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POVZETEK 

 

UPORABA NOVIH MEDIJEV PRI LIKOVNI DEJAVNOSTI  

V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

Za otroka je igra zelo pomembna, ker prek nje spoznava svet. Močno vpliva tudi na njegov 

razvoj v družbeno bitje, saj  ima igra sama po sebi pomembno vlogo v otrokovem čustvenem 

življenju. Otrokom v predšolskem obdobju se spoznanja najlažje posredujejo prek igre. Tu je 

potrebno kakovostno načrtovanje dejavnosti, saj gre za metodo z igro in ne za igro samo. Igra 

je lahko tudi dejavnost, prek katere otroci spoznavajo socialno in fizično okolje in se o njem 

učijo. Kot igro dojema otrok tudi likovno dejavnost. Ta omogoča prijetne izkušnje, dviguje 

zadovoljstvo, socializacijo in samopodobo ter samozavest otroka. Majhni otroci se pri 

likovnem delu izražajo na poseben. Postopke, materiale in orodja šele spoznavajo. V resnici 

se likovni razvoj začne v naključni igri s svinčnikom. Črte imajo svoj  karakter, ravne delujejo 

drugače kot krive, debele drugače kot tanke. Beseda »čačka« že sama po sebi namiguje na 

nekaj nepomembnega ali malce ponesrečenega, vendar še zdaleč ni tako. Prav ta čačka 

vsebuje elemente pomembnih kinestetičnih izkušenj. Likovne dejavnosti se uporabljajo kot 

metode, s katerimi si prizadevamo za boljše počutje posameznika. Danes ne moremo mimo 

tako imenovanih novih medijev in možnosti, ki jih ti ponujajo, saj so te neskončne možnosti 

prav tiste, pri katerih smo lahko ustvarjalni. Med nove medije spadajo tudi računalnik, tablica 

in telefon, ki otroku približajo virtualni svet. Multimedija se danes nanaša na računalniške 

sisteme in na računalniško podprta okolja. Digitalna umetnost, katere osnova je računalnik, 

zajema umetnost iz filmov, fotografije ali iz digitalne glasbe. Ko se vizualne podobe 

prevedejo v digitalni jezik, postane vsaka podoba digitalna informacija, s katero lahko 

razpolagamo. Računalnik je odličen medij za igro in intelektualne storitve. Likovno delo z 

njim se čedalje bolj uporablja tudi v vrtcih. Računalnik je tako kot druge likovne tehnike le 

orodje, ki omogoča nekatere nove načine likovnega izražanja. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: likovna dejavnost, otroška igra, likovni razvoj v zgodnjem otroštvu, 

novi mediji 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The use of new media in art activities in early childhood 

 

For a child playing games is very important, because through it, he gets to know the world.  It 

also has a strong influence on his development into a social being, as the playing itself plays 

an important role in the child's emotional life.  In pre – school period the easiest way to 

transmit knowledge is through playing games. It is necessary to plan quality activities, as the 

focus is on the method with playing games and not the game itself. Playing games can also be 

an activity through which children learn about social and physical environment. A child also 

perceives artistic activity as a game.  This enables a pleasant experience, socialization, raises 

satisfaction, raises self-esteem and self-confidence of the child. Young children express 

themselves in a specific way. They are just getting to know procedures, materials and tools.  

In fact, artistic development starts in a random game with a pencil. The lines have their own 

character, straight line means something else than a crooked one, a thick line has a different 

meaning than a thin one.  The word "scribble" itself hints at something insignificant, but it is 

far from being so. It is this scribble that actually contains important elements of kinesthetic 

experience. Artistic activities are used as a method with which we strive to improve the well-

being of an individual. Today, we cannot ignore the so-called new media and the 

opportunities they provide. The endless possibilities they offer enable our creativity.  

Computers, tablets and phones, can be included among new releases. These devices bring the 

virtual world closer to a child.  Today, the word multimedia relates to computer systems and 

computerized environment. Digital art that is based on computers includes art from movies, 

photos and digital music. When the visual image is translated into a digital language, each 

image becomes digital information, which is at our disposal. Computer is an excellent media 

for games, and intellectual services. Art work with computers is being used increasingly in 

kindergartens. Computer is like any other art technique; a tool that enables new ways of 

artistic expression. 

 

KEYWORDS: Artistic activity, children playing, artistic development in early childhood, new 

media  
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1 UVOD 

 

Popularna kultura je prek kanalov sodobne tehnologije nenehno prisotna in otrokom 

neumorno pošilja svoja sporočila, vendar vsa popularna kultura  in sodobni mediji niso slabi, 

če jih prav usmerjamo. Kakšen predznak dobi, je odvisno od nas samih (Taylor, 2015).  

Sodobna umetnost ruši meje, z novimi mediji se izraža v multimedijskih projektih. Otrokom 

je treba te izkušnje prav tako ponuditi. 

 

Igranje računalniških in videoiger od otroka zahteva deduktivno mišljenje, določeno stopnjo 

spomina in pozornosti, razvija usklajevanje oko - roka ter povečuje znanje računalništva 

(Fekonja po Goldstein, 1994, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Danes ne moremo 

mimo tako imenovanih novih medijev in neskončnih možnosti, pri katerih smo lahko 

ustvarjalni. Med nove medije spadajo tudi računalnik, tablični računalnik in telefon, ki otroku 

približajo virtualni svet (Tomšič Čerkez in Podobnik, 2015).  

 

Majhni otroci se pri likovnem delu izražajo z likovnimi izraznimi sredstvi, postopke, 

materiale in orodja šele spoznavajo (Marjanovič Umek, 2010). Likovno izražanje ima številne 

prednosti, ena izmed njih je, da se vanj lahko vključi vsak otrok (Kariž, 2010).  

 

 

2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OBDOBJE ZGODNJEGA OTROŠTVA MED 2. IN 3. LETOM STAROSTI 

 

2.1.1 ZMOŽNOSTI ZGODNJE ZAZNAVE 

 

V prvih mesecih življenja se čutila dojenčka razvijajo neverjetno hitro. Prijemajo, se dotikajo, 

vohajo, okušajo, poslušajo in gledajo. Vsa ta čutila so nujno potrebna za normalen razvoj. 

 

TIP IN BOLEČINA 

 

Strokovnjaki so mnenja, da je tip prvo čutilo, ki se razvije pri otroku, saj se razvije že v 

nosečnosti, do konca pa v prvih mesecih življenja. Zato bolečina, ki jo otroci občutijo v prvih 

dneh po rojstvu, vpliva na kasnejše čutenje bolečine, saj vpliva na živčne poti, ki obdelujejo 
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boleče dražljaje. Dolgotrajna ali močna bolečina dojenčkom lahko povzroči nepopravljivo 

škodo (nižji prag bolečine) in da je pri bolečih posegih pri dojenčkih nujna uporaba sredstev 

za lajšanje bolečin. Tipalni občutki ali občutki dotika se pojavijo tisti hip, ko so z mehaničnim 

dražljajem vzdraženi tipalni organi. Tako imenovane točke za tip so precej neenakomerno 

razporejene po površini kože in v njenih globljih slojih. Na konicah prstov ali na jeziku so 

razporejene veliko bolj na gosto kot na primer na hrbtu (Toličič in Smiljanić Čolanović, 

1975). 

 

Občutki gibanja in ravnotežja ter organski občutki so tri vrste občutkov, ki so izredno 

pomembne za človekov obstanek in za njegovo aktivnost in se pričnejo razvijati že z 

rojstvom. Otrok sam prične z zorenjem motoričnih sposobnosti brez posebne spodbude. Ko so 

mišice, kosti in osrednji živčni sistem pripravljeni, potrebuje samo še prostor, torej od 

prevračanja do prerisovanja kroga traja od treh mesecev in pol do treh let in pol.  

 

Kinetični (gibalni, premikalni) občutki omogočajo usklajeno delo mišic in pridobivanje 

spretnosti za izvajanje različnih sestavljenih gibov pri delu. Čutni organi za te občutke so 

posebna vrsta čutnih celic v mišicah, kitah in sklepih. 

 

Statični občutki nas obveščajo o legi in spremembah lege glave ter telesa. Te občutke dobimo 

s posredovanjem dveh organov v srednjem ušesu: polkrožnih kanalov in otolitov. Z občutki, 

ki jih prejemamo preko teh dveh organov, zaznavamo, v kakšni legi je naše telo, in 

doživljamo različna premikanja telesa (vodoravno, navpično, krožno). Pomagata pa nam tudi 

obdržati ravnotežje. 

 

Organski občutki se pojavljajo pri delovanju notranjih organov. Ni še dokazano, ali so to tudi 

čutila za tip ali le posebni receptorji. Dokler organi pravilno delujejo, organskih občutkov ni, 

ko pa pride do motenj, se občutki vklopijo in zazna se občutje lakote, slabosti, žeje ali drugih 

doživljajev. Organski občutki nam signalizirajo motnje v telesu (Toličič in Smiljanić 

Čolanović, 1975).  

 

VOH IN OKUS 

 

Voh in okus se pogosto pojavljata povezano, čeprav sta to dve različni vrsti občutkov z 

različnima vrstama čutil. Čutilo za okus so skupine posebno občutljivih celic, ki so 
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razporejene po jeziku, nebu in žrelnih delih. Za občutke vonja je potrebno, da dražljaji 

delujejo na čutilo vonja, ki je v nosni votlini. Občutljivost za vonj je na splošno večja kot za 

okus. Prav tako kot tip se v maternici razvijeta tudi voh in okus, ki se prek plodovne tekočine 

od matere prenašata na plod. Po rojstvu se prenašata prek materinega mleka. Dojenček se v 

nekaj dneh navadi na vonj svoje matere. Nagnjenost do določenih okusov je v večini 

prirojena. Dojenčki so na primer nagnjeni k sladkim okusom, grenke in kisle pa zavračajo. 

Gre za nekakšen mehanizem preživetja, saj so grenke stvari večinoma strupene. Bolj kot je 

mleko sladko, bolj bo dojenček sesal. Enako sladka voda ali čaj pomirita še tako jokajoče 

novorojenčke (Toličič in Smiljanić Čolanović, 1975). 

 

SLUH 

 

Sluh prav tako deluje že pred rojstvom. Marsikatera nosečnica se pogovarja s trebuhom, kar 

nadvse pozitivno deluje na plod. Dokazano je tudi, da bo otroke, ki so že v trebuhu poslušali 

določeno glasbo ali pa na primer pralni stroj, ta zvok po rojstvu pomirjal. Zmotno je mnenje 

nekaterih, da moramo biti v dojenčkovi bližini tiho, saj so že iz trebuha navajeni poslušati 

šepet, pogovor, glasbo ali pa gospodinjske aparate. Razlikovanje med zvoki se po rojstvu zelo 

hitro razvija. Dojenčki, stari tri mesece, že poznajo glasove staršev in jih ločijo od drugih. Ker 

je sluh tudi ključnega pomena za razvoj jezika, naj bi se ta preveril čim prej, saj se tako lahko 

težave odpravijo, ne da bi otrok zaostajal za vrstniki. 

 

Sluh delimo na dve veliki skupini: tone in šume. Slušni občutki nastajajo ob delovanju 

valovanja materije (zraka, vode), ki jo imenujemo zvočni vir. Čim večja je amplituda, ki 

prodira v uho, tem glasneje slišimo ton. Slušni občutki, ki izvirajo iz govora, so v vsakdanjem 

življenju deležni posebnega pomena. Slušni občutki zaznavajo jakost, barvo in kakovost, prav 

tako pa tudi različne višine in celo premore, kar nam je v veliko pomoč pri ločevanju besed ali 

različnih zvokov (Toličič in Smiljanić Čolanović, 1975).  

 

VID 

 

Vid je pred rojstvom najmanj razvit. Je edini izmed glavnih čutov, ki se razvije šele po 

rojstvu. Novorojenčkov vidni živec še ni popolnoma razvit, struktura očesne mrežnice je 

nepopolna. Dojenčki imajo zelo slab stranski vid, ki pa se v  času od drugega do desetega 

tedna podvoji. Po dveh mesecih tako otrok že sledi gibljivim slikam in loči predvsem zeleno 
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in rdečo barvo, nekoliko kasneje zazna tudi modro. Pri štirih mesecih pa pozna modro, zeleno, 

rdečo in rumeno. Binokularni vid (raba obeh oči za fokusiranje), ki omogoča zaznavanje 

globine, se po navadi razvije šele v četrtem ali petem mesecu (Toličič in Smiljanić Čolanović, 

1975). 

 

Poleg vseh čutov, ki se postopoma razvijejo, sta pomembna dejavnika za uspešen in celosten 

razvoj tudi spoznavni in socialni razvoj. 

 

2.2  PREGLEDNICA RAZVOJA OTROKA OD 2. DO 3. LETA STAROSTI 

 

OD 2 LET DO 2 LET IN POL 

 

Gibanje celotnega telesa 

Otrok hodi in govori, hodi in nosi ali za seboj vleče igračko. Sedi na kolesu in se poganja z 

nogami. Teče ploskoma s kratkimi koraki, koordinacijo ima dobro, ne zna pa nadzorovati 

svoje hitrosti in težko spremeni smer. Za kratke poti ne potrebuje več vozička. Kratek čas 

lahko stoji na prstih, pri vzpenjanju po stopnicah se drži ograje, po vsakem koraku obstane z 

obema nogama in nadaljuje vedno z isto nogo. Z mesta lahko preskoči kratko razdaljo, zna 

poskakovati na eni nogi, veliko maha z rokami, vendar ne počepa. S kolesom se zna že 

izogniti oviri. 

 

Koordinacija rok in oči  

Ena roka vedno prevladuje – leva ali desna. Za pobiranje in držanje uporablja ščipalni ali 

pincetni prijem. S prstom zna pokazati, zbosti, božati, sukati in obračati. Zna postaviti in 

izpustiti igračo. Zna vstaviti kose v sestavljanko, zna postaviti kocko na vrh druge in 

uporabljati preprost komplet za sestavljanje. Gleda knjige in kaže slike, na vrvico naniza 

velike koralde, zapne velike gumbe. Zna voditi barvni svinčnik in morda prerisati črto, ki ste 

mu jo narisali. Uporablja žlico in morda že lahko uporablja vilice. 

 

Jezik 

Pri dveh letih pozna petdeset besed, pri dveh in pol pa že nekaj sto. Prične tvoriti povedi iz 

dveh besed in prehaja na tri. Pri tem uporablja zaimke (jaz, ti) in predloge (v, k), vendar na 

telegrafski način. Če ga spodbujate, zna povedati, kaj hoče, in razume preprosta navodila. Rad 
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vidi obraz, s katerim govori. Rad posluša, ko mu berete, in si zapomni preproste zgodbe. 

Njegove besede postanejo razločnejše. 

 

Družabne veščine 

Je nežen in ljubeč. V neznanem okolju se privije k osebi, ki skrbi zanj. Ima izbruhe togote, 

vendar le ob ljudeh, ki jih ima rad. Izbruhi so nepredvidljivi in ko se končajo, je spet vse tako 

kot prej. Začenja tudi deliti igrače, vendar, ker so njegove, jih kmalu spet vzame nazaj. Rad je 

v družbi drugih otrok. Zaveda se, da je fantek ali punčka. Zna sam jesti in se oblačiti z malo 

pomoči, pri jedi pa še vedno packa in pri oblačenju še dela napake. Vztraja, da bo kakšno 

stvar storil sam, vendar pri presoji svojih sposobnosti ni stvaren. Začne se igrati z drugimi 

otroki, vendar včasih grabi igrače, lahko pa je z otroki tudi grob. 

 

Učenje 

Raziskuje, zakaj se nekaj zgodi, in ta raziskovanja vedno znova ponavlja. Prepozna se na 

fotografijah in v ogledalu. Posnema in se igra preproste igre pretvarjanja. Živalim in 

predmetom pripisuje človeške lastnosti. Zapomni si preproste verze in pesmice ter se priključi 

dejavnosti. Opazi tudi, da ste preskočili stran v njegovi najljubši knjigi. Rad hodi ven in 

doživi kaj novega. Zna že razporediti igrače v preproste skupine (medvedki, avtomobilčki), ne 

pa še v podrobnejše (veliki medvedki, majhni medvedki). Zna tudi poiskati dve kocki enake 

barve. Razume, da se z denarjem kupuje, vendar nima občutka za njegovo vrednost. 

 

OD 2 LET IN POL DO 3 LET 

 

Gibanje celotnega telesa 

Otrok rad hodi po gredi ali zidu, če ga držite za roko. Zna stati na eni nogi in nekaj minut 

držati ravnotežje. Pri vzpenjanju po stopnicah po vsakem koraku obstane z obema nogama na 

stopnici in korak vsakič nadaljuje z drugo nogo. Po stopnicah se spušča vedno z isto nogo. 

Zna se vzpenjati po lestvi in spustiti po toboganu. Zna skočiti iz spodnje stopnice, ne da bi pri 

tem izgubil ravnotežje. Zna posnemati gibe ob pesmici. Včasih vztraja, da bi hodil, čeprav bi 

starši raje uporabili voziček. Zna hoditi po prstih, ne da bi ga zanašalo. Zna uporabljati pedale 

na kolesu, vendar se morda še vedno raje poganja z nogami. Pri hitrem teku je samozavesten, 

vendar še vedno stopa ploskoma in ne zna dobro nadzorovati smeri, hitrosti in ustavljanja. 
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Koordinacija rok in oči 

Otrok začne risati kroge, sklenjene like in križe. Rad ima glino, mivko in vodo. Rad stisne 

gobo in naliva iz vrča. Zna sestaviti preprosto sestavljanko in zgraditi preprosto konstrukcijo. 

Papir zna rezati, ne pa izrezovati. Rad ima preprosta gospodinjska dela. Gleda knjige in kaže 

slike. Zna voditi svinčnik in prerisati preproste oblike. Ko se hrani sam, packa manj. Zna se 

sam obleči, vendar mu še vedno nagajajo majhni gumbi in zadrge. 

 

Jezik 

Vsak mesec se nauči približno petdeset novih besed in pri treh letih jih pozna že nekaj sto. 

Pogovarja se v povedih iz dveh ali treh besed. Jezik je še vedno telegrafski, vendar je čedalje 

bolj razumljiv. Uporablja tudi predloga v in na. Pogosto, vendar ne vedno točno, uporablja 

zaimke jaz, mene, moj. Rad daje navodila, včasih z besedami izrazi svoje občutke. Rad ima 

zgodbice iz slikanic. Lahko sledi zapletenejšemu jeziku in sprašuje, kaj pomeni kakšna beseda 

in kako se kakšen predmet imenuje. 

 

Družabne veščine 

Je nežen in ljubeč, včasih potolaži kakšnega otroka, ki joka. Še vedno se privija, vendar rad 

ostane v vrtcu. V znanem okolju se rad igra z drugimi otroki. Ima manj izbruhov togote, ki so 

bolj predvidljivi in daljši. Pred izbruhom je včasih lahko muhast in včasih se zdi, da ga sproži 

namenoma, če česa ne more dobiti. Ima jasen občutek lastnega jaza in varuje svojo lastnino. 

V vrtcu je pripravljen deliti, doma pa ne vedno. Rad sam odloči, kaj bo oblekel ali jedel. Rad 

je z drugimi otroki in med množico se bolje znajde. Lahko se spoprijatelji z drugimi otroki, 

vendar je prijateljstvo kratkotrajno. Spoštovati prične tudi družinska pravila. 

 

Učenje 

Klepeta in si izmišlja preproste zgodbice. Zapomni si že, kaj se je zgodilo včeraj. Spomni se 

razburljivih dogodkov iz nekoliko oddaljene preteklosti. Določene okoliščine sprožijo 

spomine. Ko pride v park, se spomni, kaj se je zgodilo, ko je bil nazadnje tam, pa tega prej ni 

omenil. Ponavlja stvari, da si jih lažje zapomni. Sestavi sestavljanko iz treh ali štirih velikih 

kosov. Zna primerjati velikost ali višino dveh predmetov in razložiti razliko, vendar ne vedno 

pravilno.  
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OD 3 DO 3 LET IN POL 

 

Gibanje celotnega telesa 

Otrok teče spretneje, vendar še vedno ploskoma. Ne zna se hitro obrniti ali ustaviti. Pet do 

desetkrat lahko poskoči z obema nogama in dva do petkrat z eno nogo. Veliko maha z rokami. 

