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Povzetek 

V svojem diplomskem delu sem se ukvarjala s pozitivnimi učinki likovnega 

ustvarjanja izven pouka. Preko štirinajstih ustvarjalnih delavnic sem spremljala čustvene in 

likovno izrazne odzive petih učencev- drugošolcev s težavami pri učenju in v socialnih 

odnosih.  

V prvem delu predstavim teoretični okvir, ki služi kot podlaga za določanje vplivov 

praktičnih delavnic. V teoretičnem delu predstavim razsežnosti pomoči z umetnostjo, njeno 

zgodovino in trenutno prakso. Navežem se na šolski sistem in njegovo prakso ter možnost 

povezovanja s PLU. 

V drugem delu se posvetim praktični raziskavi ter njenim izsledkom. Predstavim izbrano 

skupino otrok ter opazujem njihove izrazne zmožnosti preko likovnih delavnic ter njihov 

razvoj na motoričnem področju. Preko vprašalnika ob sodelovanju njihove učiteljice 

ugotavljam spremembe, ki jih učiteljica opazi na ciljni skupini in sicer na nekaterih učnih 

področjih ter na socialni vključenosti v razredu.  

Po zaključku delavnic je učiteljica opazila spremembe pri vsakem od petih otrok in sicer na 

vsaj enem od opazovanih področij. Tudi sama sem lahko opazovala spremembe pri vsakem 

od otrok. Tako lahko zaključim, da je delo v delavnicah otrokom koristilo.  

 

Ključne besede: Likovna umetnost, pomoč z umetnostjo, pomoč z likovno umetnostjo, 

ustvarjalne delavnice, drugošolci. 

  



 

 

Abstract 

In my diploma research, I have decided to observe positive effects of artistic practices 

outside the classroom. Throughout fourteen art sessions, I have been observing emotional and 

artistic expressions of five pupils, from the second grade, that have issues studying and 

socializing.  

In the first segment of the diploma, I established theoretical basis for the analysis of the 

effects of practical activities. I have introduced a variety of artistic therapeutic approaches, its 

history, and current practices. Using the artistic therapeutic approaches and merging them 

with the school’s educational systems practices in order to develop an experimental merging 

of these two practices. 

In the second segment of the diploma, I focus on refining the experimental practice and 

analysing its findings. Starting with the introduction of each pupil, and continuing with 

analyzing the development of the pupil’s expressive and motoric skills through the practical 

activities.  

By using the questionnaire, the teacher determined the changes of the pupil’s social 

integration in the classroom. 

In the end of the practical activities, the teacher and I have noticed moderate changes in at 

least one of the observed categories.  

From that I can conclude that the practical activity was successful with helping the pupils with 

becoming much more integrated their classroom and helping in their development as pupils. 

 

Keywords: Visual art, help with art, help with visual art, art classes, second year of primary 

school. 
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1 Uvod 

V zadnjih letih sem imela priložnost opazovati predvsem mlajše učence pri pouku in pri 

nekaterih prostočasnih dejavnostih. Ena od Ljubljanskih osnovnih šol mi je namreč prijazno 

odprla svoja vrata, tako da sem se kot študentka lahko preizkušala pri vodenju pouka LUM 

kot tudi pri izvajanju različnih likovnih in gledaliških projektov. Sodelovanje z učenci mi je 

prineslo dragocene izkušnje, najbolj pa so se me pri tem dotaknili učenci z različnimi 

težavami. Najbrž me je prav to spodbudilo, da sem pričela raziskovati možnosti, kako z 

likovnim ustvarjanjem doseči pozitivne spremembe pri otroku. Odkrila sem pomoč z likovno 

umetnostjo in se želela preizkusiti v vodenju take oblike umetniškega ustvarjanja.  

Izvedla sem polletni eksperiment, tako da sem vodila ustvarjalne delavnice s skupino petih 

otrok drugega razreda. Na izbrani skupini sem želela preizkusiti vplive likovnega ustvarjanja 

tako na učnem kot tudi na socialnem področju. 

V nadaljevanju predstavljam teoretični okvir in empirično analizo zgoraj omenjenih 

ustvarjalnih delavnic. Zgledovala sem se tako po slovenskih kot tudi tujih avtorjih, ki so 

delovali na področju pomoči z likovno umetnostjo. Osredotočam se na naslednje teme: pouk 

likovne umetnosti (LUM), pomoč z umetnostjo (PZU) in pomoč z likovno umetnostjo (PLU) 

ter njena uporaba pri tako imenovani ''specifični populaciji''.  
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2 Pouk likovne umetnosti in pomoč z likovno umetnostjo 

Na prvi pogled se zdi srečanje z izvajanjem pomoči z likovno umetnostjo povsem enako 

uri pouka likovne umetnosti. Resda se uporabljajo enaki materiali, tehnike, pogosto tudi enaki 

pristopi, vendar se v mnogih točkah dejavnosti bistveno razlikujeta.  

