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POVZETEK 

Diplomska raziskava izhaja iz izkušenj, ki jih ima študentka likovne pedagogike z lastno 

ustvarjalnostjo na področju risbe. Na začetku so pojasnjena izhodišča avtorice, ki so izrazito 

naklonjena individualnim posebnostim likovnega izražanja in so zahtevala preučevanje metod, 

ki le-te vzpodbujajo. Izbrana je bila metoda estetskega transferja, z majhno modifikacijo, saj je 

šlo za  populacijo otrok med 3. in 4. letom, pri kateri ni smiselno uporabljati reprodukcije 

umetniških del kot izhodišča za dosego ciljev. Namesto njih so bile uporabljene igrače, 

primernejše njihove starosti. Raziskava najprej teoretično osvetli metodo dela, v nadaljevanju 

pa predstavi konkretno praktično delo z otroci, izvedeno v vrtcu. Potrjeno je bilo, da je smiselno 

negovati posebnosti vsakega otroka in mu na ta način zagotoviti ustvarjalnost.  

Ključne besede: likovna apreciacija, likovno izražanje, subjektivizacija, pedagoški 

koncept Reggio Emilia, metoda estetskega transferja, ustvarjalnost otrok 
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ABSTRACT (ang.) 

Graduation research is a result of an art teacher´s experience with her own creativity in 

drawings. At the beginning author clarifies her key points, which are highly inclined to 

individual particularities of artistic expression and have required examining ways to stimulate 

them. The chosen method was of an aesthetic transfer, with a small modification, as it was 

chosen for the population of children between 3 and 4 years, in which it does not make sense 

to use reproduction of work of arts as a starting point to prove those objectives. Instead, they 

have been used toys, suitable to their age. The research firstly theoretically illuminates the 

method of work, continues with a presentation of practical work with children in the 

kindergarten. It has been confirmed that it is reasonable to nurture the particularities of each 

child and in this way ensure the creativity. 

Keywords: art appreciation, art expression, subjectivation, Reggio Emilia pedagogical 

concept, method of aesthetic transfer, children's creativity 
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1. UVOD 

 

Zanima me prostor, ki se med ustvarjalnim procesom risanja vzpostavi med menoj in likovnim 

delom, ko se zdi, da se časovna dimenzija ustavi, izgubim občutek lakote in žeje, ter se v celoti 

vživim v ustvarjalno delo. V tem prostoru, med menoj in risbo, se prepletajo podobe, ki so 

skupek moje čuječnosti. Dovzetnost za določene dražljaje iz okolice vzpodbudi mojo 

kreativnost do te mere, da lahko začnem z risanjem. Ta prostor  imenujem ustvarjalni proces. 

V času študija me je osebno najbolj zaznamovalo risanje z ogljem in prenos skice v 

kompleksnejšo risbo. Podoba se ni pojavila takoj, temveč skozi transformacije idej, ki so v 

mojem primeru podobe. Pečjak (1987) govori o transformaciji gradiva, kjer se rojevajo nove 

ideje oziroma v tem primeru moje podobe. Gre za preureditev gradiva, nove organizacije, 

povezave med podatki, spremembe pomenov, spoznanje nove fikcije ter spregledanje situacije 

v novi luči.  

Svojo risarsko tehniko bom v raziskavi preizkusila v duhu pedagoškega koncepta Reggio 

Emilia, ki pedagogom in otrokom omogoča bogat način komunikacije in izražanja, saj deluje 

na način »odnosne pedagogike« (U. Podobnik in R. Bračun Sova, 2010), ta pa otroku daje med 

drugim tudi več svobode pri likovnem izražanju. Otrok z risanjem izraža zaznavanje, 

doživljanje in razumevanje sebe ter pojavov v okolici. U. Podobnik in R. Bračun Sova (2010) 

trdita, da je likovno izražanje v predšolskem obdobju del otrokovega spoznavnega sveta, saj 

mu pomaga razumeti fizične in duhovne razsežnosti prostora, v katerega je bil postavljen ob 

rojstvu. Razvijanje likovno-ustvarjalnih sposobnosti in izgradnja estetskega čuta sta pomemben 

del slehernega koncepta učenja in poučevanja v zgodnjem otroštvu. Skoraj vsi majhni otroci 

imajo risarski talent, vendar ga med odraščanjem, v kolikor ga ne negujemo, lahko izgubijo. 

Namen naloge je predstaviti pomen spodbujanja otrok k svobodnemu izražanju zamisli, mnenj 

in občutkov pri njihovem ustvarjanju. 

Predvidevam, da bo likovna apreciacija spodbudila pogoje za vzpostavitev otrokovih senzacij, 

vživetje v opazovani predmet, ponotranjenje nove izkušnje ter otroku ponudila vzvode za 

subjektivno likovno izražanje.  
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2. POMEN RISBE IN RISANJA  

 

SSKJ (2002) pojem risbe definira v dveh pomenih, in sicer kot »upodobitev česa s črtami« ter 

kot »likovno tehniko, pri kateri se upodablja zlasti z enobarvnimi črtami«. Risanje je osnovni 

način, kako likovne misli prenesemo v vidno obliko. Ko rišemo, to počnemo z osnovnimi 

likovnimi elementi: linijami, točkami, s svetlo-temnim oziroma barvo. Linije in točke so lahko 

zelo raznolike, saj se razlikujejo po uporabi likovnih spremenljivk, npr. po obliki in smeri. 

Vsaka linija ima svoj značaj. Z linijami in točkami orisujemo oblike in ploskve, ustvarjamo 

prostorske iluzije in na druge načine opisujemo površine oziroma teksture. Odvisno od gostote 

nizanja ali debeline uporabljenih risarskih elementov nastajajo svetle ali temne ploskve (Tomšič 

Čerkez in Komelj, 2010, str. 10). Likovni ustvarjalci pojmujejo risbo kot poseben jezik, vsaj za 

določene zvrsti sporazumevanja nič manj uporaben  kot govorni. Zato poudarjajo, da je njihov 

način pismenosti »ris-menost« (prav tam, str. 12). Na značilnost risbe vplivajo tudi uporabljeni  

risarski materiali in drugi pripomočki za risanje. 

Skoraj ni področja, na katerem ne bi na kak način lahko uporabili risbe, prisotna je tudi na 

drugih neumetniških področjih,  na primer pri matematiki, fiziki, kemiji, tehniki, športu in tako 

naprej. Preko risanja grafov, kemijskih elementov, tehničnih načrtov, pravil športne igre, 

skratka zmeraj v smislu nazornega prikaza oziroma ponazoritve nekega pojava ali pomena 

izoblikujemo nove predstave in asociacije o temi v risbi. 

Tudi umetnik, torej slikar, kipar, arhitekt, grafik, grafični ali industrijski oblikovalec, 

predstavlja svoje zamisli s skicami ali poglobljenimi študijskimi risbami (Tomšič Čerkez in 

Komelj, 2010, str. 12). Vendar se dobra risba ne zgodi kratko malo zato, ker bi to radi. Ideji 

lahko sledi neposredno risanje ali pa poteka po stopnjah, ko se naredi več osnutkov. Večina del 

starih mojstrov je nastala na podlagi številnih študij in skic. Skice dokumentirajo razvoj podobe 

in nam pomagajo, da bolje razumemo njeno sporočilo. Pravzaprav so edina možnost, da se na 

risbo dobro pripravimo, hkrati pa sledimo svojemu navdihu. Skica je primerljiva z zapisovanju 

misli z besedami in pomaga pri načrtovanju kompozicije in pri celotnem oblikovanju podobe 

(Bagnall, 1995, str. 38). S pomočjo skic se lahko vrnemo tudi v pretekla razmišljanja. Zelo so 

pomembne pri pomnjenju idej in beleženju asociacij.  Meje med skico in dokončano risbo so 

se »z leti zabrisale in danes velja skica pogosto že za pravo delo« (prav tam, str. 39).  
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2.1. MOJ ODNOS DO RISANJA IN OSEBNE IZKUŠNJE  V RISBI 

 

Menim, da mi risba kot posebni likovni jezik in način izražanja pomaga pri vživetju v podobo 

in prenašanju vidnih zaznav na papir. Z risanjem izboljšujem svoje sposobnosti opazovanja in 

razvijam spretnosti obvladovanja ročne motorike. V pomoč mi je tudi pri osredotočenju na 

predmet opazovanja. Najbolj me navdušuje samo vživljanje v risanje, torej stanje, ki ga včasih 

imenujejo tudi trans, kjer vseskozi vznikajo transformacije podob in novi načini gledanja na 

svet. Pri ustvarjanju pogosto izgubimo občutek za prostor in čas. Po mojih izkušnjah se v 

procesu likovnega ustvarjanja nevidno spreminja v vidno. Kot ustvarjalci smo najprej nosilci 

nevidnih vsebin, ki se šele skozi likovno ustvarjanje artikulirajo v vidne miselno-čustvene 

strukture oziroma likovna dela.   

Najraje se izražam z ogljem, risarsko tehniko, ki kljub svoji mehkobi pušča zelo vidno sled na 

papirju. Omogoča neskončno veliko kontrastov, ima močno ekspresivno naravo in vzpodbuja 

izražanje čustev. Za risanje z ogljem potrebujemo pravo osnovo, saj  prispeva tudi tekstura 

papirja določen značaj risbi. Osebno imam najraje čim trši papir naravne barve, kot kontrast 

mehkobi in krhkosti oglja. Moje likovno izražanje teče v stiku oglja s papirjem, vendar se to 

dogaja v določenem delovnem prostoru v času ustvarjalnega procesa. Med ustvarjalnim 

procesom oziroma risanjem si moram po določenem času vzeti odmor, da prekinem stanje 

vživetja. To kasneje generira sveže ideje, podobe in poglede.  

Soočam se s številnimi likovnimi problemi znotraj risbe. Raziskujem odnose med črtami, 

oblikami, kontrasti. Pogoji, ki vzpodbudijo mojo ustvarjalnost, so teoretična izhodišča, ki me 

navdihujejo in vzpodbujajo moje razmišljanje ter posledično risanje. Med leti študija me je 

najbolj navdihovala človeška figura. Potrebovala sem model, saj me je zanimal  problem, kako 

risati človeško figuro. Na začetku študija na Pedagoški fakulteti sem imela pri risanju probleme 

ter posledično velike dvome glede svoje nadarjenosti. S pomočjo številnih skic za vsako risbo 

sem ohranila svoj način izražanja in ga približala zahtevam šolskega sistema. To mi je 

omogočilo, da sem zadostila kriterijem in nadaljevala študij. Risba je sčasoma postala osnova 

za izražanje tudi pri drugih umetniških zvrsteh -  kiparstvu, slikarstvu, grafiki.   

Podoba potrebuje nosilec, da je sploh vidna, obenem pa jo lahko le do neke mere enačimo z 

njim. Med risanjem je tako, kot bi gledala sebe in ko se dokončno zagledam, je risba praviloma 
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končana. Avtorefleksija ni nekaj konstantnega, temveč se konstantno spreminja. Risanje 

dojemam kot delo z informacijami, vtisi in izkušnjami. Znane reči se združujejo s trenutno 

percepcijo. Takrat se zgodi transformacija v novo obliko, ta se izrazi v risbi in prevede nekaj 

nevidnega v vidno obliko. 