Odskoči z majhnim počepom, vendar pri doskoku ne upogne kolen. Skoči tudi s stopnice. 

Lahko preskoči 7,5 do 10 cm visoko oviro. Pri hoji po stopnicah in lestvi navzgor in navzdol 

zakorači samo z eno nogo. Uživa v hoji po zidovih in hlodih. Včasih ga pri tem ni treba več 

držati za roko. Na eni nogi poskoči naprej, nato pritegne drugo nogo. Po prstih lahko prehodi 

sobo. 

 

Koordinacija rok in oči 

Predmete postavlja z večjo natančnostjo in koščke sestavljanke vstavlja z manj sile. Pri 

sestavljanju konstrukcij je spretnejši. Sestavljanko zna sestaviti iz osmih kosov ali več, če 

veliko vadi. Zna zgraditi stolp iz osmih ali več kock. Rad ima igre z vodo in mivko. 

Natančneje naliva in bolje uporablja orodje. Pri hranjenju manj packa, zna rezati s škarjami in 

prerisati preproste oblike. Zna pogrniti mizo in pobrisati prah s police. Pri oblačenju je čedalje 

spretnejši. Zna si umiti obraz in uporabljati zobno ščetko. 

 

Jezik 

Zna uporabljati vprašalnice, kot so zakaj, kako, kaj itd. Pri treh letih pozna od osemsto do 

tisoč besed, ki jim vsak mesec doda petdeset novih. Uporablja povedi iz treh ali štirih 

povezanih besed. Pove, kako se počuti in kaj hoče. Zna tudi povedati, kako je preživel dan. 

Tvori stavke v pogojnem naklonu: »Ali smem?«, »Lahko?«, pri čemer je besedni red lahko 

napačen. Uporablja nikalnice: »Ne maram zelja«, »To ni moj plašč«, »Tega nisem naredil«, 

itd. Pravilno tvori preteklo in prihodnjo obliko glagola z uporabo pomožnega glagola: »Je 

prišel«, »Bo pil«. 

 

Družabne veščine 

Zna se igrati, ne da bi preverjal, ali ste v bližini. Pripoveduje o tem, kaj počne, in se hvali. 

Izbruhi togote so manj pogosti in bolj predvidljivi. Pred izbruhom je po navadi muhast, po 

njih pa mu je žal in je žalosten. Potrebuje tolažbo. Bolj upošteva družinska pravila in ima 

jasen občutek lastnega jaza ter varuje svojo lastnino. Rad izbira hrano, oblačila in dejavnosti. 

Za določeno dejavnost se odloči zato, ker se z njo ukvarjajo določeni otroci. Z drugimi otroki 



 

8 
 

se rad igra najrazličnejše interaktivne igre. Druži se z neznanimi odraslimi, tudi ko osebe, ki 

skrbi zanj, ni poleg. Posnema že, kar govorijo otroci in odrasli. Stereotipi o spolni vlogi so že 

močno ukoreninjeni. 

 

Učenje 

Govori, kot bi z njim delili njegove doživljaje in videli vse, kar vidi on. Zna sestaviti 

sestavljanko iz osmih ali več kosov. Zna razvrstiti stvari v skupine na podlagi ene lastnosti in 

združiti pare. Misli, da je smrt začasna. Verjame, da se je nekaj slabega zgodilo, ker je bil on 

poreden. Razumevanje vzroka je odvisno od tega, kako skupaj sta si dogodka (avto miruje in 

je tiho, avto je glasen in se odpelje) (Marjanovič Umek in Zupančič,  2009; Papalia, Wendkos 

Olds, Duskin Feldman , 2004; Košiček in Košiček, 1975; Toličič in Smiljanović Čolanović, 

1973). 

 

 

3 OTROŠKA IGRA 

 

Po mnenju strokovnjakov so v človekovem življenju najpomembnejša prva tri leta. Obdobje, 

ko otrok prehaja iz malčka v majhnega otroka, je zelo pomembno. Igra je v tem obdobju 

prevladujoča dejavnost otroka in ima veliko vlogo pri oblikovanju zadovoljne in zdrave 

otrokove osebnosti. Igra predšolskega otroka se od igre dojenčka in malčka razlikuje v 

prevladujočih spoznavnih vrstah igre, predmetih, ki jih otrok rabi v igri, ter v socialnih 

odnosih, v katere vstopa s svojimi soigralci. 

 

3.1 VRSTE  OTROŠKE IGRE 

 

Otroci se v obdobju zgodnjega otroštva igrajo različne oblike iger. Različne igre potekajo po 

napovedljivem zaporedju, zato lahko predvidimo, katera faza sledi predhodni. Otroške gibalne 

spretnosti se še vedno razvijajo in njihovi grobi gibi so razviti do te stopnje, da otroku 

omogočajo čedalje bolj usklajeno tekanje, skakanje, poskakovanje, metanje in lovljenje. 

Otrokove gibalne spretnosti se še vedno razvijajo, otroci postajajo vse močnejši in hitrejši, 

njihovi gibi pa vedno bolj usklajeni. 
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3.1.1 FUNKCIJSKA IGRA 

 

Funkcijska igra je najpreprostejša vrsta igre in se v razvoju pojavi najprej. Funkcijska igra je 

igra z zaznavno-gibalnimi funkcijami, hkrati pa neposredno upravlja s predmeti in jih 

raziskuje. Takšne igre se pokažejo v najrazličnejših vrstah gibanja, kot so plazenje, plezanje, 

guganje itd., tipanje in okušanje predmetov, vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in 

zapiranje pokrovov, presipanje in pretakanje snovi, peska, gnetenje, mečkanje in  trganje 

papirja in ne nazadnje tudi čačkanje (Toličič in Smiljanić Čolanović, 1973). Funkcijska igra 

prevladuje v prvem letu, saj je edina, ki jo zmore šestmesečni dojenček (Marjanovič Umek in 

Kavčič po Zupančič in Cecić Erpič, 2006). V drugem letu starosti funkcijska igra upade, 

vendar se skozi razvojno višje oblike nadaljuje skozi celotno predšolsko obdobje (Marjanovič 

Umek in Kavčič po Rubin in Krasnor, 1979; Rubin Watson in Jambor, 1978; Tizard, Philps in 

Plewis, 1976a, v Christie in Johnsen, 1987, 2006). 

 

3.1.2 KONSTRUKCIJSKA IGRA  

 

Je igra, pri kateri otrok povezuje in sestavlja posamezne prvine igrače v konstrukcijo. Tudi 

konstrukcijska igra je v obdobju zgodnjega otroštva vedno bolj celovita (Fekonja po Papalia 

in dr., 2001 v Marjanovič Umek in Kavčič, 2009). Konstrukcijska igra dojenčka in malčka se 

razlikuje od konstrukcijske igre starejšega otroka. Starejšemu otroku vse bolj razvite 

spretnosti drobnih gibov omogočajo bolj usklajene in natančnejše gibe, obenem pa ustvarjanje 

zahtevnejših konstrukcij, ki vsebujejo simbole, s katerimi otrok označuje realnost, ki jo želi 

konstruirati, in so tudi tridimenzionalne (Fekonja po Wood in Attfield, 1996 v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2009). Bistvena sprememba teh dveh obdobji je načrtovanje v 

konstrukcijski igri, ki je vezano na otrokov cilj in namen. Ta se pojavlja vzporedno z 

otrokovim razvojem, zato tudi pride do sprememb (Fekonja po Marjanovič Umek in Kavčič, 

2001v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Otrok čedalje bolj razume načine povezovanja, 

razporejanja in kombiniranja posameznih prvin v konstrukcijski igri. Predšolski otrok je že 

sposoben povedati vnaprej, kaj  želi zgraditi in kako bo to zgradil. Načrtuje konstrukcijo 

(Fekonja po Marjanovič Umek, 1991, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Za razvoj 

otrokovega mišljenja sta značilni čedalje bolj razvita sposobnost razumevanja odnosov ter vse 

večja govorna kompetentnost. 
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3.1.3 DOJEMALNA IGRA 

 

Je igra, pri kateri otrok opazuje druge pri slikanju, risanju, gnetenju, pri sestavljanju 

predmetov, opazuje slike, ogleduje si predstave, filme, posluša pravljice in pesmi. Na razvoj 

otrokovega mišljenja je vezano tudi povečanje pogostosti dojemalne igre v obdobju zgodnjega 

otroštva. Starejši predšolski otrok opisuje svoja dejanja ali to, kar vidi, pogosto poimenuje. V 

obdobju med tretjim in sedmim letom je otrok sposoben dajati navodila, slediti navodilom, 

odgovarjati na vprašanja, ubesediti svoje zahteve in pobude ter zastavljati vprašanja (Fekonja 

po Zupančič, Gril, Cecić Erpič in Puklek,1999, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

3.1.4 IGRA S PRAVILI 

 

Igra s pravili je igra, pri kateri otrok prepoznava, sprejema in se podreja v naprej določenim, 

dogovorjenim in sprejetim pravilom. Igra s pravili se zaradi celovitosti razvojnih procesov, ki 

jih ta igralna dejavnost zahteva, pojavlja od tretjega leta otrokove starosti naprej (Marjanovič 

Umek in Kavčič, 2006; Kavčič, 1999). Preko že izdelanih iger se otrok spozna z igro s pravili. 

Vendar pri nastajanju novih tovrstnih iger, sodeluje tudi sam (Marjanovič Umek in Zupančič 

po Duran, 1995, 2006). Med takšne igre s pravili uvrščamo gibalne igre s pravili, ki lahko 

potekajo na prostem ali v prostoru, npr. igre lovljenja, slepe miši, igre z vodjo, igre petja, 

»koliko je ura«, namizne (npr. človek ne jezi se, domine, karte) in športne igre (Fekonja po 

Marjanovič Umek in Kavčič, 2001, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Socialna 

integracija in socialna diferenciacija, sta dve pomembni funkciji, ki jih ima igra s pravili 

(Fekonja po Iviću, 1983, v: Duran, 1995, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

 

3.1.5 SIMBOLNA IGRA 

 

Simbolna igra je igra pri kateri si otrok predstavlja dejanja, predmete, osebe ali pojave, ki niso 

dejansko prisotni, preko simbolnih sredstev. Za simbolno igro sta Toličič in Smiljanić 

Čolanovičeva (1973) uporabljala izraz domišljijska igra, medtem ko je bilo zaslediti uporabo 

izraza igra pretvarjanja ali igra, kot da, ki pa so po mnenju Marjanovič Umekove in 

Kavčičeve ožji izrazi kot simbolna igra (2006). V takšni igri se otrok vživlja v razne vloge, na 

primer v kuharja, zdravnika, šoferja avtobusa, čarovnika. Čeprav situacija ni podobna 

resnični, otroka to prav nič ne moti. Kar manjka, nadomesti njegova domišljija. V simbolni 

igri pridejo do izraza razni vplivi: vplivi okolja, vzgoje, otrokove izkušnje, še posebno 
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njegove želje in čustvene napetosti. Način igre se s starostjo spreminja (Toličič, Smiljanić 

Čolanović, 1973). V obdobju zgodnjega otroštva stalno narašča tudi pogostost višjih razvojnih 

ravni simbolne igre, npr. igra vlog in sociodramska igra (Fekonja po Smilansky in Shefatya, 

1990, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2009).  

 

Igra vlog po Smilanskyjevi in Shefatyajevi (1990) vsebuje dve osnovni prvini: domišljijsko in 

posnemovalno prvino igre. Domišljijska prvina igre, imenovana tudi igra vlog, in 

posnemovalna prvina igre, imenovana sociodramska igra. Smilansky in Shefatya (1990) 

razlikujeta med igro vlog in sociodramsko igro otroka, saj pravita, da je dejavnost, ki jo 

predstavlja igra vlog, takrat, ko otrok prevzame neko vlogo. Ko otrok prevzame določeno 

vlogo in se pretvarja, da je nekdo drug, posnema vedenje in govor te osebe ter uporablja 

različne realne ali namišljene predmete. Ko takšna dejavnost poteka na osnovi interakcij med 

igralci, kar pomeni, da vključuje sodelovanje vsaj dveh otrok, ta vrsta igre predstavlja 

sociodramsko igro. Vsak otrok igra svojo vlogo tako s pomočjo govora kot s pomočjo 

različnih dejanj. Razvoj sociodramske igre poteka od posnemanja vedenja in govora določene 

osebe ter uporabe visoko strukturiranega materiala k načrtovanju igralne teme, zaporedij 

dogodkov, zapleta in razpleta igre, prevzetih vlog in namišljenih situacij "kot da bi". 

Sociodramsko igro določa predvsem otrokovo razumevanje resničnih odnosov med osebami, 

to nato opredeljuje odnose med vlogami, ki so jih otroci prevzeli, hkrati pa mora biti v igri 

med soigralci usklajeno tudi razumevanje odnosov med posameznimi vlogami. 

 

Z raziskavo (Marjanovič Umek, Lešnik Musek, Pečjak in Kranjc, 1999) je bilo, da sta 

celovitost in razvojna raven simbolne igre v zgodnjem otroštvu odvisni predvsem od teme 

igre. Otroci, stari od tri do šest let in pol, so se igrali v različnih vsebinskih kontekstih: igralna 

tema "zdravniki" je otrokom nudila veliko možnosti za medsebojne interakcije in pretvarjanja 

v zvezi s predmeti ter za besedne interakcije; igralna situacija "izgubljeni kuža" je otroke 

spodbujala k večji vztrajnosti v posnemalni igri vlog, k pogostejšemu pretvarjanju v zvezi z 

dejavnostmi in situacijami; v igralni situaciji "zaljubljeni žabec" pa so bili v ospredju 

vztrajnost otrok in posnemalno igranje vlog (Fekonja v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

3.1.6 SOCIALNA IGRA  

 

Do drugega leta življenja prevladuje pri otrocih  večinoma individualna igra. Toliko star otrok 

še ni tako razvit, da bi zmogel igro v dvoje. Za tako majhnega otroka je igra v dvoje preveč 
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sestavljena. Zelo priljubljena igra v tem obdobju je igra gledanja. Med drugim in tretjim letom 

že poteka vzporedna igra, čeprav je soba polna otrok. Otroku je prijetna bližina drugih otrok, 

čeprav se še vedno igra sam. Socialne vzajemnosti in sodelovanja v tem obdobju še ni, se pa 

pojavi pogosto grabljenje igrač. Po tretjem letu pa začne zanimanje za igro z drugimi otroki 

zelo naraščati. Otroci so zelo radi v skupini po dva ali trije, vendar se skupine nenehno 

spreminjajo (Toličič in  Smiljanić Čolanović, 1973). Otroci se v obdobju zgodnjega otroštva 

vključujejo v vse socialne oblike igre. Socialne igre so zelo pomembne pri oblikovanju 

identitete, izboljševanju komunikacije z drugimi ter pri sprejemanju in dajanju povratnih 

sporočil. Čeprav je v obdobju med tretjim in šestim letom otrokove starosti samostojna igra 

vedno redkejša, pa ostajajo nekatere igre, kot npr. konstrukcijska igra, samostojne 

(Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Sociodramska igra ponuja otroku veliko možnosti za 

raziskovanje socialnih vlog in norm ter preizkušanje socialnih spretnosti, ki veljajo v 

njegovem okolju (Fekonja po Smilansky in Shefatya, 1990, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 

2009). Več avtorjev (npr. Corsaro in Eder, 1990; Gottman, 1988) poudarja pomen simbolne 

igre pri spodbujanju socialnih interakcij in prijateljstva med otroki v obdobju zgodnjega 

otroštva, še zlasti sociodramska igra otroke spodbuja k reševanju konfliktov, ki se pojavijo 

med soigralci, k dogovarjanju ali pogajanju ter spodbuja razvoj otrokove zmožnosti 

zavzemanja perspektive drugega (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Gottman, 1983). 

Sociodramska igra predstavlja poseben kontekst, v katerem otroci postavljajo pravila, 

opredeljujejo vloge in preizkušajo meje svojega vedenja v odnosu do vrstnikov in odraslih 

oseb (Fekonja po Marjanovič Umek, 2001). 

 

Parten,(1932) je opazovala prosto igro predšolskih otrok in jo razdelila na 6 vrst igre: 

 

1. Igra brez udeležbe  

Otrok je prisoten v neki igralni situaciji, a se ne igra, le gleda okoli sebe in opazuje. 

 

2. Opazovalna igra  

Otrok opazuje igro drugih otrok, se z njimi pogovarja, postavlja vprašanja, vendar se v igro 

aktivno ne vključi. 

 

3. Samostojna igra  

Otrok se igra sam z igračami, ki jih ne uporabljajo drugi okoli njega. Drugi v igro niso 

vključeni, otrok jih k igri ne vabi. 
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4. Vzporedna igra 

Nanaša se na otrokovo samostojno igro, ki poteka v bližini drugih otrok, ki se igrajo s 

podobnimi igračami, čeprav ni nujno, da se igrajo enako, pri tem pa ne vplivajo drug na 

drugega. 

 

5. Asociativna igra  

Otrok se igra z drugimi otroki, z njimi se pogovarja o igri, posojajo si igrače, posnemajo drug 

drugega, njihova igra je podobna ali celo enaka, vendar si ne razdelijo dela in se ne 

organizirajo, da bi dosegli neki cilj. Za otroke je bolj zanimivo, da so skupaj, kot pa sama 

igralna dejavnost. 

 

6. Sodelovalna igra  

Otroci se igrajo v skupini, njihova igra ima skupen cilj, običajno eden ali dva otroka določata, 

kdo pripada skupini, in usmerjata dejavnosti. V igri si otroci razdelijo delo in prevzamejo 

različne vloge ter se tako v svojih dejavnostih dopolnjujejo. 

 

Sodobnejši raziskovalci pa tem vrstam igre dodajajo še nekatere druge. 

 

1. Kontaktna igra 

Otrok skuša prek igrač ali igralne dejavnosti pritegniti pozornost in vzpostaviti stik z drugo 

osebo ter jo pritegniti v socialno interakcijo, pri čemer pa želi predvsem vzpostaviti 

medosebno interakcijo, ne pa same igre (van der Kooij, 2001; Zupančič in dr., 1999). 

 

2. Opazovalna igra z vključitvijo 

Izhajamo iz ugotovitve, da opazovalna igra pogosto predstavlja uvod za otrokovo vključitev v 

igro drugih. Za to vrsto socialne igre je značilno, da otrok sprva le opazuje igro drugih, nato 

pa se tudi sam dejavno vključi v njihovo igro, in sicer na lastno pobudo ali pa na pobudo 

drugega (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 

 

3.1.7 IGRA IN GOVORNI RAZVOJ 

 

Otroci uporabljajo govor v igri večino časa, saj se pogosto pogovarjajo med seboj ali s 

svojimi igračami. Moyles (1995) poudarja, da predvsem simbolna igra ponuja otroku 



 

14 
 

priložnost za razvoj govora in komunikacijskih spretnosti, saj jo pogosto spremljajo celovite 

socialne interakcije med otroki. V socialni simbolni oz. sociodramski igri otroci s pomočjo 

govora jasno opredelijo igralne transformacije, npr. »Jaz sem zdravnik« (Fekonja po 

Pellegrini, 1995, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2006). Otrokov govor pa ima v 

sociodramski igri še dodatno funkcijo, saj načrtovanje, razvijanje in vzdrževanje igre zahteva 

sodelovanje soigralcev, ki ga dosežejo z verbalnimi razlagami, diskusijo ali ukazi, npr.: »Ne 

potrebujemo dveh voznikov avtobusa, noben avtobus nima dveh voznikov. Ti prodajaj karte.« 

Te vrste govor je realen, saj njegova funkcija ni posnemanje ali zamenjava, temveč služi 

organiziranju igre in omogoča reševanje problemov, ki se v igri pojavijo (Fekonja po 

Smilansky in Shefatya, 1990, v: Marjanovič Umek in Zupančič, 2006).   

