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POVZETEK 

Dejstvo, da pisalo pušča sled, prek lastne izkušnje kmalu ugotovi tudi otrok. Črta, 

ki jo ustvari, je rezultat njegovega dela. Ker je otrok željen raziskovanja, raziskuje 

in razvija svoje sposobnosti. Njegovo izražanje se zato ne zaključi s črto na 

papirju, ampak se nadaljuje z odkrivanjem novega. Kompleksni proces, ki ga 

ponujajo različna likovna področja, otroku omogoča različne elemente iz okolja 

povezati v – zanj novo – smiselno celoto. Zato je otrokovo likovno izražanje veliko 

več kot le izdelek, je vpogled v njegovo dojemanje sveta, razmišljanje in čutenje 

(Lowenfeld, Brittain, 1947). 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na specifičen segment 

likovnega razvoja predšolskega otroka, tj. na njegove sposobnosti transformacije 

tridimenzionalnih objektov v dvodimenzionalno formo in obratno. Likovni razvoj 

je naraven, a je pri tem ključnega pomena spodbudno okolje, ki otroku omogoča 

raznolike (likovne) izkušnje, ki mu bodo zagotovile pester nabor ugotovitev, 

znanja in izzivov. Premišljena priprava učnega okolja z uporabo različnih likovnih 

področij je tisto, kar pri otroku spodbudi procese razmišljanja in ga obogati z 

novim znanjem. Sama sem se osredotočila na najbolj zastopano področje, 

risanje, in na videz povsem nasprotno, kiparjenje. Izpostavila sem značilnosti 

obeh likovnih področij in nato poiskala njuna stičišča.  

Risanje od otroka zahteva dvodimenzionalno upodabljanje tridimenzionalnega 

sveta, medtem ko ima otrok pri kiparjenju možnost občutiti materijo. Ravno ta 

razlika pa omogoča medsebojno dopolnjevanje.  

Želela sem poudariti spontanost in fleksibilnost, ki jo umetnost ima. Prizadevala 

sem si predstaviti proces pedagoškega dela, ko otroci svobodno odkrivajo likovni 

material in predvsem samega sebe.  
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SUMMARY 

A child in his early years, soon realizes the fact, that a pen leaves a trail. He 

learns that the created line is a result of his work. His knowledge is created 

through the transformation of previous experiences. As a child has a desire to 

explore, through exploration he learns and develops his skills.  His expression is 

therefore, not limited by a line on a piece of paper, but he continues to seek new 

ways and that is how he discovers new learnings. The complex process by 

offering different artistic fields, allows children to connect various elements of the 

environment into a new – for him – meaningful whole. Therefore, the child's 

artistic expression is much more than just a product, it is an insight into his 

perception of the world, thinking and feeling (Lowenfeld, Brittain, 1947). 

In the theoretical part of the thesis, I focused on a specific segment of the artistic 

development of pre-school children – it is their ability to transform three-

dimensional objects in a two-dimensional form, and vice versa. Art is a natural 

development, but it is crucial that the environment is supportive and that it allows 

the child a variety of (art) experiences, which will provide a wide range of new 

challenges, findings and knowledge. Meaningful and careful preparation of the 

learning environment, through the use of various artistic fields, is crucial for the 

child’s process of thinking and his enrichment of new knowledge.   

I focused on the most represented art area in preschools, drawing and seemingly 

the contrary, sculpturing. I highlighted the characteristics of both art fields and 

found their connections. Drawing of the child requires a two-dimensional imaging 

of a three-dimensional world, while children in sculpturing get the opportunity of 

feeling the matter. It is the differences between drawing and sculpturing that 

complement each other. I wanted to emphasize the spontaneity and flexibility that 

art has. I have endeavored to present the process of teaching, where children 

have opted a free and spontaneous process, where they discover the artistic 

material presented to them and at the same time allow them, as individuals, to 

express their abilities and creativity in our society.  
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1. UVOD 

Povezava, dopolnjevanje in vplivi med različnima izraznima področjema je le 

eden izmed razlogov, zakaj sem se odločila, raziskati sinergijo med risbo in kipom 

v predšolskem obdobju.  

Likovna umetnost kot medij, ki otroku omogoča možnost izražanja, doživljanja, 

raziskovanja in ustvarjanja (Bahovec et al., 1999), vsestransko vpliva na 

uravnotežen razvoj otroka. Sodobne pedagoške smernice na področju likovnosti 

namenjajo poseben poudarek celostnemu razvoju predšolskega otroka na 

različnih likovnih področjih, katerega ključen naj ne bi bil končni izdelek, ki bi 

ugodil estetskim standardom staršev in vzgojiteljev, temveč je bistveno bolj 

pomemben ustvarjalni proces (Bahovec et al., 1999). V svojem diplomskem delu 

sem si prizadevala, poudariti bistvenost procesa, ne le teoretično, ampak 

spoznanja vključiti v dejansko delo z otroki. 

Znanje, ki ga pridobiva otrok na tak način, se na določen način odrazi v likovnem 

razvoju slehernega posameznika. Vse od faze čečkanja, pri čemer otrok 

preizkuša grobomotorične gibe, do obdobja, ko otrok s svojimi prezentacijami 

upodablja svet, takšnega, kot ga sam razume. 

Značilnost, enotna celotnemu področju likovne umetnosti, je prostorsko 

oblikovanje. Risanje pri tem predstavlja temeljno izhodišče likovnih panog in od 

izvajalca zahteva tranzicijo videnega, tridimenzionalnega sveta na 

dvodimenzionalno ploskev, papir (Muhovič, 2015), takšen prenos pa od otroka 

zahteva stalno prilagajanje (Belamarić, 1986). Razsežnost tretje dimenzije, za 

katero otrok pri risanju išče rešitve oziroma linearne prilagoditve, mu je pri 

kiparjenju zaradi mase kiparskega materiala neposredno omogočena. Različni 

kiparski materiali, npr. glina, že sami po sebi zagotavljajo tretjo dimenzijo in pri 

otroku spodbujajo ustvarjanje neke prostorske forme (Belamarić, 1986). Aktivno 

doživljanje, opazovanje in ustvarjanje vpliva na izkušnje predšolskega otroka, ki 

so vir novega znanja; odrasli pa so tisti, ki mu nudijo priložnosti za pridobivanje 

izkušenj, ki bodo posledično otroka obogatile z znanjem. 

Tudi sama sem se v empiričnem delu svojega diplomskega dela osredotočila na 

dejavnost, ki osredinja proces. Zanimalo me je predvsem, kakšen vpliv imata na 
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otrokov likovni odziv usmerjeno opazovanje in poglobljeno razmišljanje o 

tridimenzionalnem svetu, ko se otrok sooči z risarsko in kiparsko izkušnjo 

oblikovanja enakega objekta. 
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. LIKOVNA UMETNOST V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Likovna umetnost v predšolskem obdobju je posledica otrokove prirojene 

potrebe, s katero si pomaga razumeti sebe in svojo okolico. »Otroška likovnost 

ni preprost odraz psiholoških parametrov njihovega razvoja, niti izraz neke 

vrojene estetske potrebe, marveč razvojno orodje in kognitivna nuja« (Muhovič, 

1990; str. 13). Zato mora odrasli likovno izražanje otroka razumeti kot potrebo 

oziroma medij, ki spremlja razvoj njegovih kognitivnih sposobnosti in pripomore 

k njegovemu lažjemu razumevanju prostorskih, socialnih in drugih relacij 

(razmerij in odnosov) (Bračun, Podobnik; 2010). 

Butina likovno oblikovanje opredeljuje kot urejanje in oblikovanje vidnega in 

tipnega prostora, pri čemer zagovarja tezo: »Dojeti prostor je za otroka velika in 

nujna razvojna naloga« (1993; str. 4). 

Likovnost ima pomembno vlogo pri otrokovem raziskovanju sveta, kar poudarjajo 

mnogi tuji kot tudi domači avtorji. Lowenfeld in Brittain (1947) poudarjata, da ima 

otrok lastno potrebo po iskanju pomena in vzrokov, ki si jih predšolski otrok razloži 

s svojimi teorijami; te so posledica njegovih doživetij in asociacij. Veliko takšnih 

odgovorov se izoblikuje prav s pomočjo likovnega izražanja. Da je likovno 

izražanje otroka nujno, poudarja ena pomembnejših pedagoginj pedagoškega 

koncepta Reggio Emilia Carla Rinaldi (2006). Ona meni, da reševanje problemov 

pri predšolskem otroku s pomočjo likovnega področja omogoča kreativno 

dekodiranje, kar posledično vpliva na njegov kognitivni razvoj. Takšnega vpliva 

se morajo zavedati vsi strokovni delavci v pedagoškem pristopu Reggio Emilia, 

kjer delujejo vsi enotno. Trudijo se otroku zagotoviti raznolik spekter izkušenj, pri 

tem veliko raziskujejo tako otroci kot tudi odrasli. Otrokom je v okviru tega 

pedagoškega programa na voljo spoznavanje sveta v najširši obliki prek 

raznolikega slikanja, izdelovanja skulptur, igre s sencami, izdelovanja kolažev, 

dramske igre, glasbe in drugih (Edwards, Gandini in Forman, 1998).  

Lowenfeld in Brittain (1947) likovni umetnosti dajeta še večjo težo. Po njunih 

besedah likovno izražanje ne predstavlja le intelektualnega razvoja 

posameznika, ampak nudi otroku uravnoteženost med intelektualnim in 
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čustvenim razvojem. Zdi se, da namenjamo slednjemu premalo pozornosti, kajti 

v današnji družbi dajemo večji poudarek zunanji, popolni podobi kot 

osebnostnemu zadovoljstvu.  

Podobno tezo zagovarjata tudi slovenska avtorja Jontesova (2007) in Vrlič 

(2001). Likovno izražanje utemeljujeta prek dvoje funkcije: prek vpliva na otrokov 

kognitivni razvoj in prek otrokove možnosti za razvoj ustvarjalne, kritične in 

razmišljujoče osebnosti. Kljub pomenu likovnosti, ki jo ta ima pri otrokovem 

celostnem razvoju, v izobraževalnem sistemu še vedno velja za eno izmed 

stranskih oziroma manj pomembnih področij.  

Otrok prek likovnega izražanja spontano kaže svoje razumevanje, ki nam ga 

najverjetneje sicer ne bi sporočil, zaradi česar Belamarićeva (1986) likovnemu 

področju pripisuje funkcijo ključnega medija. Zato otroškega likovnega izražanja 

ne moremo enačiti z likovno umetnostjo. Temelj izražanja v predšolskem obdobju 

je, da vsi otroci po svetu uporabljajo iste oziroma podobne sheme. Iz tega razloga 

se ima likovno izražanje za pojem človeškosti, značilnosti človeške vrste, čeprav 

lahko tudi otroška risba doseže visoke estetske učinke (Butina, 1993). 