Kariž (2010) opaža razhajanja pri obvladovanju likovne tehnike ter pri namenu in obliki 

likovnega izražanja. Pri pouku LUM sledimo cilju naloge, ki temelji na spoznavanju likovne 

tehnike in teorije, ki sta določena v učnem načrtu. Pri PZU pa je večji poudarek na čustvenih 

in osebnih vsebinah, obvladovanje likovne tehnike in teorije pa je manj pomembno, saj so v 

ospredju terapevtski učinki. Vloga voditelja je pri pouku LUM edukacijska, pri PZU pa je 

terapevtska. Vrednotenje se pojavi le pri pouku LUM, saj se pri PZU prakticira brezpogojno 

sprejemanje vseh likovnih izdelkov. 

Avtorica pove, da se v praksi pri LUM učitelji pogosto poslužujejo raznih oblik iz prakse 

PZU. To lahko potrdim tudi sama, saj sem se v času šolanja in študija srečevala z likovnimi 

pedagogi, ki so pri svojem delu spodbujali učence k ustvarjanju na podlagi osebnih vsebin. 

Edino neskladje pa sem opazila, ko Kariž ustvarjalno izražanje navaja kot specifiko PZU, 

čeprav se le ta pojavlja kot cilj v učnem načrtu LUM. 

Iz izkušenj učenci na začetnih srečanjih PZU pričakujejo, da bodo njihovi izdelki ocenjeni, 

zato so pri likovnem izražanju pogosto zadržani. Pogosto se zgodi, da otroci ne razumejo 

namena PZU, zato pa je pomembno, kako in na kakšen način jih v tovrstno dejavnost 

uvedemo. Pomembno je razumevanje specifičnih potreb udeležencev, predvsem pa prijetna 

izkušnja.  
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3 Pomoč z umetnostjo 

Po Kroflič (2015) je PZU (v Sloveniji študijski program umetnostne terapije) oblika 

psihosocialne pomoči, ki poteka skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja. Je mlada, 

uporabna in znanstvena disciplina, ki se ukvarja z raziskovanjem in preverjanjem dosežkov in 

ugotovitev v dosedanji praksi ter zbira dokaze o njeni učinkovitosti. Enako trdita tudi avtorici 

Hogan in Kariž. 

Proces PZU poteka v medsebojni interakciji med uporabnikom in izvajalcem, njun posrednik 

pa je umetnostni medij. Glede na slednjega lahko ločimo vrste pomoči z umetnostjo na: 

likovno, glasbeno, dramsko in plesno. Razvile pa so se tudi nove smeri že omenjenih načinov 

PZU kot so fotografija, video, film, animacija in druge. Kot pravi Kroflič, ima vsaka smer 

svojo specifično zgodovino razvoja, metode dela, besedišče, medij v katerem se izraža in 

stranke, ki se tovrstnih oblik pomoči udeležujejo.  

Po besedah avtorjev Kariž, Kroflič, Vogelnik in Hogan cilj pomoči z umetnostjo ni dokončan 

izdelek, katerega se oceni po določenih merilih. Vogelnik (2003) poudarja, da je pomoči z 

umetnostjo usmerjena v eno od osnovnih človekovih ustvarjalnih potreb, ki je komunikacija 

skozi izražanje. Metode PZU to potrebo negujejo, saj omogočajo in spodbujajo ustvarjanje 

brez predhodne umetniške izobrazbe. »Hkrati pomagajo premoščati ukoreninjena prepričanja, 

ki so se razvila zlasti v obdobju ločevanja ljudi na tiste, ki umetnost ustvarjajo, in na tiste, ki 

lahko umetnost samo sprejemajo in v njej uživajo.« (Vogelnik, str. 5, 2003)  

Način prakticiranja PZU je popolnoma odvisen od izvajalca, ki povzema in razvija svojo 

lastno metodo. Kroflič meni, da naj bi skozi izkušnje in prilagajanja vsak strokovni delavec 

razvil bolj kakovosten način dela s posameznikom in skupino. 

Kot sem že omenila, lahko delimo PZU glede na medij, v katerem se izražamo, Kroflič pa jo 

deli na več ravni. Podpirajoča raven za funkcionalno uporabo medijev se ne uporablja za 

terapevtske namene. Ravni, ki se uporabljajo z namenom terapevtskih učinkov pa so: zvišana, 

intenzivna in primarna. 
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3.1 Razlogi za uporabo ustvarjalne umetnostne dejavnosti 

Kroflič PZU uvršča v primarno ali pa podpirajočo raven, odvisno je od potreb udeležencev. 

Avtor navaja pomembnost dejavnosti, saj omogoča nov način izražanja in komunikacije, 

podpira ustvarjalnost in spodbuja domišljijo. Po besedah Kariž in Kroflič pa dejavnost tudi 

sprošča in razveseljuje, še posebej kadar se izvaja v skupini. 

Za skupinsko obliko je po Krofliču (2015) značilno, da si udeleženci med seboj pomagajo pri 

reševanju problemov. Hkrati pa tovrstno delo spodbuja ustvarjalnost, ustvarja sproščeno 

vzdušje in tako pomaga posameznikom, da se vključijo v skupino.  

Seveda pa prepoznamo tudi slabosti skupinskega dela. Liebmann opozarja na upočasnjen 

razvoj zaupanja, manj časa za posameznika ter manj individualnega dela. Posameznik se 

lahko izogne sodelovanju in se skrije za množico sodelujočih v skupini, lahko pa se tudi 

razvije dvom v lastno sposobnost umetniškega izražanja oziroma ta dvom vzpodbudi pri ostali 

v skupini. 