 

 

4 RAZVOJ OTROŠKE RISBE 

 

Slike ali risbe ni preprosto narediti. Celo med najbolj sofisticiranimi  poznavalci umetnosti ali 

likovnimi kritiki obstajajo takšni, ki ne zmorejo narediti niti enega kakovostnega likovnega 

dela. Večina odraslih, ki se niso aktivno ukvarjali z likovno dejavnostjo, je prepričanih, da je 

risanje in slikanje zelo zahtevno, težko. Zato ni presenečenje, da se ta dejavnost zdi zahtevna 

za marsikaterega otroka. Vendar pa tu ni nikakršnega pritiska s strani odraslih. Otroka 

spodbujajo pri sleherni likovni dejavnosti, saj je pravzaprav sleherna sled, narejena s barvnim 

svinčnikom ali čopičem, ki jo pusti otrok, nagrajena z glasno podporo odraslih. Seveda pa te 

sledi niso na pohištvu in steni, temveč na papirju. O primernih podlagah in različni uporabi  

likovnih medijev pa se otrok nauči s pomočjo odraslih (Cox, 2005). 

 

Kot igro otrok dojema tudi likovno dejavnost. Tako dobiva prijetne izkušnje, s katerimi lahko 

spreminja čustveno stanje, dviguje zadovoljstvo, socializacijo in posledično tudi samopodobo 

ter samozavest. Majhni otroci se pri likovnem delu izražajo z likovnimi izraznimi sredstvi, 

postopke, materiale in orodja šele spoznavajo (Marjanovič Umek, 2010). 

 

Beseda »čačka« že sama po sebi namiguje na nekaj nepomembnega ali malce ponesrečenega, 

vendar še zdaleč ni tako. Prav ta čačka vsebuje elemente pomembnih  kinestetičnih izkušenj v 

zgodnjem otroštvu (Lowenfeld in Brittain, 1964). Veliko otrok začne s čečkanjem že zelo 

zgodaj. Sledi puščajo z barvnimi svinčniki, voščenkami ali s prstom po blatu, po razliti pijači 

ali zarošeni šipi avta. Mnogi odrasli in vzgojitelji takšno dejavnost spodbujajo, vsaj dokler so 
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primerni materiali in podlaga. Otroci opazujejo starše in svoje starejše sorojence, kako pišejo 

in rišejo po papirju, in doživljajo zadovoljstvo pri nastajanju različnih likovnih motivov. 

»Med 12. in 15. mesecem otrok naproša mamo, naj mu nariše risbico. Ponuja ji svoje barvne 

svinčnike in likovni material. Pri 18 mesecih otrok že izrecno določa naslov risbe. Prav tako 

pri tej starosti že na skupno risbo z mamo naredi posebne oblike. Pri 22 mesecih doda na 

risbo, ki si jo deli s starši, že prepoznavno obliko (oči na obraz)«  (Cox, 2005, str.49).  

 

Raziskava sledi puščajočih gibov, ki se navezujejo v osnovo za kasnejše risanje. Najprej otrok 

prične z gibi v pokončni obliki gor in dol. Matthews (1984, 1983) to gibanje poimenuje 

gibanje vertikalnih lokov. Poteki stranskih gibanj, ki so podobna brisanju s cunjo, ki jih 

Matthews poimenuje gibanje horizontalnih lokov, pridejo za vertikalnimi in so v povezavi z 

otrokovim zaznavanjem horizontalnih površin. Prav tako pa otroka prevzame gibanje v obliki 

»potisni, povleci« z barvnim svinčnikom ali čopičem. S svinčnikom potiska otrok naprej, 

stran od sebe  in nato povleče svinčnik spet k sebi. Tako pušča vidne sledi na papirju, kar 

otroka še bolj spodbudi, da dejavnost nadaljuje. Počasi pridobiva kontrolo nad gibi in 

prostorom na listu, tako da že lahko počasi vpliva na sledi, ki jih pušča po papirju.  Otrok 

prične ločevati med gibi potiskanja in gibi vlečenja hkrati pa se v tem obdobju, ko napreduje 

kontrola nad gibi, pojavijo tudi počasni gibi rotacijskih spiral in vrtincev, ki jih otrok dela s 

svinčnikom ali čopičem. Takšne oblike rotacijskih gibanj začne otrok postopoma dodatno 

obvladovati, vse dokler ni sposoben narediti zaprte forme, oblike. Otrok nadaljuje z razvojem 

tovrstnih sposobnosti. Te zgodnje sledi, ki jih pušča otrok, so zaznave oziroma kretnje otroka 

v prostoru. To so začetki raziskovanja prostora pri otroku (Cox po Mathews, 1984, 1983, v 

Cox, 2005). Kindler in Darras (1998) nista prepričana, da je možno slediti otroškim likovnim 

gibom po korakih vse od prvega giba iz vzgiba senzomotorične dejavnosti  in dejavnosti 

centralnega živčnega sistema. Vendar so raziskave Majorja to dokazovale že leta 1906. Major 

je sledil razvoju čečkanja svojega otroka in prišel do natanko takšnih ugotovitev kot Mathews, 

te ugotovitve pa so potrdili tudi drugi raziskovalci kasnejšega obdobja. 

 

Omenjeni avtorji so ugotovili, da so čačke in gibanje po papirju v obdobju okrog 12 mesecev 

bolj nekontrolirane in proste. Tako je bilo tudi v Majorjevi (1957), raziskavi. Horizontalnim 

lokom so sledili stranski gibi z ene strani na drugo. To je bilo v obdobju 16 mesecev, ki za 

razliko od prejšnjih postanejo ritmični. Ti čustveno nabiti zamahi so postali veliko bolj 

kontrolirani in nadzorovani v obdobju 18 mesecev. Kmalu zatem so sledili novi gibi. 

Horizontalne linije, narisane tako, da so se vračale vase, so se mešale z vertikalnimi in počasi 
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postajale krožne. V Majorjevi raziskavi je bil otrok prevzet s krožnimi in spiralnimi čačkami 

vse do drugega leta starosti. Takrat je otrok naredil s pomočjo krožnih gibov organsko celoto, 

podobno krogu ali ovalu. Torej je otrok toliko časa čečkal krožne spirale in vrtince, dokler ni 

bil sposoben narediti nepravilno oblikovane krožne celote. Ta krožna forma je osnovni temelj 

nadaljnjega ustvarjanja. Otrok v tem obdobju tudi zelo dobro določi, kje naj bi  stvari, deli 

telesa bili. Čeprav ni zmožen realistične risbe, bo na  prošnjo, naj nariše roke na že narisano 

telo, čačke povsem pravilno umestil v prostor (Cox, 2005) .  

 

4.1 ZAČETEK S TREMI GIBI  

 

4.1.1 HORIZONTALNI LOK 

 

V starosti od 1. leta dalje ni pomembno, za kakšen material gre, pomembno je, da pušča sledi. 

Povsem običajno je, da otroci poskušajo različne materiale tudi zaradi taktilnega občutka in si 

tako širijo izkušnje. Polito mleko in sok, hrana in blato, različne strukture materialov, s 

katerimi se puščajo sledi po mizi, klopi in tleh. Vse je za enoletnika super. Prav horizontalni 

lok je eden izmed tistih gibov, ki je otrokov prvi korak k začetkom ustvarjanja. Pri tem 

dejanju otrok položi dlani na površino in ne gleda, kakšen je material, z dlanmi pometa sem in 

tja po površini, da nastanejo sledi. Pogosto uporabi obe dlani hkrati. Gibanje rok je lahko tudi 

zrcalno, kot pri plavanju. Navidezna črta, ki jo maže z dlanmi po površini, ni ravna 

horizontalna črta, ampak ima obliko mehkega loka. Kadar otrok riše s pisalom (barvnim 

svinčnikom, kredo, voščenko, flomastrom ...), uporablja le eno roko. Ta gib ostane pri 

otroškem rokovanju  z likovnimi mediji vse do 4. ali 5. leta. 

 

4.1.2 VERTIKALNI LOK 

 

Tako imenovano gibanje v vertikalnem loku ni zgolj gibanje majhnega otroka po površini, 

ampak je spoznavanje z novim medijem, materialom, ki pušča sledi. Otroku je pomembno 

spoznavati strukture različnih materialov. Vertikalni lok tesno sledi horizontalnemu. Močan 

poteg nad roko in nato udarec v kakršno koli barvo, polito pijačo ali hrano. Gor in dol. Če je 

uporabljeno pisalo ali čopič, se horizontalni lok najlepše vidi v pikah, packah ali madežih 

barve. Ta gib gre v prostor, ne kot horizontalni po površini.  

 

 



 

17 
 

4.1.3 POTISNI/POVLECI 

 

Puščanje sledi je za otroka zanimivo že samo po sebi. Tudi gib »potisni/povleci«, kot ga 

imenuje Matthews, je pravzaprav horizontalni gib, ker se roka ne dvigne od papirja ali 

površine. Njegova značilnost so črte naprej in nazaj in se ne odmikajo od površine. Po 

površini drsi naprej in nazaj, črte, sledi pa pri tem niso podobne lokom, temveč pravim, 

ravnim črtam (Matthews, 1999). 

 

                                             

Slika 1a in 1b: Trije gibi (vir: Matthews, 1999, str. 21) 

 

Zgodnje čačke, ki jih dela otrok v začetku, so nekontrolirane in brezoblične kot tudi 

nereprezentativne. S podporo odraslega otrok počasi pridobiva še več izkušenj in kontrolo nad 

barvnim svinčnikom ali kredo. V resnici se likovni razvoj začne v naključni igri s svinčnikom. 

»Krivulje, cik-cak črte, sklopi kratkih črtic, spirale, goste črte itn., ki jih odrasli ob 

pomanjkanju poznavanja otrokovega likovnega razvoja suvereno poimenujejo "čačke", so v 

resnici prostorske strukture, ki izražajo zgodnje koncepte o prostoru, času in o komunikaciji« 

(Jontes, 2008a, str. 10). Otrokovo likovno izražanje je odvisno od stopnje njegovega 

duševnega razvoja. Kakor se otrok razvija v duševnem razvoju od nižje stopnje k višji, od 

preprostega k zahtevnemu, tako napreduje v likovnem izražanju. Sprva so oblike izražanja 

preproste, kasneje pa čedalje bolj sestavljene in popolne. Zato se otroške risbe pogosto 

uporabljajo kot eno od pomožnih sredstev pri ugotavljanju otrokovega duševnega razvoja, 

njegovih možnih konfliktov in možnih težav, ki nastanejo v stiku z okoljem, ki ga obdaja. 

Otrok v risbi izraža večkrat tisto, česar ne zna izraziti z besedo ali pa ga okolje pri izražanju 

ovira. »V takih primerih je otroška risba pomembno sredstvo za izražanje in sproščanje 

otrokovih potreb in drugih napetosti, ima torej diagnostični in terapevtski pomen« (Toličič in 

Smiljanić Čolanović, 1973, str. 209). Seveda pa razlaga otroških risb in slik ni tako preprosta, 
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hitro se namreč zgodi, da odrasli vnašajo svoje, torej subjektivne elemente. Tako dobi takšna 

razlaga povsem drugačen pomen in je izraz odraslih in njihovih težav in želja namesto 

otrokovih. Tako strokovnjaki poleg otroških risb uporabljajo še druga bolj preverjena in 

objektivna sredstva za ugotavljanje otrokovega duševnega razvoja (Toličič in Smiljanić 

Čolanović, 1973). 

 

Ko prične otrok vleči sledi po papirju, drži barvni svinčnik včasih z levo, včasih pa z desno 

roko. Raziskovanja na tem področju so prišla do ugotovitev, da postane več levičarjev dečkov 

kot pa deklic. Zanimivo zanj je puščanje sledi, saj ga tako prevzame, da vztraja v takšni 

dejavnosti. To dejavnost doživlja kot igro, kot finomotorično gibanje po papirju. V tej 

dejavnosti vztraja določen čas oziroma toliko časa, da se izigra, da razišče dejavnost in kaj vse 

mu ta ponuja, kar pa hitro postane spodbuda za naslednji korak, ki je risalna dejavnost. V 

likovni dejavnosti v zgodnjem otroštvu se v starosti od 2. do 3. leta otrok prične igrati igro 

puščanja sledi. S pomočjo treh glavnih gibov otrok sam odkrije točko, črto in zaprto formo, ki 

kasneje preide v krog. Ves čas tega obdobja pa otrok spoznava svoje okolje, s tem pa široko 

paleto materiala in barv, kar uporablja v likovni dejavnosti. 

 

Likovna vzgoja v tem obdobju deluje po načelu ustvarjalnosti. Vsak otrok mora imeti pri 

likovni dejavnosti možnost lastnega ustvarjalnega dela. Otroci v starostnem obdobju od 2. do 

3. leta imajo osnovne  naloge likovne vzgoje v povezavi s telesnim razvojem. Razvijajo in so 

spodbujani k razvoju tistih sposobnosti, ki jim bodo v pomoč pri celostnem likovnem 

izražanju. Pri risanju v tej starosti je to razvoj motorike rok, svobodno risanje črt, pri slikanju 

uporaba čistih barv, različnih primernih materialov in definiranje preprostih oblik v kiparstvu. 

Sem spadajo še spontani pogovori  o likovnih izdelkih in razni ogledi izdelkov drugih otrok iz 

vrtca (Vrlič, 2001). 

 

4.2  LIKOVNE PRVINE 

 

4.2.1 TOČKA 

 

Po Kandinskem je točka nevidno bitje, velikost in oblika točke se spreminjata. Točka lahko 

raste, postane ploskev in neopazno prekrije vso površino. Točka na sebi zadrži pogled, vendar 

ne izraža gibanja, na sebi zadrži pogled, torej je njena napetost koncentrična. Likovna prvina 

točka ima lahko organsko ali neorgansko, pravilno ali nepravilno obliko (Butina, 1997). 
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Točka ali pika je najosnovnejša črka likovne govorice. Je statična, v govoru predstavlja 

prekinitev, pomeni molčanje (Vrlič, 2001). 

 

 

4.2.2 ČRTA 

 

Črta ima eno dimenzijo, lahko je tudi sled nekega orodja ali snovi na papirju, površini. Pojavi 

se kot gravirana črta, risana ali pisana črta z barvnim svinčnikom, kredo ali kot strižena, 

trgana. Črta se lahko porodi tudi kot sečišče dveh ploskev, meja lika, kontura. Ravna črta je 

hladna in razumska, toga, trda, ostra in nepopustljiva. Ravna lomljena črta izraža trdo in ostro 

dinamiko, medtem ko je neenakomerno lomljena črta razburljiva, nasilna in borbena. Kriva 

črta je topla in čustvena, mehka in popustljiva. Blago in tekočo dinamiko ima valovita črta,  

nežno, žensko in umerjeno pa enakomerna. Neenakomerna črta je bolj živahna in vesela. V 

sebi nosi ritme, ki so značilni za naravne oblike rastlin in živali, ki živijo v zraku ali vodi. 

Takšne linije imenujemo aerodinamične in hidrodinamične linije in oblike. Takšne 

neenakomerno debele črte delujejo organsko in živo. Tanke črte so elegantne, nežne, lirične, 

debele črte so dekorativne in dramatične. Lok vsebuje enakomerne napetosti. Obrnjen 

navzgor je agresiven, obrnjen navzdol je popustljiv in viseč. 
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Spirala kaže rotacijsko gibanje. Stopnjuje se centrifugalno in centripetalno. To je dinamika 

navzven (sprostitev, osvoboditev), centrifugalna in centripetalna navznoter (obramba, strah). 

Razlikujejo se tudi tehnično narisane in prosto narisane črte. Prostoročne imajo oseben 

ritmičen red, sugestivno silo in napetost, ki kaže risarjeva čustva. Poraja se sproti in se ne 

posnema. Povezanost z osebnimi lastnostmi se kažejo v izrazih, s katerimi se jih da opisati kot 

krepke, nežne in odločne, boječe, fine in virtuozne, grobe in elegantne, nervozne in agresivne 

črte in poteze (Jontes, 2008b).  

 

4.2.3 PLOSKEV 

 

Ploskev je površina, ki ima dve dimenziji, zamejujejo jo črte. Ploskev lahko razdelimo na 

temeljno ploskev in ploskovne like. Temeljna ploskev je podlaga za risanje in slikanje. Zelo 

pomembni so formati teh podlag, ploskev pri likovnem ustvarjanju. Najpogosteje uporabljena 

sta pravokotna formata A4 in A3. Uporabljajo se tudi kvadrat, pravokotnik, podaljšan 

pravokotnik, krog, trikotnik. Ploskev, format podlage se vedno prilagaja likovni tehniki in 

starostni stopnji otrok (Vrlič, 2001). Oglate ploskve omejuje ravna lomljena črta in delujejo 

trše, bolj razumsko. Oble ploskve so omejene s tekočo neprekinjeno strukturo, delujejo 

organsko, toplo in mehko (Jontes, 2008b). Otrok se spoznava z različnimi lastnostmi površin. 

Površine so lahko gladke, mehke, hrapave, trde, prijetne, neprijetne, sijajne, organske itd. 

(Vrlič, 2001). 
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4.2.4 OBLIKA 

 

Oblike, ki jih otrok spozna, naredi in ustvarja, so vsepovsod. Delimo jih na geometrične in 

organske, oble in oglate. Pri spoznavanju oblik se nenehno poraja želja po tvorjenju novih. 

Lahko jih križamo, dodajamo, odvzemamo, kombiniramo in prekrivamo (Jontes, 2008b). 

Takšne dejavnosti z oblikami ploskev hitro pripeljejo do teles. Telo ima dimenzijo, je v 

prostoru, je prostor. Kipi ponujajo nešteto pogledov z različnih zornih kotov. Otroci kipe, 

skulpture, male plastike izdelujejo iz  različnih materialov, ki jih ponuja današnji čas (Jontes, 

2008b). 
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4.2.5 PROSTOR 

 

Prostor začnejo otroci raziskovati že s prvimi sledmi na papirju. Obdobje, ko spoznavajo 

različne materiale v kiparski dejavnosti, je pravzaprav otroška raziskava prostora. Gnesti, 

svaljkati, dodajati, odvzemati, lepiti, zbijati, graditi z mivko, zvijati žico, vse to je prostorsko 

spoznavanje (Vrlič, 2001). Prostor lahko doživljamo na dva načina: subjektivni in objektivni 

prostor. Objektivni prostor je interpretiran, predstavljen razumsko, matematično, lahko ga 

izmerimo z matematičnimi enotami. Je nevtralen in univerzalen. Subjektivni prostor pa je živ, 

je kraj živega dogajanja, dojemamo ga s čutili. Dojemamo ga prek napetosti odnosov med 

stvarmi, je dinamičen in živ (Jontes, 2008b). 

 

 

4.2.6 SVETLO/TEMNO 

 

Prvina svetlo-temnega se otroku najlažje predstavi kot dan in noč. Otrok s prvimi puščajočimi 

sledmi zazna, da temnejši kot je likovni medij, bolj se vidijo sledi na svetli podlagi in obratno. 

Včasih, ko barva ni dovolj temna, želi otrok to izraziti z močnejšim pritiskom in zelo pogosto 

so poškodovane predvsem konice flomastrov. Te prvine se otrok ne uči, ampak jo doživlja, 

zato je pomembno, da odrasli otrokom ponudimo veliko različnih likovnih dejavnosti, ki 

vsebujejo princip svetlo-temnega (Petru, 2009). 

 



 

23 
 

 

4.2.7 BARVE 

 

 

Slika 8: Johannes Itten: Barvni krog (vir: http://www.saji.si/trgovina/barvni-krog.html)  

 

4.2.7.1 PRIMARNE BARVE 

 

Primarne so osnovne barve, ki so povsem čiste in nimajo niti enega skupnega elementa. 

Vsaka popolnoma izključi ostali dve. Vse tri osnovne barve skupaj tvorijo umirjeno barvno 

kombinacijo, vsaka od osnovnih  barv pa je zase nepopolna. Če gledamo samo eno barvo, 

deluje na nas enostransko. Sama na sebi kaže na obstoj svojega komplementarnega para. 

Vsaka primarna barva popolnoma izključuje ostali dve barvi, obenem pa vsaka potrebuje 

ostali dve za harmoničen odnos, kar pomeni, da se med seboj odbijajo in privlačilo hkrati. Ta 

struktura vzajemne privlačnosti in izključevanja je osnova celotne organizacije barv ter tudi 
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barvne ekspresije. Barve pa nosijo v sebi še druge razlage, interpretacije v kozmološkem, 

psihološkem, mističnem, etičnem, biološkem in religijskem smislu (Jontes, 2008b). 

 

4.2.7.1.1 RUMENA 

 

»Rumena barva je intenzivna, nasilna, neznosno ostra ali pa široka in slepeča kot razbeljena 

kovina. Je najtoplejša in najbolj ekspanzivna barva. Težko jo je pogasiti in sili čez okvirje. 