Da se pri likovnem ustvarjanju odraža prirojen čut za likovni red in razvija 

privzgojen čut za lepo, omenjata italijanski pedagoški koncept Reggio Emilia in 

Kurikulum za vrtce (1999), ki velja za dokument, ki je uokviril koncept in sistem 

predšolske vzgoje slovenskih vrtcev. Tako Reggio Emilia kot Kurikulum za vrtce 

poskušata spodbujati otrokov celostni razvoj, zato naj ne bi bil ključni cilj končni 

izdelek, ki bi ugodil estetskim standardom staršev in vzgojiteljev, temveč je 

bistveno bolj pomemben ustvarjalni proces. Žal dejanske smernice slovenskega 

kurikuluma niso vedno uresničene. V vrtcih se še vedno izvaja likovna dejavnost, 

ki otroku ne omogoča ustvarjalnega procesa. Vzgojitelj naj bi otroka premišljeno 

osredotočil na določeno vsebino in smiselno predvidel sredstva, ki bodo 

zagotovila otroku optimalno izražanje, ter mu pri tem popolnoma prepustil 

avtonomijo pri izrazni formi (Podobnik, Bračun Sova, 2010), kar pomeni, da mora 

pedagog dobro poznati značilnosti likovnega ustvarjanja otroka v predšolskem 

obdobju.   

Pri vplivu likovne umetnosti ne smemo spregledati pomembne vloge odraslega, 

ki mora dopustiti otroku divergentno mišljenje, s katerim se otrok uči in raziskuje 
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(Hall, Lamb; 1986); le na tak način se bo otrok razvijal v kreativno in kompetentno 

osebnost (Rinaldi, 2006). Otroške likovne stvaritve, nastale v okolju, ki je 

občutljivo in spodbuja individualni likovni razvoj, odražajo dejansko sposobnost 

otroka in njegov odnos do odkrivanja, raziskovanja in ustvarjanja (Jontes, 2007). 

Ključnega pomena je, da vzgojitelj ne postavlja svojih interesov pred interese 

otroka, ampak da mu je pripravljen prisluhniti in se od njega prav tako učiti 

(Rinaldi, 2006).  

Ustvarjalna dejavnost, ki izhaja iz otrokovih interesov, po mnenju Ceppi in Zinija 

(2003) otroku nudi igrati vlogo protagonista v spoznavnem procesu in vlogo 

interpreta. Znanje se tako gradi s kombinacijo refleksije in revizije, s čimer se 

strinjata tudi avtorja knjige Creative and Mental Growth, Lowenfeld in Brittain 

(1947). Proces risanja, slikanja, gradnje in oblikovanja otroku omogoča sestaviti 

različne elemente njegovega okolja in tako ustvariti nekaj novega, pri čemer lahko 

že raznolikost materiala in dejavnosti obogatijo otroka z novimi izkušnjami. Torej 

raziskovanje z različnimi materiali in pripomočki omogoča otroku ustvarjanje 

novega znanja. Lowenfeld in Brittain (1947) navajata, da je za ustvarjanje in 

kreativnost najboljša priprava ustvarjanje samo.  

Pestra izbira materiala in tehnik pri otroku vpliva na učenje, vendar Vrlič (2001) 

opozarja na prevladujočo naklonjenost vzgojiteljev dvema likovnima področjema, 

risanju ter sikanju. Njegove ugotovitve potrjujejo tudi rezultati poznejših raziskav, 

ki so bile izvedene na slovenskem območju (Š. Primožič, 2011; S. Sobočan, 

2013; E. Eržen, 2013; A. Šekli, 2014). Po rezultatih teh raziskav lahko sklepamo, 

da imajo otroci v slovenskih vrtcih preredko možnost pridobivanja izkušenj z 

raznolikimi, otroku novimi materiali in tehnikami. Seveda pa pestrosti izkušenj 

nikakor ni mogoče zagotoviti zgolj z neobičajnimi likovnimi tehnikami in 

nenavadnimi postopki, ampak ima pomembno vlogo zasnova vsebin, ki jih 

izvedemo z običajnimi likovnimi tehnikami, a otroka vendarle postavljajo pred 

določen kognitivni konflikt (Podobnik, Bračun; 2010).    
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2.2. FAZE LIKOVNEGA RAZVOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA 

2.2.1. ZAČETKI SAMOIZRAŽANJA: FAZA ČEČKANJA  

Gre za najzgodnejše obdobje, ki se pojavi z otrokovimi prvimi likovnimi 

izkušnjami, torej med prvim in drugim letom starosti, in traja približno do četrtega 

leta. Prve linearne tvorbe, ki nastajajo v tej fazi, Pogačnik Tolčič, Vipotnik in 

Jernejec (1986) imenujejo motorična igra ali gibalne sledi. Otrokove čačke v tej 

fazi ne predstavljajo nobenega predmeta ali osebe v njegovem okolju, saj nastaja 

brez zavestnega namena. Otrok s tem pridobiva aktivne gibalne izkušnje, kar je 

ena izmed prvih dejavnosti, ki mu daje možnost izražanja (Lowenfeld, Brittain, 

1947). 

Avtorja knjige Creative and Menthal Growth (1947) v fazi čečkanja opozarjata na 

dejstvo, da je ta oblika izražanja v percepciji odraslih pogosto podcenjena. Prav 

čečkanje in s tem manipulacija z materialom otroku namreč omogoča sproščene 

gibalne izkušnje, ki puščajo tudi vizualno sled, in so za njegov razvoj ključne. Pri 

otroku takšne izkušnje sprožajo ugodje (Lowenfeld, Brittain, 1947). Treba mu je 

pustiti popolno svobodo pri manipuliranju, saj so prve gibalne sledi, ki jih otrok 

ustvarja, zgolj naključne, a ključne za njegov razvoj. Iz tega sledi zadovoljstvo in 

navdušenje, da njegovi gibi in pritiski puščajo sled. Otroka ta dosežek motivira za 

nadaljnjo manipulacijo oziroma risanje, pri čemer se risarsko razvija (Matthews, 

2003). 

Faza čečkanja se pojavlja pri vseh otrocih in je odraz psihološkega ter 

fiziološkega razvoja. Naravno je, da otrok čečka, za kar večinoma otrok ne 

potrebuje dodatne motivacije, le spodbudno okolje, ki bo otroku nudilo ustrezen 

material, s katerim bo imel možnost manipulirati (Lowenfeld, Brittain, 1947).  

Fazo čečkanja V. Lowenfeld, W. Lambert Brittain (1947) in R. Kellogg (1970) 

razdelijo na: 

 nenadzorovano čečkanje, 

 nadzorovano čečkanje, 

 poimenovanje čačk. 
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Nenadzorovano čečkanje 

V zgodnji fazi čečkanja sled na listu variira v vse smeri. Otrok na tej stopnji še 

nima dobro razvite fine motorike, zaradi česar so najbolj vidne sledi 

grobomotoričnih gibov (Lowenfeld, Brittain, 1947) ali – kot navajata Tolčič in 

Smiljanović - Čolanović (1977) – so odraz otrokovih mišic. Otroku v tem obdobju 

še ne moremo določiti dominantne roke, saj je značilno, da drži svinčnik enkrat v 

levi in drugič v desni roki (Tolčič, Smiljanović - Čolanović, 1977). Z roko energično 

tapka po podlagi, kroži po površini in riše neenakomerne črte (Tomšič Čerkez, 

Podobnik, 2015). 

Nadzorovano čečkanje 

Ko otrok odkrije, da so sledi, ki jih pušča pisalo, rezultat njegovega dela, preide v 

obdobje nadzorovanega čečkanja. Vizualna kontrola, koordinacija med roko in 

očesom je zanj zelo pomembna, saj otrok spozna, da ima njegovo delo rezultat. 

Pri otroku se razvije koordinacija med očesom in roko oziroma med vizualnim in 

motoričnim razvojem. Namen čečkanja ni risanje, temveč otrokov nadzor, ki ga 

ima nad svojo roko (Lowenfeld, Brittain, 1947). 

To pritegne otrokovo zanimanje (Tolčič, Smiljanović - Čolanović, 1977), nad novo 

odkritim znanjem je navdušen (Lowenfeld, Brittain, 1947). Učinek, ki ga ima 

takšno odkritje, pa je po besedah Tolčiča in Čolanovićeve (1977) spodbuda za 

risalno dejavnost. Otrok zaradi notranje motivacije in zadovoljstva nad dosežkom 

ponavlja gibe, pri tem pa je ključno okolje, ki mu takšne izkušnje nudi (Lowenfeld, 

Brittain, 1947). Če otrok na tej stopnji riše s pisalom, ki ne pušča sledi, to opazi 

in izrazi jasno željo po zamenjavi z delujočim (Barefelt, 1987; Matthews, 2003). 

Otrok na stopnji nadzorovanega čečkanja navadno riše neprekinjeno, vodoravne 

in navpične črte, kroge. Redko je opaziti, da otrok riše majhne, ponavljajoče 

oblike in točke, kajti takšno dejanje zahteva dvig pisala od podlage (Lowenfeld, 

Brittain, 1947). Njegova pozornost ni stalno usmerjena le v list papirja. Med 

procesom je otrokov pogled lahko usmerjen v okolico, vendar preverja, ali je 

pisalo še vedno na papirju (Matthews, 2003). 

Poimenovanje čačk 

Otrok začne na svoji risbi poimenovati predmete ali osebe (npr. to sem jaz), 

čeprav jih na sliki ni moč prepoznati. V svojih čačkah išče nek smisel (Butina, 
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1993). Poimenovanje risbe je najvišja oblika čečkanja in je kazalnik, da se je 

otrokovo mišljenje nadgradilo. Njegovo mišljenje je iz kinestetičnega razmišljanja, 

pri katerem se je otrok zadovoljil z gibom, prešlo na stopnjo domišljijskega 

razmišljanja in predstavljanja. Otrok pri tem razvije osnovo za vizualni spomin (V. 

Lowenfeld, W. Lambert Brittain, 1947). 

2.2.2. PRVE REPREZENTACIJE: PREDSHEMATSKA FAZA  

Pojavi se približno med četrtim in sedmim letom (Lowenfeld, Brittain, 1947). Otrok 

odkriva podobnost med svojo prezentacijo in določenim predmetom ter narisano 

oziroma upodobljeno tudi poimenuje. Pojavljata se simbolično slikovito 

upodabljanje in značilna naključna risba (Toličič, Smiljanić - Čolanović, 1977). 

Kljub temu da otrok pove, kaj bo upodobil, se narisano v veliki meri razlikuje od 

tega, kar nam je pred tem povedal. 