Kroflič (2015) poudarja naslednje značilnosti oblik in metod v skupini: nebesedna izkustvena 

igra, enakopravnost in spoštljivost individualnih potreb, možnost izbire teme, materialov in 

načina dela. Pomembno je tudi upoštevati mnenja sodelujočih in ohranjati direktiven odnos z 

njimi. Ves čas naj bi se prepletali in dopolnjevali individualna in skupinska oblika dela.  
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4 Pomoč z likovno umetnostjo 

McGregor (1990) pravi, da je potreba po risanju pri otroku tako razvita, kot potreba po igri, 

gibanju in govoru in nekaj tako naravnega, kot spuščanje različnih zvokov. Je nekaj 

instinktivnega, tako da je redko katerega otroka potrebno spodbujati in ga učiti likovnega 

izražanja. Likovno izražanje mu omogoča doseganje domišljije, ki se razvija in nadgrajuje. 

Waller in McGregor (1991) menita, da pomoč z umetnostjo izhaja iz poučevanja likovne 

umetnosti ter iz zanimanja za otroško umetnost.  

Definicija pomoči z likovno umetnostjo se pri različnih avtorjih v veliko pogledih sklada. 

Kroflič, Kariž, Vogelnik in Hogan proces opisujejo kot likovno dejavnost s terapevtskim 

učinki. Kroflič (2015) jo označuje kot »proces oblikovnega izražanja z likovnimi materiali za 

namene 'zdravljenja' v najširšem pomenu.« Kariž (2010) pravi, da izhaja iz prepričanja o tem, 

da je proces likovnega ustvarjanja zdravilen in posledično zvišuje kakovost življenja. 

Prav likovna smer PZU pa ima od vseh ostalih smeri najdaljšo tradicijo. Njen glavni cilj pa je, 

da izvajalec spodbuja in usmerja udeleženca pri njegovem osebnem razvoju s pomočjo 

umetniških materialov v varnem okolju. Po definiciji The British association of art therapists 

(2017) je to oblika psihoterapije, ki uporablja predvsem vizualno umetnost, kot glavno obliko 

izražanja in komunikacije. Umetniško delo pa ne predstavlja predmeta analize temveč medij, 

preko katerega se izražajo čustva. Naj še dodam, da po Hogan (2014) estetska vrednost slike 

ni bistvena. 

Način pomoči je torej usmerjen v individualno delo in možnost anonimnosti pri razstavi 

svojega dela. Nekaterim prav takšen način pomoči najbolj ustreza, saj je med ustvarjalnim 

procesom sam, ko si njegovo delo ogledujejo drugi, pa se lahko umakne ali pa postane eden 

od gledalcev. Slednje mu omogoča, da si pretekle izkušnje lahko ogleda iz perspektive 

»drugi« in jih lažje sprejme (preboli). (po Kroflič 2015)  

Kariž (2010) omenja tri smerni proces med izvajalcem, udeležencem in likovnim izdelkom. 

Ta način omogoča nove načine komunikacije, ki pomagajo še zlasti tistim, ki imajo težave pri 

besednem izražanju. (tudi Hogan, 2014) 

Kroflič (2015) izpostavlja, da je likovni izraz pogosto povezan s čustvenim stanjem in 

doživljanjem umetnika. Tako je lahko čustvena težava razvidna v likovnem izdelku, ne da bi 

se udeleženec tega jasno zavedal. Kariž (2010) predlaga rešitev s pogovorom o izdelku in 
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ustvarjalnem procesu, da udeleženec lažje izraža čustva, se sooča s problemi, izboljša 

samozavedanje in se potrjuje. Cilj tovrstnega pristopa so vselej pozitivne spremembe. 

Odpor in nesodelovanje sta največji oviri pri PLU, s svojim medijem pa se lahko ta odnos 

omili in celo spremeni. Prinaša drugačen način komunikacije, izpostavlja močna področja 

udeležencev in omogoča samopotrjevanje. »Avditivnemu sprejemanju doda vizualno 

razsežnost ter tako olajša proces učenja in sprejemanja. Likovni izdelek omogoča konkretno 

beleženje čustev, doživljanj in izkušenj.« (Kariž, str. 133, 2010)  

Glavni materiali, ki se lahko uporabljajo v likovni umetnosti, so: svinčnik, barvni svinčniki, 

barve (suhe in tekoče), črnilo, krede, oglje, papir, kolažni papirji, glina, les, kovina in drugi. 

Vse, s čimer se lahko izražamo na ploskvi ali v prostoru. Kot sem že omenila, pa med novejše 

oblike spadajo tudi novejši mediji, kot so: fotoaparat, kamera, računalnik in drugi. (po Kroflič 

2015) 
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5 Pomoč z likovno umetnostjo in specifična populacija 

Pomembno za dotično raziskavo je specifikacija, ki jo je določila Kariž (2010). Opozarja na 

dejstvo, da se nekateri otroci v življenju soočajo z motnjami, ki ovirajo njihov način delovanja 

in razvijanja. Likovna aktivnost kot možnost preživljanja prostega časa pomaga pri razvijanju 

ročnih in socialnih spretnosti. Dejavnost naj bi jih sproščala in jim olajšala učenje. 