Rumena je barva zlata. V paru z modro je zlatorumena barva moškosti, svetlobe in življenja. 

Rumena barva ne potemni. Rumena je barva bogov, mladosti, moči in božanske večnosti. 

Barva je prisotna v hindujskem verovanju – za praznike pomladi so se ljudje oblačili v 

rumeno in še danes so nekatere verske skupine oblečene v rumeno. Zlatorumena je božjega 

porekla, atribut knezov, kraljev in cesarjev. 

 

Na cvetno nedeljo v Španiji verniki prinesejo orumenele palmove veje. Zlato in rumena sta 

elementa krščanskega obredja. Zlat je T na mašnikovem plašču, zlat je cibarij. V egipčanskih 

grobnicah je bila zlata v kombinaciji z modro. Modra kot preživetje duše in zlata kot meso 

sonca in bogov. Rumena je barva plodne zemlje. Daje slutnjo propadanja, starosti, bližanje 

smrti, postane nadomestilo za črno. Za Indijance plemena Teva je to barva zahoda, za Azteke 

barva severa ali juga. Rumena je muladhara čakra, rumen je sever za Kitajce. Tako je zlata 

cesarjeva, ker je ta postavljen v središče univerzuma, kot je sonce v središču neba. Rumena je 

pomenila tudi izdajo. V 17. stoletju so imeli v navadi žafranasto obarvati vrata 

bankrotirancev, V 16. stoletju pa so ponekod Judje na oblačilih morali nositi rumen kolut, ki 

so ga nacisti spremenili v rumeno Davidovo zvezdo. 

 

V pekinškem gledališču so tisti igralci, ki so se pobarvali na rumeno, igrali krutost, 

potuhnjenost, cinizem, z rdečo pa dokazovali zvestobo in poštenost. Tudi obleka cesarjev in 

princev je bila rumena, vendar kot simbol družbenega položaja in ne njihove psihološke drže. 

V grški mitologiji imamo zlata jabolka kot simbol ljubezni in sloge. Boginja Fea jih je za 

poročno darilo podarila Zevsu in Heri. Zaradi zlata se je pričela trojanska vojna. Grška Diana 

se je polakomnila zlatih jabolk, ki jih je mladenič Hipomenom metal po tleh, izdala sebe in 

tako našla ljubezen. Zanimiva je tudi interpretacija islama zlate barve. Zlatorumeno je 

pomenilo modrost in dober nasvet, bledorumeno pa izdajstvo in razočaranje« (Chevalier in 

Gherrbrant, 2006, str. 520). 
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4.2.7.1.2 RDEČA 

 

»Rdeče, barva ognja in krvi, ki na splošno velja za temeljni simbol življenjskega načela, ima 

zaradi svoje sile, moči in sijaja vendarle ravno takšno simbolično ambivalentnost kot ogenj in 

kri, pač glede na to, ali gre za svetlo ali temno. Svetlo, sijajno in sredobežno rdeče je dnevno, 

moško, spodbudno, dejavno in kot sonce deli svoj blesk na vse stvari z neizmerno in 

nezmanjšano močjo. Temno rdeče je povsem drugačno, je nočno, žensko, skrivnostno in 

sredotežno; predstavlja misterij življenja, ne pa njegovega izraza. Prvo vleče za seboj, 

spodbuja, izziva: to je rdeče zastav, praporov, reklamnih plakatov in embalaže. Drugo 

vznemirja, opozarja, zadržuje in zahteva budnost: to je rdeče v cestnem pomenu, rdeča luč, ki 

prepoveduje vstop v filmski, radijski ali televizijski studio, operacijsko dvorano itd. 

 

Nočno in sredotežno rdeče je barva osrednjega ognja človeka in zemlje, trebuha in 

alkimističnega atanorja, v katerem se prebavlja, dozoreva in obnavlja bitje ali delo, in sicer z 

meno na rdeče. Zahodni, kitajski in islamski alkimisti enako uporabljajo pomen rdečega in 

rdeče žveplo Arabcev, ki določa univerzalnega človeka, je neposredna posledica mene na 

rdeče, nastale v atanorju. Tako je tudi z rdečim rižem v kitajskem merniku, ki je tudi ogenj – 

ali kri – iz atanorja, povezan s cinobrom, v katerem se alkimistično spremeni in simbolizira 

nesmrtnost. 

 

To skrivnostno in sveto rdeče je skrito v zelenju narave, v črnini Vrča, je življenjska 

skrivnost, ki tiči na dnu teme in prvobitnih oceanov. To je barva duše, libida, srca. Takšna 

rdeča barva je maternična. Vidna je le med iniciacijsko smrtjo, ko dobi vrednost zakramenta. 

V Kibeline skrivnosti vpeljani inicianti so se spustili v jamo, kjer je na njihovo telo curljala 

bikova ali ovnova kri. Žival je bila obredno žrtvovana in položena na rešetko nad jamo: kača 

je pila kri naravnost iz žrtvine rane. Grški purpurni oceani in Rdeče morje sodijo v isto 

simboliko: predstavljajo trebuh, kjer se življenje in smrt spreminjata eno v drugo. 

 

Ta temna in sredotežna rdeča barva ima tudi pogreben pomen: po Artemidorju je purpurna 

barva povezana s smrtjo. Takšna je namreč ambivalenca temne krvavordeče barve. Ko je 

skrita, je pogoj življenja, ko je prelita, pomeni smrt. Od tod prepovedi, ki zadevajo ženske 

med menstruacijo: kri, ki gre od njih, je nečista, kajti obrne polarnost, ko gre iz uterinske noči 

proti dnevu, s svetega desnega preide na sveto levo. Takšne ženske so nedotakljive in v 

številnih družbah se morajo umakniti v očiščevalno samoto, torej so začasno izključene, 
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potem pa se spet lahko vrnejo v družbo. Takšna prepoved je dolgo veljala za vsakega človeka, 

ki je prelil kri drugega, če je le šlo za pravično stvar. Rabelj v rdečem oblačilu je nedotakljiv 

tako kot kovač, ker se dotika bistva življenjske skrivnosti, to pa predstavlja sredotežno rdeča 

barva krvi in razbeljene kovine. 

 

Živo, sončno, sredobežno rdeče spodbuja k akciji: je podoba gorečnosti in lepote, impulzivne 

in velikodušne sile, mladosti, zdravja, bogastva, svobodnega in zmagoslavnega Erosa. Zato 

sta v šegah navzoča oba obraza simbola. Takšna je rdeča barva, po navadi razredčena z 

rastlinskim oljem (zato je poživljajoča moč še večja), s katero se ženske in dekleta črne Afrike 

namažejo po telesu in obrazu, ko neha veljati prepoved med prvo menstruacijo, pred poroko 

ali po rojstvu prvega otroka. 

 

Takšna je rdeča barva (prav tako razredčena z oljem), s katero se okrasijo fantje in dekleta pri 

ameriških Indijancih – dajala naj bi moč in spodbujala poželenje. Mazanje z rdečo barvo 

postane zdravilno in se spremeni v lek za vse. Takšen je pomen številnih izročil od Rusije do 

Kitajske in Japonske, ki povezujejo rdečo barvo z ljudskim praznovanjem, zlasti s prazniki 

pomladi, poroko in rojstvom; marsikdaj in marsikje pomeni, da sta fant in dekle lepa, če se 

reče, da sta rdeča; tako se je govorilo že pri irskih Keltih. 

 

Toda rdeče, ki inkarnira mladostni zanos in gorečnost, je v irskem izročilu bojevniška barva; 

v keltskem jeziku sta jo označevali zelo pogosto besedi derg in ruadh. Primerov za to je na 

stotine, če ne na tisoče, in bog druid Dagda se je imenoval tudi Ruadh Rohessa, kar pomeni 

rdeče velike znanosti. V nekaterih tekstih, npr. v pripovedi o podiranju Dadergove krčme, 

nastopajo rdeči druidi; v tem je namig na njihove bojevniške sposobnosti in dvojno dolžnost, 

ki so jo imeli, saj so bili tako duhovni kot vojaki. Galija je častila rdečega Marsa, imenoval se 

je Rudiobus ali Rudianus. 

 

Rdeča barva je Dionizova barva. Alkimisti pravijo tudi za kamen modrosti, da nosi znamenje 

sonca. Zanje je absoluten, je čist, kajti sestavljajo ga osredotočeni sončni žarki. Razkošno 

rdeče, bolj zrelo in rahlo vijoličasto postane emblem oblasti in oblast si vzame izključno 

pravico do njegove uporabe. To je purpurna barva: ta različica rdečega je bila v Rimu barva 

vojskovodij, plemičev, patricijev: potemtakem je postala barva cesarjev. Konstantinopelski 

cesarji so bili od nog do glave oblečeni rdeče. Kadar ni pod nadzorstvom, vodi v sebičnost, 

sovraštvo, slepo strast ali v peklensko ljubezen. Mefisto nosi rdeč plašč peklenskih vladarjev, 
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medtem ko kardinali nosijo plašč cerkvenih vladarjev. Vsako ljudstvo je po svoje izrazilo 

ambivalenco, iz katere prihaja  moč rdeče barve, ki tesno povezuje globoka človeška impulza: 

dejavnost in strast, osvoboditev in zatiranje. To dokazujejo številne rdeče zastave, plapolajoče 

v vetru našega časa. 

 

Na Daljnem vzhodu je rdeča predvsem barva toplote, jakosti, akcije in strasti. Rdeče je barva 

ekspanzivne težnje. Na vsem Daljnem vzhodu je to barva ognja, juga in včasih suše, pri čemer 

ognjeno rdeča barva oddaljuje ogenj, uporablja pa se v gradbenih obredih. Rdeče je tudi barva 

krvi, življenja, lepote in bogastva, je barva združitve, simbolizirajo jo rdeče niti usode, 

zvezane na nebu. Rdeče je barva življenja, torej tudi nesmrtnosti, ki se doseže s cinobrom 

(živosrebrnim rdečim žveplom), z rdečim rižem iz Mesta vrb. Kitajska alkimija se tako 

približa simboliki mene na rdeče v zahodni alkimiji in simboliki rdečega žvepla v islamskem 

hermetizmu. Rdeče žveplo, ki določa univerzalnega človeka, je pravzaprav produkt prvega; je 

namreč enakovreden dostopu do velikih misterijev na koncu individualne usode. 

 

Na Japonskem je rdeča barva (aka) skoraj izključno barva žensk. Je simbol odkritosrčnosti in 

sreče. Po mnenju nekaterih šintoističnih šol pomeni rdeče skladnost in širjenje. Japonski 

vojaki nosijo rdeč pas na dan odhoda iz vojske; tedaj je to simbol zvestobe domovini. Kadar 

se hoče komu zaželeti sreča – za rojstni dan, pred izpitom in podobno – se riž pobarva na 

rdeče« (Chevalier in Gherrbrant, 2006, str.505). 

 

4.2.7.1.3 MODRA (PLAVA) 

 

»Modra je med vsemi barvami najgloblja, pogled v njej potone. Med vsemi barvami je najbolj 

nesnovna. V naravi je prisotna redkeje od ostalih barv, v praznini zraka in vode, kristala ali 

diamanta. Praznina je natančna, čista in mrzla. Je najhladnejša barva in spremeni oblike. Ko je 

nanesena na predmete, jih odpira in razdira, namesto zidu je praznina. Gibanje, zvoki in 

oblike izginejo v modrem. Modra je simbol neskončnosti, simbol sanj, nezavednosti, 

brezbrižnosti in moči, ki daje ritem človekovemu življenju. Modra namiguje na spokojno 

vzvišeno večnost, ki je nadčloveška. 

 

Egipčani so jo imeli za barvo resnice. Resnica, bogovi in smrt gredo skupaj. Nebesna modra 

je tudi prag, ki ločuje človeka od onostranstva. V različnih kulturah so se pojavljale različne 

kombinacije in odtenki modre kot princip moške in ženske energije. V krščanstvu je modre 
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barve plašč device. V turško-mongolski kulturi so modri levi in tigri, ki so tudi atributi 

Tangrija, očeta Altajcev, ki postane Alah. Modra je simbol otroštva, spolne neopredeljenosti, 

nedotaknjenosti in čistosti. Praznovanje Marijinega vnebovzetja je obarvano bledo modro ‒ 

ožgano in od sonca izsušeno modro. Takrat je čas, da plodovita zemlja izgubi svoj zeleni 

plašč. Pri Aztekih je prevladovala turkizno modra barva, simbol suše, požara in lakote, smrti. 

In hkrati je turkizno barvo nosila boginja obnove. S turkiznim kamnom so umrlemu 

azteškemu vladarju zamenjali srce, preden so ga upepelili. V Egiptu so to storili s smaragdnim 

skarabejem. V hindujskem in budističnem izročilu imamo modro in modra je bara janga« 

(Chevalier in Gherrbrant, 2006, str.367). 

 

4.2.7.2 SEKUNDARNE BARVE 

 

4.2.7.2.1 VIJOLIČNA 

 

Vijolična je barva zmernosti, sestavljena je iz enakih delov rdeče in modre. V njej se skriva 

ravnotežje med zemljo in nebom, čutom in duhom, strastjo in razumom, ljubeznijo in 

modrostjo. Štirinajsti arkan v taroku se imenuje Zmernost, predstavlja angela, ki ima v rokah 

posodi, eno modro in eno rdečo, med njima pa se pretaka brezbarvna tekočina, življenjska 

voda. Vijoličasto, nevidno na tej predstavitvi, je rezultat tega nenehnega menjavanja med 

htoničnim rdečim impulzivne moči in nebesnim modrim. 

 

S poglobitvijo te razlage pridemo do spoznanja, da je vijoličasto na življenjskem obzorju 

nasproti zelenega, torej ne pomeni pomladnega prehoda iz smrti v življenje, se pravi 

evolucije, temveč jesenski prehod iz življenja v smrt, involucijo. Torej je po svoje drugi obraz 

zelenega in skupaj z njim povezano simboliko gobca, pri čemer je vijoličasto gobec (ali 

žrelo), ki je pogoltnil in ugasil luč, medtem ko je zeleno gobec, ki zavrača (bljuva) in znova 

prižiga luč. 

 

Zato ima Jezus Kristus med trpljenjem vijoličasto obleko na simboličnih spomenikih 

srednjega veka, se pravi, da je povsem sprejel svojo inkarnacijo in da je v trenutku izpolnjene 

žrtve popolnoma združil v sebi Človeka, sina zemlje, z nebesnim Duhom, v katerega se 

naposled vrne. Zaradi takšne simbolike na veliki petek pregrnejo cerkveni kor z vijoličastim 

blagom. Zato so tudi številni evangeliji, psalterji in brevirji iz časov pred renesanso napisani v 
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zlatih črkah na vijoličastem papirju: bralec je tako imel nenehno pred očmi razodetje, ki ga 

predstavlja zlato, in trpljenje Našega Gospoda, ki ga predstavlja vijoličasta barva. 

 

Kot pozna posledica te mrliške simbolike je vijoličasto v zahodnih družbah postalo barva 

žalovanja ali polovičnega žalovanja, kar še bolj poudarja idejo smrti kot prehoda in ne kot 

stanja. F. Portal – tako kot pred njim Winkelman – poudarja, da je bil Apolonov plašč moder 

ali vijoličast. To dobi ves pomen, če pomislimo na sorodnost Apolonove in Kristusove figure 

v poznih sončnih mitologijah. Toda vijoličasto je tudi barva poslušnosti, podrejenosti – kar ni 

v nasprotju s Kristusovim trpljenjem. Wallis Budge opozarja na navado, da se otrokom 

priveže na vrat vijoličast kamen ne le zato, da bi bili varni pred boleznijo, marveč tudi zato, 

da bi bili poslušni in ubogljivi. 

 

Vijolična je tudi barva spokojnosti, v kateri se omili gorečnost rdečega. Tako je treba 

razumeti škofovo vijoličasto oblačilo. Škof mora – drugače kot mistik – bdeti nad svojo čredo 

in krotiti njene strasti, zato ima tako oblačilo. Tudi zato je vijoličasto barva zmernosti. Na 

Daljnem vzhodu izredno prefinjeno razlagajo prehod iz rdečega v vijoličasto v povsem 

drugačnem pomenu: povsem mesenem, češ da pomeni prehod iz aktivnega v pasivno, iz janga 

v jin. Obredno parjenje med jogiji v tantričnih ritualih poteka v sobi, ki jo razsvetljuje 

vijoličasta luč, kajti vijoličasta svetloba spodbuja ženske spolne žleze, medtem ko rdeča 

stimulira moške žleze (Chevalier in Gherrbrant, 2006). 

. 

4.2.7.2.2 ORANŽNA 

 

Oranžno je na sredi poti med rumenim in rdečim in je najbolj žareče med barvami. Ta barva, 

ki je med nebeško zlato in heraldično rdečo, simbolizira predvsem ravnotežje med duhom in 

libidom. Toda če se to ravnotežje skuša podreti na eno ali drugo stran, tedaj je oranžna barva 

razkritje božje ljubezni ali emblem razuzdanosti. V prvem primeru to dokazuje žafranasto 

oblačilo budističnih menihov in križ iz oranžnega žameta pri vitezih Svetega duha. 

 

Tančica zaročencev, flammeum, je za Portala emblem večne zakonske zveze – in tako v 

profanem pomenu ustreza svetemu praporu. Tančica, ki jo Vergil da Heleni, je žafranasta. 

Muze v nekaterih verzijah nastopajo kot hčere neba in zemlje, katerih pomen v apolonskih 

kultih je dobro znan, in so baje tudi oblečene v žafranaste barve. Hijacint je oranžne barve in 

je veljal za simbol zvestobe. Hijacint je bil emblem enega izmed dvanajstih rodov Izraela na 
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pektoralu jeruzalemskega velikega duhovna; najdemo ga na kroni angleških kraljev kot 

simbol vladarjeve zmernosti in treznosti. Ta kamen na ognju izgubi barvo in Portal pravi, da 

so ga zaradi tega imeli za izraz stanovitne vere, ki premaga ognjevite strasti in jih celo pogasi. 

Toda ravnotežje med duhom in libidom je tako težko, da je oranžno postalo tudi simbolična 

barva nezvestobe in razuzdanosti. Po izročilih, ki segajo do čaščenja Matere Zemlje, se je to 

ravnotežje iskalo v obredni orgiji, ki naj bi pripeljala do razodetja in iniciacijske sublimacije. 

Baje je Dioniz tudi nosil oranžna oblačila (Chevalier  in Gherrbrant, 2006). 

. 

4.2.7.2.3 ZELENA 

 

Zeleno je barva rastlinskega kraljestva, ki ga krepijo prerojevalne in očiščevalne vode. Od tod 

simbolični pomen krsta. Zeleno je barva prebujenja prvobitnih voda, zeleno je prebujenje 

življenja. Zeleno je barva vode, kot je rdeče barva ognja, zato je človek od nekdaj čutil 

razmerje med tema dvema barvama kot razmerje med svojo bitjo in svojim obstojem. Zeleno 

je povezano s strelo. Na Kitajskem ustreza trigramu zhen, ki je majanje ali potres, grom 

znamenje začetnega vzpona pri jangu, ustreza tudi elementu les. Zeleno je barva upanja, moči, 

dolgega življenja in nasprotno, tudi kisline, kislosti. Zeleno je barva nesmrtnosti, to pa povsod 

simbolizirajo zelene veje ali vejice. 

 

Zeleno je z rdečim v simbolični igri menjavanja. Vrtnica cvete med zelenimi listi. Zeleno je 

enako oddaljeno od nebeško sinjega in peklensko rdečega, ki sta absolutni in nedostopni, je 

srednja vrednost, posrednim med vročim in mrzlim, med zgornjim in spodnjim, barva, ki 

pomirja, osvežuje in je človeška. Zima prepriča človeka o njegovi osamljenosti in minljivosti, 

ker razgali in zamrzne zemljo, ki ga nosi, toda na pomlad je zemlja spet odeta v zelen plašč, ta 

pa prinaša upanje. Zeleno je mlačno. Prihod pomladi se oznanja s topljenjem ledu in 

padanjem plodnega dežja. 