V tem obdobju se razvijajo prezentacije, ki so v sinergiji z objekti. Ko otrok 

postane zmožen risanja lastnih predstav, pri čemer narisani objekt predstavlja 

konkreten objekt, začne drugače dojemati vizualni svet. Sledi, ki jih je znal risati 

že v fazi čečkanja, začne razvrščati v specifične odnose (Lowenfeld, Brittain, 

1947). Prav otrokova potreba po iskanju odgovorov na vprašanja in po 

raziskovanju mu omogoča razvoj. Risbe otroka na predshematski stopnji še ne 

prikazujejo sveta realistično, ampak na način, kot ga pozna sam. Likovno 

izražanje v tem obdobju je spontano, neomejevalno, raziskovalno in 

nepredvidljivo (Duh, Vrlič, 2003).  

V začetnem obdobju te razvojne stopnje otrok še ne ponazarja prostora, zato so 

figure postavljene v specifično prostorsko organizacijo: lebdijo v zraku. V tretjem 

letu so upodobljeni predmeti razvrščeni brez reda po celotnem papirju, v približno 

šestem letu starosti pa začne otrok upoštevati tudi razdaljo in globino (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004) – v risbi se pojavi talna linija. Prostor, ki ga otrok upodobi 

v risbi, je večinoma izmišljen. Kot središče risbe največkrat uporabi sebe 

(Lowenfeld, Brittain, 1947). V risbi pa med seboj povezuje tudi dele, ki sicer niso 

skupaj. Toličič in Čolanović (1977) takšno upodabljanje imenujeta simbolično 

risanje. 
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2.2.3. FAZA INTELEKTUALNEGA REALIZMA 

Otrok v tem obdobju, ki ga nekateri avtorji imenujejo intelektualni realizem, stalno 

raziskuje in išče nove koncepte. Zato se njegovi reprezentativni simboli hitro 

spreminjajo (Lowenfeld, Brittain, 1947). Otrok pri risanju prevaja svoje videnje na 

list papirja, kar predstavlja sposobnost prevajanja tridimenzionalnosti na 

dvodimenzionalni format, obenem pa odrasli pri tem lahko spremljamo otrokov 

čustveni odnos, razmišljanje in razumevanje. Zato lahko v tem obdobju 

zasledimo pri enem otroku veliko število upodobljenih variacij istega objekta. 

Sčasoma se bodo reprezentacije razvile v nek vzorec oziroma shemo, ki bo okoli 

sedmega leta starosti trdno zasidrana v otroku (prav tam).  

2.3. LIKOVNA PODROČJA 

Likovna umetnost se izraža skozi različna likovna področja, ki jih predvideva tudi 

Kurikulum za vrtce (1999).  

Glavna področja, kot jih opredeljuje Vrlič (2001), so: 

 risanje, 

 slikanje, 

 kiparstvo (plastično oblikovanje), 

 grafika, 

 oblikovanje prostora, 

 likovno vrednotenje (pedagoško delo). 

 

V predšolski vzgoji uporaba likovnih področij v primerjavi s šolskim učnim 

načrtom ni tako natančno določena. Vzgojitelj mora pri načrtovanju likovne 

dejavnosti predvsem upoštevati izrazne sposobnosti otrok v določenem 

starostnem obdobju, obenem pa jim ponuditi raznolike izkušnje. Pri tem je glavni 

namen vzgojitelja, ponuditi otroku neposredno izkušnjo z različnim materialom in 

mu zagotoviti raziskovanje, usmerjeno na proces in na njegovo doživljanje 

(Ceppi, Zini; 2003).  

Različne likovne tehnike od izvajalca zahtevajo uporabo raznovrstnega materiala 

in pestre načine njegove uporabe. Vendar je pri tem pomembno, da vzgojitelj 

premišljeno predvidi primerno likovno področje in uporabi likovni material, saj ima 
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lahko neprimerna oziroma neprilagojena tehnika (preveč ali premalo zahtevna) 

negativne posledice. V nasprotju s tem uporaba primernega materiala pripomore 

k učinkovitosti likovnega izražanja v predšolskem obdobju. 

V nadaljevanju se osredotočam na dve likovni področji, ki sta predstavljali tudi 

temelj moje raziskave v empiričnem delu: risanje in kiparstvo. Predstavljam tudi 

posamezne likovne elemente, ki so za ti področji ključni. 

2.3.1. RISANJE 

Risanje je v najzgodnejšem obdobju najpomembnejše področje likovnega 

izražanja (Jontes, 2007; Toličič in Smiljanić - Čolanović 1977; Vrlič, 2001). 

Vendar pri tem ne smemo zapostavljati ostalih likovnih področij (Vrlič, 2001). 

Raznolik material in različne izkušnje so otroku lahko v pomoč pri vzpostavljanju 

novih idej (Lowenfeld, Brittain, 1947). 

Otrok se z različnimi oblikami risanja srečuje dejansko vsak dan. Pomembno je, 

da ima ob tem možnost izkušenj z različnimi materiali (risala) in formati (risarske 

podlage), saj mu na ta način omogočimo najrazličnejše izkušnje in nove 

priložnosti za raziskovanje. Uporaba risarskih orodij že v obdobju čečkanja pri 

otroku vpliva na koordinacijo med vizualnim in motoričnim področjem. Lowenfeld 

in Brittain (1947) primerjata faze likovnega razvoja celo z različnimi motoričnimi 

dosežki. Vendar pa v procesu likovnega razvoja, predvsem pri risanju s 

svinčnikom, v primerjavi z ostalimi likovnimi področji, svinčnik omogoča natančno 

konstrukcijsko upodobitev in ekspresivno izražanje (Jontes, 2007).  

Otrok si z risanjem razlaga svet, ki ga obdaja, spoznava prostorske odnose in 

vizualne značilnosti posameznih objektov, okolja (Vrlič, 2001). Risba nam 

omogoča vpogled v otrokovo doseženo stopnjo razvoja in obenem služi tudi kot 

evalvacijsko sredstvo (Jontes, 2007) 

Ključnega pomena v predšolskem obdobju je risanje, ki v ospredje postavlja 

ustvarjalni proces, prilagojen otrokovemu razvoju. Od otroka zahteva, da 

tridimenzionalne izkušnje pretvori v dvodimenzionalno podobo (prav tam), pri 

čemer si pri razreševanju problema pomaga s kreativnostjo (Rinaldi, 2006). 

Jontesova (2007) otroške risbe razdeli na dve fazi, in sicer glede na otrokov 

razvoj. V prvi fazi, fazi ekspresije, otrok izraža svoje zaznave z določenim 



11 

 

objektom ali fenomenom, s katerim se sooča, v drugi pa objekt že upodobi (prav 

tam).  

Točka 

S točko je mogoče upodobiti stvarne značilnosti ali ekspresijo, kar je mogoče 

opaziti tudi pri izražanju predšolskega otroka. Pri stvarnosti otrok s točkami 

ponazarja npr. snežinke, pri ekspresiji pa lahko sklop gosto narisanih točk 

predstavlja ritem, neko daljše, ponavljajoče dogajanje, lahko pa ponazarja 

prekinitev, prekinjanje dogajanja. Takšne točke se lahko spremenijo v kratke 

črtice, saj otrok s silo tapka z risalom na podlago (Belamarić, 1986; Jontes, 2007).  

Črta 

Risarska orodja omogočajo otroku ustvarjanje najrazličnejših črt: ravnih, 

lomljenih, krivulj, debelih, tankih, navpičnih, vodoravnih, poševnih, kratkih, dolgih, 

geometrijskih, prostoročnih, prekinjenih, neprekinjenih. Otrok mora imeti možnost 

risati črte vseh možnih oblik (Vrlič, 2001). 

Pri risanju otrok sprva spontano ustvarja črte s krožnimi gibi. Nepravilna krožna 

oblika pa je tudi prva zaključena oblika, ki jo otrok nariše. Krog, kot prva 

zaključena oblika, ki jo otrok pozna, je lahko element za vsak objekt, ki ga otrok 

nariše (Matthews, 2003). Risanje ravne črte zahteva večjo koncentracijo in 

nadzor nad roko. Zato se ravna črta pojavi nekoliko pozneje. Z ravno črto, ki jo 

otrok nariše, odkrije novo dimenzijo – prostor (Lowenfeld, Brittain; 1947). 

Ploskev 

Vrlič ploskev deli na temeljno ploskev in ploskovne like (Vrlič, 2001). Pomembno 

je, da otroku omogočimo izražanje na različne vrste risarskih podlag, in mu s tem 

zagotovimo različne izkušnje. Avtor (prav tam) ploskovne like razdeli na 

geometrijske in svobodne. Upodabljanje geometrijskih likov od otroka zahteva še 

višjo stopnjo koncentracije, kot je potrebna za risanje ravne črte (Vrlič, 2001).  

Ko otrok usvoji nek lik, lahko ta oblika predstavlja več različnih objektov 

(Belamarić, 1986). Pri tem sam raziskuje in se uči risati različne like, brez vodenja 

odraslih, ki bi ob učenju risanja, likovni razvoj otroku le upočasnili (prav tam). 

Belamarićeva v svojem razmišljanju prikazuje tudi primer, ko otrok upodablja 

objekte zelo abstraktno (Belamarić, 1986, str. 44; slika 32 – jata ptic iz kvadratov). 
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2.3.2. KIPARJENJE 

Kiparstvo se od dvodimenzionalnih likovnih področij razlikuje po ustvarjanju 

volumna, tridimenzionalnih oblik v prostoru (Muhovič, 2015). 

Kiparsko področje, zlasti uporaba gline, ima v predšolskem obdobju na področju 

likovne umetnosti posebno vlogo (Belamarić, 1986; Clough, 1996). Zaradi svoje 

snovnosti in mase omogoča otrokom raziskovanje tridimenzionalne oblike, 

prostora, teksture, teže in strukture. Otrok ima ob rokovanju z glino izkušnjo z 

mehkim, gnetljivim materialom, ki ga je mogoče členiti, odvzemati, dodajati, 

oblikovati in preoblikovati (Muhovič, 2015). Otroku omogoča rokovanje z maso, s 

tretjo dimenzijo, kjer ima možnost uporabe mišic in prstov na drugačen način, kot 

se uporabljajo pri dvodimenzionalnih likovnih področjih (Lowenfeld, Brittain, 

1947), predvsem pa izražanje z različnimi kiparskimi materiali s tretjo dimenzijo 

v predšolskem obdobju spodbuja nov način razmišljanja (prav tam). Glina je le 

eden izmed mnogih materialov, ki se uporabljajo v vrtcu, vendar je 

nenadomestljiva. Belamarićeva (1986) trdi, da otrok ob stiku z glino pokaže 

takojšen interes in navdušenje nad materialom, katerega začne nemudoma 

raziskovati.  