 

2.2. ZAME POMEMBNI VPLIVI OZ. NAVDIHUJOČI 

UMETNIKI 

Kot je bilo že rečeno, mi je najpomembnejši moment pri risanju prav vživetje in ne končni 

rezultat, zato bi kot primer sijajne risbe v tem smislu navedla avstrijskega slikarja Otta Zitka. 

Njegovo risanje ne izhaja le iz zapestja, temveč je v procesu vključeno celo telo. Risba se 

pravzaprav ne konča, njegov koncept je zastavljen tako, da so zmeraj možna še nadaljevanja. 

Presega le uporabo črte v obvladljivih formatih in se pogosto naseli v prostor, na način 

instalacije. 

 

Slika 1: Avstrijski umetnik Otto Zitko pri slikanju muralov na razstavi MANIFESTA 10,  

Hermitage, St. Petersburgu, 2014.  
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Slika 2: Otto Zitko, Brez naslova, 1998, mešana tehnika na papirju, 35 x 50 cm. 

Naslednji umetnik, ki me je s svojim ustvarjanjem prevzel med študijskim bivanjem v Španiji, 

je Francisco de Goya, ki je bil obenem nadarjen risar, grafik in slikar ter velja za zadnjega 

starega mojstra in prvega modernega umetnika. Pri svojem delu je razvil drzen in precej divji 

slog na način satire, s  katero je prikazoval  človeške hibe. Njegovi portreti so ponujali vpogled 

v upodobljenčevo osebnost, za njegove risbe pa je značilno grobo orisovanje (S. Hodge, 2015). 
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Slika 3: Francisco Goya, Crazy Skates (Locos patines), Album G (Bordeaux Album I), 1824 -

1828, črna barvica na prusko modrem napetem papirju, Arthur Tracy Cabot Fund.  

Med bivanjem na Dunaju med letoma 2005 in 2006 sem na vseh ograjah gradbišč, polepljenih 

z reprodukcijami umetniških del na plakatih, doživljala intenzivna vživetja v risbe. Nisem 

spraševala o razlogih, zakaj me to zanima. Enostavno je bilo vredno moje pozornosti, ker sem 

sledila toku izkustva (Selan, 2013). Mistično občutje vživetja  me je prevzelo, da sem potrgala 

vse plakate, ki so bili prilepljeni na ograje. Zdelo se mi je, da držim v rokah pravo bogastvo 

svojih občutkov. Šlo je za reprodukcije del avstrijskega ekspresionističnega slikarja Egona 

Schieleja, začetnika »ekspresivne črte v risbi« (Georg Fisher, 2001). Je pomembni figuralni 

slikar in risar zgodnjega 20. stoletja, njegovo delo je zaznamovano z intenzivnostjo izraza. V 

svojih risbah je nazorno in s črtami prikazoval tudi najbolj intimne dele telesa, obraze je s črtami 

zarisal tako, da je prikazal tudi določene skrite detajle na ljudeh in sebi; na ta način je svojim 

delom dal specifični čustveni in šokantni značaj. Najbolj me je pritegnilo prav to, da se pri 

risanju ni omejeval z lepoto in estetiko, temveč mu je šlo za svobodo izražanja. S prikazovanjem 

trpljenja na obrazu in grozljivih prizorov na risbah je opozarjal na napake v družbenem in 

kulturnem okolju. Tudi sama si želim in stremim k podobni svobodi izraza. Želim si, da imajo 
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risbe globlji pomen in da lahko gledalec uvidi kakšen detajl, ki bi lahko povzročil spremembo 

v njegovi miselni strukturi.  

 

 

Slika 4: Egon Schiele, Avtoportret, 1910, črna kreda, vodne barve in gvaš na papirju, Muzej 

Leopold, Dunaj. 

Zaradi preglednosti in osredotočenosti na likovne probleme, ki se vse do danes niso bistveno 

spremenili, se mi zdijo navdihujoče tudi raziskave iz časa modernizma. 

»Slikarji modernisti se zavedajo, da je za tako obsežne in ambiciozne naloge premalo samo 

čutiti »notranjo nujnost«, zanje je treba iznajti ustrezna izrazna sredstva. Zato pomeni 

modernizem tudi neprestano raziskovanje likovnega jezika, njegovih sestavnih elementov, 

njegove slovnice in likovne sintakse. Začetke teh zamisli najdemo v znani izjavi Maurica 

Denisa, da je slika, preden je bojni konj, gola ženska ali kakršnakoli zgodba, sama po sebi 

najprej dvodimenzionalna površina, ki je na določen način pokrita z barvami (1890), njihov vrh 

pa pomeni Mondrijanov esej o upodabljajoči in abstraktni umetnosti. Slikovna ploskev, ki je z 

oblikami in barvami izpolnjuje umetnik, ni več tista na videz povsem samodejno dojeta 
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prosojna površina, skozi katero smo poprej gledali v modrikasto pokrajino, se čudili figuralnim 

pripovedim ali v namišljeni iluziji potovali bodisi v eksotične kraje ali daleč v zgodovino. Vsi 

ti elementi, zlasti pa problem prostora in perspektive, ki ureja iluzijo globine in razpored 

predmetov in figur v njej, se sedaj razodevajo kot procesi, ki niso samoumevni, temveč imajo 

lastnosti »simbolnih oblik«: so izumi , ki jih je civilizacija na neki stopnja razvoja potrebovala, 

niso pa za vse čase obvezni niti ustrezni« (Brejc, 1984, str. 243). 

Najbolj smiselno in pojasnjujoče je, da se navežemo na to, kar so o svoji umetnosti povedali 

umetniki sami, skozi pisma, spise, manifeste in teoretična razglabljanja. Umetniki namreč v 

osnovi čutijo potrebo, da bi svoje teoretske sisteme, v okviru velikih miselnih tokov časa, kjer 

skušajo umestiti svojo lastno ustvarjalnost, po svoje izrazili v pogovoru, sliki in tekstu. Prav 

kmalu njihova beseda kljub raznovrstnim miselnim preskokom postane zanesljiva kot njihovo 

slikanje (Brejc, 1984, str. 239). 

Enovite definicije, ki bi opredelila ustvarjalnost ni. Obstaja vrsta avtorjev, ki so skušali zaobjeti 

edinstven proces ustvarjalnosti, ki ga avtorji zelo različno opredeljujejo. Nekaj definicij in 

pogledov na opredelitev ustvarjalnosti  različnih avtorjev bom predstavila v nadaljevanju.  

Žagar (1992) pravi, da je ustvarjalnost lastnost, ki nam je že dana ob rojstvu. Pri večini je razvita 

normalno oz. povprečno, manj pa je primerov, ko so ljudje sposobni izredne ustvarjalnosti ali 

pa sploh niso ustvarjalni. Lahko se strinjam z Žagarjem (1992), saj smo s prvim utripom srca 

že vpeti v mrežo ustvarjanja sveta. Z drugimi besedami to pomeni, da je lahko ustvarjalen 

slehernik, pri čemer pa velja upoštevati dejstvo, ki ga poudarja tudi Matos (1994), torej da je 

ustvarjalen tisti, ki zna svoje sposobnosti in talente izvirno uveljaviti na različnih področjih. 

Tak ne zatre svoje prirojene kreativnosti, ampak razvija svojo radovednost, domišljijo, 

originalnost, samostojnost in je neodvisen v svojih sodbah, mnenjih in mišljenju. Razlike in 

podobnosti med znanstveno in umetniško ustvarjalnostjo so strokovnjaki že raziskovali. 

Trstenjak (1981) glede njunih podobnosti pravi: »Povsod gre za celostno strukturno dojemanje, 

ki se po dolgotrajnem podzavestnem delovanju, oblikovanju in vektorskem usmerjanju javlja 

na mah kot naključna inspiracija (Trstenjak, 1981, str. 451)«. Medtem pa Duh (2004) govori, 

da je znanstvena ustvarjalnost lahko le teoretična ali praktična oziroma znanstvena in tehnična, 

pri umetniški ustvarjalnosti pa se neko »odkritje in sprememba udejanjita v istem trenutku« 

(Duh, 2004, str. 13). 
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3. OTROCI IN LIKOVNO IZRAŽANJE 

 

Za otroka, ki obiskuje vrtec je skoraj vsaka dejavnost igra ali del igre. Zelo pomembno je, da 

jim pri tem poskušamo pomagati tako, da ne rešujemo težav med njihovo igro namesto njih, 

ampak jih usmerjamo, da čim bolj samostojno najdejo rešitev oziroma pot do nje. Ena izmed 

iger je tudi likovno izražanje v predšolskem obdobju. Lahko bi rekli, da je likovno izražanje 

eden izmed pripomočkov, s katerim otrok spoznava in raziskuje svet okoli sebe. Ustvarja si 

določeno percepcijo, predstavo o stvareh, živalih, predmetih, pojavih itd. Otrok potrebuje 

različne izkušnje, kjer svoje okolje raziskuje z gibanjem v prostoru, čutenjem, videnjem, 

tipanjem, okušanjem in poslušanjem. Vse to močno zaznamuje tudi njegove zgodnje risarske 

poizkuse. Postopoma mu pomagamo graditi izkušnje, s pomočjo različnih likovnih materialov 

in nalog. Nadvse pomembno je, da otroku v tem procesu stojimo ob strani, mu prisluhnemo, 

počepnemo k njemu in pokažemo zanimanje, da uvidi, da sta enako pomembna on in njegovo 

likovno izražanje. Naj se počuti varnega in sprejetega, obenem pa raste v ustvarjalno osebnost, 

ki je razmišljujoča in kritična. 

 

3.1. RAZVOJ OTROKOVEGA LIKOVNEGA IZRAŽANJA 

 

Likovno izražanje se začne razvijati med prvim in drugim letom starosti, ko so otrokove 

psihofizične sposobnosti že pripravljene tudi na njegove prve likovne dejavnosti.  Ne glede na 

razvoj in zmogljivosti otroka moramo vedeti, da je vsaka delitev razvojnih stopenj likovnega 

izražanja (glede na starost otrok), opredeljena za lažje razumevanje otrokovih likovnih 

značilnosti. odstopanja med posameznimi otroci pa so lahko tudi precej opazna. 

Vrlič (2001, str. 30) je prepričan, da se stopnje razvoja med seboj mešajo in prepletajo, zato jih 

ni mogoče časovno natančno določiti in omejiti. Otroci si pridobivajo izkušnje na različnih 

ustvarjalnih področjih različno, zato pogosto težko natančno opredelimo, v kateri fazi razvoja 

se nahaja.  

Otrok znanja o vizualno-prostorskem področju pridobiva prek risanja, piše Jontesova (1996) in 

nadaljuje z ugotovitvijo, da spontano  risanje, ki se razvija skladno s stopnjo razumevanja, za 
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otroka predstavlja večje in lažje razumevanje risbe. Predvsem je pomemben likovni razvoj in 

ne všečna risba. Medtem ko ustvarja, lahko v risbo vnese več ekspresije ali estetskega občutka. 