Za uspešno funkcioniranje takih otrok upoštevamo naslednje smernice (po Campbell, 1997): 

pomembno je, da ohranjamo majhne skupine, omogočamo širok izbor materiala, delo 

prilagodimo hitrosti posameznika, pomembno je njihovo osebno zadovoljstvo z izdelkom. 

Otroke vodeno spodbujamo k dosegljivim ciljem, vzamemo si čas za pogovor, ne omejujemo 

sposobnosti in načina izdelave posameznika. 

Ker moja raziskava spremlja skupino petih otrok drugega razreda, se v nadaljevanju teorija po 

Kariž navezuje na otroško specifično populacijo. Po avtorici predstavljam tri skupine, ki 

spadajo v specifično populacijo in se povezujejo z mojim empiričnim delom. 
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5.1 Otroci s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo 

Kariž (2010) pri tej skupini otrok opisuje izrazite motnje zbranosti in pozornosti. Njihova 

pozornost se hitro preusmeri, prav tako se hitro naveličajo, nezbrano poslušajo in si slišanega 

ne zapomnijo. Otrok ne bo sposoben stalnega prizadevanja ne glede na zanimanje za 

dejavnost. Pogosta lastnost so tudi nihanja dobrih in slabih obdobij. V slednjih se pojavlja 

stalen in nesmiseln nemir. Še ena prepoznavna lastnost pa je pomanjkanje sočutja in 

impulzivnost. 

Pri delu s takšnimi otroki je pomembno ustvariti okvir, ki ga bo varoval, mu dajal občutek 

predvidljivosti. Tako Kariž (2010) kot Hogan (2014) predlagata preizkušen skupinski 

interakcijski model. Waller (1991) in Kariž (2010) izpostavljata otrokovo aktivno vlogo v 

odnosih in dogajanjih. V zaupanja vrednem okolju naj bi otrok lažje odkrito izražal svoja 

čustva ter iskal boljše oblike vedenja. 

Za takega otroka so primerne kratke aktivnosti, aktivnosti po korakih, omejitev prostora, 

odstranitev motečih dražljajev, izbira materialov, ki spodbujajo mišično delovanje. Kariž 

dokaže s pomočjo raziskave svetovalnega centra, da tak otrok ob pomoči likovne umetnosti 

najbolj napreduje na čustvenem in socialno-vedenjskem področju. 
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5.2 Otroci s čustvenimi težavami 

Kariž (2010) razlaga, da imajo čustvene težave in motnje pri otroku najrazličnejše vzroke. 

Lahko so posledica ločitve staršev, nasilja vrstnikov, zlorab ali pa so povezana s šolskim 

neuspehom, spori z okolico, smrtjo bližnjega ali mnogimi drugimi izkušnjami. 

Posledice teh težav se kažejo v obliki slabe samopodobe, negotovosti, utesnjenosti, depresiji, 

agresiji, impulzivnosti in drugačnih oblikah destruktivnega vedenja. Zaradi občutka 

manjvrednosti in nesposobnosti ti otroci ne razvijejo polnega potenciala svojih sposobnosti in 

dejanskih zmogljivosti. 

Vredno je omeniti tudi, da ima vsak posameznik notranje in zunanje varovalne dejavnike in 

dejavnike tveganja. Najpomembnejši varovalni dejavnik je otrokovo dobra samopodoba in 

samovrednotenje. Varovalne dejavnike moramo ves čas iskati in jih krepiti, saj bistveno 

pomagajo pri reševanju otrokovih čustvenih stisk. 

Na manjšanje čustvenih težav in motenj učinkovito vpliva PLU, saj je ena njenih 

najpomembnejših nalog, da spodbuja izražanje in ozaveščanje čustev ter poudarja otrokove 

potenciale, s čimer omogoča razvoj pozitivne samopodobe. 

 

5.3 Otroci s težavami in motnjami v socialnem funkcioniranju 

Kariž (2010) razlaga, da so takšni otroci na eni strani zelo obremenjujoči za okolje, na drugi 

pa bremenijo sami sebe, ker ne zadovoljujejo zahtev okolice. Dolgoročno zavračanje s strani 

okolja pa lahko neugodno vpliva na njihov razvoj. 

Težave se pojavljajo v stiku z vrstniki in odraslimi. Pogosto jim je vzrok za izrinjenost 

neznan, saj svojega vedenja ne prepoznavajo kot neprimernega. Lahko se razteza od plašnega 

in nezrelega pa do agresivnega, sebičnega in ukazovalnega. Velike težave jim predstavljajo 

različne socialne situacije, saj se nanje ne znajo odzvati. 

Najprimernejša metoda dela je delo v paru ali skupini, saj prinaša dobre rezultate. Neglede na 

njihove pretekle izkušnje, ki so pogosto slabe, jim likovna aktivnost ponudi možnost novega 

začetka in socialnega uspeha z vrstniki. Nove, pozitivne izkušnje ustavijo obrambne 

mehanizme, jezo in frustracijo, ustvari se nov pozitiven pogled na dejavnost in okolico. 
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6 Eksperimentalni del 

V drugem delu diplome bom, kot sem že omenila v uvodu, predstavila svojo praktično 

raziskavo s področja pomoči z likovno umetnostjo. Pri svojem delu sem se oprla na 

poznavanje likovne pedagogike in znanje nadgradila z elementi iz področja pomoči z 

umetnostjo. Delavnice sem izvajala vsak petek, ves vmesni čas pa vzdrževala kontakt z 

razredno učiteljico, ki je otroke opazovala ter mi poročala o zapaženih vedenjskih in drugih 

spremembah. 