 

Vzpon življenja se začne v rdečem in se razbohoti v zelenem. Bambar, Dogoni in Mosi imajo 

zeleno za drugotno barvo, ki je prišla iz rdečega. V tej predstavitvi je pogosto prikazana 

komplementarnost spolov: moški oplaja žensko, ženska hrani moškega. Rdeče je moška barva 

in zeleno je ženska barva. V kitajski miselnosti sta jin in jang, pri čemer je prvi moški, 

nagonski, sredobežen in rdeč, drugi pa ženski, refleksiven, sredotežen in zelen. Ravnotežje 

med prvim in drugim je vsa skrivnost ravnotežja med človekom in naravo. 
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Zelena je bila v srednjem veku halja zdravnikov – baje zato, ker so uporabljali zelišča. Danes 

je zdravniška toga izjemno rdeča, kar intuitivno izraža verovanje v skrivnost zdravniške 

umetnosti. Toda zeleno je še vedno barva lekarnarjev, ki pripravljajo zdravila. Reklame za 

zdravila so obnovile staro verovanje, ko so dale mitično vrednost panaceje takšnim besedam, 

kot sta klorofil in vitamin. Za prenapetega mestnega človeka je narava predvsem zelena (in 

politiki, ki si prizadevajo za varstvo narave, so »zeleni«), zanj je občasno vračanje v naravno 

okolje, na podeželje oziroma na deželo, pravzaprav vračanje k materi. 

 

Zeleno pomirja, osvežuje, krepi, zavija vase, zeleno se časti v verskih spomenikih, ki so jih 

naši predniki postavili v puščavi. Zeleno je za kristjane upanje, ena izmed treh teoloških 

kreposti. Toda krščanstvo se je razvijalo v zmernem podnebju, kjer voda in zelenje nista nič 

posebnega. Drugače je z islamom, v katerem so izročila nastala kot prividi, lebdeči nad 

sovražnim in žgočim prostranstvom puščav in step. Zastava islama je zelena, zelena barva je 

za muslimane emblem Odrešenja, simbol najvišjih bogastev, snovnih ali duhovnih, katerih 

prvo je družina. Zelen je bil baje plašč božjega odposlanca, pod katerim so njegovi neposredni 

potomci našli zavetje ob uri nevarnosti, zato jim pravijo štirje pod plaščem. Štirje so tudi 

stebri, na katerih je Mohamed zgradil svojo cerkev. In nomadi zvečer po zadnji molitvi 

pripovedujejo čudovito zgodbo o Al Hadirju, zelenem človeku. 

 

Nekateri pravijo, da je Adamov sin, prvi med preroki, med potopom baje potegnil na suho 

očetovo truplo. Drugi trdijo, da se je rodil v jami (se pravi v vagini zemlje), da je ostal pri 

življenju in odrastel, ker se je hranil z živalskim mlekom, da je nato stopil v službo Kralja – 

najverjetneje Boga ali Duha. Včasih ga zamenjujejo s svetim Jurijem in še pogosteje z 

??Elijem – kar spet potrjuje sorodnost zelenega in rdečega, vode in ognja. Pripovedujejo, da je 

nekega dne, ko je hodil po puščavi s posušeno ribo v roki, naletel na izvir ali studenec. Potopil 

je ribo v vodo in brž je oživela. Tedaj je Al Hadiri spoznal, da je prišel do življenjskega izvira. 

Okopal se je v njem in tako postal nesmrten, njegov plašč pa zelen. Pogosto ga povezujejo s 

prvobitnim oceanom, pravijo, da živi na nevidnem otoku sredi morja. Zato je postal zaščitnik 

pomorščakov in nanj se obračajo sirski mornarji, kadar jih zajame vihar. V Indiji ga častijo z 

imenom Khawadja Khidr, prikazujejo ga sedečega na ribi in povezujejo z bogovi rek. Seveda 

vlada nad rastlinjem in vodami. V islamu je zeleno tudi barva spoznanja in barva Preroka. 

Svetniki so v rajskem bivališču oblečeni v zeleno. Zaradi tako čudovitih lastnosti zelenega si 

je mogoče misliti, da je v tej barvi nekaj skrivnostnega, da simbolizira globoko, okultno 

poznavanje stvari in usode. 
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Azteški mit o boginji Xochiqetzal je vznemirljivo podoben grškemu mitu: izgine na 

zahodnem vrtu, se pravi v deželi mrtvih, in se znova prikaže spomladi, ko vodi rojstvo cvetja. 

V rokopisih se prepozna po dvojni perjanici iz zelenih peres, ki ji krasi glavo. V azteški 

miselnosti je zeleno in rdeče tudi chalchihuitl, zeleno drago kamenje, ki krasi krilo boginje 

voda, in chalshihuatl, dragocena voda, kot se je imenovala iz srca brizgajoča kri žrtev, ki so 

jih duhovni Sonca vsako jutro žrtvovali dnevni zvezdi za hrano v njenem boju z nočno temo 

in za njeno prenovo. 

 

Kot vsak ženski simbol ima zeleno zlohotno in nočno moč. Smaragd je papeški kamen, pa 

tudi Luciferjev – pred njegovim padcem. Če je bilo zeleno kot mera simbol razuma, je v 

srednjem veku postalo simbol brezumja in znamenje norcev. Gre za ambivalenco, ki je 

značilna za vse htonične simbole. Na vitražu v katedrali v Chartresu ima Satan zeleno kožo in 

velike zelene oči. V naših časih, ko ima fantastično zaradi znanstvenih odkritij tudi kozmičen 

pomen, so Marsovci nasprotje ali obrnjena podoba ljudi prikazani v podobi zelenih hudičkov 

ali človečkov in imajo zeleno kri, kar ima nagonsko vrednost svetoskrunstva. 

 

Ekološki slikar Uriburu je najprej zeleno pobarval beneške kanale in pariške fontane, potem 

pa je razstavljal zelene slike živali, ki jim grozi izginotje. Tudi v tem primeru se čuti 

simbolični obrat, kajti zelena narava ni bila vedno podoba spokojne nežnosti. Amazonija, 

pljuča sveta, ki jo tako upravičeno branijo ekološka gibanja, je bila še pred časom zeleni 

pekel. 

 

In naposled se življenjsko načelo, skrivnost skrivnosti, v vseh ezoterizmih pojavlja kot 

globoka kri v zeleni posodi. Za zahodne alkimiste je to kri Zelenega leva, ki je zlato, vendar 

ne zlato navadnega človeka, marveč zlato modrijana. V kitajski medicini in filozofiji je to nič 

manj skrivnostna zmajeva kri. To je tudi Graal, kelih iz smaragda ali zelenega kristala, torej 

najčistejšega zelenega, v njem je kri utelešenega Boga, v kateri se topijo pojmi ljubezni in 

žrtvovanja, to pa sta pogoja za regeneracijo, ki jo izraža zeleni lesk keliha, v kateri se mešajo 

in uravnotežujejo somrak in zora, smrt in ponovno rojstvo. Ni dvoma, da se je srednji vek pri 

tem navdihoval pri najbolj ezoteričnih tekstih Nove zaveze. 
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Zeleno ima čuden in kompleksen značaj, ki je povezan z njegovo dvojno polarnostjo, z 

zelenim popka in zelenim plesnobe, življenja in smrti. Je podoba globin in usode (Chevalier 

in Gherrbrant, 2006). 

 

Kot rečeno, po dveh mesecih tako otrok že sledi gibljivim slikam in loči predvsem zeleno in 

rdečo barvo, nekoliko kasneje zazna tudi modro. Pri štirih mesecih pa pozna modro, zeleno, 

rdečo in rumeno. Binokularni vid (raba obeh oči za fokusiranje), ki omogoča zaznavanje 

globine, se po navadi razvije šele v četrtem ali petem mesecu (Toličič in Smiljanić Čolanović, 

1975). 

 

 

5 LIKOVNO IZRAŽANJE V OBDOBJU OD 2. DO 3. LETA 

 

Vzgoja likovne dejavnosti vsebuje v vsakem starostnem obdobju več vzgojnih elementov:  

 

 likovne naloge, ki zajemajo estetsko-likovne in splošne vzgojne naloge, 

 cilje, 

 likovna področja, 

 likovni jezik, 

 oblike in metode dela, 

 likovne tehnike, materiale, orodja in postopke, 

 teme in motive (Vrlič, 2001). 

 

Likovna vzgoja se drži več načel. 

 

NAČELO USTVARJALNOSTI 

Načelo ustvarjalnosti  je   temeljno   in   najpomembnejše   načelo   likovne   vzgoje,   ker   je   

ustvarjalnost osnovno   gibalo   likovnega  izražanja  in   likovne  umetnosti.   Otroci   imajo   

vedno   možnost   samostojno   ustvarjati. Spodbuda   za   razvoj   ustvarjanja   je   lahko   

dobro   postavljena   likovna   naloga,   ki   omogoča   inovativne   rešitve. Ustvarjalne 

aktivnosti učencev so posledica čustvene napetosti, izkušenj in lastnih izraznih sposobnosti. 
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NAČELO SVOBODNEGA LIKOVNEGA IZRAŽANJA 

Svobodno likovno izražanje je pogoj za ustvarjanje. Učenci naj svobodno izbirajo likovne 

postopke in rešitve; imeti morajo svobodno pot do rešitve. 

 

NAČELO INTERESA IN AKTIVNOSTI 

Dobra likovna vzgoja izhaja iz interesa otrok; so aktivni in ustvarjajo kakovostna likovna 

dela, če so notranje motivirani (izbiramo primerne teme, motive, postopke, jih motiviramo). 

Učenci morajo biti zavestno aktivni celo uro in imeti morajo interes. 

 

NAČELO KAKOVOSTI IN VZGOJNE USMERJENOSTI 

Učence seznanjamo samo s preverjeno kakovostjo likovnega dela. Sposobni so vrednotiti in 

ločevati dobra, slaba, kičasta likovna dela samo, če imajo razvit čut za umetniške   kakovosti.   

Učitelj   mora   priskrbeti   kakovosten   material   in   orodja   in   spodbujati   primeren   

odnos   do materiala in racionalnost pri delu. 

 

NAČELO INDIVIDUALIZACIJE IN PRILAGOJENOSTI RAZVOJNIH STOPENJ   

Likovni  izraz otrok je individualen in odvisen od razvojne stopnje posameznika. Pri likovni 

vzgoji upoštevamo razvojno stopnjo otrok, značilnosti ter  posebnosti  vsakega   posameznika. 

Spodbujamo  individualne razlike, se jih zavedamo, upoštevamo posebnosti otroka v 

likovnem izražanju. Ustvarjalno likovno delo je individualno, različno, izvirno. 

 

NAČELO NAZORNOSTI 

Čim mlajši so otroci, bolj nazorno jih seznanimo s svetom. Lahko jih neposredno soočimo z 

vidno stvarnostjo ali poskrbimo za nadomestila (film, slike, zvočni material). 

 

NAČELO ŽIVLJENJSKE IN PSIHIČNE BLIŽINE 

Pri izbiri tem in motivov izhajamo iz neposrednega okolja otrok, pazimo pa, da otroci do 

vsebin ne vzpostavijo čustvenega odnosa. 

 

NAČELO POSTOPNOSTI IN SISTEMATIČNOSTI 

Upoštevamo ga tako, da otroke vodimo od bližnjega k daljnemu (od znanega k neznanemu, 

od preprostega k zapletenemu: najprej se seznani z likovno tehniko, nato z motivom). 
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NAČELO EKSEMPLARNOSTI   

Izberemo tiste teme in motive, ki omogočajo najbolj kakovostne  rešitve likovne naloge, 

izbiramo likovna dela, ki so značilna za določeno obdobje, likovno smer ali za določen 

likovni fenomen (Bahovec, 2011). 

 

Osnovne naloge likovne dejavnosti v obdobju od 2. do 3. leta so: 

 

otrok 

  razvija motoriko rok, 

 svobodno riše črte, 

 uporablja primerni material in prvič definira oblike, 

 uporablja čiste barve, 

 formira preproste oblike, 

 razvija tehnične spretnosti (Vrlič, 2001), 

 

otrok 

  se igra, rokuje, tipa, opazuje igrače, osebe, predmete, fotografije, ilustracije, slike, 

knjige, dogodke, 

 riše z mehkimi svinčniki, kredami, ogljem, prsti itn., 

 slika s prsti, dlanmi, gobicami, zelo širokimi čopiči itn., 

 tiska z dlanmi, gobicami, predmeti, zmečkanim papirjem itn., 

 gnete, modelira testo, glino, plastelin, mivko itn., 

 sestavlja, razstavlja lončke itn. (Bahovec, 2011). 

 

Globalni likovni cilji v obdobju otroka od 2. do 3. leta starosti: 

 

 doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti, 

 razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti, 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, 

 razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti (Bahovec, 2011). 
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Cilji in naloge na različnih likovnih področjih: 

 

RISANJE: 

 razvoj fine motorike rok, 

 razvoj ročnih spretnosti z uporabo različnih risal, 

 risanje črt različnih smeri, dolžin in karakterja, 

 prosto risanje na podlage različnih velikosti, formatov, površin, kakovosti, 

 poimenovanje osnovnih materialov in tehnik. 

 

SLIKANJE: 

 gojenje prvih stikov s slikarskimi likovnimi materiali, 

 prosto slikanje s prsti, 

 navajanje na držo in uporabo čopiča, 

 nanašanje različnih barv na različno obarvane površine, 

 razvoj občutljivosti za barve, 

 poimenovanje osnovnih barv.  

 

KIPARSTVO: 

 osnovno seznanjanje s kiparskimi materiali (glina, slano testo, plastelin, pesek, sneg 

itn.), 

 razvoj motorike z gnetenjem, valjanjem, trganjem, tolčenjem, stiskanjem omenjenih 

materialov, 

 reliefno odtiskovanje v glino, testo, pesek (Vrlič, 2001). 

 

 

6 NOVI MEDIJI UMETNIŠKEGA IZRAŽANJA 

 

Igra z računalniškimi in videoigrami je tudi značilna za otroštvo. Igranje računalniških in 

videoiger vpliva na otrokov socialni razvoj predvsem v starejšem otroštvu. Predstavlja 

preživljanje otrokovega prostega časa. Pogosto igranje tovrstnih iger lahko poslabša 

komunikacijo med otrokom in njegovimi starši, ki računalniških in videoiger večinoma ne 

poznajo, zato se o njih z otrokom ne morejo pogovarjati. Na drugi strani pa igranje 

računalniških in videoiger pogosto pozitivno vpliva na komunikacijo med vrstniki, saj je 



 

37 
 

lahko aktualna tema pogovora med otroki. Igranje računalniških in videoiger od otroka 

zahteva deduktivno mišljenje, določeno stopnjo spomina in pozornosti, razvija usklajevanje 

oko – roka ter povečuje znanje računalništva (Fekonja po Goldstein, 1994, v Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2006). 

 

Ali lahko govorimo o digitalni generaciji?  Označitev »digitalne« generacije je generacijska 

opredelitev skozi njen odnos do določene tehnologije ali določenega medija.  

 

Kaj spada med nove medije? 

 

Računalniške igre, digitalna fotografija, fotorealistične grafike, digitalni filmi, virtualna 

realnost, internet in vseprisotno računalništvo, ki je postalo prostor oglaševanja, komunikacije 

in trženja. Potrošniško usmerjena populacija si to želi in podpira. Strokovnjaki  in kulturni 

antropologi so mnenja, da obdobja določenih generacij označujejo vojne, Mackenzie Wark 

(1993, str. 21), pa temu oporeka in pravi: »Generacije niso več opredeljene z vojnami ali 

krizami. Definira jih medijska kultura« (Buckingham, 2006). Posebna prelomnica se je 

zgodila zlasti leta 2007, ko je Apple lansiral na tržišče iPhone z  zasloni na dotik. Čeprav so 

drugi strokovnjaki s tega področja to razvijali od leta 2003 do 2007, pa je Apple imel najbolj 

izpopolnjeno verzijo. 

 

Tri leta za tem je prišel na tržišče tablični računalnik kot nekakšen povečan iPhone in raj za 

otroke. Vsaka mama, pa če se je še tako borila proti uporabi mobilnih naprav, je svojega 

nemirnega otroka umirila s ponujeno aplikacijo na telefonu ali tablici. Prej so bili 

računalniških igric deležni otroci, ki so bili toliko stari, da so bili sposobni uporabljati miško 

ali tipkovnico na računalniku, zdaj te omejitve ni več. Zaslon na dotik je majhnim otrokom 

približal virtualni svet v vsej njegovi pozitivni in negativi luči. 

 

Tablični računalnik vsebuje različne funkcije. Lahko ga uporabljamo kot radio, uro, 

snemalnik, televizijo, fotoaparat,  kamero, knjigo in ne nazadnje kot list papirja, po katerem 

ustvarjamo. Izražanje v obliki fotografije, filma, risbe ali slike je dostopno tudi majhnim 

otrokom, starim od 2 do 3 leta. 

 

Vsaka izpeljana dejavnost je lahko začetek naslednje. Fotografije, risbe in slike se lahko 

natisnejo na velike formate papirja z grafičnim tiskalnikom. Otroci v tej starosti so še 
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egocentrični, radi se ukvarjajo s seboj, zato ne moremo zgrešiti, če govorimo o njih. Njihov 

portret,  odtisnjen na list večje dimenzije, kot so oni sami, postane zelo veliko zadovoljstvo in 

motivacija še za nadaljnje ustvarjanje. Lepljenje, barvanje, doslikavanje, zlaganje in 

postavljanje v prostor ter  izdelava novih papirnatih teles, uporabljene  risbice za potisk majic, 

blaga, skodelic, vse to odpira nove in nove možnosti za ustvarjanje brez meja.  

 

Risanke, videoigre in ogledi različnih posnetkov na omreženih napravah sodijo zagotovo med 

najbolj priljubljene aktivnosti pri majhnih otrocih. Vse se prične že v zelo zgodnjem otroštvu, 

le izjemoma pa se zgodi, da otroci pred osmim letom starosti kljub navdušenju nad digitalnimi 

tehnologijami vedo, kaj sploh je internet, kaj pomeni biti »online«, kakšne so priložnosti in 

tveganja in kaj jih lahko doleti ob uporabi. Za starše majhnih otrok so digitalne tehnologije 

precejšen izziv, ko se soočajo s postavljanjem mej in z iskanjem prave in učinkovite strategije 

starševskega nadzorovanja. Vsak nasvet, kako spodbujati varnost otrok pri uporabi digitalnih 

tehnologij, je dobrodošel. Digitalne tehnologije dojemajo kot nekaj, kar nujno potrebuje 

premišljen pristop omejevanja in nadzorovanja. 

 

Majhnim otrokom primarno še vedno največ pomenijo pozornost, stik, igra s starši in 

sovrstniki. Čeprav jih digitalne tehnologije na prvi pogled zelo fascinirajo, so jih v trenutku 

pripravljeni zamenjati za igro s sovrstniki ali pa za igro in cartanje s starši, meni B. Lobe, 

vodja slovenskega dela raziskave »Majhni otroci (0–8) in digitalne tehnologije«. V pravkar 

zaključenem projektu »Majhni otroci (0–8) in digitalne tehnologije« je prišlo do kvalitativnih 

izsledkov. Projekt, ki ga je koordinirala raziskovalna enota pri Evropski komisiji, Joint 

Research Centre (JRC), se je predhodno razvijal najprej v sedmih državah v letu 2014, v letu 

2015 pa se je izvajal v 17 državah EU, med njimi tudi v Sloveniji.  

 

Cilj tega projekta je predvsem proučiti uporabo digitalne tehnologije v njihovem 

vsakodnevnem življenju, kako otroci v zgodnjem otroštvu (mlajši od osem let) dojemajo, 

katere so naprave, ki se uporabljajo (tablice, pametni telefoni, računalniki, igralne konzole) v 

njihovem družinskem, domačem okolju. Ključna raziskovalna vprašanja projekta so bila, ali 

se majhni otroci srečujejo z online tveganji, kakšne strategije posredovanja uporabljajo starši, 

kako se soočajo s tem, kakšne so priložnosti za to. 

 

Podatki so se zbirali z metodo družinskih obiskov. V vsaki državi so raziskovalci obiskali po 

deset družin. Vsak obisk je bil dolg v povprečju tri do štiri ure. Med obiskom so sledili 
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protokolu za zbiranje podatkov. Sledil je še kvalitativen intervju z otrokom, starim med pet in 

sedem let, in s starši. Raziskovalno poročilo druge faze iz leta 2015 je bilo objavljeno marca 

2016, poročilo sedmih držav prve faze pa je na voljo na spodnji povezavi: 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239.  