Otroci, ki imajo več izkušenj z risanjem in risarskimi materiali, je njihov napredek pri 

ustvarjanju večji. Večjo svobodo raziskovanja, eksperimentiranja kot imajo, bolj se razvijajo 

skladno s svojimi potenciali in interesi. V likovnem ustvarjanju so izkazane sposobnosti, 

individualne značilnosti, nagnjenja in napredovanje. Kot pravi Jontes (1996) »se otrok uči prek 

izkušenj z vizualno-prostorskim oblikovanjem, zato ga ne moremo smiselno učiti risati. Strah, 

da se otrok ne bo naučil risati, je odveč, saj ob ustrezni podpori to ni mogoče. Naučil se bo in 

hkrati razumel to kar dela, zato se bo lahko razvijal« (str. 10).  

 

3.1.1. OD ROJSTVA DO KONCA DRUGEGA LETA 

 

Barve in oblike v naravi ali v predmetih predstavljajo prvi stik z likovnimi prvinami. Z razvojem 

motoričnih sposobnosti se veča spretnost pri različnih aktivnostih. Njihove male roke z dotikom 

različnih snovi spoznavajo in izkusijo naravo različnih materialov in površin (zemlje, blata, 

lesa, kamna itd.). Vse to pa je zanj igra, ki že počasi skozi spoznavanje različnih materialov, 

pomaga pri razvoju sposobnosti do te mere, da postane likovno izražanje sploh mogoče. 

 

 

3.1.2. STAROST DVE, TRI ALI ŠTIRI LETA – STOPNJA ČEČKANJA 

 

Sprva, ko se otroci spoznajo z barvico, flomastrom, kmalu ugotovijo, da določena sredstva 

puščajo sled povsod. In iz samega navdušenja nad učinkom, otrok dejansko riše povsod. Riše 

po steni, po tleh, po mizi, po svojem telesu. Na začetku otrok riše z obema rokama, s celo roko, 

ne uporablja samo prstov. Včasih, ko držijo dve barvici, pa rišejo kar z obema rokama. Kretnje 

rok izvirajo bolj iz težnje po gibanju, kot iz hotenja po dosegu nekega določenega likovnega 

rezultata. Otroci se izražajo in rišejo, z njihovih risb pa lahko razberemo tudi njihovo dojemanje 

svojega bivanja, gibanja in sveta (Gerlovič in Gregorač, 1968).  
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Predvsem so zanimivi krogi in krogi, ki se ponavljajo po istih črtah, ki so bile že narisane, in 

izražajo »občutek« nečesa zaokroženega in v sebi zaključenega (Gerlovič in Gregorač, 1968, 

str. 46-47). »Svoje prve najsplošnejše predstave o svetu in življenju prikazuje tako, da razvije 

tipične preproste ekspresivne strukture. Te odkrije sam, postopoma ter prek veliko uspešnih in 

neuspešnih poskusov risanja. Zgodnje ekspresivne strukture imajo svoj pomen in sprva še ne 

predstavljajo videza stvari, ljudi in pojavov. V zgodnjih risbah predstavljajo nevizualne 

izkušnje, tj. slušne, tipne, telesne idr. značilnosti za otrokovo dojemanje sveta. V tem obdobju 

otrokova spoznanja imenujemo zgodnji koncepti« (Jontes, 2002, str. 11). 

Gerlovič in Gregorač (1968) pišeta o tem, da te prvinske oblike ne izhajajo iz zunanjega sveta, 

ampak iz bivanja in gibanja lastnega telesa. Bivanje in gibanje lastnega telesa je takrat za otroka 

najbolj pomembno, saj tako lažje raziskuje svet okoli sebe in sebe v okolici ali prostoru. 

Kasneje, ko imajo že več izkušenj z likovnimi pripomočki, začnejo tudi preprosto 

eksperimentirati (mešati in ugotavljati, kaj se bo zgodilo, če npr. poslini flomaster ali če potegne 

črto s prstom). Gre za eno izmed iger, kjer otroci menjavajo materiale, jih uporabljajo na 

različne načine in jim dajejo različne pomene. 

Kasneje otroci svojo čačko poimenujejo zdaj tako, zdaj drugače. Ko začnejo počasi čačke 

dobivati podobnost s predmeti iz okolice, jih začne počasi prepoznavati tudi otrokova socialna 

okolica. Vse to je proces, ki otroka bogati s samo izkušnjo in izražanjem samega sebe v okolju, 

kjer živi in se giblje. Postopoma začne tudi razvijati odnos do svojih stvaritev.  

 

   

Slika 5 in 6: Risbi, starost 2 leti. 
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3.1.3. STOPNJA PRVEGA PREDMETNEGA LIKOVNEGA IZRAŽANJA 

 

Otrok začne posnemati dejanski videz sveta, ki se izraža z vizualnimi značilnostmi na risbi. Kot 

navaja Jontes (2002) se v risbah prvo pojavlja zgradba objektov. Otrok začenja prepoznavati 

posamezne dele objektov, kako so sestavljeni in prostorsko povezani v celoto. Človeka 

predstavi kot pokončno bitje – glava je na vrhu telesa, obraz, vrat, trup, roke in noge. Pri otrocih 

je mogoče opaziti, da posamezen del »še manjka«, kar se zgodi zato, ker otrok v risbo vnaša 

tiste dele oblik, ki jih je že razumel, prepoznal ali pa je v izkušnji z njimi spoznal, da ima neki 

del pomembnejšo vlogo. V otroški risbi se postopoma pojavlja vedno več prepoznavnih delov 

neke celote, ki jih sestavlja in organizira med seboj skladno z razumevanjem prostorskih 

odnosov (prav tam, str. 11).  

 

Slika 7: Risba; (Ati, mami in Emilija), starost 4 leta. 
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3.1.4. DOBA ATRIBUTOV 

 

Med četrtim in petim letom starosti otrok v svojo risbo človeške figure vnaša vse več 

podrobnosti; nariše velike prste, veliko število prstov, velike zobe, neenaka ušesa in tudi lase. 

Postopoma pa se pojavlja vedno močnejši vpliv opazovanj, ki risbo dopolni s specifičnimi 

dodatki – atributi, ki označijo oziroma definirajo določen objekt oziroma osebo. Niza gumbe 

po celotnem trupu in nadaljuje še po celem formatu papirja. Nekatere značilnosti tudi izpušča. 

Z občutkom za ritem in vrstenje bogati svoj likovni izraz (H.Berce-Golob in Karlavaris, 1991). 

 

  

Slika 8: Risba, (starost 4 leta). 

 

 

KK 
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Slika 9: Risba, (starost 4 leta). 

 

4. PEDAGOŠKI PRISTOP REGGIO EMILLIA 

 

Pedagoški koncept Reggio Emilia temelji na pojmovanju in prepričanju, da je otrok 

kompetenten posameznik, ki ima velike ustvarjalne sposobnosti, zmožnosti ter izvirno moč za 

odkrivanje in raziskovanje sveta, ki ga obdaja. Koncept poučevanja je razvil Loris Malaguzzi 

leta 1963, pozornost širše javnosti pa je pritegnil v letu 1983, ko so otroci iz italijanskih vrtcev 

na razstavi v Stockholmu predstavili svoje izdelke, slike, kipe, makete, fotografije in druge 

projekte. Ustvarjalni izdelki otrok so izvali pozornost strokovne, kulturne in laične javnosti, 

razstava pa je kmalu obšla svet. Danes pedagoški koncept izvajajo kar v 22-ih vrtcih v Italiji, v 

Reggio Emilii, pedagoški model pa uvajajo tudi v delo s predšolskimi otroki po svetu, kot npr. 

na Švedskem in v Ameriki (povzeto po Borota 2010, str. 276). 

Koncept Reggio Emilia je sodoben (postmoderen) koncept predšolske vzgoje, ki temelji na 

človekovih in otrokovih pravicah in demokratičnih vrednotah; kot tak zagovarja pluralnost 

vednosti in konceptualno integracijo različnih znanosti. Cilj pedagoškega modela je otroke 

vzgojiti v kritične mislece in varuhe demokracije (Borota, 2010, str. 276; Devjak, Berčnik, 

Trstenjak, 2008; Devjak, Skubic, 2009).  
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Avtorji pedagoškega koncepta Reggio Emilia izhajajo iz osnovnega izhodišča, da se vsak otrok 

rodi s sto jeziki, a kaj hitro mu ostane le eden, saj ostalih devetindevetdeset pri vzgojnem 

procesu kar hitro zanemarimo in jih ne razvijamo. Pedagoški koncept Reggio Emilia zato veliko 

pozornost namenja razvoju in uporabi vseh čutov v spoznavnem procesu, zlasti razvijanju 

sposobnosti opazovanja, pri čemer naj bi otrok uporabljal in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so 

običajno bolj zapostavljena, torej tip, okus, vonj (U. Podobnik in R. Bračun Sova, 2010, str. 

103). Pri pedagoškem procesu otroke spodbujajo in jim omogočajo različne oblike izražanja (s 

gibi, mimiko, barvami, risbami, lutkami, ritmom, glasbo, govorom itd.). Otrok lahko na različne 

načine in jezike izrazi svoj odnos do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi. 

Pedagoški koncept Reggio Emilia spodbuja in vrednoti različnost otrok, veliko pozornost pa 

namenja razvoju identitete vsakega posameznega otroka. Otrok je enkraten in kompetentni 

subjekt s pravicami in ne samo s specifičnimi potrebami. V pedagoškem konceptu dajejo 

prednost učenju pred poučevanjem. Avtorji izhajajo iz prepričanja, da otroka ne smemo nikoli 

poučevati v tem, kar se ne bi mogel naučiti sam spletna stran Pedagoške fakultete).  

Pedagoški koncept Reggio Emilia kot osnovno vodilo poudarja pomen kakovostne interakcije 

in komunikacije, torej druženja, povezovanja in sodelovanja med vsemi udeleženci v vzgojnem 

procesu. Vrtec je prostor, ki omogoča dobro počutje ter stike med starši, vzgojitelji in otroki. 

Vrtec je aktivno vpet v svoje družbeno in kulturno okolje, je prostor, ki izraža in ustvarja 

kulturo, je živ organizem, odprt v okolje. Med vsemi udeleženci se izvaja živahna izmenjava 

idej in demokratična komunikacija, iz vrtca pa se življenje nadalje širi v družine, v mesto itd. 

Projektno delo, ki ga izvajajo otroci, jim pomaga poglobiti in izpolniti smisel za dogodke in 

pojave v svojem okolju. V vrtcu se dokumentirajo in arhivirajo izdelki ter življenja in dela v 

vrtcu. Dokumentacija vključuje opazovanje, transkripcijo tonskih zapisov in fotografije. 

Različni materiali, ki nastajajo v vzgojnem procesu otrok oz. prikazujejo ustvarjanje in učenje 

otrok ter delo in življenje vrtca, so predstavljeni na različnih mestih v vrtcu in izven vrtca. 

Njihove razstave so prostor srečevanja ljudi, ki si v skupni interakciji dokumentacijskega 

gradiva izgrajujejo podobo o kompetentnem, sposobnem, močnem in bogatem otroku. 