6.1 Namen 

Za tovrstno raziskavo sem se odločila, ker so me zanimali vplivi tovrstne pomoči z 

umetnostjo na otroke s posebnimi potrebami. Ta skupina otrok me zanima, saj sem se tudi 

sama v času šolanja spopadala z bralno-napisovalnimi težavami. Pogosto sem se prav zaradi 

teh zatekala v svet likovnega ustvarjanja, ki mi je nudil sprostitev in uteho.  

Vseh pet izbranih otrok po Kariž (2010) spada v specifično populacijo in ima probleme, ki 

jim otežujejo normalno delovanje v šolskem sistemu. Z raziskavo sem ugotavljala učinke 

sprostitvenih tehnik in likovnega ustvarjanja na otroke z zgoraj omenjenimi težavami. V 

svojem eksperimentu opazujem učinke pomoči z umetnostjo na izbranem vzorcu po 

naslednjih kategorijah: koncentracija in pozornost, socializacija ter doseganje izbranih učnih 

ciljev. 

6.2 Cilji 

Z raziskavo želim ugotoviti morebitne pozitivne učinke likovnega ustvarjanja na doseganje 

nekaterih učnih ciljev pri izbranih učencih drugega razreda osnovne šole. 

6.3 Raziskovalna vprašanja 

I. Ali se bodo učenci vsakokrat po opravljenih delavnicah počutili dobro? 

II. Ali se bodo vsaj nekateri udeleženci med seboj bolj povezali? 

III. Ali se bodo posamezniki po delavnicah uspešneje vključili v razred? 

IV. Ali bodo s pomočjo likovnih nalog izboljšali svojo grafomotoriko in posledično lažje 

dosegli izbrane učne cilje pri predmetih likovna umetnost, matematika in slovenski 

jezik? 

  



12 

 

6.4 Metode dela 

6.4.1 Vzorec 

V vzorec je zajetih pet otrok, sošolcev, učencev drugega razreda, starih med 6 in 7 let, ki 

jih je predlagala razredničarka, kar je razvidno iz intervjuja v prilogi. Otroke predstavljam s 

pomočjo njenih podatkov in lastnega opazovanja. Podatki predstavljajo stanje pred pričetkom 

naših srečanj oziroma stanje po prvih srečanjih. 

Anej 

Anej se je v tem šolskem letu preselil in zamenjal šolo. Od prvega dne si je v razredu 

odpiral konflikte, tako da si do polletja ni našel ustrezne družbe. Je nenehno v gibanju, moteč 

sebi in okolici, slabo socializiran. Marca je bil uradno prepoznan kot otrok s posebnimi 

potrebami s primanjkljaji na socialnem področju ter z motnjo pozornosti. Delo z njim je 

naporno, saj se vsega hitro naveliča, nima občutka za okolico, ne skrbi za svoje pripomočke, 

govor je nejasen, deluje impulzivno, z okolico je v stalnem sporu in pogosto nasilen. 

Učiteljico ves čas nadleguje, saj išče njeno zaščito, sošolce pa konstantno toži. 

Delo pri urah LUM je naporno, saj tekoče materiale vedno polije, nalogo površno 

konča, ali pa prosi za pomoč, češ da ne zmore opraviti dela. Ne čuti potrebe po dograjevanju, 

ne išče likovnih rešitev. Risba je enostavna, razpršena, brez spodbud bi uporabil le eno barvo, 

ploskev ne pobarva samodejno. 

Aleks 

Je droben, majhen deček, ki se je z mamo in bratcem v Slovenijo priselil mesec dni po 

začetku šolskega leta. Očka jih je tu že čakal, sestrico so pustili v Bosni. Slovenščine ni 

govoril, niti razumel. V razred se je slabo vključil, konec prvega polletja je po sociogramu, ki 

ga je izdelala razredničarka, veljal za socialno izključenega. Učiteljica je opazila, da odklanja 

vso šolsko hrano. V odnosih s sošolci se hitro počuti ogroženega in pogosto udari. Pouku 

slabo sledi, predvsem govornemu delu. Pisava je neestetska, ne upošteva črt, črke si slabše 

zapomni in jih zapisuje pomanjkljivo. Slabo usmerjeno opazuje. Manjka mu izkušenj, zato je 

grafomotorika slabo razvita. Pisanje od črte do črte mu ni povsem jasno in mu predstavlja 

velike težave. 
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Njegova risba je razpršena, talna črta se še ne pojavlja. Ne uporabi vsega prostora. Vse 

elemente stisne na kup, linija je zelo rahla, včasih je komaj zaznana. Uporabi le malo barv, 

ploskev ne pobarva brez dodatnih spodbud. Pri urah LUM se ne sprosti, nalogam slabo sledi,  

S svojimi izdelki ni zadovoljen in pogosto izjavi, da ne zna. 