Da je glina nenadomestljiv material v predšolskem obdobju, potrjuje tudi izkušnja 

Belamarićeve (1986), ko je glina pozitivno vplivala na otroke, ki se v risanju niso 

znašli najbolje, in so bili zaradi tega pod pritiskom, posledično zadržani. Ko so 

otroci prišli v stik z glino, so se začeli zavedati svojih sposobnosti, pridobili 

samozavest. Napredek se je pozneje odražal tudi v risbah.  

Tako Belamarićeva (1986) kot Clough (1996) opozarjata, da je glina medij, ki 

pomaga otroku z oblikovanjem razumeti celo nekatere risarske fenomene in 

značilnosti, saj lahko edino pri kiparstvu namesto vida uporabimo tipno čutilo in 

umetnino otipamo (Vrlič, 2001). V otroški risbi iščemo koncepte, oblike, pri glini 

pa te koncepte vidimo v stalnem spreminjanju načinov reprezentacij in v sami 

reprezentaciji (Lowenfeld, Brittain, 1964).  

Plastičnost kot glavna lastnost gline otroku omogoča v procesu modeliranja 

stalno spreminjanje. Medtem ko lahko otrok pri oblikovanju gline dodaja ali 

odvzema posamezne dele in spreminja obliko in položaj, pri risbi najpogosteje 

poseže po upodobitvi objekta le z enega zornega kota (prav tam). 
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Kljub pozitivnim dejavnikom gline pa mora vzgojitelj vedeti, v kakšnem kontekstu 

jo bo ponudil otrokom, kaj lahko od materiala pričakuje in kaj lahko otroci z njo 

dosežejo. Lowenfeld in Brittain (1964) predlagata, da naj bo material uporabljen 

le, če dosega svoj namen, za kar bo uporabljen. »Izbran material naj bo primeren 

tipu ekspresije« (Lowenfeld, Brittain, 1964, str. 165). To pomeni, da gline ne 

uporabimo takrat, ko otroku z drugim materialom zagotovimo boljšo izkušnjo.  

Otrokovo modeliranje razkriva njegovo razmišljanje. Avtorji zagovarjajo mnenje, 

da bi bilo nesmiselno in za otroka neugodno, če bi odrasli želel preusmeriti otroka 

iz ene metode kiparjenja v drugo (Lowenfeld, Brittain, 1986). 

Belamarićeva (1986) ter Lowenfeld in Brittain (1986) opažajo pri kiparjenju dva 

različna načina izražanja, ki sta opisana v nadaljevanju. 

Celostno oblikovanje, analitična metoda 

Pri tej metodi otrok kipari iz kepe gline oziroma celote, iz katere nato vleče 

pomembne dele. Takšno ustvarjanje naj bi nakazovalo na koncept celote, pri 

katerem so podrobnosti večinoma nejasne. Takšen način razmišljanja naj bi bil 

psihološko enak opazovanju predmetov, čeprav v tem starostnem obdobju 

zavestno opazovanje ni aplikativno. Značilnost celostnega ustvarjanja je, da če 

odstranimo določen element pri oblikovanem simbolu, le-ta izgubi svojo 

namembnost. (Lowenfeld, Brittain, 1986). 

Sestavljanje oblik, sintetična metoda 

Otrok pri tej metodi združuje, sestavlja posamezne dele v celoto. Značilni so 

detajli, ki jih otrok spaja v različne odnose. Otrok s tem načinom ustvarjanja 

sestavlja sintezo svojih dosedanjih izkušenj in doživljanj. Njegov način 

razmišljanja ne izhaja iz opazovanja, temveč iz njegovega razmišljanja, 

nevizualnih zaznav (Lowenfeld, Brittain, 1986). 

2.4. SINERGIJA MED RISANJEM IN KIPARJENJEM 

Likovni področji risanje in kiparjenje se med seboj dopolnjujeta (Belamarić, 1947). 

Prva od otroka zahteva, da tridimenzionalne izkušnje pretvori v 

dvodimenzionalno podobo (Jontes, 2007), medtem ko mu prostorska oblika 

pomaga razumeti oblike in jim da smisel (Belamarić 1986). Otroci so pri 
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raziskovanju zakonitosti prostora, kot jim ga ponuja glina, neodvisni in se 

zanašajo na lastno vedenje (Podobnik, 2002). 

Možno je, da otrok pri kiparski izkušnji ne izkoristi tretje dimenzije, kot bi jo lahko. 

Otrok takrat oblikuje glino na enak način, kot bi z njo risal. Na ravnino polaga 

elemente, ki jih je oblikoval iz gline (Belamarić, 1968). 

Lowenfeld in Brittain (1964) ter Belamarićeva (1968) ugotavljajo, da se pri glini 

pojavljajo enake karakteristike kot pri risanju. Otrok izdeluje, oblikuje glino na 

enak način, kot bi to napravil pri risbi (Belamarić 1986). Elementi, ki jih otrok 

uporabi pri ustvarjanju z glino, imajo lahko enak pomen kot določeni likovni 

elementi pri risbi.  

Belamarićeva (1986, str. 23) trdi, da: 

 ima valj (svaljek) pri kiparjenju enak pomen kot črta v risbi, 

 kroglica enakega kot krog, 

 ploščico primerja s kvadratom oziroma krogom (tj. sklenjeno črto, ki tvori 

ploskev), 

 neoblikovan kos gline enači s poudarjeno maso v risbi (sklop gostih črt). 

 

Muhovič (2015) navaja, da človek dojema prostor kot nekaj, kar ga »obdaja« in 

»vsebuje«, in je temeljni pogoj za materialni svet. Prostor, ki ga dojemamo, lahko 

likovno upodobimo dvodimenzionalno ali tridimenzionalno. Upodobitev figure ali 

drugega prostorskega objekta je za otroka zahtevna spretnost, pri kateri je treba 

prostorsko globino in tri dimenzije prenesti na dve dimenziji, tj. najpogosteje na 

list papirja. Otrok pri upodabljanju uporablja rešitve, ki so kazalniki njegovega 

razumevanja in dojemanja sveta okoli njega. Pri kiparskem modeliranju pa je 

poudarek na prostorskosti oziroma tretji dimenziji (Muhovič, 2015), ki pri otroku 

poglobljeno razvija občutek za prostor in globino.  

Sinergija med izpostavljenima likovnima področjema se kaže v različnih razvojnih 

fazah. Lowenfeld in Brittain (1964) faze kiparskega likovnega razvoja vzporejata 

s fazami pri risarskem izražanju. Omenjena avtorja primerjata otrokovo udarjanje 

in tolčenje po glini brez jasnega namena s fazo nenadzorovanega čečkanja. 

Naslednja faza, ki je pri risanju imenovana faza nadzorovanega čečkanja, se v 

kiparstvu odraža kot izdelovanje kupčkov, kepic, kroglic, kačic in različnih zavitih 
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oblik brez nekega specifičnega namena upodobitve predmeta. Ko pa otrok kos 

gline poimenuje, na primer nakaže, da je avto, letalo, takrat se pri njem procesi 

razmišljanja spremenijo. Na risarskem področju bi to fazo uvrstili v tretjo fazo, tj. 

poimenovanje čačk. Oblikovane kiparske tvorbe nimajo izrazito prepoznavne 

podobe, a otroka asociirajo na določen objekt, iz česar izvira tudi njegovo 

poimenovanje. 

Ko otrok v predšolskem obdobju odkrije neko novo obliko, jo uporabi pri likovnem 

izražanju. Značilno je, da otrok nove oblike ne uporabi zgolj pri enem likovnem 

področju, temveč lahko pri vseh likovnih področjih (Belamarić, 1986). V 

predshematskem obdobju sta risanje in kiparjenje področji, ki se med seboj 

dopolnjujeta in otroku omogočata prenos znanja iz enega področja v drugo. Otrok 

pri risanju išče rešitve, kako na ravnino upodobiti tridimenzionalno figuro, pri 

kiparjenju izdela dejansko obliko, ki pa jo lahko zaradi narave gline stalno 

spreminja (Lowenfeld, Brittain; 1964). 

Med tem ko mlajši otrok upodobi le njemu v dani situaciji ključne dele, otrok pri 

starosti od četrtega do petega leta iz gline oblikuje že bistveno bolj zapletene 

prostorske tvorbe in se veliko ukvarja tudi s podrobnostmi. Enako velja pri risanju, 

pri čemer oblika objekta postaja vse bolj prepoznavna. Pri obeh področjih se otrok 

vedno bolj približuje realnosti, svojemu izdelku dodaja značaj (Belamarić, 1986). 

Gre tudi za obdobje, ko se otrok začne soočati s problemom upodabljanja globine 

na dvodimenzionalni površini, česar se loteva s svojevrstnim prilagajanjem.  

Otrok lahko tako pri glini kot pri risanju kaže naklonjenost do miniature in 

natančne izvedbe. Takšni izdelki so majhni pri obeh likovnih področjih, kjer je 

značilno, da se otrok ukvarja predvsem s podrobnostmi (Belamarić, 1986). 
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3. EMPIRIČNI DEL, PEDAGOŠKI DEL 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se ukvarjala z likovnim razvojem 

otroka, predvsem sem se osredotočila na likovni področji risanja in kiparjenja v 

predšolskem obdobju. Ugotavljala sem, ali navedeni likovni področji vplivata ena 

na drugo, ter kako. 

Pri empiričnemu delu diplomskega dela sem se pri izvedbi dejavnosti želela v čim 

večji meri približati pedagoškemu pristopu Reggio Emilia, kot ga opisujejo Carlia 

Rinaldi (2006), Loris Malaguzzi in Vea Vecci v projektu 100 jezikov otrok (1996).  

3.1. CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V raziskavi sem želela ugotoviti vpliv kiparske izkušnje na otrokovo risbo, v kakšni 

relaciji sta in kakšna odstopanja v formi se bodo pojavila v ustvarjalnem procesu.  

V skladu s postavljenimi cilji sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV 1: Kako bo otrokova kiparska izkušnja vplivala na njegovo risarsko 

prezentacijo? 

RV 2: V katerih segmentih se bosta razlikovali risba pred kiparskim oblikovanjem 

in po njem? 

RV 3: Katerim likovnim zakonitostim bo sledil otrok v treh različnih likovnih 

izkušnjah? 

RV 5: Pri kateri risarski izkušnji bo otrok uporabil več domišljije.  

RV 6: Katera dva izdelka bosta imela več stičnih točk (risba 1/risba 2; risba 1/kip; 

risba 2/kip). 

3.2. VZOREC 

Dejavnost sem izvedla v Zasebnem vrtcu Metulj v Ljubljani. Raziskovalni vzorec 

je bil izbran namensko, in sicer iz starostno homogenega oddelka. Otroci so bili 

stari od pet do šest let. V vzorec je bilo vključenih osem otrok, od tega štirje dečki 

in štiri deklice. Raziskovanje je potekalo individualno v treh zaporednih tednih. 
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3.3. POTEK RAZISKAVE 

Ob prvem srečanju sem otroke povabila v krog tja, kjer so navadno potekali 

jutranji krogi in drugi pogovori znotraj skupine. Na tla sem položila kip in poleg 

njega natisnjeno fotografijo kipa. Kip in fotografijo so otroci primerjali med seboj. 