Kakovostno timsko delo vzgojiteljev in ostalih delavcev v vrtcu Reggio Emilia zagotavljajo 

najprej z zaposlitvijo dveh vzgojiteljic/vzgojiteljev v oddelku, ki opazujeta in interpretirata 

dejavnosti, pojave in probleme z različnih zornih kotov (povzeto po Borota, 2010, str. 276; 

Polak, 2010, str. 77; spletna stran Pedagoška Fakulteta). 
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V okviru moje raziskave izhodišče zanimanja temelji na značilnostih »odnosne pedagogike«, 

ki je značilna za pedagoški pristop Reggio Emilia. Pristop poudarja, da s si s svojim pedagoškim 

delovanjem in oblikovanjem edukacijskih kontekstov prizadevajo vzpostaviti raziskovalno-

ustvarjalno klimo, ki izhaja iz otrokovih interesov), ter mu na tak način omogoča postati 

sposoben razlikovanja, odločanja in samostojnega izbiranja možnosti: igrati vlogo osrednjega 

protagonista v spoznavnem procesu in biti ob enem tudi njegov interpret. Otrok torej ni 

usmerjen zgolj v končni rezultat, pač pa v proces, k čemur prispeva tudi delovno zasnovano 

okolje, ki vključuje kvalitete učenja, znanja in odnosov izražati na estetski način (Ceppi in Zini, 

2003, v U. Podobnik, R. Bračun Sova 2010, 257). 

 

5. SUBJEKTIVIZACIJA KOT VZVOD ZA IZVIRNOST IN 

KREATIVNOST 

 

Pedagoški pristop Reggio Emilia daje likovnosti kot enemu izmed temeljih otrokovih izraznih 

medijev velik pomen, saj »vizualni jezik osmišlja strukturo misli in občutkov« (Vecchi, 1998, 

str. 139). Pri ustvarjalnem procesu se sočasno skupaj s pridobivanjem likovnih izkušenj 

razvijajo tudi kognitivne sposobnosti otroka, vse to vodi v povezovanje intuitivnega 

spoznavanja in logičnega sklepanja – likovno-kognitivnih spoznav (U. Podobnik in R. Bračun 

Sova, 2010, str. 257). Z vse bolj pogostimi likovnimi izkušnjami, so tudi otrokove predstave o 

predmetih razvijajo in postajajo vse bolj kompleksne. Strokovnjaki (Arnheim, 1985; Muhovič, 

1986; Butina, 1997) na področju likovnega izražanja predšolskih otrok poudarjajo, da likovno 

izražanje pripomore pri transformaciji čutnih zaznav preko nazornega, vizualnega predmeta v 

miselni pojem; s tem pa otrok razvija svojo ustvarjalno osebnost (U. Podobnik in R. Bračun 

Sova, 2010, str. 257). 

Ustvarjalnost je sposobnost povezovanja že poznanih in ponotranjenih podatkov in izkušenj v 

neko novo obliko, predmet ali likovni izdelek. Da otrok upodobi svoje videnje sveta, rabi 

različne materiale, ki mu jih v predšolskem obdobju priskrbi vzgojitelj, likovni pedagog ali pa 

si jih otrok vzame kar sam. Po lastnih izkušnjah ob delu v vrtcih je likovno izražanje otrok 

močno usmerjeno in vodeno s strani strokovnih sodelavcev, pri pedagoškem konceptu Reggio 
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Emilia pa je temeljno vodilo upoštevanje otroka kot aktivnega sooblikovalca v ustvarjalnem 

procesu.  

Pedagoški koncept Reggio Emilia otrokom ponuja različne in bogate možnosti izražanja, otrok 

lahko uporablja prek 100 jezikov izražanja v »raziskovalnih projektih« vrtca. Ko otrok postane 

aktivni sooblikovalec v ustvarjalnem procesu, mu je dana moč, da izrazi svoj subjektivni in 

svojevrstni pogled na svet prek različnih izraznih sredstev. Kot trdi U. Podobnik (2010, str. 

103) lahko otrok s tem otrok na različne načine izrazi lasten odnos do sebe, svoje socialne 

okolice, do prostora in časa, v katerem živi. S tem mu je omogočeno ohranjanje in razvijanje 

lastnih ustvarjalnih potencialov, glede na poudarjeno vlogo dela v manjših skupinah pa se 

sočasno razvija tudi otrokova sposobnost sodelovanja, komuniciranja, prilagajanja in občutek 

pripadnosti določeni sredini. Pedagoški pristop Reggio Emilia posebej poudarja načrtno 

oblikovanje multisenzornega okolja, v katerem se otrok nahaja oz. prebiva. Le to mu namreč 

nudi boljše pogoje za celostni razvoj čutnega zaznavanja, pripomore pa tudi k boljšemu 

zavedanju, ohranjanju in uporabi pridobljenih informacij (prav tam, str. 106). Prav ta 

subjektivnost in različnost izražanja, je vzvod za izvirnost in kreativnost otrok, saj so 

informacije, ki lahko otrok nadaljnje uporabi, bolj globoke, bogate in čustveno ponotranjene.  

Žagar (1992) navaja, da je pri ustvarjalnosti in umetniškem izražanju izredno pomembno, da 

izhajamo iz intenzivnega, močno čustveno obarvanega »srečanja« s svojim okoljem, ki vodi do 

absorbiranja informacij in njihovi preobrazbi. V prvi fazi, torej pri različnih projektih, otrok že 

zbira potrebne informacije, ki bodo podlaga za njegovo ustvarjalno mišljenje in reševanje 

problemov tudi v kasnejših življenjskih obdobjih. Značilno za intuitivno ustvarjalno mišljenje 

namreč je, da za rešitev problema potrebuje pravo mero informacij, saj če je določeno področje 

spoznavanja dobro razčlenjeno, potem je ustvarjalna rešitev lahko zelo preprosta (prav tam, str. 

10) oz. samodejna.   

Podobnik (2010) navaja, da je ena izmed temeljnih značilnosti predšolskega obdobja intenzivno 

vsrkavanje različnih podatkov iz okolice. Otroci tako tudi v vrtec prinašajo vrsto različnih 

informacij, asociativni preskoki  in nenavadne povezave med njimi pa so tako prožni, da jim je 

včasih težko slediti. Kljub vsemu pa ima vsako otrokovo vprašanje, ugotovitve ali njegov odziv 

nekje svoje izhodišče in (otroku) logično povezavo. Otrok namreč »odkriva« tudi povezave 

med stvarmi, ki se odraslemu človeku zdijo nelogične, otroku pa se zdijo povsem jasne in 

nedvoumne.  



18 

 

5.1. USTVARJALNOST V OKVIRU PEDAGOŠKEGA PRISTOPA 

REGGIO EMILLIA 

 

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia ustvarjalnost predstavlja jedro vseh spoznavnih 

dejavnosti otrok, ki nikakor ni vezana samo na posamezna umetniška področja, ampak jo vidijo 

tudi kot način razmišljanja, spoznavanja, odločanja, v kateremkoli vidiku spoznavnega procesa, 

ki je prisoten na vsakem področju otrokovega delovanja. Pristop poudarja, da sta spodbudno 

okolje in dobro načrtovanje procesa ključna za učenje, kjer nato sami raziskujejo in 

eksperimentirajo, načrtujejo in se samostojno odločajo. Vse to jim zagotavlja uspeh pri učenju, 

razvijanju in pri napredovanju (Thornton in Brunton, 2007, str. 26).  

Pri otrokovi ustvarjalnosti je predvsem pomemben ustvarjalni proces, mnogo manj kot končni 

(likovni) izdelek (H. Korošec, 2010, str. 123; U. Podobnik, 2010). Če bo proces voden in 

zastavljen ustvarjalno, se bo ustvarjalen izid zgodil sam po sebi. Zato je tukaj treba poudariti, 

da je vloga vzgojitelja oz. likovnega ateljerista temelj oz. ključna pomoč, da se transformacija 

v otroku v obliki novega doživetja sploh zgodi.  

Otrokovo ustvarjalnost v vrtcih Reggio Emilia spodbujajo z zagotavljanjem: 

 različnih nestrukturiranih virov, s katerim ima otrok možnost tudi praktično 

manipulirati in razvijati različne spretnosti; 

 raznolikost oz. pestrost izkušenj; 

 časa za razvijanje idej in svobode pri reševanju problemov; 

 sodelovanja z ustvarjalnimi odraslimi (povzeto po U. Podobnik, 2010, str. 113). 

Za domiselno, motivirano in svojevrstno interpretacijo je ključnega pomena, da je otrok prežet 

z izkušnjo. Ta v otroku aktivira več čutnih zaznav, kar pomeni, da jo zazna vidno in slušno, jo 

okusi, zavoha, otipa. Izhajam iz prepričanja, da je otroku smiselno posamezno izkušnjo 

oblikovati tako, da jih hkrati čustveno angažira in jim omogoča emocionalno doživljanje in 

odzivanje (npr. pri opazovanju določenega predmeta ali živali zapojejo tudi pesem o njej, 

posnemajo njeno gibanje ipd.). Čustvena izkušnja je predpogoj, da bodo otroci o njej 

razmišljali, se o njej pogovarjali z drugimi otroki, jo analizirali in jo kasneje podoživljali tudi v 

igri. Tukaj pa se kaže tudi možnost, da v igri prikažejo osebno percepcijo in (likovno) realizirajo 

različne občutke, ki so jih ponotranjili. Likovna izkušnja bo bistveno bolj doživeta, subjektivna 
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in neobičajna (kar je zlasti dobro razvidno iz njihovih komentarjev ob nastajanju oz. 

pojasnjevanju posameznega likovnega dela). Likovna izkušnja bo tudi globlje strukturirala 

nadaljnje miselne procese. Otroci so si med seboj zelo različni in zato tudi različno občutljivi 

za izkušnje. Predmet opazovanja lahko pri otrocih sproža različne odzive, nekateri bodo o njem 

pripovedovali, drugi ga bodo doživeto likovno izrazili, nekateri pa podoživeli ob igri. Ravno ta 

raznolikost otrok je tudi ključna prednost, saj omogoča dialog, sodelovanje, asociativnost in 

medsebojno inspiracijo (U. Podobnik, 2009, str. 112-114). 

Potem, ko otrokom predstavimo določen izziv, jim je treba pustiti čas, da se prepustijo svoji 

domišljiji in svojo idejo izrazijo. Čas jim omogoča vpogled vase in čustven odziv, časovna 

omejitev bi namreč togo okrnila kreativno vzdušje in izražanje. Vloga vzgojitelja je, da 

prepozna v otroku pogled, ki mu sporoča, da potrebuje dodatna izhodišča in snov za 

razmišljanje. Pri tem si mora vzgojitelj vzeti čas, ga poslušati in njegovo idejo jemati resno in 

zaupati njegovim odločitvam. Pri tem je pomembno predvsem to, da imajo otroci občutek 

varnosti pri izpostavljanju svojih idej. Po potrebi vzgojitelj nevsiljivo »vskoči«, ko otrok ne 

najde poti naprej, da bi preprečil popuščanje njegovega navdušenja (U. Podobnik, 2010, str. 

114-115). 