Judita 

Judita je bleda, suhljata deklica s stalnimi zdravstvenimi težavami. Pritožuje se nad 

bolečinami v trebušnem delu in slabostjo, tako pred jedjo kot po jedi. V razredu je izrazito 

nepriljubljena, zateka se k lažem in občasnim krajam, konstantno je v sporih z okolico in se v 

prepirih tudi fizično spopada. Težko se zbere in posluša, pri pouku je nemirna, pogosto vstaja 

in se premika po razredu, prestavlja svojo klop in moti okolico. Branje in pisanje ji 

predstavljata velike težave. 

Je samovoljna, do drugih ukazovalna in brez občutka za potrebe sošolcev, čeprav v 

pogovorih kaže empatijo do živali in šibkejših ljudi. Zahtev in dogovorov ne upošteva. Zaradi 

nerazumevanja okolice je žalostna, po sporih se počuti osamljeno in ima slabo samopodobo. 

Zaradi odklonilnega odnosa do sebe od marca naprej odhaja na pogovore k socialni 

pedagoginji, kjer išče tolažbo in pozornost. Doma živi z brezposelno mamo, bolnim dedkom 

in otopelo babico, oče živi ločeno, menda zaradi prostorske stiske. Judita veliko govori o 

novem domu, kjer bo živela združeno s svojim očetom in mamo, sredi travnikov, konj in 

kužkov. 

Čeprav med poukom sodeluje, kadar jo snov zanima, je njeno znanje površno in 

nepovezano, tako da jo je učiteljica definirala kot deklico z učnimi težavami. Pisava je 

estetska, njene ročne spretnosti so dobro razvite, likovni izdelki so ustvarjalni, čeprav 

likovnim nalogam ne sledi dobro. 

Judita v prostem času in tudi med poukom, če je snov ne zanima, likovno ustvarja. 

Liste in barve si nosi tudi na igrišče, kadar tam preživlja prosti čas. Kljub temu se ne zapira 

vase, temveč kontrolira druge in se vpleta v njihove odnose. 

Prepoznana je kot otrok s čustvenimi težavami in težavami in motnjami v socialnem 

funkcioniranju. 
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Lara 

Lara je v razredu najmanjša in najbolj drobna. Govori s šibkim glasom, tudi če smo 

popolnoma tihi, jo slabo slišimo. Doživela je bolečo izkušnjo razveze staršev, polno fizičnega 

nasilja in zastraševanja. Seli se od enega starša k drugemu. Je edinka. 

Nerada se izpostavlja pred drugimi. Ima bralno-napisovalne težave, učiteljica opaža 

občasen infantilen govor. Njena pisava je okorna, piše počasi in neestetsko.Šolsko delo je ne 

zanima, slišanega si le malo zapomni. 

Med odmori je sproščena in samozavestno ukazuje drugim, običajno si najde deklico, 

ki jo priveže nase in preko nje obračunava z drugimi, pogosto je v konfliktih z deklicami, s 

katerimi se druži. 

Veliko riše, tudi med poukom, pogosto prerisuje prijateljičine risbe. Ko izbira svojo 

tematiko, upodablja osebe. Ko risbe interpretira, jih poveže z domišljijo, tako da govori o 

svoji veliki družini z očetom, mamo, brati, sestrami ter kužki. 

Prepoznala sem jo kot otroka s čustvenimi težavami. 

Milena 

Milena, mala drobna deklica, nosi s seboj posledico težke izkušnje: pred leti ju je z 

bratcem zapustila mama. Čeprav je kasneje z njima ponovno vzpostavila stik in se sedaj seli k 

njej vsak drugi teden, ni več tako, kot nekoč. Mama si je ustvarila novo družino, Milena 

pričakuje že drugo polsestrico, časa zanjo je vse manj. Prepoznala sem jo kot otroka s 

čustvenimi težavami. 

Milena je učno neuspešna, pouk je ne pritegne, na učiteljičina vprašanja odgovarja tiho, 

preplašeno. Pred razredom je zadržana, raje skloni glavo in molči. Po drugi strani se hitro 

razjezi na sošolce, nanje kriči in se z njimi prepira. V skupino je slabo vključena, sociogram 

jo predstavi kot socialno izključeno. Rada likovno ustvarja, pri tej dejavnosti se najbolj sprosti 

in prav ves prosti čas v razredu izkoristi za to dejavnost. Rada tudi teče na dolge proge. 
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Zbiranje podatkov 

Podatke sem zbrala na tri načine. Sama sem s petimi drugošolci izvedla 14 srečanj, ki so 

bila vsak petek po končanem pouku. Z učenci sem izvajala likovne dejavnosti in razgovore, 

pri čemer sem poskrbela za prijetno vzdušje ob umirjeni glasbi. Druge podatke o 

posameznikih sem pridobila preko razgovora z njihovo učiteljico, preko intervjuja z učiteljico 

ter z vprašalniki, ki ju je učiteljica izpolnila in sicer prvega pred pričetkom naših srečanj in 

drugega po zaključku naših likovnih delavnic. Pri raziskovanju in evalvaciji pomoči z likovno 

umetnostjo sem se opirala na: 

- dokumentirane vire ( fotografije likovnih izdelkov, zapiske o opažanjih, izdelki otrok) 