 

Ključne ugotovitve študije »Majhni otroci (0–8) in digitalne tehnologije«, ki temeljijo na 

izsledkih družinskih obiskov skupaj 170 družin v 17 državah (safe.si): 

 

Kako majhni otroci, stari od pet do osem let, uporabljajo digitalne, v splet 

povezane  tehnologije? 

 

 Otroci v EU živijo v digitalno bogatih domovih. Socialno-ekonomski status družine 

ima neznaten vpliv na število digitalnih tehnologij v družini. 

 

 TV je še vedno najpogosteje uporabljan medij med majhnimi otroki. Kljub temu 

otroci TV redko omenjajo. Uporaba digitalne in interaktivne televizije se počasi širi v 

evropske družine, še zlasti tam, kjer je na voljo širokopasovni internet. 

 

 Tablica je najbolj priljubljena naprava pri majhnih otrocih. Zdi se jim preprosta za 

uporabo. V primerjavi s pametnimi telefoni jim je pri tablici všeč velik ekran. Tablica je 

tudi naprava, ki si jo člani družine običajno delijo, zato jo dojemajo kot nekakšno 

»družinsko« napravo. 

 

 Vse družine imajo pametne telefone (vsaj enega). Starši po večini svojih pametnih 

telefonov ne delijo z otroki. Posebni primeri so, ko starši želijo svoje otroke zaposliti z 

napravo (čakanje v vrstah, pri zdravniku, v bolnišnici, med vožnjo z avtomobilom). 

Nekateri otroci imajo že pri šestih, sedmih letih svoj mobilni telefon, večina staršev pa še 

vedno meni, da otroci tega še ne potrebujejo. 

 

 Družine imajo doma običajno tudi prenosne in namizne računalnike ter redkeje 

igralne konzole. Tu je zadeva najbolj pod nadzorom. Prenosni in namizni računalniki so v 

večini uporabljeni v službene namene. Starši uporabljajo iskalnik Google ali posnetke na 

youtubu, da razložijo stvari, ki zanimajo otroke (na primer, kako veliko je vesolje). Pri 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC93239
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uporabi prenosnega in namiznega računalnika potrebujejo otroci pomoč staršev, saj še 

niso samostojni. 

 

 Majhni otroci s starejšimi sorojenci ali pa z mlajšimi starši, ki so spretni in vešči 

uporabe digitalnih tehnologij, se z uporabo tablic in pametnih telefonov običajno 

srečajo mlajši kot drugi otroci. Svojo prvo izkušnjo s tablicami in pametnimi telefoni 

imajo, ko so še zelo majhni, stari med enim in dvema letoma.  

 

 Digitalne tehnologije majhni otroci uporabljajo v večini takrat, ko je čas za zabavo 

in sprostitev. Gledajo videoposnetke na youtubu in igrajo videoigre. Večinoma so 

potrošniki vsebin, ne pa tudi njihovi ustvarjalci. Le nekaj jih zna narediti posnetek, video 

ali pa risbo s pomočjo tablic ali pametnih telefonov. 

 

 S pametnimi telefoni fotografirajo in snemajo videoposnetke, prav tako s tablicami 

in v nekaterih primerih tudi s fotoaparati.  To je majhnim otrokom v veselje, vendar 

pa je ta aktivnost še vedno redkejša. Tudi nekaj otrok iz slovenskega vzorca je zelo 

navdušenih nad fotografiranjem. 

 

 Brskanje po spletu o stvareh, ki otroke zanimajo, s pomočjo staršev je razširjena 

praksa. Nekoliko redkeje otroci te starosti uporabljajo digitalne tehnologije v šolske 

namene. Iz drugih držav poročajo o praksah, ko se otroci v prvi triadi že v šoli srečajo z 

računalniki, predvsem kot pomoč pri opismenjevanju. Tako postane uporaba digitalnih 

tehnologij pri otrocih prve triade za starše bolj sprejemljiva tudi v domačem kontekstu, saj 

ima poleg priložnosti za razvoj kreativnosti tudi jasen izobraževalni cilj. 

 

 Zelo malo majhnih otrok, starih od pet do osem let, uporablja spletna socialna 

omrežja in druge aplikacije za komuniciranje na daljavo (Skype, Facebook, Viber, 

Messenger, Instagram in WhatsApp). Otroci uporabljajo videoklice, takojšnje sporočanje 

z malo teksta in predvsem veliko emotikonov za komunikacijo s člani družine ali 

prijatelji. Takšno komunikacijo med otroki in člani družine, ki ne živijo z njimi, 

spodbujajo starši. V študiji je sodelovalo tudi nekaj staršev otrok, starih šest in sedem let, 

ki so svojim otrokom sami naredili račune na spletnih socialnih omrežjih, da bi jim 

olajšali komunikacijo z njihovimi prijatelji. Ti starši so  to storili, ker so čutili neke vrste 

družbeni pritisk. Menili so, da bodo tako preprečili, da bi se otrok počutil izključenega 
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med sovrstniki. Študija pa je zajela tudi nekaj primerov otrok, ki so jim brez vednosti 

njihovih staršev sovrstniki naredili račun na spletnem socialnem omrežju. 

 

 Otrok te starosti v slovenskem prostoru nima ustvarjenega računa na spletnem 

socialnem omrežju. Nihče od slovenskih otrok sploh ni prepoznal logotipov spletnih 

socialnih omrežij. Dva otroka od vključenih v slovenski del študije imata izkušnje s 

komuniciranjem prek skypa, nekaj pa jih zna poslati SMS sporočilo. 

 

 Osebna zanimanja se odražajo v vsebinah videoposnetkov in videoiger, ki jih majhni 

otroci izbirajo, seveda pa je to odvisno tudi od staršev (večina staršev ne dovoli nasilnih 

vsebin) in spola. Tako imajo deklice in dečki radi risanke. Deklice imajo raje takšne 

risanke in videe, ki pripovedujejo določeno zgodbo, v katerih je vidna skrb za živali, kjer 

oblačijo lutke in urejajo frizure, kjer je prikazan ples in petje. Fantki pa so bolj naklonjeni 

igricam, kjer se kaj gradi (na primer Minecraft, Lego), tudi borbenim igram, videe, ki 

prikazujejo različne športe, smešne prigode, ali pa videe, ki prikazujejo igranje njihove 

najljubše igrice. Slovenski otroci, vključeni v študijo, imajo od risank najraje Divja brata 

Kratt, Mašo in medveda, Pata in Mata, Mojega malega ponija, Frančka in Gasilca Sama. 

Od videov najraje gledajo takšne, ki prikazujejo, kako stvari delujejo, kako deluje narava, 

kakšno je vesolje itd. 

 

 Digitalne aktivnosti otrok lahko bogatijo njihovo igro v offline svetu in 

obratno. Otroci si najprej pogledajo video na youtubu, kako nekaj ustvariti iz plastelina 

ali legokock, potem pa to poskusijo narediti sami. Otroci, ki jim je všeč risanka Moj mali 

poni, se po zgledu risanke nato samostojno igrajo s figuricami ponijev iz risanke. Tudi 

risanka Ledeno kraljestvo je tipičen primer, ki napaja domišljijo in igro otrok še dolgo 

potem, ko so si jo ogledali. 

 

 Majhni otroci digitalne tehnologije ne uporabljajo v družbi vrstnikov. Uporabljajo jih 

individualno ali pa v družbi staršev. Njihove uporabe se učijo predvsem z opazovanjem 

staršev ali starejših otrok. Hitro se naučijo preprostih nalog, bolj konpleksne pa veliko 

težje. 

 

 Kaj je internet, majhni otroci še ne vedo. Pomena še nimajo ozaveščenega, zanje je 

internet enako kot na primer youtube. 
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 Kadar se pojavi tehnični problem, otroci hitro pokličejo odraslo osebo na pomoč. 

 

 V kontekstu domače uporabe majhni otroci pridobijo večino digitalnih veščin, razen 

v primerih, ko šole že ponujajo vsebine, povezane z digitalno pismenostjo. 

 

 Otroci, ki so sodelovali v raziskavi, živijo pestro življenje, digitalne tehnologije pa 

predstavljajo le delček v njihovem življenju. Nekateri otroci so že sposobni 

samonadzora. Sami lahko zaključijo z dejavnostjo in preidejo na drugo, ne da bi jih na to 

opozorili starši. Pri manjšini je bilo zaslediti tudi prekomerno uprabo predvsem igric. V 

Sloveniji med intervjuvanimi otroki ni bilo takšnega primera. 

 

 Uporaba digitalnih tehnologij med majhnimi otroki se razlikuje tudi glede na čas in 

prostor, počitnice, vremenske razmere in to, kje se otroci nahajajo. Uporaba se 

običajno poveča med vikendom, ob slabem vremenu, ko zbolijo, kadar so pri babici in 

dedku, zmanjša pa ob dolgih, sončnih dneh. 

 

Kako majhni otroci (0–8) dojemajo digitalne tehnologije? 

 

 Digitalne tehnologije sprejemajo kot naraven in normalen del svojega življenja, 

četudi zanje še niso nepogrešljive. 

 

 Že od enega leta dalje so digitalne naprave privlačne za otroke.  Otroci,  stari pet let, 

pa to povedo povsem sami. 

 

 Majhni otroci vidijo digitalne tehnologije in digitalni svet kot nekaj, kar je povezano 

s svetom odraslih. S pomočjo uporabe tehnologij se otroci počutijo bolj podobne staršem.  

Uporabo tehnologij vidijo kot priložnost za rast in z  digitalnimi tehnologijami lahko 

občutijo neke vrste svobodo (ko izbirajo med risankami, igrami  in videoposnetki). 

 

 Majhni otroci  natanko vedo, kdo je lastnik naprav v družini in o svojih možnostih 

uporabe naprav v družini. 
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 Čeprav pride včasih tudi do čustvene navezanosti (majhni otroci digitalne tehnologije 

dojemajo kot še eno izmed igrač/ostalih aktivnosti), v splošnem zanje niso 

nepogrešljive in jih ne naštejejo kot eno izmed njihovih najljubših igrač ali prostočasnih 

aktivnosti. 

 

 Majhni otroci dojemajo digitalne tehnologije kot preproste in hitre rešitve za 

dolgčas. Starši to pogosto izkoristijo, če je treba otroka hitro zamotiti. Pametni telefoni 

tako služijo kot SOS naprava, s katero se otrok enostavno zamoti, ko je treba počakati (na 

primer v vrsti na pošti, na banki, pri zdravniku, pri daljši vožnji z avtomobilom itd). 

 

 Majhni otroci pri uporabi digitalnih tehnologij redko vidijo možna tveganja. Če že, 

potem naštejejo tiste stvari, ki so jih slišali od svojih staršev. Najpogosteje omenjajo 

poškodbe oči, nenadne strašljive vsebine ali pa da bi postali odvisni od uporabe 

tehnologij. Nihče se ne zaveda možnih kršitev zasebnosti, nihče od otrok te starosti ne 

omenja spletnega nadlegovanja. 

 

Če so v družini starejši otroci, imajo s svojim delovanjem in rokovanjem z digitalno 

tehnologijo vpliv na njihovo uporabo pri mlajših otrocih. Vplivajo lahko tudi člani razširjene 

družine, saj mogoče pri teti neomejeno uporablja tablico, ki je doma mogoče nima. Prav tako 

so pomembne digitalne aktivnosti v šoli. Tudi takšni dejavniki vplivajo na uporabo digitalnih 

tehnologij pri majhnih otrocih (povzeto po raziskavi s spleta, safe.si). 

 

Informacije o projektu: 

Naslov projekta:  Majhni otroci (0–8) in digitalne tehnologije 

Organizacija, ki je koordinirala projekt: Joint Research Centre (JRC), European 

Commission 

Koordinatorica projekta: Stephane Chaudron, stephane.chaudron@jrc.ec.europa.eu 

Vodja in izvajalka projekta v Sloveniji: Bojana Lobe, Katedra za družboslovno informatiko 

in metodologijo, FDV, bojana.lobe@fdv.uni-lj.si 

Države, v katerih je bila študija izvedena:  Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Hrvaška, 

Danska, Finska, Italija, Latvija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, 

Romunija, Rusija, Slovenija, Španija, Velika Britanija.  

 

 

mailto:stephane.chaudron@jrc.ec.europa.eu
mailto:bojana.lobe@fdv.uni-lj.si
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V sedmih državah je bil projekt financiran s strani JRC, ostale, med njimi tudi Slovenija, pa 

so projekt opravile prostovoljno. 

 

Socialnih omrežij otroci v zgodnjem otroštvu še ne uporabljajo, to je domena mladine in 

odraslih. Socialno omrežje ni samo eno, socialnih omrežji je več, lahko jih imenujemo tudi 

družbeni mediji. Najpogosteje obiskani družbeni mediji so: 

 

1. Facebook: 1.650.000.000 uporabnikov 

2. WhatsApp 1.000.000.000 uporabnikov 

3. Facebook Messenger: 900.000.000 uporabnikov 

4. QQ: 853.000.000 uporabnikov 

5. WeChat: 706.000.000 uporabnikov 

6. QZone: 653.000.000 uporabnikov 

7. Tumblr: 555.000.000 uporabnikov 

8. Instagram: 400.000.000 uporabnikov 

9. Twitter: 320.000.000 uporabnikov 

10. Baidu Tieba: 300.000.000 uporabnikov 

11. Skype: 300.000.000 uporabnikov 

12. Viber: 280.000.000 uporabnikov 

13. Sina Weibo: 222.000.000 uporabnikov 

14. Line: 215.000.000 uporabnikov 

15. Snapchat: 200.000.000 uporabnikov 

(vir: https://social_media) 

 

Pomembno je vedeti, kako so socialna omrežja zgrajena. Vsebujejo dejavnik, ki ljudi privlači 

do te mere, da so nekateri sposobni poslati tudi do 50 ali več sporočil v enem dnevu. Fenomen 

družabnega omrežja se skriva v samih temeljih njegove zasnove, to je komunikacija. Brez 

komunikacije socialno omrežje ne bi obstajalo. Informacija bi se v omrežje samo sprostila 

brez odziva. Odziv pa je bistven pri komunikaciji in prav tako v socialnem omrežju. Sedem 

osnovnih delov sestavlja socialno omrežje: identiteta, pogovor, komunikacija, sedanjost, 

odnosi in tako imenovani status kot podaljšek odnosov. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Messenger
https://en.wikipedia.org/wiki/Tencent_QQ
https://en.wikipedia.org/wiki/WeChat
https://en.wikipedia.org/wiki/Qzone
https://en.wikipedia.org/wiki/Tumblr
https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://en.wikipedia.org/wiki/Baidu_Tieba
https://en.wikipedia.org/wiki/Skype
https://en.wikipedia.org/wiki/Viber
https://en.wikipedia.org/wiki/Sina_Weibo
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_(application)
https://en.wikipedia.org/wiki/Snapchat
https://social_media/
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Identiteta 

V tem delu socialnega omrežja uporabnik lahko razkrije informacije, kot so leta, ime, spol, 

izobrazba, zaposlitev, lokacija, in celo informacije, ki uporabnika portretirajo na določen 

način. 

 

Pogovor 

Ta del predstavi, kako se uporabnik izpostavi v komuniciranju z drugimi uporabniki. Mnoge 

strani socialnega omrežja so oblikovane v osnovi za pogovore med individualnimi uporabniki 

in skupinami. Pogovori se zgodijo iz različnih razlogov. Ko ljudje »tweetajo« in »blogajo«, se 

želijo izraziti. Želijo spoznati enako misleče uporabnike, najti pravo ljubezen, si zgraditi 

samozavest ali si predvsem želijo biti na čelu novih idej in trendovskih tem. 

 

Povezovati, deliti 

Prav v tem delu se izpostavi, kateri uporabniki si izmenjujejo, proizvajajo in sprejemajo 

vsebine. »Socialno« je termin, ki implicira na to, da je bistvo družba, v tem primeru 

komunikacija med ljudmi. Prek te komunikacije se uporabnik primerja in povezuje z drugimi.  

 

Sedanjost 

Ta del izpostavi, kateri uporabniki so na voljo natanko tisti trenutek. Sem spada tudi stanje, ki 

pokaže, kje so ostali: v virtualnem svetu ali v resničnem. 

 

Odnosi 

Kateri uporabniki so povezani med seboj in kako, je razvidno v tem delu. Uporabniki so med 

seboj lahko različno povezani. Dva ali več uporabnikov lahko tvorijo združenje, obliko, 

podobno društvom. Torej »sodobna, virtualna« društva vodijo v izmenjavo, zamenjavo, 

delitev podobnih interesov, mnenj, misli. Lahko označujejo zgolj sprejetost drugega 

uporabnika ali podporo drugega uporabnika kot nekakšen podpornik, navijač ali prijatelj. 

 

Status 

Ta del predstavlja podaljšek odnosov in je prepoznavanje identitet tako tujih kot lastne. Status 

ima na socialnih medijih drugačen pomen kot v resničnem življenju. Status vsebuje 

komponento zaupanja, vendar informacijska tehnologija še ni zmožna zaznati tako visokega 

kriterija, kot je resnica. Status je možno prirediti, oblikovati tako, da se resnica povsem izkrivi 

in prikaže drugačen vtis, kot je v realnosti. 
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Izkrivljanje resnice je tudi del socialnega omrežja, ki dobi pomen šele z grajenjem nekakšne 

socialne avtoritete. Osnovno dejstvo socialnega omrežja pa je postalo tudi to, da lastnega 

sporočila, prispevka na splet ne moreš obvladovati. Uporabniki, predvsem tržno usmerjeni, se 

raje pridružijo pogovoru skupine v upanju, da bodo zelo pomembno vplivali na ta pogovor 

(npr. Kardashian o oblekah, kozmetiki). Marketing je pričel prežemati socialna omrežja in 

nove medije. Zelo dobra tarča so otroci, ki jih prek teh medijev usmerjajo v potrošništvo. 

Pričnejo hlepeti po stvareh, ki jih ne potrebujejo (Taylor, 2015). 

 

Tehnološki napredek je tako hiter, da sploh ni časa, da bi raziskali negativne vplive vsake 

nove tehnološke pridobitve, saj je ta nemudoma v uporabi in že požene korenine v naši  

kolektivni zavesti. Starši, ki zgodaj izpostavijo svoje otroke tehnologiji,  da bi jih to pripravilo 

na uspeh v digitalnem svetu, se motijo. Odnos med tehnologijo, popularno kulturo in 

razvojem otrok je kompleksen in ga je težko opredeliti. Za naše otroke, ki so rojeni v digitalni 

svet, ta svet ni nov, hiter in nor, ampak njihov. Takšnega poznajo, poti nazaj ni. Tehnologije 

se ne da ustaviti, vedno gre naprej. Ključno vprašanje je, ali naj se na te spremembe odzivamo 

plašno, z zadržkom, ali preprosto sprejmemo, čemur se ne da izogniti. Tehnološki napredek 

vpliva na otroke kognitivno, družbeno, kulturno, politično in fizično (Taylor po McLuhanu, 

2015). 

 

Splet, ki se bo šele pojavil v naslednjem desetletju, ponuja popolno in neprestano možnost 

povezovanja z neprekinjenim dostopom do informacij. Popolno interaktivnost, takojšnje 

udejstvovanje v družbenem omrežju in zbliževanje resničnega sveta s kibernetičnimi svetovi. 

Otroci, ki vstopajo v osnovno šolo, že izkusijo, kako se njihov notranji svet naraščajoče 

zbližuje z večjim svetom informacij, odnosov in popularne kulture. Treba jim je razviti 

sposobnosti, lastnosti, da bodo lahko prevzeli nadzor nad tehnološko povezanim svetom. 

Brezkrbna podreditev tehnologiji in novim medijem ni pravi pristop, kot ni pravi pristop 

njihovo zavračanje. Vse več je namreč raziskav, ki kažejo negativen vpliv na naše življenje, 

zato naj bo zlata sredina prava pot.  

 

Popularna kultura obstaja od nekdaj. Kako močno vplivajo mediji, je bilo razvidno v načinu 

razmišljanja, čutenja, obnašanja in sporazumevanja. Odnosi in komunikacija so se spremenili. 

Popularno kulturo dojemamo kot obliko zabave. Do nas pride prek kanalov, ki so uporabljeni 

za izražanje. Ti kanali so TV, film, radio, glasba ali vsebine na spletu. Zavedanje, da 
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prispevaš h kulturi, daje posamezniku moč in občutek lastništva in pripadništva v naši družbi. 