Pedagoški pristop Reggio Emilia nudi veliko prožnost, ki otroku pušča veliko svobode, 

manevrskega prostora, materialnih možnosti in čas za razvijanje lastne ideje. Vzgojitelj mora 

biti prav tako pripravljen učiti se ob otrocih, kar predstavlja eno izmed ključnih značilnosti 

ustvarjalnega odraslega, ki ima sposobnost ohraniti radovednost (Rabitti, 1994, v U. Podobnik 

2010, str. 115). Vloga aktivnega vzgojitelja pomeni, da prevzame vlogo aktivnega opazovalca, 

kjer ne hodi pred otroci ali za njimi, ampak ob njih (film Anywhere else, 2003; Podobnik, 2010). 

Cilj je opazovati otrokovo odzivanje v različnih fazah dejavnosti: kaj ga zanima, kaj sprašuje, 

kaj pritegne njegovo pozornost, kdaj njegova pozornost upade, kako in kdaj si sam poišče 

potrebne informacije ali pripomočke za »reševanje« problema in kaj v tem primeru uporabi, na 

kakšen način se odziva na vprašanja vzgojitelja in drugih otrok, kako funkcionira v paru, 

skupini itd. Pridobljene informacije so namenjene predvsem načrtovanju nadaljevanja neke 

dejavnosti (U. Podobnik, 2010, str. 116).  
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5.2. ČUTI IN ČUTNE ZAZNAVE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Pedagoški pristop Reggio Emilia v predšolskem obdobju poudarja veliko vlogo čutil. Posebno 

pozornost namenja razvijanju sposobnosti opazovanja, saj tako otrok razvija vsa čutila. 

Organizacija dela in vsebine poteka tako, da otroku omogočijo celostno in več čutno zaznavanje 

vsake izkušnje. Skozi predmete, pojave in življenjske situacije otrokom omogočajo doživljanje 

in spoznavanje sveta. Grajenje svojega odnosa do opaženih in doživetih stvari otroci 

interpretirajo skozi dosežke, ki so na prvi pogled sicer močno povezani z umetniškimi izražanji, 

vendar pa se skozi njih zrcalijo tudi vsebine, tesno povezane tudi z drugimi spoznavnimi 

področji (U. Podobnik, 2010, str. 104). Otroci v tem obdobju spoznavajo določene lastnosti 

predmeta, skozi čas pa bodo ti predmeti v otrokovem vedenju pridobivali vedno več lastnosti. 

Da se v otroku razvijejo kompleksnejše predstave, je nujno, da otrok tudi spoznava njihovo 

uporabno vrednost preko neposredne uporabe in igranja z njimi (U. Podobnik, 2009, str. 104-

105). Vendar pa ima lahko necelostnost oziroma razdrobljenost otrokovega znanja, ki se 

pojavlja zaradi pomanjkanja izkušenj in ki je vzrok za nižjo stopnjo spoznavne vrednosti, v 

okviru področja (likovnega) izražanje tudi izrazito pozitiven učinek. Otroci še niso tako močno 

vpeti v izkustveno shemo, zato so sposobni izrazito subjektivno interpretirati predmete in 

pojave, saj se ne oklepa priučenih likovnih upodobitev (Vrlič, 2001, str. 35). Odkrivajo nove 

povezave, drugačne kot jih vidijo odrasli in ki so na prvi pogled lahko nelogične, imajo pa za 

otroka neko smiselno povezavo z resničnostjo in so hkrati edinstvene. Otrokova spontana 

radovednost in likovna avtonomnost vodita do subjektivne interpretacije problema, ki jo 

izrazijo z lastnim videnjem in razumevanjem. Ko je otrok v procesu samostojnega raziskovanja, 

mu pustimo, da preko lastne izkušnje pride do pomembnih spoznanj o raziskovalnem objektu. 

Dana naj bo svoboda in varnost spoznavanja in izražanja z objektom seznanjanja. 

Predpostavljam, da ko otroku omogočimo občutek varnega okolja, sproščenega vzdušja, ima 

večjo možnost spontanega izražanja, saj se počuti sprejet. Na ta način spoštuje tudi raznolikost 

drugih otrok in njihovo likovno izražanje. 
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5.3. RAZVOJ IN UPORABA ČUTIL V OKVIRU LIKOVNEGA 

IZRAŽANJA 

 

Za večino ljudi velja vid za enega najbolj zanesljivih čutov, vendar pa je otrokov svet veliko 

pestrejši in bogatejši, njegove zaznave so bolj celostne – vsak predmet želi prijeti, ga okusiti, 

povohati, vse to pa mu pomaga pri pridobivanju podatkov o posameznem predmetu in 

spoznavanju okolja (U. Podobnik, 2009, str. 106-107).  

 

5.3.1. VIDNO ZAZNAVANJE 

 

Vid, ki je za spoznavanje okolja, v katerem prebivamo, izredno pomemben čut, nam omogoča, 

da z očesom ne ločimo svetlobo od teme, ampak zaznavamo tudi barvo, obliko, velikost, 

globino in oddaljenost predmeta, pa tudi njegovo gibanje oz. premikanje, presojamo njegovo 

estetsko vrednost in na podlagi izkušenj celo njegovo uporabnost (U. Podobnik, 2010, str. 106). 

Prag občutljivosti za vidne dražljaje je pri otroku nekoliko višji kot pri odraslem (Pečjak, 1975, 

str. 34). Vendar pa vidna zaznava pri majhnem otroku tudi še ni dominantna – njena vodilnost 

se bo razvila šele v poznejših obdobjih (U. Podobnik, 2009, str. 106). 

Pri razvoju različnih značilnosti vidnega zaznavanja so v okviru likovnega izražanja 

pomembnejše naslednje zaznavne kategorije:  

- ločevanje oblike in ozadja se bo v okviru likovnega izražanja začelo kazati v času, ko 

bo otrok zavestno izoblikoval prvo sklenjeno obliko (krompirjev krog);  

- opažanje drobnih elementov, ki se začne razvijati že zelo zgodaj – otrok opaža, prijema 

in pobira vedno manjše predmete; svoja opažanje drobnih predmetov in drugih 

podrobnosti pa bo začel malček likovno udejanjiti šele med tretjim in četrtim letom, ko 

se bodo začele v izpostavljenem krožnem znaku pojavljati oči, usta itd.; od takrat naprej 

pa bo njihova likovna pojavnost vedno pogostejša in detajlnejša; 

- zaznavanje barv je sicer opazno že zelo v zgodnji dobi, postopoma pa se razvija vedno 

bolj jasno razločevanje barv; zanimivo je, da barve pri začetnem likovnem izražanju ne 

igrajo nobene vloge (otrok ustvarja z risalom, ki mu pride pod roke, pomembna je le 
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dejavnost, ki odraža vidno sled); vloga barv se bo začela krepiti šele po 4. letu starosti, 

v likovni stanji oblikovanja sestavljenih simbolov, ko bodo barve začele dobivati večji 

pomen in pozneje, ko bodo postopoma začele »dopolnjevati« shemo za posamezni 

predmet (ok. 5. leta bo namreč sonce postalo rumene, strehe rdeče, dimniki črni, oblaki 

modri…); 

- občutek za kontrast se pri otroku razvije v prvem letu starosti, njegova likovna 

realizacija pa se začne kasneje kazati po 4. letu starosti, ko začne otrok spontano iskati 

predvsem svetlostni kontrast (svetla črta na temni podlagi in nasprotno), nekoliko 

pozneje se razvijejo tudi nekatere druge oblike kontrastov, npr. količinski, toplo-hladni 

idr. (Vrlič, 2001).  

Pomen vizualnega zaznavanja, ki ga zagovarja pedagoški pristop Reggio Emilia, je razviden 

predvsem v tesnem povezovanju z drugimi čutnimi zaznavami (Thornton in Brunton, 2007, str. 

48).  

  

5.3.2. TIPNO ZAZNAVANJE 

 

Tip se nanaša na neposredni telesni dotik, kar pomeni, da se podatki nanašajo predvsem na 

obliko, velikost, kakovost, težo in na površino tj. teksturo objekta. Otrokom predstavlja tip 

enega pomembnejših čutov, ki nudi informacije o predmetu in prostoru, je ključen za njegovo 

celostno doživljanje in spoznavanje, saj lahko predmet prime, stisne, ga razdre. Zaznavanja 

preko tipa daje otrokom pogosto tudi inspiracijo za likovno interpretacijo občutenega – otrok  

vizualno upodobi, kar je fizično zaznal pri raznovrstnih materialih oz. tehničnih manipulacijah, 

ki jih uporabljamo za ustvarjanje, kot na primer hrapavost slike, reliefnost površine kipa  (U. 

Podobnik, 2010, str. 107). 

Vzgojitelj ima pri pedagoškem pristopu Reggio Emilia pomembno vlogo, da otroku omogoči 

zaznavanje tekstur, mu jih približa in z zastavljanjem vprašanj ozavešča. Pristop poudarja 

pomembno vlogo tudi teksturam v prostoru, kjer otroci prebivajo oz. se nahajajo. Preko tipnega 

zaznavanja različnih materialov lahko otrok spozna tudi druge lastnosti, kakšnega vonja so, 

kakšen zvok oddajajo, kako jih je mogoče uporabljati in kako ne (U. Podobnik, 2010, str. 107; 

Thornton in Brunton, 2007, str. 49). 
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5.3.3. SLUŠNO ZAZNAVANJE  

 

Butina (2000, str. 6) trdi, da nam sluh omogoča zaznavanje zvoka (glasov, govora, glasbe), ki 

človeka opremljajo z oddaljenejšimi informacijami iz okolice, daje pa mu tudi sposobnost, da 

se nanje besedno (ali kako drugače) odziva. Prag otrokovega slušnega zaznavanja naj bi bil v 

začetku sicer sorazmerno visok (Pečjak, 1975, str. 34), ampak s časoma postaja pretanjen. Sluh 

omogoča zmožnosti prenašanja sporočil, artikuliranja, kar kažeta tudi govor in glasba (Butina, 

2000, str. 6). Zvok predstavlja kot slušni dražljaj enega izmed zelo uporabnih stimulatorjev za 

likovno interpretacijo in izražanje, kjer otroci pogosto sami izrazijo novo obliko (npr. otrok 

sporočilo prenese v oblaček ali glasbo v notni zapis). Pri likovni interpretaciji so otroci pogosto 

inspirirani tudi z zaznavanjem drugih, zvočno aktivnih dražljajev. Zvoki okolice in drugih otrok 

postanejo nov vir informacij za likovno izražanje. V pedagoškem procesu Reggio Emilia je 

pogosta praksa, da slušne (glasbene) zaznave vzbujajo zanimanje, ki jih otroci znajo pretvoriti 

v zelo doživeto likovno formo (Thornton in Brunton, 2007, str. 49).  