- študije primerov ( beleženje učinkovanja likovne dejavnosti na posameznika preko 

specifičnega vedenja, besednega izražanja o izdelku ter opažanj; beleženje opaženih 

sprememb na socialnem ter motoričnem področju ter pri doseganju izbranih VI ciljev pri 

pouku)  

Praktični del je sestavljen iz štirinajstih srečanj, ki sem jih poimenovala ustvarjalne 

delavnice. Naloge za posamezno uro sem oblikovala tako, da sem združevala elemente nalog 

in predlogov po A. M. Coulter (2014), B. Kariž (2010) in sprostitvenih priročnikov za otroke 

po M. Viegas (2014) in K. W. Vopel (1995). Zaporedje nalog sem v grobem določila pred 

začetkom izvajanja, vendar sem ga glede na odziv otrok na delavnicah po potrebi spremenila. 

Upoštevala sem tako šolska pravila in urnik, kot tudi individualne potrebe vseh udeležencev. 

Ustvarjalne delavnice so potekale ob petkih v matični učilnici v času podaljšanega 

bivanja. Časovno so obsegale šestdeset minut z možnostjo podaljševanja. Pred začetkom 

delavnic, med daljšim odmorom, sem izkoristila čas za preoblikovanje prostora(klopi) in 

zračenje učilnice. Srečanje smo praviloma začeli z uvodnim delom v obliki sprostitvene 

tehnike, ki naj bi otroke pomirila in jih pripravila na začetek delavnice. Sledila je priprava 

pripomočkov in izbira delovnega prostora. Vsak učenec je imel na voljo svojo mizo, ločeno 

od ostalih članov skupine. S tem sem ustvarila individualizacijo znotraj skupine. S tem sem se 

izognila medsebojnemu primerjanju, kontroliranju in ocenjevanju(kritiziranju) postopka in 

izdelkov  

Za nalogo sem pogosto določila temo, s katero so se lahko osebno povezali ter se 

nanjo čustveno odzvali. Želela sem ustvariti čim bolj sproščeno klimo na delavnicah. 
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Posledično bi se otroci bolj sproščeno in izvirno likovno izražali ter čutili zadovoljstvo po 

končanem srečanju.  



17 

 

Tematski pregled likovnih nalog: 

1. Avtoportret 

2. Vodna grafika 

3. Osebna škatlica 

4. Skrivnostni srčki 

5. Najljubša igrača 

6. Prosto ustvarjanje 

7. Moje pošasti 

8. Najlepši metulj 

9. Moj osebni proctor 

10. Tri želje 

11. Moja varna hiša 

12. Sem ribica 

13. Počutim se 

14. Moj skriti vrt 

 

Merski inštrumenti 

Za merjenje vpliva likovne dejavnosti na otroke v prvi triadi OŠ sem pripravila lasten 

vprašalnik, ki sem ga deloma povzela po merskem inštrumentu v diplomskem delu S. Terlević 

(2013), deloma pa sem za merjenje uporabila učne cilje, ki naj bi jih učenec dosegel v drugem 

razredu. Vprašalnik je pripravljen za učiteljico, ki poučuje učence in jim pomaga v okviru ur 

ISP. Učiteljica z otroki prebije več ur dnevno in bo zanesljiveje prepoznala razlike, ki se bodo 

morda pokazale pri posamezniku. 

Vprašalnik (priloga 1) je sestavljen je iz treh sklopov in sicer iz štirih trditev s področja 

socializacije, iz treh trditev s področja koncentracije ter iz štirih trditev, ki predstavljajo štiri 

cilje opisne ocene končnega spričevala v drugem razredu. Izbrala sem jih, ker sem 

predvidevala, da nanje lahko likovno ustvarjanje ugodno vpliva. 
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Vsako trditev naj bi ocenjevalec ocenil po pet stopenjski lestvici: 

1. – sploh ne drži 

2. – v glavnem ne drži 

3. – delno drži 

4. – v glavnem drž 

5. – povsem drži 

 

Organizacija meritev 

Vprašalnik je izpolnila učiteljica izbrane skupine in sicer tik pred začetkom mojih 

likovnih delavnic ter po zaključku naših srečanj. Prvi je bil izpolnjen februarja 2017, drugi pa 

junija 2017. 

Struktura srečanj 

Kariž (2010) predlaga, da se dolžina srečanj prilagodi obliki dela, ciljem srečanja, 

otrokovim sposobnostim ter instituciji, kjer potekajo. Obsegala naj bi od petinštirideset do sto 

dvajset minut. Srečanja naj sestavljajo štirje deli: uvod, osrednji del, kjer se predstavi glavna 

tema, razgovor z udeleženci in zaključek. 

Na začetku se pripravi prostor in material, pred začetkom ure pa naj bi se pripravil tudi 

izvajalec. Priprava naj bi trajala 15 minut pred srečanjem.  

Sprva naj bi se v uvodu udeleženci spoznali in ogreli, ter se tako pripravili na predstavitev 

glavne teme. Nato napovemo temo, predstavimo aktivnost, njen namen in cilje. Za odpiranje, 

kot ga imenuje Kariž, porabimo 15 minut. 