To počne pristna popularna kultura posameznikom. Občutek skupne identitete, pomena, ki 

presega geografske, rasne, verske ali politične razlike. To je spodbuda, da živimo skladno z 

vrednotami in normami naše kulture, saj naj bi bile  to naše norme in vrednote. Vse do 

elektronske revolucije je popularna kultura odražala tisto, s čimer se je družba ukvarjala. Z 

razvojem tehnologije in medijev vpliv popularne kulture ni bil več omejen, kar je prineslo 

spremembo njenega pomena. 

 

Podjetja in kapitalistično usmerjene korporacije so elektronske medije pričeli izkoriščati kot 

kanale za prodajo izdelkov in storitev. Začeli so vplivati na družbene vrednote, norme in 

prepričanja na takšen način, da bi se prodaja pospešila in prihodki povečali. S pomočjo 

oglaševanja se je pričela tudi manipulacija z ljudmi. Prefinjeno so se pričele oblikovati želje  

in potrebe občinstva. Internet pa je to pripeljal do te meje, da so otroci skoraj vsako uro, 

preživeto v budnem stanju, lahko izpostavljeni takšnemu vplivu. Posledica vsega tega je 

izguba pristne popularne kulture in nastanek sintetične.  

 

Sintetična kultura prinaša resne posledice za razvoj otrok. Temeljni namen popularne kulture 

je pomagati otrokom. Sporočamo jim, kateri so načini obnašanja, prepričanja, katere so 

vrednote in norme. Tako naj bi otrok postal član družbe, v kateri bi deloval in k njej prispeval. 

Sintetična kultura pa ni spodbudna, ker je njeno bistvo ustvarjati nezadovoljstvo. Njen cilj je 

kapital. S sodobnimi mediji sintetična kultura manipulira z otroki. V nekaterih primerih si 

pomaga celo z odvisnostjo od računalniških iger, za katere je znanstveno dokazano, da imajo 

resnično takšen vpliv. Sodobna tehnologija vpliva posredno in neposredno, vseh vplivov 

sploh ni moč raziskati. Prek nje se je popularna kultura, ki jo prerašča sintetična, razrasla in se 

širi zelo hitro. Internet, pametni telefon, oglaševanja in ne nazadnje eksplozija družbenih 

omrežji, ki to le še pospešujejo (Taylor, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

7 EMPIRIČNI DEL 

 

7.1  OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Problem, ki smo si ga zastavili, je raziskovati značilnosti in uporabo novomedijskih sredstev 

pri likovni dejavnosti v skupini otrok, starih od 2 do 3 leta. Cilj raziskovanja je proučiti 

značilnosti uporabe novomedijskih sredstev pri likovni dejavnosti v zgodnjem otroštvu. 

 

7.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

a) Katere so pozitivne lastnosti uporabe novomedijskih sredstev v obdobju zgodnjega 

otroštva pri likovni dejavnosti? 

 

b) Katera novomedijska sredstva so primerna za otroke zgodnjega otroštva (od 2. do 3. 

leta) pri likovni dejavnosti? 

 

c) Kako se otrok lahko izraža z novomedijskimi sredstvi pri likovni dejavnosti? 

 

 

7.3 OPIS RAZISKOVALNE METODE 

 

7.3.1 VZOREC OSEB 

 

Delo je potekalo v skupini od 8 do 10 otrok. Otroci so bili zaradi lažjega dela razvrščeni v 

skupine, dejavnost je bila izpeljana s pomočjo treh vzgojiteljic. Oblike dela so potekale tako 

individualno kot skupinsko. 

 

7.3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Uporabili smo deskriptivno metodo prikritega opazovanja z udeležbo. Opazovali smo likovno 

dejavnost z novomedijskimi sredstvi, jo sproti evalvirali in prek posnetkov analizirali ter 

opisali. Oblike dela so potekale tako individualno kot skupinsko. 

 



 

49 
 

Otroci so sodelovali v različnih likovnih dejavnostih, ki vključujejo uporabo novomedijskih 

sredstev. Vsa srečanja so zabeležena na filmu, vsako srečanje  smo snemali s privolitvijo 

staršev in vodstva vrtca. V dejavnosti sem sodelovala in jo vodila. Celotno raziskovanje je 

bilo sproti zabeleženo v refleksivni dnevnik raziskovanja. Za vsako srečanje je bila 

načrtovana priprava za dejavnost s področja umetnosti.  

 

Dejavnosti so bile štiri. Prvo srečanje je vključevalo uporabo tabličnega računalnika za 

izdelavo »selfija«. Tablico smo uporabili kot nadomestilo za fotoaparat. Drugo in tretje 

srečanje je vsebovalo izdelavo filma in fotografij. Tu smo uporabili fotoaparat in tablico. Na 

zadnjem srečanju so otroci uporabili tablični računalnik z zaslonom na dotik za risanje 

digitalnih risb s prsti na osnovi programa Slikar. Iz zapisov opazovanja in snemanja smo 

odgovorili na naslednja raziskovalna vprašanja:  

 

‒ Katere so pozitivne lastnosti uporabe novomedijskih sredstev?  

‒ Katera novomedijska sredstva so primerna za otroke te starosti?  

‒ Kako se otrok z novomedijskimi sredstvi lahko izraža? 

 

Za zaključno evalvacijo smo uporabili pregled posnetkov in fotografij ter dnevnik lastne 

samoevalvacije po vsaki dejavnosti. 

 

Kot pomoč pri raziskovanju smo uporabili posnetke dejavnosti na filmu, fotografije, ki so jih 

posneli otroci, filme, ki jih bodo posneli otroci, natise likovnih del otrok v barvni in črno-beli 

izvedbi, lastne zapiske dejavnosti, povezane z raziskovalnimi vprašanji, in refleksivni dnevnik 

raziskovanja.  

 

Za objavo fotografij v študijske namene je pridobljeno dovoljenje vodstva vrtca in staršev. 

Fotografije so dovoljene samo in zgolj v namen prikaza raziskovalnega rezultata.   
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Dejavnost uporabe tabličnega računalnika – izdelava »selfija«, po slovensko »sebka« 

 

PRIPRAVA DEJAVNOSTI 1 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI:                    

 

 

     LIKOVNO 

 

TEMA/VSEBINA:                   

 

 

    AVTOPORTRET, » SEBEK«, » SELFI« 

CILJI:      

          

 razvijanje motorike, 

 rokovanje s tabličnim računalnikom in 

 doživljanje in spoznavanje umetnosti. 

 

METODE DELA: 

 

 pogovor, 

 demonstracija, 

 metoda praktičnega dela in 

 lastna dejavnost. 
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OBLIKE DELA: 

 

 skupna, 

 skupinska in 

 individualna. 

 

UČNA SREDSTVA: 

 

 tablični računalnik. 

DEJAVNOSTI OTROK: 

            Otrok 

 doživlja in spoznava komunikacijo z novomedijskimi sredstvi, 

 opazuje postopek izdelave avtoportreta in 

 izdela avtoportret. 

 

VLOGA ODRASLEGA: 

 aktivno sodeluje pri pripravi na dejavnost, 

 demonstrira postopek, 

 otroke spodbuja k sodelovanju,  

 otroke motivira k lastnemu kreativnemu izražanju prek novega  medija in 

 se aktivno vključuje v dejavnost. 

 

METODIČNI POSTOPEK 

 

Otroke razdelim v dve skupini. S prvo skupino govorimo o avtoportretu, o slikanju samega 

sebe. Otrokom pokažem tablični računalnik. Demonstriram rokovanje s tabličnim 

računalnikom. Demonstriram postopek izdelave avtoportreta. Vsi skupaj ogledujemo, kako 

deluje, se o tem pogovarjamo, razlagamo. Ker je tablica samo ena, jo otroci uporabijo eden 

za drugim. Vsakega posebej spodbujam k dejavnosti in ga pohvalim, ko konča z dejavnostjo.  

Ogledamo si rezultate dejavnosti.  
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Otrokom je bila tema zelo všeč. Mislim, da je bila dobro zastavljena in je bila izziv tudi glede 

na starostno, razvojno obdobje. Za to obdobje je pomembno, da se otrok postopoma začne 

zavedati tudi okolice. Iz egoizma prehaja v socialno bitje. Najprej je bilo zanimivo to, da ima 

tablica zvočni efekt ob pritisku na digitalni sprožilec zaslonke digitalnega fotoaparata. Hip za 

tem se prikaže posnetek digitalne fotografije. Otroci so se prepoznavali, kar je povzročilo 

pravo razburjenje, ki ga je potrdil tudi kakšen vrisk. 

 

Vsi otroci so sodelovali, bili igrivi in lahko rečem, da celo prav razburjeni med samo uporabo 

do te mere, da se je dejavnost težko zaključila. Krožila sem s tablico od otroka do otroka in 

vsakega posebej nagovorila, vprašala, če želi poskusiti posneti fotografijo. Sodelovali so vsi. 

Deček, ki verbalno še ne komunicira tako dobro kot drugi, je z navdušenjem prikimaval. 

Deklica, ki je veljala za tiho in introvertirano, je bila navdušena nad dejavnostjo in je 

navdušeno  ponavljala: »Še, še!« Takoj, ko je zaključila z dejavnostjo, se je postavila v vrsto 

in se bila pripravljena celo prerivati. 

 

Tablični računalnik je bil samo eden, zato so morali otroci čakati v vrsti. Površina tabličnega 

računalnika je bila 11-palčna in na njej je bila zelo dobro vidna digitalna tipka, s pomočjo 

katere so izdelovali digitalne posnetke samih sebe. 

 

Začetna dejavnost 

To je bila odlična začetna dejavnost za nadaljnje dejavnosti.  

 

Zelo prijetna socialna igra temelji na likovni dejavnosti.  

Vse selfije otrok smo prelepili s folijo in na njih so lahko otroci z  obstojnimi flomastri risali 

in lepili pisane liste in nalepke, ki so jih poiskali v otroških revijah. Eden drugemu lahko 

lepšamo »selfi«. Pomaga vprašanje, kaj ima rada oseba s selfija, in drugi se trudijo poiskati 

tiste nalepke ali barve, ki  so otroku všeč. Vsak otrok nalepi ali nariše nekaj na avtoportret 

drugega otroka, kar je lastniku avtoportreta všeč. 

 

Zelo lepo so vidni odnosi v skupini in tako jih lahko izboljšujemo. Podobna igra je, ko vsak 

otrok obdeluje samo svoj avtoportret. Tako lahko vidimo njegov odnos do sebe. Se vidi 

lepega ali si ni najbolj všeč? Tudi tukaj lahko pripomoremo. 
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Slika 9: Dejavnost 1, fotografija 1 

 

A. je otrok mladih staršev. Deček je nežen. Ko začuti užaljenost ali mu je bila storjena 

krivica, se je pripravljen metati po tleh. Dečkova verbalna komunikacija je zelo slaba. Razlika 

v primerjavi z drugimi otroki je zelo velika. Zelo pogosto ne sliši navodil. V dejavnosti 

izdelave avtoportreta je slišal in sledil vsem navodilom. Ob pritisku na digitalni sprožilec se je 

sprožil tudi zvočni efekt, kar mu je bilo še posebej v veselje. Zelo motiviran za dejavnost je 

težko končal dejavnost. Deček je bledoličen, med dejavnostjo pa se je tako razburil, da je imel 

povsem rdeča lica. 

 

 

Slika 10: Dejavnost 1, fotografija 2 
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V. je zelo aktiven deček. Težko je pri miru, hitro menja dejavnosti. V tej dejavnosti je hitro 

osvojil navodila in bil zelo igriv skozi celo dejavnost. Dosegel je cilj, posnel je avtoportret. 

Na tem posnetku si je na glavo poveznil kapuco. 

 

 

Slika 11: Dejavnost 1, fotografija 3 

 

Ž. je gibalno in verbalno zelo spreten. Čeprav ni najstarejši, je v razvoju pred ostalimi otroki. 

Simpatičen, s smislom za humor in pravičnost. Zelo rad pomaga tako drugim otrokom kot 

odraslim. Na posnetku se smeji samemu sebi, ker je posnel 12 posnetkov zapovrstjo in je 

nenehno delalo škljoc, škljoc. 
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Slika 12: Dejavnost 1, fotografija 4 

 

Š. je zelo tiha, nežna, intovertirana deklica. Čeprav verbalno ni bila močna, ni imela težav s 

komunikacijo. V skupini so jo imeli radi in je bila toplo sprejeta. V tej dejavnosti je 

presenetila z željo po sodelovanju. Nenehno je stala poleg tabličnega računalnika, čakala na 

vrsto in tiho šepetala: »Še, še.« 

 

 

Slika 13: Dejavnost 1, fotografija 5 
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L. in S., verbalno močni, komunikativni deklici, zelo ekstravertirani. S. je pomagala L. pri 

izvedbi avtoportreta. Na posnetku sta obe presenečeni nad zvokovnim, učinkom ob pritisku na 

sprožilec. Prvič v življenju sta imeli stik s tabličnim računalnikom. 

 

 

 

Slika 14: Dejavnost 1, fotografija 6 

 

Pred dejavnostjo smo govorili, kako se lahko počutimo. Lahko smo žalostni, veseli, hudi ali 

presenečeni. Na posnetku S. in Ž. S. pozorno opazuje sprožilec, za njo Ž. kaže presenečenje. 
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Slika 15: Dejavnost 1, fotografija 7 

 

E., za njim Ž., ki bi mu želel pomagati pri dejavnosti. E. je odprt in komunikativen, dejavnost 

opravi suvereno. Naredi več posnetkov. Tablični računalnik pokaže posnetek takoj po pritisku 

na sprožilec. E. to zelo zabava, vsakič čaka, da se spet vidi. 

 

 

Slika 16: Dejavnost 1, fotografija 8 

 

L. je deklica z drobnim glasom, zelo komunikativna in igriva. Dejavnost jo zelo zabava in je 

zelo vesela, ko vidi sebe na ekranu. Zabavno se ji zdi, da sta na njenem posnetku še V. in Ž. 
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Zelo suvereno je naredila več posnetkov. Za njo stojita V. in  Ž., ki zbrano spremljata 

dejavnost in čakata, če bo tudi pri L. naredilo »škljoc«. 

 

 

Slika 17: Dejavnost 1, fotografija 9 

 

A. je deklica, ki je imela malce gibalnih težav, ker je bila predolgo nošena. Ker pa je zelo 

vztrajna in karakterno močna, je s lastnim delom in željo, da bo vse sama, vse nadoknadila. 

Ta dejavnost jo je tako prevzela, da je na vsakem posnetku iz same prevzetosti in 

koncentracije kazala jezik. Cilj je dosegla večkrat, posnetkov je naredila več. Tudi njej je bila 

všeč glasovna spremljava ob pritisku na sprožilec. 
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Slika 18: Dejavnost 1, fotografija 10 

 

Ž., zelo komunikativna in prijetna deklica, ki zelo rada sodeluje pri različnih dejavnostih. Pri 

novostih postane nekoliko nečimrna. Pri tej dejavnosti so jo drugi prehitevali in se je počutila 

odrinjeno, zato sprva sploh ni želela sodelovati. Po določenemu času, čeprav še vedno 

nekoliko čemerna, se je približala. Na moje povabilo je vseeno poskusila narediti posnetek. 

Na posnetku je kljub čemernosti v kotičkih ust viden blag nasmeh, ko je naredilo »škljoc«. 

 

 

Slika 19: Dejavnost 1, fotografija 11 
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L. je komunikativna, odprta deklica, ki si je zapomnila izraz »selfi«. Na posnetku ravno izreče 

besedo. Cilj je dosegla brez težav, naredila je več posnetkov. Na posnetkih si je zelo všeč.  

 

 

Slika 20: Dejavnost 1, fotografija 12 

 

Skupinski avtoportret. L. pritiska na sprožilec. Tablični računalnik ji pomaga držati še L., ki 

bi tudi želela pritiskati na sprožilec. Ž. in T. sta v ozadju in zbrano spremljata, kaj se dogaja. 

Vsi so navdušeni nad zvočnim učinkom.  

 

ANALIZA DEJAVNOSTI 

 

Otroci so brez težav počakali na vrsto. Dejavnost je bila kratka, zato so kazali zanimanje še 

naprej. Dejavnost smo ponovili na njihovo željo. Med pogovorom o avtoportretu in 

fotografiranju samega sebe sem bila pozorna na strokovne izraze. Takšno strokovno 

izrazoslovje se mi zdi za to starostno skupino zahtevno. Opazila sem, da so se otroci v večini, 

ker izraza v samem začetku izvedbe dejavnosti niso poznali, prek opazovanja naučili in 

smiselno povezali izraze »selfi«, fotografiranje samega sebe in avtoportret. Zmožni so bili 

razlikovati med fotografiranjem sebe in drugih. Ogledali smo si naše »selfije«, otroci so na 

fotografiji prepoznali sebe in druge. 
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Dejavnost uporabe fotoaparata - fotografiranje gibanja 

 

PRIPRAVA DEJAVNOSTI 2 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI:                    

 

 

     LIKOVNO 

 

TEMA/VSEBINA:                   

 

 

   FOTOGRAFIJA   gibanja (risanje z lučjo) 

 

CILJI:                

           

 razvijanje motorike, 

 rokovanje s fotoaparatom in 

 razvijanje opazovanja. 

 

METODE DELA: 

 pogovor, 

 demonstracija in 

 metoda praktičnega dela. 

OBLIKE DELA: 

 

 skupna, 

 skupinska in 

 individualna. 
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UČNA SREDSTVA: 

 fotoaparat na stojalu, 

 LED-luči in 

 svetlobne paličice. 

DEJAVNOSTI OTROK: 

            Otrok 

 spozna posamezno umetnostno zvrst, 

 opazuje dejavnost in jo izvaja, 

 ustvarjalno sodeluje pri dejavnosti. 

VLOGA ODRASLEGA: 

 aktivno sodelujepri pripravi na dejavnost, 

 govori in razlaga o risanju z lučmi in o uporabi fotoaparata, 

 demonstrirapostopek, 

 otroke spodbuja k sodelovanju,  

 otroke motivira k lastnemu kreativnemu izražanju prek novega  medija in 

 se aktivno vključuje v dejavnost. 

 

METODIČNI POSTOPEK 

 

Otroke razdelim v dve skupini. S prvo skupino otrok odidemo v manjši temnejši prostor za 

izvedbo dejavnosti. Tam otroke ponovno razdelim v skupine po 3. Gibanje bo risba po zraku 

s svetlečimi paličicami. Fotoaparat je na stojalu v višini otrokovega pogleda. Otroci se eden 

za drugim menjajo pri snemanju fotografij. Otrok fotograf fotografira druga dva, ki rišeta po 

zraku s svetlečimi paličicami. Vsakega posebej spodbujam k dejavnosti in ga pohvalim, ko 

konča. Ogledamo si rezultate dejavnosti: fotografije na fotoaparatu. 

 

Dejavnost, fotografiranje risanja z lučmi, je bila primerna za to starost. Otroci so bili vsi 

sposobni rokovati s fotoaparatom in posneti z njim fotografije. Fotoaparat je bil pritrjen na 

stojalo, zato ga ni bilo treba držati, kar bi bilo mogoče težko za to starostno obdobje. Veliki 

fotoaparati z objektivi so za otroke nerodni za rokovanje. Za posnetek je bil potreben samo 

pritisk na sprožilec, kar pa sem menila, da je za to starostno obdobje premalo. Dejavnost sem 
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obogatila z uporabo majhnih LED-luči in svetlobnih paličic, ki so  za otroke vznemirljiva 

sredstva. Predhodna motivacijska dejavnost je bila pripoved o čarovnijah in o tem, kako se 

čara. Otroci so se sami spomnili pesmice Čičke čačke črne mačke, ki so se jo učili v vrtcu. 