 

5.3.4. OKUS IN VOH 

 

Okus in voh sta, kot trdi Butina (2000, str. 6), v prvih mesecih življenja glavni zaznavni vir in 

prevodnik informacij, zaznavanje sveta poteka skozi usta. Skozi čas postaja okus vedno bolj 

namenjen zaznavanju nekaterih značilnosti hrane, ves čas pa ostaja v tesni povezavi predvsem 

z vohom. Četudi vonj in okus po mnenju likovnih teoretikih kljub bogatim zaznavah, ki jih 

ponujata, naj ne bi nudila izrazitejših možnosti za izražanje kompleksnejših čustev in misli, pa 

otroci pri tem nimajo težav in jim prav tako ponuja vir izražanja. Otrok brez težav z linijo in 

barve izrazi različne zaznave vonja in okusa. Pozneje začne vezati vonj in okus na posamezne 

predmete, ki jih uporablja pri likovni interpretaciji (U. Podobnik, 2010, str. 108). V pedagoškem 

procesu Reggio Emilia zaznave vonja poudarjajo pri dejavnostih zunaj, na sprehodu, za 

ozaveščanje naravnih in umetnih vonjev.  
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5.4. OZAVEŠČANJE ČUTNIH ZAZNAV 

 

Po teoretskih izhodiščih zaznavanja se proces organiziranja čutnih podatkov že odvija, na 

njegovo izboljšanje oz. izostritev pa pozitivno vpliva zlasti otrokova aktivnost, ki pripomore k 

učinkovitejši zaznavi pojavov in predmetov v okolju (Pečjak, 1975). Otrok mora zveze med 

dražljaji odkriti, jih vključiti v spomin, se nanje odzvati in tako pridobiti nove podatke o odnosih 

med njimi. Pomembno vlogo pri tem pa imata otrokova igra in posnemanje odraslih. Senzorni 

svet odraslega pa se kvalitativno razlikuje od otrokovega; nekaj, kar je za odraslega povsem del 

običajne zaznave in jo komaj opazi, je za otroka posebna realnost, na katero se tudi neposredno 

odziva, kot npr. lovljenje senc in svetlobe na steni (U. Podobnik, 2010, str. 109).  

U. Podobnik (2009) pravi, da je vloga vzgojiteljev pri pedagoškem pristopu Reggio Emilia pri 

ozaveščanju čutnih zaznav, da ponudijo svojevrstno priložnost, da otroci pridejo v stik z 

najrazličnejšimi predmeti/pojavi ter jih spoznajo čim bolj celostno:  

- jih vidijo, si jih ogledujejo in opazujejo njihove značilnosti, posebnosti in 

funkcioniranje; 

- jih slišijo, iz njih poskušajo zvabiti zvok, se o njih pogovarjajo, o njih poslušajo; 

- sami preizkusijo različne možnosti tipne zaznave (ki so odvisne od značilnosti in narave 

predmeta/pojava) in/ali pustijo, da se oni dotaknejo njih;  

- jih povohajo in okusijo (prav tam, str. 109).  

 

5.5. VEČNAMENSKI PROSTOR – LIKOVNI ATELJE 

 

Večina vrtcev v stilu Reggio Emilia ima tudi večnamenski prostor oz. atelje, ki je namenjen 

različnim, raziskovalno-eksperimentalnim dejavnostim. Prostor je opremljen z otroškimi 

likovnimi izdelki, različnimi tehničnimi pripomočki, vse to pa v otroku spodbuja zanimanje in 

jim nudi možnost praktičnega udejstvovanja (U. Podobnik, 2010, str. 116). 
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5.5.1 VLOGA ATELJERISTA 

 

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia ima vrtec in strokovni delavec pomoč s strani likovnega 

ateljerista, ki je po izobrazbi lahko likovnik, glasbenik, plesalec, fotograf, geolog itd. 

Pomembno je, da obvlada svojo strokovno področje, ima različne izrazne spretnosti ter močan 

občutek za otroško likovno govorico (U. Podobnik, 2010, str. 116). Likovni pedagog ustvarja 

v svojem likovnem ateljeju in je s svojim delom navdih za otroke in njihovo izražanje. Otrok 

lahko kadar želi obišče atelje in opazuje likovno ustvarjanje oz. izražanje. 

Pri načrtovanju in izvajanju likovnih dejavnosti ima likovni ateljerist pomembno vlogo, saj 

skupaj z vzgojiteljem združuje različne vsebine iz kurikuluma ter omogoča dodatno in bogato 

možnost likovnega izražanja. Skupaj z vzgojiteljem izzoveta otrokovo radovednost, domišljijo 

in spoznavanje hkrati, skozi možnostjo preizkušanja različnih materialov, pripomočkov in 

orodij (prav tam, str. 116). 

V pedagoškem pristopu Reggio Emilia je cilj otrokovega zaznavanja določena ustvarjalna 

dejavnost, pri kateri otrok izkazuje svoj subjektiven odnos do razumevanja okolice. Različne 

čutne zaznave so inspiracije za likovno izražanje. Pedagoški proces blagodejno spodbuja 

različne čutne zaznave, za kar je ta možen biti bolj navdihnjen in se zato posledično bolj likovno 

izraža ter gradi odnos do stvari, do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem se nahaja. 

Ali kot pravi Arnheim (1985): »Takoj, ko bo razumljeno, da je produktivno mišljenje na vseh 

področjih zaznavno mišljenje, bo tudi jasno, zakaj umetnost zaseda osrednje mesto v splošnem 

izobraževanju. Najuspešnejše usposabljanje vizualnega mišljenja lahko ponudi le poučevanje 

likovne umetnosti. 

V vrtcih Reggio Emilia so organizacija, pogoji in vsebina vzgojnega dela oblikovani tako, da 

otrokom omogočajo uspešno povezavo čutnih vtisov, z emocionalnim in intelektualnim 

razvojem otrok (U. Podobnik, 2010). 
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6. METODA ESTETSKEGA TRANSFERJA 

 

Metoda estetskega transferja je specifična didaktična učna metoda, ki poudarja pomen estetske 

izkušnje. Iz te metode sem za svoje preučevanje uporabila percepcijo in recepcijo, torej likovno 

apreciacijo (Duh in Zupančič, 2013, str. 73). 

Percepcija in recepcija umetniških del sta usmerjeni k temu, da otrok dobi čim bolj jasno 

percepcijo umetniškega dela, kar predpostavlja tudi izzivanje odgovarjajočega estetskega 

doživljanja. Druga stopnja je usmerjena k temu, da se rezultati percepcije izrazijo z besedami 

ter s tem postanejo ozaveščeni in ponotranjeni. V prvi fazi otrok opazi delo in ga zazna s čutili, 

v drugi fazi pa že ozavesti svoje videnje in ga ponotranji, ga poskuša opisati (Duh in Zupančič, 

2013, str. 73-75). Te skupne likovno perceptivno-receptivne zmožnosti otrok imenujemo 

likovna apreciacija. Preko likovne apreciacije se torej dogaja pomnjenje, s tem pa otrok 

pridobiva prve podatke o sebi in svetu, ki ga obdaja. Ti primarni podatki, ki jih pridobiva s 

pomočjo likovne apreciacije, so osnova za kreativno izražanje. 

Likovno apreciacijo sta prva opredelila Kraguljac in Karlvaris (1970), ki sta pojem opredelila 

kot »poimenovanje procesa aktivnega sprejemanja kakovostno predstavljenih umetniških del 

in ponotranjeno ustvarjalno reagiranje na njih« (Duh in Zupančič, 2013, str. 77).  E. Coates 

(1993) je prva prepoznala apreciacijo na elementarnem nivoju pri 4-letnih otrocih, medtem ko 

so opisovali predmete. Pri svojem raziskovanju sem likovno apreciacijo prav tako preučevala 

pri otrocih v tem starostnem obdobju. V svojo raziskavo sem vključila tudi poudarek na 

spoštovanju otroka kot kompetentnega posameznika, kar je temeljni princip pedagoškega 

pristopa Reggio Emilia. Kot piše U. Podobnik (2001, str. 103), naj bi bilo pri tem pedagoškem 

pristopu otroku omogočeno čim bolj celostno zaznavanje, ob čemer bo lahko slednji uspešno 

razvijal in uporabljal tudi tista čutila, ki sicer ostajajo nekoliko zapostavljena (tip, okus, vonj). 

V okviru likovnega izražanja imajo namreč zaznave svoje specifične izrazne možnosti in otroku 

nudijo zanimive likovne interpretacije, kar pedagoški pristop Reggio Emilia s pridom uporablja 

pri svojem delu z otroki v njihovih »raziskovalnih projektih.« Temeljno vodilo pedagoškega 

pristopa Reggio Emilia je upoštevanje otroka kot aktivnega sooblikovalca v ustvarjalnem 

procesu (Borota, 2010). Otrok s tem dobi možnost in pravico, da skozi različne dejavnosti, na 

različne načine izrazi lasten odnos do sebe, svoje socialne okolice, do prostora in časa, v 
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katerem živi. S tem ohranja svoj potencial za integracijo v družbo, skupino otrok, razvija tudi 

sposobnost ustvarjanja, sodelovanja, komuniciranja in prilagajanja (U. Podobnik, 2010, str. 

103). 

 

Slika 10: Shematski prikaz metode estetskega transferja (Duh in Zupančič 2013, 75). 

V prvi fazi, torej pri percepciji, je bil moj cilj, da otroci pridobijo čim bolj celotno sliko oz. da 

čim bolj celostno zaznavajo predmet ter ga čustveno podoživijo. V drugi fazi, imenovani 

recepcija, pa je bil moj cilj, da percepcijo predmeta izrazijo z besedami ter ga s tem pomensko 

doživijo, izrazijo ter razumejo.  

Metoda estetskega transferja, o kateri govorita Duh in Zupančič (2013), se nanaša na percepcijo, 

recepcijo in reakcijo umetniškega dela (umetnine), v našem primeru pa bomo analizirali 

otrokovo reakcijo na običajen predmet (igračko), saj bomo analizirali likovno apreciacijo, torej 

prvi dve fazi estetskega transferja. Menim da, estetskega transferja ni možno uporabiti le pri  

umetniškem izražanju, temveč ga je do neke mere mogoče opaziti tudi pri otrocih. Pri tem pa 

upravičeno pričakujemo, da se bo proces likovne apreciacije odvil nekoliko drugače. Otroci 

drugače zaznavajo predmet opazovanja kot odrasli, ki imajo že razvito analitično abstrahirane 

miselne strukture, družbeno-kulturni pogled na predmet opazovanja in skozi te naučene prizme 

predmet tudi opazujejo in ocenjujejo. Predpostavljam torej, da otrokovo opazovanje poteka bolj 

prek čustvenih zaznav, hkrati pa otrok bolj v polnosti izkorišča njihov celotni potencial. 

Poimenovanje in opis predmeta sta pri otroku bolj razdrobljena, manj analitična, njegova 
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reakcija pa bolj čustvena. Kot trdita Grgurić in Jakubin (1996) otrok k svoji (likovni) 

interpretaciji pristopa bolj spontano, pristno, neobremenjeno – preprosto uvidi, odkrije in svoje 

odkritje (likovno) izrazi, kar predstavlja t.i. »likovno ustvarjalnost prvič videnega«.  Zato 

menim, da bo moja raziskava razkrila, da so perceptivno-receptivno zmožnosti otrok 

pomembne pri transformaciji iz nevidne likovne senzacije v vidno senzacijo kot likovni 

produkt. Čeprav ta postopek Duh in Zupančič (2013) poimenujeta likovna apreciacija, menim, 

da se pri otrocih to kaže predvsem kot subjektivizacija.  