Soočili so se z razliko med dvodimenzionalno in tridimenzionalno zaznavo. 

Sledila je prva risarska izkušnja. Risanje je potekalo v likovnem kotičku. 

Dejavnost je potekala individualno. Otrok je dobil navodilo, da naj nariše izbrano 

plastično figuro in tako tridimenzionalno obliko prenese v dvodimenzionalno, na 

list papirja. 

Naslednji teden je otrok dobil isto plastično figuro, a jo je upodobil z drugimi 

likovnimi sredstvi, v drugem likovnem področju. Otroci so iz gline izdelovali žival, 

kakršno so prejšnji teden risali. Otrok je ob pomoči z risbo ustvaril iz gline 

tridimenzionalno figuro. Otrok je nato teden dni po kiparski izkušnji spet narisal 

živalsko figuro, a tokrat brez vizualne podpore. 

3.4. POTEK UČNEGA PROCESA Z ANALIZO  

3.4.1. DEČEK 1  

 

Slika 1: Deček 1 riše 

Prva risarska izkušnja  

Otrok opazuje plastično figuro psa in glasno razmišlja: »Lažje ga bom takole 

naredil, postrani.« Psa začne risati pri repu psa in nadaljuje z risanjem ušes, 

glave ne zaključi. Med koncem repa in glavo pusti prazen prostor; svoje risanje 
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komentira: »Tole (hrbet) bom naredil tako, da povežem rep in ušesa.« Nato za 

trenutek obstane. »Bom najprej glavo od uspodi naredil, jo je težko nardit. Dodi 

mi gre lažje (Dodi je otrokova najljubša igrača, ki jo ima stalno v svoji bližini).« 

Narisanemu psu doda dve nogi. Nato plastično figurico prime v roko, jo podrobno 

opazuje in boža s prsti. »Rep mora izgledat lepše, tele črne mehke dlake mu 

moram nardit. Ker to so take mehke dlake.« Ko zaključi z risanjem dlak, spet tipa 

plastično figuro po trupu in repu. »Dve nogi sem naredil, ampak ma štiri noge. 

Mu bom še dve naredil.« Ko otrok zaključi z risanjem nog, pove, da je risba 

zaključena. 

 

Slika 2: Deček 1, prva risba 

Kiparska izkušnja 

Pri kiparjenju začne z izdelovanjem iz celote. Valja glino, ki jo ima pred seboj na 

mizi. »Nikoli še nisem izdeloval kužka. Moj načrt mi bo pomagal.« Natančno 

opazuje risbo in figuro. 

 »Moram izmeriti na kužku (plastična figura), da bo moj kip toliko velik.« 
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Slika 3: Deček 1 meri glino 

Otrok se spontano začne pogovarjati s seboj: »Ampak če želim, da bo kuža stal, 

moram pa še enkrat začet.« Otrok zgnete glino in jo oblikuje v kroglo. »Mal 

moram še premislt, kako se kužka naredi. Želim narediti točno takega kužka, kot 

je ta. Čakaj, ampak lahko takole pritisnem, pa se bo poznal odtis.« 

 

 

Slika 4: Deček 1 odtiskuje figuro v glino 

»Bom naredil takole raje hrbet.« Otrok postavi kos gline pokonci in začne s 

tridimenzionalnim oblikovanjem.  

Nato izdelek položi vodoravno, v ležeči položaj na mizo in trga kose gline ter jih 

dodaja na trup psa. Figura s tem pridobiva prostornino. Otrok spaja različne 

elemente v celoto, kar je značilno za sintetično metodo izražanja. 
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Slika 5: Deček 1 spaja kose gline v celoto 

Otrok med ustvarjanjem pove: »Ravn za dons sem si želel biti kipar. To mi je 

všeč. Bi bil vsak dan kipar in bi doma ustvarjal in bi potem v vrtec na razstavo 

prinesel. Veš, fajn je, če imaš glino. Ni pa fajn, če je nimaš. Potrebujem še mal 

gline za repka, ki bo iz kroglic.« Otrok izdela pet kroglic iz gline, ki so različnih 

velikosti. Največjo kroglico pritrdi na figuro; kroglice pritrjuje po velikosti od 

največje do najmanjše. »Ne poznam druzga načina, kako bi to lahko izdelal.« 

 

Slika 6: Deček 1 izdeluje kroglice 

Nato postavi figuro pokončno na mizo. Z vrha navzdol pritisne nanjo in z odtisi 

prstov izdela noge. »Noge sem mu naredil in glino stisnu in kuža stoji tko, če ga 

dol pritisneš.«  

Otrok se začne pogovarjati s svojim izdelkom: »Ti je dolgčas, ane? Žogico za 

igrat ti bom naredil.« Iz kosa gline začne oblikovati kroglico. »Tkole, da jo ma v 

gobčku. Ker jo je prijel in mi jo bo zdej prinesu nazaj.« 
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Slika 7: Deček 1 je iz kroglic izdelal rep  

 

Slika 8: Deček 1 izdeluje žogo 
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Slika 9: Deček 1, kiparski izdelek 

Druga risarska izkušnja 

»Istiga bom naredil, kot un moj kip.« Otrok začne risati trup. Pri ustvarjanju iz 

gline je prav tako začel pri trupu. Nato nariše vrat in glavo. »Rep tukaj ne bo iz 

kroglic, ker narišem ga lahko drugače.« Na koncu nariše svojemu psu štiri noge. 

Pri upodabljanju spremeni vrstni red risanja posameznih delov telesa: vrstni red 

je zelo podoben vrstnemu redu pri ustvarjanju iz gline. »To spredaj pa ima 

trebušček, da kuža lahko stoji.« Vprašanj o tem, kako naj postavi noge, trebuh, 

da bo pes stal na risbi, si pred izkušnjo z glino ni zastavljal. 

 

Slika 10: Deček 1 riše drugo risbo 
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»Zdej bom pa še mal drugač naredu. En človek, ki ga pelje na sprehod. Tole je 

povodec. To sem jest, ki peljem svojga kužka na sprehod, da bo lepš. Drugače 

ga nimam. Zdej ga peljem po žogo, da se bova igrala.« 

 

Slika 11: Deček 1, druga risba 

3.4.2. DEČEK 2  

Prva risarska izkušnja 

Deček začne takoj risati. »Najprej gobček in od kle nazaj se naredi.« Nato začne 

opazovati figuro. Opazi jezik in ga nariše. Svojemu psu doda še noge, trup in rep. 

Nato prime figuro v roko. »Trebušček ima tudi.« Na koncu nariše črto, ki 

ponazarja trebuh.  

 

Slika 12: Deček 2 riše 
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Slika 13: Deček 2, prva risba 

Izkušnja z glino 

Otrok začne izdelovati glavo. Iz glave nadaljuje v hrbet in figuri doda trebuh. Otrok 

oblikuje figuro v svojih rokah, nad mizo. Pri tem si ne pomaga z vodoravno 

površino mize.  

Ločeno od glavne figure je otrok začel oblikovati noge, kar nakazuje na sintetično 

metodo oblikovanja iz gline. Izdelal je štiri noge, ki jih je pritrdil na figuro tako, da 

je figuro obrnil na hrbet, na trebuh dodal noge in jo obrnil okrog. Figura je trdno 

stala na mizi (Belamarić 1986 navaja podobno izkušnjo). 

 

Slika 14: Deček 2 izdelek oblikuje v zraku 

Otrok je zaključil z glavnimi deli skulpture; izdelal je glavo, trup, rep, noge; 

Pozneje pa je svojemu izdelku začel dodajati podrobnosti. »Novega gobčka in 

jezička bo imel.« Iz že izdelane glave je podrobneje oblikoval oči, jezik in gobec. 
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Pri tem si je pomagal s plastičnim orodjem za oblikovanje plastelina, ki je otrokom 

stalno na voljo v likovnem kotičku. 

 

Slika 15: Deček 2 si pomaga s plastičnim orodjem za modeliranje 

Druga risarska izkušnja 

»Pomembno je, da ima pes glavo in da vidi.« Risati začne glavo, enako kot pri 

prvi risbi in pri oblikovanju z glino.  

»Zadaj sem naredil travo, da stoji in da kuža ne bo padel.« Otrok se pri prvi risbi 

ni osredotočal na vprašanja o tridimenzionalnosti in ni iskal takšnih rešitev. 

Izkušnja z glino je pri otroku spodbudila razmišljanje o postavitvi predmeta v 

prostoru. »Noge mu pomagajo, da ne bo padu dol.«  

Figura psa ima pod vratom kožuh bele barve, otrok ta predel pobarva s 

svinčnikom. Pes na risbi ima upodobljen trebuh, ki je bolj definiran tako kot na 

prvi risbi. 
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Slika 16: Deček 2 definira risbo 

Otrok pri drugi risbi uporabi svojo domišlijo. »Rastlina je zato, da se bo ulegu 

zraven, ko mu bo vroče.« Na koncu na vrhu risbe nariše sonce in oblake ter psu 

ovratnico okoli vratu.  

 

Slika 17: Deček 2, druga risba 

3.4.3. DEČEK 3  

Prva risarska izkušnja 

Otrok zelo natančno in pozorno ogleduje plastično figuro. Vzame si veliko časa, 

preden začne risati. Risati začne hrbet, nadaljuje z ravno linijo proti glavi. Zelo 

podrobno nariše ušesa. Otrok je pri risanju zelo zbran. Med risanjem se s prosto 

roko veliko dotika figure.  



27 

 

 

Slika 18: Deček 3 opazuje in riše 

Otrok se pri risanju nog ustavi. Pozorno opazuje noge in prime figuro v roke. »Mal 

naprej ma tačko. Komolec ma tko. Na zadnih nogah ma tko ven komolec. Kokr 

mi, ko se odrinemo.« 

 

Slika 19: Deček 3 riše 

»Učke ma na eni strani. Če na eno stran pogledaš, ma samo eno oko. Tko, kot 

mi, če pogledaš na eno stran.« Otrok mi ob risanju demonstrira, kako jaz vidim 

pri njegovi risbi oko. 
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Slika 20: Deček 3, prva risba 

Izkušnja z glino 

Otrok začne gnesti glino. Oblikuje jo na površini mize. Začne z oblikovanjem na 

površini mize, kot da bi risal dvodimenzionalno podobo. Vrstni red oblikovanja 

delov figure je enak kot pri risanju, le da je otrok posebej oblikoval trup in glavo. 

»Zdej delam smrček in bom potem priključu glavo. Ampak mi skos vse razpada.« 

Delov, ki jih je otrok dodajal celoti, ni pritrdil, ampak jih je le polagal ob oziroma 

na skulpturo. 