Pogovor je se je nadaljeval tudi, kako naj bi čarovnija izgledala. Čarovnija se sveti in kadi in 

žari in skače in se tudi kuha. Vse to je bilo ugotovljeno med pogovorom. Poiskali smo temen  

prostor, kjer nas je čakal pripravljen fotoaparat, in pričeli smo z dejavnostjo. Mislim, da je 

bilo samo čaranje z lučmi v temi bolj razburljivo od fotografiranja, po ogledu posnetkov pa so 

otroci prepoznali svoje gibe. Spomnili so se, da so krožili in mahali po zraku, in celo tega, kaj 

so peli ali govorili zraven. Ta dejavnost je bila izziv za otroke, saj so bili deležni drugačnega 

pogleda na gibanje. Najprej kot izvajalci gibanja, potem kot snemalci gibanja in nazadnje kot 

opazovalci sebe z več zornih kotov. Iz sebe ven in od zunaj na sebe. Menim, da je to zelo 

močna izkušnja. Nekateri otroci se bojijo teme. Pričakovala sem, da se ne bodo vsi izkazali. 

Presenečena sem bila nad tem, ker so se najbolj tihi in mirni razživeli vse do vriskanja. Deček, 

ki nikoli ni rad pel, je mahal z lučko po zraku in zapel celo pesmico Čičke čačke, za katero 

sploh nismo vedeli, da jo pozna. Najbolj tiha in nežna deklica je bila tako navdušena nad 

dejavnostjo, da je želela neprestano fotografirati. Zraven je tiho govorila: »Še, še.« Otroci, za 

katere je bilo pričakovati, da bodo povsem predani dejavnosti, so (ker je bil nov prostor) vse 

pregledali, prebrskali in nekateri niso kazali zanimanja za fotografijo. Vsak otrok pa je zelo 

rad »čaral«, risal, mahal z lučjo po zraku. Po kasnejšem ogledu posnetkov so se zadovoljno 

smejali in celo spominjali dejavnosti. 
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Slika 21: Dejavnost 2, fotografija 1 

»E. zapel pesmico in močno mahal.« 

 

 

Slika 22: Dejavnost 2, fotografija 2 

Ž.: »Čarovnija gre  gori doli.« 

 



 

65 
 

 

Slika 23: Dejavnost 2, fotografija 3 

M.: »Takole se čara!« 

 

 

Slika 24, Dejavnost 2, fotografija 4 

A.: »Kar z obema rokama, takole počasi.« 
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Slika 25, Dejavnost 2, fotografija 5 

A.: »Kar z obema rokama, takole na hitro.« 

 

 

Slika 26, Dejavnost 2, fotografija 6 

T. in A. peli pesmico »Čičke čačke«. 
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Slika 27, Dejavnost 2, fotografija 7 

M. in L.: »Majhna čarovnija in velika čarovnija.« 

 

 

Slika 28, Dejavnost 2, fotografija 8 

T. in L.: »Mešamo, mešamo, čaramo, čaramo, gori, doli, naokoli.« 
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Slika 29, Dejavnost 2, fotografija 9 

T. in L., obe deklici sta se naenkrat uskladili. 

 

 

Slika 30, Dejavnost 2, fotografija 10 

V. je delal zelo enakomerne ritmične kroge. 
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Slika 31, Dejavnost 2, fotografija 11 

V. in S. opazujeta luči v rokah. 

 

 

Slika 32, Dejavnost 2, fotografija 12 

Ž. in E. pojeta in plešeta kot čarovnika. 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

 

V tej dejavnosti so sodelovali vsi otroci. Veliko zanimanje za dejavnost so pokazali otroci, ki 

so drugače bolj introvertirani, bolj tihi od drugih. Otroci so dobro razumeli navodila in jim 

sledili. Poseben dejavnik presenečenja so odigrale svetleče paličice, ki so jih otroci uporabili 

kot pisalo po zraku. Tu so bili še posebno ustvarjalni. Ta sijoča, dodatna dejavnost je 

pripomogla, da so otroci dlje zdržali v dejavnosti svetlobnega risanja in lažje počakali na 

glavno dejavnost, na fotografiranje svetlobne dejavnosti. Vsak otrok je zmogel narediti 

posnetek dejavnosti na fotoaparat. Mnogi se niso ustavili zgolj pri enem posnetku, temveč so 

želeli dejavnost ponavljati in nadaljevati. Presenečenje in veselje je bilo prisotno tudi ob 

ponovnem pregledu fotografij. 
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Dejavnost uporabe fotoaparata v vlogi  kamere – snemanje gibalnih dejavnosti otrok 

 

PRIPRAVA DEJAVNOSTI 3 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI:                    

 

 

     LIKOVNA DEJAVNOST    

TEMA/VSEBINA:                   

 

     FILM  

CILJI:                

 

 rokovanje s fotoaparatom in tabličnim računalnikom, 

 spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,  

 doživljanje in spoznavanje komunikacije z novomedijskimi sredstvi. 

METODE DELA: 

 

 pogovor, 

 demonstracija in 

 metoda praktičnega dela. 

OBLIKE DELA: 

 

 skupna in 

 individualna. 
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UČNA SREDSTVA: 

 

 tablični računalnik v funkciji kamere in 

 kompaktni fotoaparat v funkciji kamere. 

DEJAVNOSTI OTROK: 

            Otrok: 

 posnema prijatelje pri dejavnostih v vrtcu in 

 sodeluje z odraslim pri videosnemanju. 

VLOGA ODRASLEGA: 

 

 aktivno sodeluje pri pripravi na dejavnost, 

 govori in razlaga o filmu,  

 demonstrira postopek, 

 otroke spodbuja k sodelovanju in  

 se aktivno vključuje v dejavnost. 

 

METODIČNI POSTOPEK  

 

Otroke razdelimo v dve skupini. Prva skupina otrok bo snemala film, druga skupina otrok bo 

snemana. Individualno vsakemu otroku, ki bo snemal, predstavim nov likovni medij, tablični 

računalnik, in kako se z njim rokuje. Vse otroke v skupini seznanim z dejavnostjo, ki bo 

potekala. Njihovo pozornost preusmerim na dejavnost, ki jo bodo snemali. Tablični 

računalnik je samo eden. Otroci se menjajo. Otrok je v dejavnosti nekaj časa, potem ga 

zamenja naslednji.  
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Mislim, da je bila ta dejavnost najzahtevnejša med vsemi. Izbrana sta bila dva snemalca, 

deček Ž. in deklica A. Preveč dejavnosti hkrati je lahko moteče za tako majhne otroke. Včasih 

zaradi pomanjkanja pozornosti ni izpeljana niti ena dejavnost, namesto da bi bile vse.  

Snemali smo dvakrat dve različni dejavnosti. Enkrat dva posnetka skupine otrok, ki plešejo, in 

drugič posnetek skupine otrok, ki pripovedujejo kratko zgodbico. Otroci so imeli toliko dela z 

dejavnostmi, ki niso zajemale novih medijev, da sploh niso opazili snemalcev. Če pa so jih 

opazili, se niso pustili motiti. Snemalca sta snemala dejavnosti, vendar sta oba vseeno 

sodelovala v drugih dejavnostih. Ž. se je na primer sukal s kamero na tabličnem računalniku 

vred, ko smo plesali »bela lilija«, medtem ko je deklica A. povešala kamero v kompaktnem 

fotoaparatu, ker je vmes tako intenzivno poslušala, kaj govorim, in gledala grimase na obrazu. 

Oba filma sta posneta in oba sta zelo smešna. Iz vsega skupaj sem naredila filmski kolaž in 

kmalu si ga bomo ogledali s starši, da se bomo še enkrat nasmejali.  

 

 

Slika 33: Dejavnost 3, fotografija 1 
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

 

Dejavnost je potekala gladko, vsi otroci so sodelovali. Ker je bil na voljo samo en tablični 

računalnik za snemanje dejavnosti, smo uporabili še majhen kompaktni fotoaparat, s katerim 

je otrok lahko rokoval. Določili smo dva snemalca. Eden je rokoval s tabličnim računalnikom, 

drugi z majhnim kompaktnim fotoaparatom. Drugi otroci so bili usmerjeni v  prosto 

dejavnost. Vse otroške filmske posnetke sem zlepila v kolažni film in ga predvajala otrokom. 

Njihov odziv je bil zelo dober. 
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Dejavnost risanja s prsti po tabličnem računalniku v programu Risar 

 

PRIPRAVA DEJAVNOSTI 4 

 

PODROČJE DEJAVNOSTI:                    

 

     LIKOVNO PODROČJE 

TEMA/VSEBINA:                   

 

RISANJE V PROGRAMU »FREE DRAW« 

CILJI:                

 

 razvijanje motorike, 

 rokovanje s tabličnim računalnikom, 

 doživljanje, spoznavanje umetnosti in 

 prosto risanje z novim medijem. 

METODE DELA: 

 

 pogovor, 

 demonstracija in 

 metoda praktičnega dela. 

OBLIKE DELA: 

 

 individualna. 
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UČNA SREDSTVA: 

 

 tablični računalnik. 

DEJAVNOSTI OTROK: 

 

 otrok prosto riše, slika s prsti. 

 

VLOGA ODRASLEGA 

 

 aktivno sodeluje pri pripravi na dejavnost, 

 demonstrira postopek, 

 otroke spodbuja pri dejavnosti in 

 otroke motivira k lastnemu kreativnemu izražanju prek novega  medija 

 

METODIČNI POSTOPEK 

 

Vsi otroci v skupini so sodelovali v dejavnosti. Delo je potekalo individualno. Posameznemu 

otroku sem predstavila program risanja na tabličnem računalniku. Otrok je bil odmaknjen od 

skupine in je imel dovolj časa za prosto ustvarjanje. Otroku so se predstavile vse možnosti 

izbire pri likovnem ustvarjanju na tabličnem računalniku. Otroka sem spodbujala k 

samostojni izbiri likovnih medijev v programu. Ko je dejavnost končal, je to sporočil sam in 

izdelek se je posnel. Kasneje smo izdelke natisnili in predstavili na majhni otroški razstavi. 

 

 

To je najboljša dejavnost z uporabo novih medijev za otroke, seveda samo v primeru, da je 

dejavnost vodena. Tovrstna dejavnost, ki vključuje likovno dejavnost, ne more škoditi. V tem 

obdobju se otroci spoznavajo z različnimi dejavnostmi in različnimi materiali. Pogosto se 

pojavi odpor do materialov. S tem mislim na dotik, stik z barvo ali snovjo, ki ga nekateri 

otroci ne prenesejo. Nekateri otroci ne zdržijo občutka blata, gline ali barve na rokah. 
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Nekateri ne prenesejo, če se dotikajo hrane. Nekateri otroci se ne želijo dotikati določenega 

papirja ali blaga, krede. S časom pri večini to povsem izzveni, nekateri pa za to potrebujejo 

malo več časa. Pri tabličnem računalniku je likovna dejavnost podobna slikanju s prsti, vendar 

namesto ene barve, ki jo je treba nenehno nanašati na prste, je možnosti neskončno. Tu se 

otrokom, ki ne marajo prstnih barv ali gline, ne porodi noben odpor, saj so povsem čisti, samo 

videti je, kot bi pacali. Menjajo lahko vse od tankih črt do vodnih balonov z barvo, ki jih s 

prsti mečejo po površini tabličnega računalnika in jih mame v resničnem življenju zagotovo 

ne bi dovolile. 

 

Otroci so si s to dejavnostjo  preprosto dali duška. Poskušali so vse mogoče možnosti. Vse, 

kar je bilo na voljo, je bilo dovoljeno. Lahko so barvali čez ali brisali, vendar se podlaga ni 

strgala. Lahko so uporabili štampiljke, flomastre, bleščice, sploh ni bilo konca možnosti. 

Nekateri otroci niso hoteli prenehati z dejavnostjo. Ta digitalna likovna dela pa niso samo za 

ogled, lahko jih uporabimo kot začetno dejavnost za nadaljnje dejavnosti. Te dejavnosti pa so 

lahko od sitotiska, tiska na blago, ki pelje do kasnejše izdelave torb, vrečk, blazinic, do 

potiskov majic, skodelic in nalepk, ki jih spet lahko lepimo kot kolaž na steklo, pleksi 

površine ali kovinska vrata. Spet se odpira nešteto možnosti ustvarjanja za otroke s pomočjo 

novih medijev. 

 

 

 

Slika 34: Digitalni risar kot orodje  
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Risba 1: Dejavnost 4, risba 1     
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Risba 2: Dejavnost 4, risba 2 
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Risba 3: Dejavnost 4, risba 3 
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Risba 4: Dejavnost 4, risba 4 
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Risba 5: Dejavnost 4, risba 5 
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Risba 6: Dejavnost 4, risba 6 
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Risba 7: Dejavnost 4, risba 7  
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ANALIZA DEJAVNOSTI 

 

Dejavnost je bila zelo preprosta in zelo kreativna. Otroci so povsem suvereno ustvarjali in se 

zabavali. Ogromno možnosti sploh niso izkoristili. Nova izkušnja puščanja sledi po zaslonu 

na dotik jih je prevzela. Ta dejavnost je zagotovo ena od boljših. Presenečena sem bila nad 

tem, kako so otroci izbirali barve. V tem obdobju po Vrliču (2001) otrokom barva ni tako 

pomembna, v tej dejavnosti se pokaže drugače. Otroci so natanko vedeli, katero barvo hočejo 

in kdaj jo želijo zamenjati, prav tako z medijem. Nad dejavnostjo, odzivom otrok in rezultati 

sem bila zelo navdušena. 

 

 

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Vse pripravljene dejavnosti so temeljile na uporabi različnih medijev. Otroci so spoznavali 

uporabo fotoaparata in tabličnega računalnika. Predstavljene so jim bile različne funkcije 

posameznega medija. Otroci so videli uporabo fotoaparata v vlogi fotoaparata in v vlogi 

kamere ter uporabo tabličnega računalnika v vlogi kamere, fotoaparata in risalne podlage. 

Otroci so bili starosti od dveh do treh let. Dejavnosti so bile zanje primerno skrbno 

načrtovane. S pomočjo dejavnosti smo odgovarjali na tri raziskovalna vprašanja. 

 

 Katere so pozitivne lastnosti uporabe novomedijskih sredstev v obdobju zgodnjega 

otroštva pri likovni dejavnosti? 

 

V tem starostnem obdobju lahko govorimo o pozitivnih lastnostih  novih medijev. Raziskave 

so pokazale, da tako majhni otroci niso obremenjeni s socialnimi omrežji, ker jih niti ne 

uporabljajo. To je dejavnost starejših otrok, mladine, ki preko socialnih omrežij komunicirajo 

z vrstniki. Na medmrežju se pojavi največ zlorab prav med mladostniki. Za otroke stare od 

dveh do treh let v slovenskem prostoru ni zabeleženo, da bi imeli svoj spletni profil. Za to 

starost so vodene dejavnosti z novimi mediji lahko pozitivne. To obdobje v njihovem razvoju 

zaznamuje prehod od neverbalizacije k verbalizaciji, od egoizma k socialnemu bitju, hkrati pa 

je to obdobje tudi zelo vizualno in čutno.  
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Pri majhnih otrocih, ki so mlajši od pet let in še ne znajo brati je težje odpraviti nepravilnosti z 

vidom. Otroka je težko prisiliti, da vzraja dlje kot 20 minut s prevezo na očesu. Metoda z 

uporabo novega medija (tabličnega računalnika), se je izkazala za zelo učinkovito. Po mnenju 

E. Oblaka (Oblak po Dakinu), lahko s pomočjo primernih interaktivnih igric otrok izboljša 

simptom lenega očesa v zelo kratkem času. Motivacija do igre je večja kot odpor do pokritega 

očesa. Otrok lahko zdrži zelo dolgo v tej dejavnosti. Otrok aktivno sodeluje v igrici medtem, 

ko oko aktivno izostruje, fokusira digitalne slike, ki jih prenaša, dotika ali »pobira« v igrici.  

Zelo pozitivna lastnost predvsem tabličnega računalnika je tudi čistost. Veliko je otrok v tej 

starosti ima težave z dotikanjem različnih materialov kot so npr.: barve, glina, testo, blato in 

hrana. S pomočjo tabličnega računalnika lahko takšni otroci ustvarjajo se dotikajo ekrana 

brez, da bi bili umazani. Seveda mora vsak otrok pridobiti taktilne sposobnosti in imeti 

izkušnjo različnih materialov vendar s pomočjo tabličnega računalnika je prehod v dotikanje 

realnega materiala veliko blažji. 

 

 Katera novomedijska sredstva so primerna za otroke zgodnjega otroštva (od 2. do 3. 

leta) pri likovni dejavnosti? 

 

V samih dejavnostih je otroke najbolj radostilo prepoznavanje sebe in prijateljev, opazovanje 

sprememb na obrazih in v okolju ter spremljanje postopkov izvedbe, ki so jih morali in želeli 

ponoviti tudi sami. Zaradi kratkotrajnosti dejavnosti koncentracija otrokom ni popustila in bi 

lahko zdržali tudi dlje od načrtovanega. Poskusili so se rokovati s fotoaparatom in tabličnim 

računalnikom, kar naj bi bila domena odraslih. Zdelo se jim je imenitno, hkrati pa so 

opazovali sebe, svoj obraz in svoje prijatelje, kar so sprejemali zelo pozitivno. Sklepam, da je 

to posledica egoizma, ki s prehodom v naslednja starostna obdobja počasi bledi. Otroci so 

zelo dobro opazovali izraze na obrazu in znali točno povedati, kakšno je razpoloženje osebe 

na fotografiji. Veselili so se ob gledanju posnetkov in se prepoznavali, kar je delovalo zelo 

povezujoče in igrivo. O primernosti novomedijskega sredstva menim, da je tablični računalnik 

daleč pred drugimi. Tablični računalnik je dovolj kompakten in velik. Nima nobenih motečih, 

štrlečih tipk, ki bi se jih dalo izpuliti in nenazadnje se pri uporabi uporabljajo prsti in dotik 

dlani, kar tako majhni otroci zagotovo znajo. 
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 Kako se otrok lahko izraža z novomedijskimi sredstvi pri likovni dejavnosti? 

 

Najprimernejše novomedijsko sredstvo je tablični računalnik z ustvarjalno aplikacijo. 

Nekateri otroci so bili prvič v stiku z ekranom na dotik, nekateri so, po izjavah staršev, že 

kdaj uporabili aplikacijo na pametnem telefonu v družbi staršev. Prva izkušnja z ekranom na 

dotik jih je povsem prevzela. Toliko kreativnih možnosti se je ponujalo za uporabo, da otroci 

niso hoteli prekiniti z dejavnostjo. V njej je šlo resnično za otrokovo izražanje. Vse si je izbral 

sam, barvo, obliko, izrazni medij, če temu lahko tako rečem in določil čas dejavnosti. Pri 

fotografiranju in snemanju je bilo potrebno počakati na ogled rezultata (likovnega dela), in 

zadoščenje ni prišlo isti hip. Pri risanju po ekranu na dotik pa se je tisti hip, ko se je otrok 

dotaknil ekrana, pojavila barvna packa, črta ali digitalna bleščica. Za vsako packo, črto in 

bleščico se je pojavilo še več variant in povzročila čisto navdušenje. Toliko možnosti izbire, 

tolikšen nabor različnih ustvarjalnih možnosti je otroke še posebej motiviralo za izražanje s 

tabličnim računalnikom. 
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9 SKLEP 

 

Digitalizacija, kibernetični svet in novi mediji, vse to so stvari o katerih starejše generacije 

nismo razmišljale. Naše vrednote so se odražale na drugačen način. Generacijam, ki prihajajo, 

pa ne smemo zavirati napredka in jih zadrževati pri razvoju, saj so te generacije digitalne 

generacije. Novi mediji niso ne dobri in ne slabi, vse je odvisno od uporabnika, posameznika. 

Pomembno je, da poudarimo pozitivne stvari in otroke seznanimo z uporabo in posledicami 

uporabe novih medijev. Razvoj sodobne tehnologije je tako hiter, da še ni bilo moč raziskati 

vseh pozitivnih in negativnih vplivov. 

 

Pomembno je podpirati otroke in jih vzgajati v prepoznavanju estetike in kvalitete, ki v 

poplavi novodobne pop kulture izgubljata bitko s komercialnim kičem.  

 

Leta 1998 je na simpoziju v Tokiju na Japonskem mlada ženska dejala: » Pred dnevi je 

zapadlo veliko snega in spomnim se kako smo se kot otroci igrali v snegu. Pogledala sem 

skozi okno in nobene sledi v snegu ni bilo nikjer!«  vir: 

http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/Transforming%20Education/international/dickinson

_tokyo.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/Transforming%20Education/international/dickinson_tokyo.htm
http://education.jhu.edu/PD/newhorizons/Transforming%20Education/international/dickinson_tokyo.htm
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