Zanimalo me je, kako likovna apreciacija, percepcija in recepcija ponujajo vzvode za potek 

procesa subjektivizacije, torej kako otroka proces likovne apreciacije preobrazi, ko sam v sebi 

začuti potrebo po likovnem izražanju in kreativnem udejstvovanju. Kot piše Peez (2007) so 

»estetske izkušnje doživetje diskontinuitete, v kateri sledimo našemu lastnemu dojemanju in 

premišljeni predelavi tega doživetja«. Proces percepcije in recepcije se torej nikoli povsem ne 

zaključi, je vedno v postopku udejanjenja oz. ustvarjanja, vsakič ko otrok zagleda nov predmet, 

sliši nov zvok, otipa nov predmet itd. 

Številne raziskave (Kraguljac, 1965; Kraguljac in Karlavaris, 1970; Duh, 2004; Duh, Zupančič 

in Čagran, 2012; Duh in Kljajič, 2013) podpirajo teorijo, da so likovno-apreciativne sposobnosti 

pri otrocih prisotne tako kot vse druge sposobnosti. To pomeni, da je likovna apreciacija 

sposobnost, ki jo imajo do neke mere razviti vsi otroci, s ustreznim pedagoškim delom pa jo je 

mogoče in potrebno tudi razvijati (U. Podobnik, 2010). Berger (2008) pravi, da je vidno 

zaznavanje pred besedami, da otrok gleda in prepoznava, preden govori. Prav vidno zaznavanje 

nas umesti v svet, ki nas obkroža, razlagamo pa ga z besedami. Prav zato se mi zdi zelo 

pomembno, da otroka navajamo na opazovanje objektov skozi celotni izobraževalni proces, in 

sicer že od najbolj zgodnjega obdobja naprej.  

Za svojo diplomsko nalogo sem raziskovala proces likovne apreciacije kot subjektivizacije pri 

likovnem izražanju otrok med 3. in 4. letom starosti. V ta namen sem izvedla kvalitativno 

raziskavo, s katero sem poskušala ugotoviti in analizirati potek procesa likovne apreciacije, 

kako se ta subjektivnost izraža na risbi oz. likovnem izdelku otroka; zanimalo me je, kako se 

otrokov pogled spreminja skozi proces likovne apreciacije in kako ta proces spodbudi proces 

subjektivizacije. Raziskavo sem izvedla v skupini 17-ih otrok, med njimi je bilo 7 dečkov in 10 

deklic. Za preučevanje glavnih raziskovalnih vprašanj sem uporabila metodo likovne 

apreciacije, preučevala sem prvi dve fazi metode estetskega transferja.   
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Raziskovalna vprašanja:  

Kako proces likovne apreciacije poteka? 

Kakšna je vloga procesa likovne apreciacije pri likovnem izražanju otrok? 

Kako proces  likovne apreciacije vpliva na izražanje otrok?  

Kako opazujemo proces subjektivizacije? 

Ali likovna apreciacija prispeva k bolj učinkovitemu likovnem izražanju otrok? 

Ali bo v podoživetem likovnem delu vidna individualna rešitev vsakega otroka kot posledica 

nove izkušnje? 

  

7. EMPIRIČNI DEL 

 

DIDAKTIČNA IZVEDBA:  

Didaktična izvedba vključuje tri integrativne dele: motivacijo, glavni del ter zaključek. 

 Motivacija: 

Z otroci se usedemo na tla. Se spoznamo. Na kratko jim predstavim svoj bodoči poklic 

profesorice likovnega pouka ter jim pokažem likovne pripomočke za izvajanje poklica (kreda, 

oglje, čopič, akvarel, tempera, itd.). Z vsemi pripomočki se lahko spoznajo, jih otipajo in 

preizkusijo. Poskušam vzpostaviti njihovo radovednost za umetnost in ustvarjanje ter 

odgovarjam na njihova vprašanja. Nato jim pokažem, da imam s seboj veliko vrečo, v kateri se 

skrivajo predmeti oz. gumijaste, plišaste in druge igrače s podobo živali. Vprašam jih, če 

določeno žival poznajo, ali imajo kakšno žival doma, ali bi si jo želeli imeti, kakšne so in zakaj, 

ipd.  
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 Glavni del:  

Vsak otrok izžreba en predmet, medtem pa poskuša uganiti, kaj je izžrebal. Otroci nato povedo, 

kaj vedo o tej živali, kakšne so njene lastnosti, kje živi, kakšno kožo ima, s čim se prehranjuje. 

Otroke vseskozi spodbujam k opazovanju in pripovedovanju. Z otroki zapojem pesmico Na 

kmetiji je lepo. Predstavim jim tudi osnovne materiale, s katerimi bomo ustvarjali. Otroci bodo 

narisali svojo žival zjutraj, ko se zbudi, in zvečer, ko pade noč. Poljubno si bodo izbrali bel ali 

črn papir. Na bel list bodo risali z ogljem, na črn list pa z belo kredo. Risali bodo kar na tleh ali 

za mizo. Na koncu bodo svoja likovna dela poškropili z razpršilcem, da jih zaščitimo. 

 Zaključek 

Tisti otroci, ki se želijo o svojih izdelkih, izkušnjah ali o pripomočkih za ustvarjanje 

pogovarjati, dobijo možnost, da svoje izkušnje delijo z ostalimi. Pogovorimo se o izkušnjah, ki 

smo jih pridobili, kako so se počutili, ali jim je bilo všeč, ter če je kdo ob ustvarjanju dobil še 

kakšno idejo. Likovna dela pustimo na tleh in izdelke fotografiramo. 

Za svojo diplomsko nalogo sem naredila kvalitativno raziskavo, pri kateri me je zanimala 

poglobitev v ustvarjalni proces otrok. Otroška radovednost je bila zame zelo navdihujoča, ker 

vzbudi pogled na njihov način sprejemanja informacij iz okolja, spoznavanja in domišljijo. 

Kaže se skozi željo po dotiku opazovanega objekta, poglede, vprašanja, navdušenje, veselja, 

neučakanosti po likovnem ustvarjanju z umetniškimi materiali oz. pripomočki za ustvarjanje. 

Medsebojno sodelovanje se razvije s pristnim pristopom ter sproščeno komunikacijo med 

otrokom in vzgojiteljem, ki ustvari prijetno vzdušje. Od začetka do konca moje pristnosti v 

igralnici sem poskušala slediti otrokom, tako da sem sedela na njihovem stolčku ali na tleh. 

Želela sem k njim pristopiti prijateljsko, tako da so me videli kot del skupine. Ob predstavitvi 

poklica likovnega pedagoga otroci posegajo po materialu, se ga dotikajo, poslušajo, sledijo 

navodilom, komentirajo obliko in funkcijo pripomočkov, skozi kratko predstavitev lahko tudi 

sami preizkusijo, kakšno sled pušča čopič na listu papirja, kaj se zgodi z ogljem, če ga 

razmažemo ali če ga uporabimo na temni podlagi ipd.  

Cilj mojega projekta je bilo spodbuditi perceptivno-receptivne sposobnosti otrok skozi 

opazovanje, petje, opisovanje predmeta in igranja vlog ter izzvati likovni izdelek. V prvem 

koraku sem jim ponudila vrečko, v kateri so bile skrite igračke (živali). Pri postopku izžrebanja 

živali sem vzpostavila osebno doživetje – izkušnjo in ozavestila čutne zaznave, ki jih bodo 
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kasneje uporabili v okviru likovnega izražanja. Pri izžrebanju predmeta so z neposrednim 

dotikom pridobili tipno izkušnjo, nato žival zagledali in dobili vidno izkušnjo. Skušali smo 

ozavestiti zvoke, ki so specifični za določeno žival in jih poznajo. Vsi so imeli močno željo 

oponašati žival, ki so jo izžrebali, bila je močna želja po poistovetenju z živaljo tudi pri 

interakciji z drugimi otroki. V skupini so se na podlagi izkušnje povezali, s tem ko so drug 

drugemu kazali svoj likovni izdelek in se o predmetu in svojem izdelku pogovarjali.  

Ko smo se lotili glavnega dela, so ugotavljali, ali bomo risali s čopičem, ali s čopičem barvamo, 

kaj bomo naredili s kredo. Vsak si je poljubno izbral material, vsi so hoteli preizkusiti čim več 

likovnih pripomočkov. Nekateri so sedli za mize, drugi so risali kar na tleh. Njihov proces 

ustvarjanja je bil zelo intenziven. Risanje je lahko trajalo do 20 minut, potem je njihova 

koncentracija popustila. Ves čas ustvarjalnega procesa otrok sem bila prisotna kot aktivni 

opazovalec, vendar njihovega dela nisem komentirala, sodila izdelkov ali jih usmerjala; pustila 

sem jim čas, da so upodobili in izrazili svojo izkušnjo. Med tipanjem svojega predmeta so tudi 

komentirali: 

 »Mravlja – to imamo doma, na mizi je bila« (Filip, 4 leta). 

 »Krava daje mleko« (Anastasija, 4 leta). 

 »Ciciatopus – sive rogove ima « (Maks, 4. leta).  

S pomočjo verbalnega izražanja so si lažje oblikovali notranjo vizualno predstavo o predmetu 

in živali, ki jo bodo narisali. Vse informacije (kot npr. sivi rogovi, mleko, na mizi) so jih 

pomagale pri procesu subjektivizacije. S svojo novo vizualno izkušnjo in čutnimi zaznavami se 

je njihova nevidna komponenta (percepcija) bolj učinkovito preobrazila v vidno komponento 

(recepcija). 

Večina otrok je bila med risanjem tiho, so se pa konstantno gibali in premikali, nekateri so tudi 

premetavali svoj format papirja. Spet drugi so vzeli žival in se z njo igrali po igralnici. Zelo 

hitro so se navezali na igračko in jo imeli za svojo, zanimalo jih je, kaj bom potem naredila z 

živalmi. Otroci, ki so bili zelo motivirani za delo, so poleg belega papirja porisali tudi črnega. 

Pokazali so pristno navdušenje nad izbiro materiala in nalogo. Ob opazovanju risbic so 

ugotovili, da se njihovi izdelki razlikujejo. Prav ta različnost jim je omogočila prepoznavo svoje 

risbe. Pustila sem jim, da končani likovni izdelek sami zaščitijo s sprejem za lase. To je bila za 

njih zopet nova svojevrstna izkušnja. Počutili so se odraslo oz. odgovorno za svoj likovni 

izdelek. Na koncu so mi na vsak način hoteli povedati, kaj so narisali. Med drugim so narisali 
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svojo mamo, očeta, na travniku, doma, narisali so svoj dom, kje živijo, skratka zelo veliko so 

povzemali iz okolja, ki ga dobro poznajo. Zanimiv primer je bila risba deklice, ki je izžrebala 

žirafo, ki je imela značilne lise. Deklica je najprej narisala mamo, očeta, sebe, sonce, rože in 

šele nato krogce, ki so spominjale na pege na žirafi, ki je bila predmet njenega opazovanja. 

 

Slika 11: Risba deklice, ki je upodobila žirafo. Pege na žirafi so v deklici spodbudile tudi 

asociacijo na druge, že ponotranjene informacije iz njenega okolja: »Dežek pada na mojo 

mamico in joka, tukaj ima solzice. To je oči, ne vem, kaj dela.« (Deklica, starost 4 leta).  