 

Slika 21: Deček 3 oblikuje glino 

Izdelek razpade, ko ga dvigne. Problema, ki nastane, ne zna rešiti, zato izdelek 

podere in glino zgnete. Znova začne oblikovati. Oblikovati začne »kačice in 

kroglice iz kosov gline«, ki jih polaga na površino mize. Z glino ravna na enak 

način, kot je pri risanju na list papirja, ne izkoristi tretje dimenzije v tolikšni meri, 

kot bi jo lahko. Otrok ne izkaže želje, da bi figuro postavil pokončno, ampak jo 
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pušča v ležečem položaju tako kot v ravnini, pri risanju. Uporablja sintetično 

metodo izražanja z glino. 

 

Slika 22: Deček 3 »riše« z glino 

Druga risarska izkušnja 

»Spomnem se ga. Jezik je imel, ampak ni mel tko odprta usta.« Otrok začne risati 

na enak način kot pri prvi risarski izkušnji. 

 

Slika 23: Deček 3 drugič riše 

»Kužku bom narisal vrvico, rabi jo, da ne pobegne. Pa aveš – laja, hov hov hov.« 

Otrok psu nariše vrvico in ovratnico, nad psom pa leti ptiček.  

Ko že zaključi z risbo, še enkrat pogleda noge, ki jih je narisal. »Aveš, to ni prav. 

Ta noga (pokaže na sprednjo) in ta noga (pokaže na zadnjo), nisem prav naredu. 

Sta bl zadej.« Nad nogama nariše črto, ki predstavljata nogi, ki sta bolj oddaljeni. 

Črta lahko predstavlja globino.  
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Slika 24: Deček 3, druga risba 

3.4.4. DEČEK 4 

Prva risarska izkušnja 

Otrok opazuje plastično figuro in začne risati glav in gobec. Nato začne figuro 

prestavljati. »Pomembno je, kako je pes obrnjen, če ga gledaš. Drugo nogo sem 

mu zato zadej narisov.«  

 

Slika 25: Deček 4 riše 

 »Zadnjih nog se ne vidi tko dobr kukr sprednjih.« 

Otrok z rokami prime figuro. »To je nemški ovčar. Zdej mu bom naredil večja 

ramena, ker imajo nemški ovčarji večja. Pa mišice majo.« Otrok psu na svoji risbi 

pobarva telo in v predelu ramen oziroma prsnega koša nariše krog, ki ponazarja 
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velika ramena. Ramena pobarva in jih na tak način poudari. Psu odebeli sprednje 

noge.  

 

Slika 26: Deček 4, prva risba 

Oblikovanje iz gline 

»Tazga, istiga kužka, nemškega ovčarja, bom naredil. Samo najprej moram 

naredit podplat.« Otrok vzame kos gline in začne z oblikovanjem. Oblikuje 

podstavek. 

»Noge bo imel take iz kačic.« Otrok izdela dva para nog in jih pusti ob robu mize.  

 

Slika 27: Deček 4 izdeluje različne elemente 

Nato začne oblikovati glavo in trup. »Zdej gobček delam, tko da ga bom mal ven 

potegnu. Tko more bit oblikasto.« 
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Slika 28: Deček 4 oblikuje podrobnosti 

Potem iz kosa gline izdela vrat in trup. Pred seboj, na mizi, ima vse dele, ki jih 

potrebuje za izdelavo psa. 

 

Slika 29: Deček 4 dodaja trupu noge  

Otrok svoji na trup pritrdi noge. Figuro obrne, poskuša jo postaviti v položaj, da 

bi stala pokonci, vendar mu to ne uspe, zato razmišlja: »Noge moram bolj skupi 

dat, pa mal jih bom povečal, ker lej, če ga postavim, ne drži.« Otrok nato ojača 

noge, da figura stoji pokonci.  

Figuro psa postavi ob rob mize tako, da pes leži na hrbtu. Iz gline izdela 

podstavek. Otrok ga oblikuje iz ravne ploskve. Podstavek zaključi z dvema 

plastema kačic. Izdelano figuro psa razstavi. Sprva vzame nogi z zadnje strani in 

jih pritrdi na podstavek, nato pa na podstavek pritrdi nogi s sprednje strani (tako, 

kot je figuro videl otrok). Pri tem je povedal, da je izmeril velikost psa. Nato vzame 

noge s podstavka in jih pritrdi nazaj na izdelano figuro psa. 
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Slika 30: Deček 4 je izdelal podstavek 

»Morm mu na trebuh gor dat glino. Tko se bo vidl, da trebuh ni raven. Pa še dolgo 

dlako moram potapkat gor.« 

 

Slika 31: Deček 4 dodaja zadnje elemente figuri 

Otrok na koncu položi figuro na podstavek in jo pritrdi. »Rad mam nemške ovčarje 

in ta moj kip je od nemškega ovčarja. Je ta prav kip, ker sem ga delal kot kipar, 

in ma tut podstavek, da kuža stoji. Kle spredi bi lahko napisal, kaj je to, tko ko 

majo kipi neki napisan, ampak to jest ne znam.« Deček je figuro izdelal z 

združevanjem posameznih delov v celoto, s sintetično metodo. 
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Slika 32: Deček 4 zaključuje izdelek 

 

Slika 33: Deček 4, kiparski izdelek 

Druga risarska izkušnja 

Otrok nariše psa. Trup, ušesa, glavo in rep nariše z eno potezo. Noge mu doda 

pozneje. Sprva mu nariše par nog, ki jih vidimo spredaj, nato nariše obe nogi, ki 

sta bolj oddaljeni od njega. »Zdej ga bom tko pobarval, da se bo dlaka vidla. Ker 

drugače bo čist bel, ampak nemški ovčar ni bel.« 

»Mel bo tak podstavek, kukr tm zares. Pa kratke noge ma moj kuža, ker je mel 

kratke tut tm zares.« Otrok nariše podstavek, visok kot pri glini, vendar ga nariše 

rentgensko. »Pes ma drgač dva uča, ampak kle se mu zdej samo eden vid, ker 

tko stoji.«  

Na koncu psu nariše še povodec, pravi, da zato, da mu ne bo ušel. 
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Slika 34: Deček 4, druga risba 

3.4.5. DEKLICA 1  

Prva risarska izkušnja 

Deklica v tišini opazuje figuro psa, jo prime in premika po površini mize. Jo obrne 

in si jo ogleda. Začne risati: plastično figuro drži v eni roki, hkrati pa z drugo roko 

riše. Psa nariše z eno potezo, povezano. Na koncu mu nariše podrobnosti: oko, 

jezik, ušesa.  

Deklica je risala brez obotavljanja. Risba je bila zelo hitro končana. 

 

Slika 35: Deklica 1 riše 
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Slika 36: Deklica 1, prva risba 

Izkušnja z glino 

Deklica takoj prime glino v roko in jo začne gnesti. »Glina je sluzasta in mehka. 

Izdelala bom štiri noge.« Glino svaljka in izdela noge. Noge so enake dolžine. 

Nato izdela trup. Noge postavi navpično in na vrhu pritrdi trup. 

 

Slika 37: Deklica 1 preverja stabilnost figure 

Figuro nato oblikuje z rokami v zraku, brez pomoči podlage. Noge še bolj pritrdi 

trupu. Figuro oblikuje tako, da sestavlja dele, ki jih je izdelala iz gline (sintetična 

metoda). Ko je figura stabilna, jo s pritiskom roke pritrdi na mizo, da stoji. Nato 

začne izdelovati glavo. Nato iz glave oblikuje gobček, mu doda oči in usta.  
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Slika 38: Deklica 1 trupu pritrjuje noge  

 

 

Slika 39: Deklica 1 dodaja podrobnosti 

»Moj kuža bo dalmatinček, take pikice bo imel.« Deklica izdela ušesa, na trup pa 

pritrdi kroglice, ki ponazarjajo lise, kot jih ima pes dalmatinec. 
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Slika 40: Deklica 1 izdeluje dalmatinca 

Zaradi dodane gline figura ni več stabilna. Začne se prevračati, vsakič znova, ko 

jo deklica postavi na podlago. »Naredila bom blazino, tam, kjer kuža spi, da mu 

bo mehko.« Deklica iz gline izdela podstavek oziroma blazino, na katero nato 

pritrdi svojo figuro. Pes stoji pokončno, deklica pokaže zadovoljstvo, ker ji je 

uspelo izdelati »kip dalmatinčka, ki stoji in ne pada«. 

 

Slika 41: Deklica 1 je izdelala blazino 
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Slika 42: Deklica 1, kiparski izdelek 

Druga risarska izkušnja 

Deklica tako kot pri prvem risanju riše zelo suvereno in prepričljivo. Začne z 

risanjem nog in nato nadaljuje s trupom in glavo. »Tako kot pri glini sem naredila 

blazino za dalmatinčka.« Svojemu psu okoli vratu nariše ovratnico in doda 

povodec. Deklico namreč skrbi, da lahko pes zaradi nizke ograje okrog blazine 

pobegne.  

Svojemu psu nariše pike, pravi: »Moj pes je dalmatinček in dalmatinčki so taki, 

da imajo pike povsod.« Ko deklica zaključi z risanjem psa, ga še pobarva s 

svinčnikom. Na koncu risbo zapolni s soncem, oblaki in ptiči, kar verjetno izhaja 

iz njene navade.  

 

Slika 43: Deklica 1 drugič riše 
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Slika 44: Deklica 1, kiparski izdelek 

3.4.6. DEKLICA 2  

Prva risarska izkušnja 

Deklica prime figuro psa v roko, si jo podrobno ogleda in psa poboža. Postavi ga 

predse na mizo.  

 

Slika 45: Deklica 2 riše 

Deklica začne z risanjem glave, nato nariše hrbet in rep. Pri risanju nog se ustavi. 

»Eno nogico sem malo majhno naredila.« Vendar noge ne popravlja. Pusti 

takšno, kot je. Psu nariše tri noge in jih nekaj časa opazuje. Jih prešteje in ugotovi, 

da je narisala tri noge. »Še tuki ma eno, bolj postrani je.« Ko ima pes upodobljene 

štiri noge, mu na hrbtu nariše dlako in zaključi. 
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Slika 46: Deklica 2, prva risba 

Izkušnja z glino 

1Deklica iz kosa gline vleče vrat in glavo. Ustvarja iz enega kosa gline (analitična 

metoda). »Bom poskusila, da bo kuža stal.« Iz kosa gline, ki predstavlja trup, 

izdela noge, tako da je figura obrnjena s hrbtom oziroma z bokom na podlago. 

