesu), izpeljanke iz 

pridevnika kot je »mrzlasto«.. Še vedno se pojavlja zamenjevanje tipnih občutkov in 

vidnimi lastnostmi, npr. okrogel (vidni dražljaj) in hrapav (tipni dražljaj). Mnoge 

občutke so označili samo kot: dober, navaden, močen, mi je všeč, ni prijetno, fajn, 

drugačen, prijetno. Pri asociacijah so bili učenci zelo izvirni in zgovorni. Čas izvajanja 

naloge je bil krajši od predvidenega, saj so učenci nalogo v povprečju rešili v manj kot 4 

minutah.  
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MATERIAL 

 

KAKO TEKSTURO OBČUTIJO 

PRVOŠOLCI? 

UČENCEM SE ZDI, DA JE KOT… 

Tanka plast 

umetne modelirne 

mase (plastelin) 

mehek, gladek, dober, navaden, 

močen, masten, trd, drsi, raztegljiv, 

mrzlo,  mi je všeč, naguban, ni 

prijetno 

 

plastelin, lepilni trak, gladek zid, tla, 

čokolada, napolitanka, barva, deblo, folija,  

Groba polovica 

sprijemalnega 

zapirala (ježek) 

hrapav, mehek, trd, oster, špika, 

žgečka, pikast, bodičast, špikast, ful 

se ga čuti, fajn, ni prijetno, dober 

ono ko se zalepi, od zenfa kroglice, ježek, 

krtača za čevlje, zalepiš na kapi, mehka da 

to prilepi skup, jež,  nož, na čevljih za 

zapret, ko se pripne, ko se prime na drug 

del, pikice, 

Gladka folija na 

2mm lepenki 

mehek, gladek, gladka, trd, gladke, 

drseč, mrzlast,ful gladek, hrapav 

okrogel, je prijetno, bolj lepljivo od 

prvega, dobro, ploščati, bolj mehka 

kot prva,kot plastelin, 

 

plastelin, lepilni trak, ploščice, koža v 

banji, tablica, šipa, na prvo, glina, po lesu,  

steklo, les, karton, cesta, miza,  

Reliefno 

nalepljena 

semena prosene 

kaše 

valovčki, trdo, je všeč, dober, hrapav, 

trd, hrapavo, hribčkast, mal špika, 

drugačen, žgečka, škrlatno, bodičast, 

da drajsaš po drevesu, po špicah, fajn, 

ne pika tok, ni prijetno 

 

 

morje, kroglice na kosilu, ajvar, riž, 

stiropor, žogice, kamenje, mečkene 

kroglice, hribčki, suha travca, perlice, 

kamenčki, predpražnik, semena, kroglice 

stiroporja, koruza, plastika, pikice, 

Mehko blago iz 

100% poliestra 

(flis) 

mehek, dobro, mehko, super, puhast, 

je prijetno, občutek po kravi, 

kožuh od medveda, volna, ovca, mačka, 

deka, puhica v pouštru, muca, blago, 

ovčka, pliš, filc, konjček, jopič, backova 

volna 

 

 

OBREŽI ČRKO R: Druga naloga ugotavljanja finomotoričnih sposobnosti se nanaša 

na natančnost obrezovanja ravnih in oblih oblik ter izrezovanja ravnih in oblih odprtin. 

Vajo je naredilo 26 učencev. Natančnost izvedene naloge smo ovrednotili s črkami od A 

do D, kjer oznaka A pomeni najbolj natančno, D pa najmanj natančno izvedbo naloge. 

Med najbolj natančnimi sta bila dva učenca, v skupini B je bilo 14 učencev, v skupini C 

7 učencev in med najmanj natančnimi trije učenci.  

 

Grafomotorične sposobnosti 

Sklop ugotavljanja grafomotoričnih sposobnosti je sestavljen iz treh nalog: pisanja 

besed, sledenja črti in prerisovanja. Vse stopnje se ukvarjajo z ugotavljanjem stopnje 

sposobnosti obvladovanja pisala.  