Otroška podoba ne izraža samo starostne razvojne stopnje otrok, ampak tudi značilnosti njihove 

narave in druge posebnosti. Zato nam lahko pomaga pri spoznavanju otrok in njihovih 

življenjskih razmer. Ponekod po svetu cenijo likovno ustvarjalnost kot poseben način terapije, 

s katerim skušajo pospešiti razvoj otrok (Gerlovič in Gregorač, 1968). 
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PRVI PRIMER POSTOPKA TRANFORMACIJE PRI LIKOVNEM IZRAŽANJU:  

4-letni deček opazuje konja. Ob ustvarjanju in risanju konja razlaga, da je na risbi tudi njihova 

hišica oz. »naša hiša, okna so to vse, to smo pa mi. Enkrat je bil potres, že dolgo nazaj« (deček, 

4. leta). 

         

 

           

Slika 12-15: Otrok upodablja izžrebani predmet opazovanja, konja. Risbo prične s upodobitvijo 

svojega domačega okolja, hiše, v domači prostor pa kasneje umesti tudi svoj opazovani 

predmet.  
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Sliki 16 in 17: Deček, starost 4 leta, upodablja konja.  



35 

 

  

 

Slike 18 – 20: Deček (starost 4 leta) nadaljuje z risanjem svojega doma. 
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Slika 21: Deček (starost 4 leta) ob končani risbi. 

 

DRUGI PRIMER POSTOPKA TRANFORMACIJE PRI LIKOVNEM IZRAŽANJU:  

4-letni deček opazuje in se na glas sprašuje o tem, kako bo narisal dinozavra. Deček je bil nad 

dinozavrom zelo navdušen, saj dinozavre že pozna, zna jih tudi poimenovati ter ve, da 

dinozavrov ni več oz. da so izumrli. Zanimivo je, da nam je skušal prikazati, kako on vidi 

zgodbo, zakaj dinozavrov ni več. »Luna, ki je padla na dinozavra, in bodo umrli (Maks, 4. 

leta),« obrazloži svojo risbo.  
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Sliki 22 in 23 : Deček (starost 4 leta) riše dinozavra. 
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Slika 24: Deček (starost 4 leta) ob končani risbi. 

 

7. 1. ANALIZA LIKOVNE APRECIACIJE 

 

Kakšna je vloga procesa apreciacije pri likovnem izražanju otrok? 

Razvijanje likovne apreciacije temelji na razvijanju čim bolj subtilne percepcije opazovanega 

predmeta. Tudi proces recepcije kot apreciativne sestavine ima ustvarjalni karakter (Duh, 

2005). Z likovno apreciacijo spodbujamo razvoj otrokovega notranjega likovnega sveta, ki je 

iztočnica za njegovo ustvarjanje, udejanjenje samega sebe in potrjevanja svoje okolice. Prav 

zato je pedagoški pristop Reggio Emilia primeren za razvijanje otrokovih likovno-ustvarjalnih 

sposobnosti ter izgradnjo estetskega čuta. 

S metodo estetskega transferja krepimo otrokovo vizualno doživljanje, opazovanje, kot tudi 

vizualno mišljenje, doživljanje in čustvovanje (Duh in Zupančič, 2013). Likovno izražanje ima 
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pomembno vlogo pri transformaciji čutne zaznave preko nazornega pojma v miselni pojem 

(Arnheim, 1985), vlogo zaznavanja in izkustva pri tem (Muhovič, 1986, str. 54; Butina, 1997) 

ter vlogo likovnega izražanja pri omogočanju razvoja ustvarjalne osebnosti (Matthews, 2003; 

Vrlič, 2001; povzeto po U. Podobnik, R. Bračun Sova, 2010, str. 258). Kot trdita Duh in 

Zupančič (2013, str. 75) se na podlagi neposrednega opazovanja pri otroku kasneje razvije 

sposobnost intuitivnega razmišljanja, s katerim zmorejo otroci stari od šest do enajst let vse 

lažje izvesti tudi abstraktne miselne operacije brez neposrednega opazovanja.  

Kako proces  apreciacije vpliva na izražanje otrok?  

Otroci bodo ustvarjalni, kadar jim je dana popolnoma svoboda, da so tisto, kar v resnici tudi so, 

da gledajo in se likovno izražajo na svoj način ter da razmišljajo s svojo logiko. Otroci morajo 

imeti možnost za lastno likovno-ustvarjalno delo in se izražajo na lasten, individualen način. 

Kadar otrok opazuje določeno obliko ali pojav, usmerja vanj vso svojo pozornost. Ta 

usmerjenost izzove višjo obliko splošne percepcije, ki jo imenujemo ustvarjalna percepcija. 

Šele ko otrok to doseže, lahko napravi naslednji korak in likovno izrazi, kar je opazil in odkril 

(Duh, 2005). Apreciacija torej nima neposrednega vpliva na likovno izražanje otrok, ampak ga 

uči, kako čimbolj celostno videti, uvideti, ubesediti predmet opazovanja.  

Kako opazujemo proces subjektivizacije? 

Kot opazovalec sem le sprožila proces subjektivizacije pri otroku, s pomočjo različnih 

materialov, ki jih je vsak poljubno izbral in nato uporabil za svoje upodabljanje in izražanje. 

Med opazovanjem procesa subjektivizacije sem beležila, kako so otroci z besedo opisali svoj 

predmet opazovanja. Njihov proces izražanja sem dokumentirala in fotografirala.  

Kako poteka proces apreciacije? 

Proces apreciacije poteka v dveh fazah, skozi percepcijo in recepcijo (Duh in Zupančič, 2013). 

V prvi otrok opazuje predmet, ki je zunanji dražljaj, ki mu spodbudi vizualno mišljenje. Podobe, 

ki vstopijo v otrokov notranji svet, so podlaga za njegovo likovno mišljenje kot likovni 

doživljaj. Tega doživljaja ne vidimo, ker se dogaja znotraj otroka na njegovi duhovni ravni kot 

likovna senzacija. Senzacija pa je učinek realnosti na otrokov čutni svet. 
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Ali likovna apreciacija prispeva k bolj učinkovitemu likovnem izražanju otrok? 

Likovna apreciacija je ključnega pomena, da otrok pri ustvarjanju pridobi tehniko opazovanja 

predmeta. Ta tehnika se ne sme spremeniti v  šablono, temveč mora biti dovolj prožna, da bi se 

lahko prilagodila različnim opazovanim predmetom  in različnim osebnostim opazovalcev. 

(Karlavaris, 1970) Po mojih ugotovitvah likovna apreciacija prispeva k bolj učinkovitemu 

likovnemu izražanju otrok, saj ga vodi od spodbujenega vizualnega mišljenja do bolj 

izoblikovanega vizualnega in verbalnega izražanja. Otroku pomaga pri pridobivanju novih 

senzacij kot likovnih doživljajev. Otrok razvija nove poglede na realnost, izboljša pa se tudi 

njegova sposobnost čutenja in zaznavanja, odpre se njegov »perceptivni« svet. Ker se njegova 

sposobnost doživljanja in čutenja okrepi, se posledično izboljša njegova likovna sposobnost 

izražanja. S likovno apreciacijo otrok krepi svojo ustvarjalnost (Duh, 2005). 

Ali bo v podoživetem likovnem delu vidna individualna rešitev vsakega otroka kot 

posledica nove izkušnje?  

Na podlagi risb, ki so jih naredili otroci, je možno ugotoviti, da je bila vsaka risba svojevrstna 

in neponovljiva. Vsak otrok je svoj predmet opazovanja vpel v svojo zgodbo. Nova izkušnja je 

botrovala k temu, da so svoj odnos do sebe, sveta in navsezadnje tudi risbe upodobili skozi 

ustvarjalni proces, v katerem je zgodila transformacija. Iz »nevidne« percepcije v sebi so jo 

skozi proces risanja prenesli v vidno obliko.  
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8. ZAKLJUČEK 

 

Skozi izkušnje dela z otroci sem ugotovila, da zaradi razvojne stopnje otrok nisem mogla 

uporabiti celotne metode estetskega transferja, ampak le prva dva koraka: percepcijo in 

recepcijo. To imenujemo perceptivno-receptivne zmožnosti oziroma likovna apreciacija. 

Likovna apreciacija in pedagoški pristop Reggio Emilia vzpodbujata pogoje za vzpostavitev 

celostnih čutnih zaznav. Da bi jim približala postopek likovne apreciacije, ni bil njihov predmet 

opazovanj umetniško delo, ampak različne igrače iz njihove igralnice. Prav ta različnost igrač 

je ponudila drugačne poglede na predmet opazovanja vsakega otroka v ustvarjalnem procesu. 

Zadoščeno je bilo vsem pogojem, da so se lahko neobremenjeno likovno izrazili. Analiza 

ustvarjalnega procesa samega risanja je pokazala, da ciljna skupina otrok starosti od 3. do 4. 

leta  ne potrebuje nobenega dodatnega vodenja med risanjem, dovolj jim je likovni material in 

njihova lastna kreativnost. Samo risanje pri tej starosti otrok obsega pričakovano krajši čas, 

kakor če bi bili starejši. Pred tem jih je seveda potrebno motivirati za delo v spoznavnem 

procesu. Ta motivacija naj vzpodbudi več kot le vidne zaznave, saj tipanje, poslušanje, okušanje 

in vonjanje bistveno pripomorejo k celostnemu občutju lastne enkratnosti. Otroci svoje 

posebnosti, individualne lastnosti in subjektivne značilnosti pri tem načinu dela doživijo kot 

uspehe in vrednote, za razliko od metod, ki vzpodbujajo ustvarjalno delo, pri katerem so izdelki 

pričakovano podobni. 

Interakcija otrok s končnim likovnim izdelkom je izrazila njihove različnosti in posebnosti, v 

pogovorih po končanem risanju so med seboj primerjali izdelke in opaziti je bilo, da njihovi 

subjektivni pogledi niso bili nekaj motečega, temveč pozitivna vrednota. Likovna apreciacija 

ne vzpodbuja le kreativnosti, ampak krepi spoštovanje različnosti. Prednosti takšnega načina 

dela se gotovo izrazijo sčasoma tudi na drugih področjih - v družini, med vrstniki in kasneje v 

vseh življenjskih situacijah. V tem primeru estetska izkušnja ni bila v ospredju, saj je bil 

pomembnejši sam ustvarjalni proces, torej pot in ne cilj. Pri starejših otrocih bi se ob takem 

načinu dela lahko uporabilo umetniške reprodukcije namesto predmeta opazovanja, in bi se na 

tej osnovi formirale določnejše estetske izkušnje. 

Ko ustvarjalka in pedagoginja sem zavezana svobodi in kreativnosti pri ustvarjalnem delu ter 

bi rada te vrednote smiselno uporabljala pri delu z otroki. Raziskava je osvetlila veliko možnosti 

za kakovostne kreativne metode, s katerimi je možno doseči določene cilje tudi pri otrocih. 
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Pomembno je, da se ohranja in spoštuje enkratnost ustvarjalnosti vsakega posameznika, naj gre 

za mlajšo ali odraslo osebo.  
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