 

Slika 47: Deklica 2 oblikuje glino 

Deklica figuro obrne na noge in izdela ušesa ter rep. »Ima takega ta zavitega in 

moj ga ma tut.«  

                                            
1 Deklica ima iz domačega okolja veliko izkušenj z oblikovanjem iz gline. Zaradi poškodbe leve 
roke oblikuje figuro le z desno roko. Dominantna je njena desna roka, zato je poškodba večinoma 
ni ovirala pri izražanju. 
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Slika 48: Deklica 2 izdeluje ušesa 

Deklica odide v likovni kotiček in vzame orodje za modeliranje, ki ga imajo otroci 

stalno na voljo. Z nožem si pomaga pri upodobitvi dlak. 

 

Slika 49: Deklica 2 natančno oblikuje figuro 
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Slika 50: Deklica 2 oblikuje figuro z modelirnim orodjem 

S konico modelirnega orodja izdela oči in zaključi izdelek.  

 

Slika 51: Deklica 2, kiparski izdelek 

Druga risarska izkušnja 

Deklica začne z risanjem glave, nato nariše vrat in trup. »Pes ma štiri noge pa 

vse ma tko postavlene, da se mu vidijo. Ker včasih k hodi, se mu ne vidijo skoz 

vse.«  

»Pes ma dlake povsod.« Deklica mu nariše sklop kratkih, gostih črt po celotni 

površini telesa. Sprva jih pobarva le po zgornjem delu hrbta in po repu, verjetno 

zato, ker ima plastična figura črni kožuh v tem predelu, pozneje pa pobarva celo 

telo.  
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Slika 52: Deklica 2 drugič riše 

Deklica ima očitno dobro razvit prostorski občutek, ki ga uporablja tako pri 

kiparjenju kot pri risanju. Dlake, ki jih je deklica narisala psu, dajejo občutek tretje 

dimenzije.  

Deklica na koncu psu na glavi nariše pentljo. »Punčka je in ima zato mašnico.« 

 

Slika 53: Deklica 2, druga risba 

3.4.7. DEKLICA 3  

Prva risarska izkušnja 

»Najprej bom naredila noge. Najlaži jih nardim.« Deklica najprej nariše sprednjo 

nogo in trebuh ter nadaljuje zadnjo nogo. Nato nariše rep, hrbet in glavo. Celotno 

risbo nariše z eno, neprekinjeno črto. Na koncu nariše enako vodoravno črto 

sprednji in zadnji nogi, ko jo vprašam, kaj je to, pove, da je narisala trebuh. 
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Slika 54: Deklica 3, prva risba 

Izkušnja z glino 

Deklica začne z ustvarjanjem podrobnosti: skupaj sestavlja oblike, ki jih izdela. 

Najprej ustvari jezik in ušesa, ki jih pozneje pritrdi na glavo. Iz glave izdela 

gobček, nato izdela še telo, na katerega pritrdi glavo. 

 

Slika 55: Deklica 3 izdeluje trup 

Izdelana figura je položena na vodoravni mizi. Deklica jo obrne bočno. »Moj kuža 

ne bo stal. No mogoče, moram probat, če hočem izvedet. Ker telo je tako debelo, 

noge pa tenke.« Deklica izdela štiri noge in si jih ogleduje. »Telo je tko debelo, 

noge pa tenke. Bom probala nrdit debelejše noge, da bo stalo.« Združi sprednji 

in zadnji nogi ter jih odebeli. Pri tem si pomaga z dodajanjem gline.  
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Slika 56: Deklica 3 spaja elemente 

Deklica svojo figuro postavi v položaj tako, da pes stoji pokončno, kot plastična 

figura. Iz kosa gline izdela rep in ga pritrdi. Rep oblikuje tako, da še dodatno 

pomaga figuri, da stoji pokončno. 

 

Slika 57: Deklica 3 primerja izdelek s figuro 

 

Slika 58: Deklica 3, kiparski izdelek 
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Druga risarska izkušnja 

Deklica nariše psa na zelo podoben način kot pri prvi risarski izkušnji. V eni potezi 

nariše dve nogi, rep, hrbet in glavo. Nato doda podrobnosti: smrček, ušesa, oko 

in jezik.  

Nato nadaljuje z risanjem nog. Ko jih nariše, jih prešteje in ugotovi, da jih je 

narisala pet. »Moj kuža ma pet nog. Lahko se rodi tak s petimi nogami.« 

Deklica pobarva psa in mu s sklopom gostih črt poudari rep in trebuh. »Delam 

take dlakice, take, da bo bolj zgledal ko kuža.« 

 

Slika 59: Deklica 3 drugič riše 

»Zdej ma pa štiri noge, nč več pet. To sm skupi dala, da je ena.« Psu, ki je imel 

pet nog, je deklica dve nogi združila v eno, tako da ima štiri. 

 

Slika 60: Deklica 3, druga risba 
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3.4.8. DEKLICA 4  

Prva risarska izkušnja 

Deklica postavi figuro psa predse in ga začne opazovati v tišini. Nato začne risati. 

Psa edina upodobi frontalno (pogled od spredaj). 

 

Slika 61: Deklica 4 riše 

 

Slika 62: Deklica 4, prva risba 
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Izkušnja z glino 

Deklica uporabi sintetično metodo oblikovanja gline. Najprej oblikuje glavo. Nanjo 

pritrdi oči in ušesa, ki jih je izdelala. Nato izdela trup, na katerega pritrdi 

oblikovano glavo.  

»Nogice bom nardila. Glina je taka mehka, samo ni tok trdna, da bo stal. Vse 

noge sem nrdila, zdej jih bom pa gor na trebuh dala.«  

 

Slika 63: Deklica 4 oblikuje glino 

»Dlako mu bom nardila, ker ima tako, da morm male črtice zarezat.« Deklica iz 

likovnega kotička vzame orodje za modeliranje in z nazobčanim nožem po 

površini izdelka naredi zareze. Nato izdela rep. Figura s pomočjo repa ne stoji še 

povsem pokončno in se poseda.  

 

Slika 64: Deklica 4 oblikuje podrobnosti 
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»Še podstavek bom naredila, ker mislim, da ne bo stal. Vsi kipi majo podstavek, 

k jim pomaga stat.« Deklica izdelani podstavek tudi okrasi z rožicami, ki jih 

oblikuje z orodjem za modeliranje. 

 

Slika 65: Deklica 4, kiparski izdelek 

Druga risarska izkušnja 

Pri drugi risarski izkušnji začne z risanjem podstavka, na katerega nariše cvetlice.   

 

Slika 66: Deklica 4 drugič riše 

Nato nariše kožuh pod vratom, ki je bele barve. »Zelo všeč mi je bilo pr kužku, k 

je mel mal bele dlake tukej. Ta kuža jo ma tut.« Deklica najprej nariše nogi, ki ju 
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vidimo s sprednje strani, pozneje pa nariše še nogi, ki sta v ozadju. »Noge ma 

tko, da je najprej ena spredaj, potem pa zadaj, da se ne vid skoz, ko hodi.« 

»Kužku rišem ovratnico zato, da se ne izgubi, in drevo, ker potrebuje senco.«  

 

Slika 67: Deklica 4 riše noge z optično perspektivo 

 

Slika 68: Deklica 4, druga risba 

 

3.5.  ANALIZA 

Pri prvi risbi se otrok osredotoči na figuro. Ugotovila sem, da je bil cilj otrok narisati 

psa, ki bo čim bolj podoben figuri. Zato so med izražanjem tudi natančno 

opazovali. Večina otrok je figuro postavila tako, da je opazovala njen profil, in ga 

upodobila brez večjih težav. Pri glinenem izdelku so vsi otroci, tudi tisti, ki tega 
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pri risbi niso upodobili, izdelali štiri noge, kolikor jih ima pes. Večina otrok se je 

srečala s težavo, kako izdelati figuro, ki bo stala pokončno. Po premisleku so 

postavili figuro pokončno, če jim to ni uspelo, so pri tem kreativno uporabili 

domišljijo (npr. podstavek ali rep, ki pripomore k stojnosti). Večina otrok se je 

igrala pri delu z glino. Zato ni naključje, da izdelki iz gline in druga risba vključujejo 

elemente domišljije. Znanje, ki ga je otrok pridobil pri kiparjenju, je pozneje 

prenesel na drugo risbo.  

Če primerjam končne izdelke, opazim veliko podobnost med izdelkom iz gline in 

drugo risbo. Večina otrok je pri drugi risbi z barvanjem trupa pri psu želela 

poudariti obliko in vključiti tudi prostorsko dimenzijo, s katero se pred kiparsko 

izkušnjo niso ukvarjali. Na novo se pojavi kakovost opazovanja in posledično 

predstavljanja polnosti oblik.  

Tisti otroci, ki so pri kiparskem izdelku izdelali podstavek, so ga narisali tudi pri 

drugi risarski izkušnji. Otroci so znanje pridobili samostojno prek neposredne 

izkušnje. Glavna težava, s katero se otroci srečujejo, je, kako iz gline izdelati 

obliko, ki bo stala pokončno.  

Deklica 3 je pri izdelovanju iz gline izdelala štiri noge, ki si jih je pripravila, da jih 

bo pritrdila na trup. Ko jih je pritrdila, figura psa ni stala pokončno in se je 

prevračala. Zato je združila sprednji in zadnji nogi, izdelala močen rep in ustvarila 

figuro, ki se ni prevračala. Deklica je našla svojo rešitev in dosegla zastavljeni cilj 

– izdelati figuro, ki stoji pokonci. Podoben primer omenja Vea Vecci (100 jezikov 

otrok, 1996; str. 160), ko je deklica kreativno rešila težavo in postavila svojo figuro 

v pokončni položaj.  

Kiparska izkušnja je spodbudila pri otroku vprašanje o stojnosti objekta in mu 

hkrati zagotovila izkušnjo prostorskosti. Zato se v večini primerov druga risba, ki 

so jo otroci narisali, razlikuje od prve, in to prav zaradi izkušnje z glino. 

Spremenila se je predvsem forma risanja nog. Upodobljeni pes na drugi risbi ima 

v primerjavi s prvo v večini primerov poudarjene, pobarvane in odebeljene noge.  

Deklica 3 se je med risanjem zavedala, da ima figura psa štiri noge, vendar jih je 

narisala pet. S težavo se ni preveč ukvarjala in je zatrdila, da ima lahko pes tudi 

pet nog, nato pa je enostavno združila dve nogi skupaj, kot je to storila pri glini iz 
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štirih nog, da je figura stala pokončno. Takšno mišljenje Rinaldi (2006) imenuje 

divergentno mišljenje.  

Deklica 4 je pri prvi risarski izkušnji upodabljala psa s sprednjega pogleda, pri 

čemer se ne vidi zadnjih nog, a mu jih je vseeno narisala. Tudi drugi otroci, ki so 

upodabljali psa s stranskega pogleda, so mu narisali štiri noge, pri tem pa 

večinoma niso upoštevali prekrivanja nog. Avtorji opredeljujejo takšno značilno 

risanje pri predšolskemu otroku obdobje intelektualnega realizma. Otrok 

poiskuša upodobiti predmet, kot ga pozna, z vseh perspektiv, tako da nariše 

značilnosti iz vsake perspektive tako, kot jih pozna (Matthews, 2003). 