 

SLEDI ČRTI: Pri prvi nalogi smo ugotavljali kako uspejo učenci slediti različni 

dinamiki črte. Natančnost opravljene naloge smo kategorizirali po skupinah od A do D, 
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pri čemer je A najbolj natančna skupina. Vajo je opravilo 25 učencev. Trije učenci so 

bili zelo natančni, saj so natančno uspeli s svinčnikom slediti vsej dinamiki črte. V 

skupini B je bilo 11 učencev, ki so ponekod uspeli natančno slediti črti, ponekod pa ne, 

ravne črte so bile tudi valovite. V skupini C je bilo 9 učencev, ki so manj natančno 

sledili dinamiki črte, prehitro zavijali, črte niso bile ravne. V zadnji skupini D sta bila 2 

učenca, ki nista uspela slediti dinamiki črte, ponekod sta jo povsem zgrešila, vijugala 

tam kjer je bila črta ravna, vijuge spreminjala v oglate oblike. 

 

NAPIŠI IME: Pri drugi nalogi ugotavljanja grafomotoričnih sposobnosti je vsak 

učenec zapisal svoje ime z velikimi in malimi tiskanimi črkami, če je znal tudi s 

pisanimi črkami. Nekateri učenci so zapisali še svoj priimek. Tako je 25 učencev 

zapisalo svoje ime z velikimi in malimi tiskanimi črkami, dva učenca pa še s pisanimi, 6 

učencev je zraven imena zapisalo še priimek s tiskanimi črkami. Pri pisanju učenci niso 

imeli pred seboj napisane predloge svojega imena, ampak so pisali po spominu. Večina 

učencev je brez težav napisala svoje ime, nekateri pa so imeli težave pri zapisu 

posamezne črke: zamenjava velike in majhne tiskane črke, napačna vertikalna 

orientacija črke – zrcaljenje. Eden učenec je zrcalno zapisal svoje ime z velikimi in 

malimi tiskanimi črkami, z desno roko zrcalno in z levo roko pravilno.  

 

PRERIŠI PRAVOKOTNIK: Tretja naloga ugotavljanja grafomotoričnih sposobnosti je 

bila sestavljena iz treh vaj, kje so učenci poskušali kar se da identično prerisati elemente 

iz predloge v pravokotniku v prazen pravokotnik. Prva vaja je imela v zgornji polovici 

kvadratka šrafiran krogec in v spodnji polovici prazen daljši pravokotnik. Večina 

učencev je to vajo opravila zelo dobro, le trije učenci so imeli težave pri prerisovanju 

krogca in štirje učenci pri prerisovanju kvadratka. Težave so bile nenatančno lociranje 

pozicije elementa in nepravilnost oblik, predvsem ravnih črt pri pravokotniku. Druga 

vaja je imela v središču krogec, iz katerega sta v spodnja vogala izhajali dve ravni črti, 

v zgornja vogala kvadrata pa dve vijugasti črti, v sredini nastalih likov so bile tri pike. 

Tu se je pojavljalo kar nekaj težav s prerisovanjem vijug, kar polovica učencev jih je 

narisala prevelike, premalo zaobljene, nenatančno locirane. Ostali elementi niso 

povzročali večjih težav, krog in ravne črte je nekaj učencev narisalo na napačni lokaciji, 

pike pa sta zgrešila samo dva učenca. Zadnja vaja je vsebovala tri sklenjene črte 

organsko zakrivljenih oblik, podobne meduzi, packi in ptiču. Kljub veliko bolj 

zapletenim oblikam od vijug pri drugi vaji, je pri tretji vaji več učencev – dve tretjini – 

bolj natančno prerisalo vse tri oblike. 
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IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Spodaj podpisana Maja Novak, izjavljam, da sem avtorica magistrskega dela z naslovom 

Vpliv likovne artikulacije na vizualno diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem 

opismenjevanju.  

 

 

Ljubljana, marec 2016 
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