Belamarićeva (1986) ugotavlja, da se otroci pri starosti od pet do šest let pri 

ustvarjanju z glino približujejo realni vizualizaciji in proporcem. Oblike iz gline naj 

bi bile definirane tako, da je pri končnem izdelku razvidna oblika. Pri empiričnem 

delu oblikovanja po vizualni zaznavi figure psa so rezultati skladni z ugotovitvami 

omenjene avtorice. Vsi otroci, vključeni v raziskavo, so ustvarili izdelek, pri 

katerem lahko definiramo glavo, trup, noge in rep. Otrok z glino ustvarja 

spontano, podobe notranjega ali zunanjega sveta, s čimer definira svoje 

razmišljanje. Pri izražanju se poslužuje kompleksnih simbolov, ki definirajo 

dejanski objekt (Belamarić, 1986).  

V knjigi Dijete i oblik (1986) se pojavljajo različni načini, kako otroci sestavljajo 

obliko iz gline. Različni načini, kako so se otroci spoprijeli s kiparsko dejavnostjo, 

so se pojavili tudi v moji raziskavi. Deček 3 je pri svojem ustvarjanju z glino 

sestavljal figuro psa iz posameznih delov; izdelal je precej neznačilne noge, trup, 

glavo in rep ter jih postavil v določeno razmerje. Pri tem oblika precej odstopa od 

objekta, ki ga je opazoval, kljub temu pa nosi značilnosti živali, ki jo oblikuje. 

Čeprav je oblika neprepoznavna, otrok doda značilnost, ki definira izdelek 

(Belamarić, 1986). Večina otrok je figuro psa pri kiparjenju upodobila po delih. 

Otroci so večinoma sprva izdelali glavo, trup, noge in rep, te so nato sestavili v 

celoto. Takšno sestavljanje se od prejšnjega razlikuje po tem, da je ob koncu 

viden izdelek. Pri dečkih 2, 3 in 4 ter pri deklicah 1, 3 in 4 je razvidino, kaj so 

otroci upodobili, kljub temu da so sestavljali figuro po delih. Za otroke v 

predšolskem obdobju je značilno izdelovanje kroglic, valjev in ploščic; te otrok 

združuje zato, da izdela simbolno obliko. 
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V tem starostnem obdobju se pri otrokih pojavi interes za podrobnosti in 

natančnost, kar se je izkazalo tudi pri otrocih v raziskavi. Trije otroci so si pri 

izdelavi podrobnosti, zlasti pri oblikovanju oči in dlake, pomagali z modelirnim 

orodjem. Pri tem je ključno poudariti, da otrokom nisem pripravila modelirnega 

orodja, ampak sem ga vsakokrat pospravila na mesto v likovnem kotičku, kjer je 

bilo to orodje pospravljeno celo leto. Otroci so ustvarjali individualno in niso imeli 

vpogleda v potek ustvarjanja, uporabo pripomočkov in v končni izdelek drugih 

otrok. Da se otroci te starosti ukvarjajo veliko s podrobnostmi, je vidno tako pri 

risbi kot pri izdelku iz gline. Veliko pozornosti so namenili temu, da so izdelek 

približali resničnosti, obenem pa so s svojo domišljijo izdelku dodali podrobnosti 

in značaj. Večina otrok se je ukvarjala s podrobnostmi in domišlijo predvsem pri 

kiparski in drugi risarski izkušnji. 

Plastična figura psa ima odprt gobec, iz katerega moli rdeč jezik. Predvsem 

zaradi barve, ki zelo izstopa, menim, da je otroke jezik zelo pritegnil. Večina otrok 

je pri ustvarjanju z glino upodobila jezik. Pri izdelovanju podrobnosti je nekaj otrok 

uporabilo svojo domišljijo: živali so dodali tudi različne dodatke (npr. žogo, 

igračo), se z njo igrali oziroma jo poosebili. Žival je za otroka torej »oživela«. 

Podobne značilnosti opisuje tudi Belamarićeva, ko navaja primer otroka, ki je 

»izdelal soma iz gline, ki se je premikal navzgor« (1986, str. 101). Deček 1 je 

svojemu psu izdelal igračo. Ustvarjeno obliko je nagovoril, da mu je izdelal žogo, 

s katero se bo igral, on pa mu jo bo vrgel. Deklica 1 je kljub temu da je na mizi 

stala plastična figura psa nemškega ovčarja izdelala dalmatinca. Izdelala je 

kroglice, ki jih je pritrdila na svojo figuro. Vendar njen dalmatinec ni stal pokončno 

na podlagi, zato je zanj izdelala podstavek, za katerega je povedala, da je 

blazina. Blazino je izdelala zato, da bo žival na njej lahko počivala. Deklica je na 

ta način rešila težavo, s katero se je srečevala pri postavitvi psa. Podobnikova 

(2002) predvideva, da je dodatno dopolnjevanje kiparskega izdelka z 

vrisovanjem, kakršnega se je posluževala večina otrok, pogost pojav, zato ni 

naključje, da so otroci posegali tudi po pripomočkih za modeliranje. 

Večina otrok je med kiparjenjem in pri drugi risarski izkušnji spletala zgodbo z 

izdelkom. Otroci so figuri psa pri drugi risarski izkušnji dodali elemente domišljije, 

na primer povodec, blazino za spanje, ograjo, drevo za senco, žogo za igranje. 
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Da se otrok med delom igra, opaža tudi Podobnikova (2002), ki navaja, da »otrok 

ob spletanju zgodbe vzpostavlja lasten odnos do okolice« (2002; str. 21). 

Lowenfeld in Brittain (1947) navajata, da se otroci pri ustvarjanju kiparskega 

izdelka iz celote ne posvečajo podrobnostim, temveč celoti. Na osnovi raziskave 

tega ne morem trditi, saj je večina otrok podrobnostim namenila precej 

pozornosti.  

Značilno je, da otroci in odrasli rešujejo izzive na drugačen način. Odrasli naj bi 

sprva razmislil o vseh možnih težavah, kakršne bi se lahko pojavile pri izvedbi, in 

šele nato začel z dejansko izvedbo nečesa. Otrok pa pogosto ravna prav 

nasprotno. Takoj začne z reševanjem izziva, z reševanjem težave pa, ko 

dejansko nastane. Na tak način so otroci izdelovali tudi figuro iz gline. Pred 

začetkom izvajanja se niso spraševali o tem, kako naj izdelajo figuro, ki bo stala 

pokončno, rešitve so iskali, šele ko so opazili, da se figura prevrača ali da ne stoji. 

Otroci so zelo hitro spoznali, da je glina material, ki ga lahko preoblikujejo na 

vsaki stopnji ustvarjanja. Težavo so rešili z izdelavo podstavka, ki je figuri dodal 

trdnost, ali pa so preoblikovali noge. Če se otroku mu izdelek ni bil všeč, tako kot 

dečku 1, ga je podrl in načrtno začel izdelovati znova. Otroci so izkoristili 

prednost, ki jo ima glina. Spreminjali so obliko, dokler niso pokazali zadovoljstva, 

da jim je figura všeč.  

Zanimivo je, kako je deček 1 izdelal rep. Pri oblikovanju je bila osnovna oblika 

kroglica. Torej je na ta način izdelal tudi rep živali. izdelal je kroglice različnih 

velikosti in jih po velikosti spojil, da so tvorile rep. Deček 3 je uporabil način risanja 

z glino. Na ravnini je z osnovno obliko (valjem) oblikoval figuro psa. Način 

oblikovanja z osnovno obliko, valjem ali kroglico, omenja tudi Belamatičeva 

(1986, str. 136), ko so otroci le z enim elementom oblikovali celo figuro.  

Iz pogovorov z otroki pred drugo risarsko izkušnjo sem ugotovila, da se otroci 

najbolj natančno spominjajo izdelka, ki so ga ustvarili iz gline. Menim, da 

predvsem zato, ker je izkušnja temeljila na zaznavanju z več čutili. Rezultat te 

izkušnje je velika podobnost med glinenim izdelkom in drugo risbo, ki jo je 

posamezni otrok narisal pri drugi izkušnji risanja. 

Glede na izkušnjo, ki sem jo pridobila pri tej raziskavi, bi v prihodnje namenila še 

več pozornosti tipnim zaznavam in otroke ločeno soočila z vizualnimi in taktilnimi 
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značilnostmi objekta (npr. ob prvem srečanju bi uporabili zgolj tipno zaznavo). 

Predvidevam, da bi takšna izkušnja pri predšolskih otrocih še bolj aktivirala 

zavedanje o tridemenzionalnih značilnostih objekta in oplemenitila tudi njihov 

prenos istega objekta v dvodimenzionalno obliko oziroma prisotnost njihovih 

spoznanj o objektu na njihovih risbah.  
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4. SKLEP 

Otrok je naraven, pristen in likovno kompetenten, zato je zelo pomembno, da mu 

zagotovimo dovolj svobode in samostojnega odločanja. Piaget poudarja 

pomembnost različnih izkušenj in čustvenih zaznav v predšolskem obdobju, saj 

so te temeljne za uspešen razvoj poznejših kompleksnih mišljenjskih operacij 

(Butina, 1993). Otroci, mlajši od sedmih let, rišejo »to, kar vedo« in ne »to, kar 

vidijo« (Matthews, 2003). Zato je likovnost v predšolskem obdobju treba razumeti 

in spoštovati kot sredstvo, ki otroka spodbuja k aktivnemu razmišljanju in njegovi 

vizualizaciji, ki nudi pomembne informacije tudi odraslemu, ki spremlja njegov 

proces.  

Pri pedagoškem delu sem na osnovi lastnega znanja in pričakovanj ustvarila 

klimo, ki je otrokom dopustila, da so problem reševali skladno z lastnimi 

zamislimi; vsak otrok je na svoj način kreiral proces in izkazalo se je, da je bil 

vsak drugačen. Prevzeta sem nad kreativnostjo v raziskavo vključenih osmih 

otrok in nad njihovo različnostjo. Vsak posameznik je ustvarjal na svojstven način 

in verjamem, da ne glede na to, koliko otrok bi bilo vključenih v takšen proces, 

vsak bi dojemal in predstavil stvari na svoj, izjemen način. 

Za konec dodajam, da mi je žal, ker se je pri mojem delu izgubilo tisto glavno, za 

kar menim, da bi moralo biti vključeno. Zapis namreč ne omogoča, predstaviti 

občutkov, ki sem jih doživela med praktičnim odkrivanjem likovnih transformacij. 

Nasmejane obraze, navdušenje in tudi začudenje, poglobljeno razmišljanje, 

iskren pogovor, pristna čustva in zaupanje. 
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