V nadaljevanju se udeleženci lotijo ustvarjalnega likovnega izražanja, ki lahko traja do 60 

minut. Sledi pogovor o izdelku in o ustvarjalnem procesu. To fazo Kariž imenuje razvoj. Sledi 

zaključek ali tako imenovano zapiranje, ki traja 15 minut in služi vrednotenju srečanja, lahko 

tudi načrtovanju naslednjega. Preden se razidemo, še pospravimo učilnico. 
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6.5 Predstavitev podatkov pred začetkom ustvarjalnih delavnic 

Tabela 1 

Socializacija: sklop trditev, ki se nanašajo na vidike socializacije  

I - SOCIALIZACIJA ANEJ ALEKS JUDITA LARA MILENA 

1. Sodeluje v skupini 1 2 1 3 3 

2. Upošteva, sprejema pravila v 

skupini 

1 3 1 2 3 

3. Vedenje je socialno zaželjeno  1 3 1 3 3 

4. V skupini je priljubljen/a 1 1 1 3 2 

                              VSOTA TOČK 4 9 4 11 11 

 

Graf 1 

Grafična predstavitev sklopa »Socializacija« 
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Tabela 2 

Doseganje učnih ciljev: sklop se nanaša na dosežke iz različnih učnih področij, ki so v 

korelaciji z grafomotoriko ali predmetom LUM 

II - DOSEŽENI IZBRANI UČNI 

CILJI 

ANEJ ALEKS JUDITA LARA MILENA 

5. Riše s šablono in ravnilom 2 2 4 3 3 

6. Piše čitljivo in estetsko 1 1 4 1 2 

7. Se sproščeno likovno izraža 1 1 4 1 3 

8. Poišče ustvarjalne likovne rešitve 1 1 4 1 3 

                              VSOTA TOČK 5 5 16 6 11 

 

Graf 2 

Grafični prikaz sklopa trditev »Doseženi učni cilji« 

  

2 2

4

3 3

1 1

4

1

2

1 1

4

1

3

1 1

4

1

3

0

1

2

3

4

5

Anej Aleks Judita Lara Milena

5 6 7 8



21 

 

Tabela 3 

Koncentracija in pozornost: sklop trditev, ki se navezujejo na socializacijo posameznikov 

III - KONCENTRACIJA, 

POZORNOST 

ANEJ ALEKS JUDITA LARA MILENA 

9. Pozorno posluša 1 3 2 2 2 

10. Pozorno opazuje 2 2 4 2 4 

11. Sledi navodilom 2 4 1 2 3 

                              VSOTA TOČK 5 9 7 6 9 

 

Graf 3 

Grafični prikaz sklopa trditev »Koncentracija, pozornost« 
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Tabela 4 

Skupni seštevek ocen: skupni nabor točk pri posamezniku 

SKUPNI SEŠTEVEK OCEN ANEJ ALEKS JUDITA LARA MILENA 

SOCIALIZACIJA 4 9 4 11 11 

DOSEŽENI UČNI CILJI 5 5 16 6 11 

KONCENTRACIJA, POZORNOST 5 9 7 6 9 

                                  VSOTA TOČK 14 23 27 23 31 

 

Graf 4 

Grafični prikaz skupnega seštevka točk 

 

6.6 Analiza vprašalnika 

Učenci se med seboj razlikujejo predvsem na socialnem področju. Po razgovoru z njihovo 

učiteljico sem rezultate vprašalnika bolje razumela, saj ima Anej, ki je zbral najmanj točk, 

primanjkljaje na socialnem področju in zato za to področje pripravljen individualizirani 

program, prav tako pa ima tudi Judita veliko težav v skupini in je deležna pomoči socialne 

pedagoginje. Po drugi strani pa prav Judita pri izbranih učnih ciljih dosega najvišje rezultate v 

skupini. Vsi udeleženci so po rezultatih sociograma (izdelala ga je učiteljica) tudi slabo 

vključeni v razred (priloga 2). Vsi učenci imajo težave na področju koncentracije in 

pozornosti ter slabši učni uspeh kljub dodatni učni pomoči v obliki dopolnilnega pouka in ur 

ISP. Vsi učenci se soočajo tudi z dvojezičnostjo, štirim po njihovi izjavi slovenščina 

predstavlja drugi jezik.  
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6.7 Ustvarjalne delavnice 

6.7.1 Naloga 1 – Avtoportret 

Priprava 1 

Datum: Petek, 3.2.2017 

Okvirni čas: 60 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi, sproščeno izražanje 

Likovni materiali: Barvni papir, voščenke različnih barv in velikosti 

Likovni motiv: Avtoportret po domišljiji 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij 

❖ Rišejo prostoročno 

❖ Rišejo po domišljiji 

❖ Navajajo se na samostojno izbiro barv, oblik in podlag 

 Občutek za razporejanje oblik v risbi 

 Občutek za gradnjo risbe 

 Občutek za bogatenje narisane oblike 

❖ Spoznavajo značilnosti risarskih materialov in pripomočkov 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (Po Kariž, 2010; str. 191): 

❖ Ozaveščanje lastnega videza 

❖ Razvijanje pozitivne samopodobe 

 

Potek ure 

Pred začetkom delavnic sem pripravila mize tako, da se niso stikale. Na vsako od njih 

sem položila posodico z voščenkami in list papirja. Ko so se otroci vrnili z odmora, smo sedli 

v krog. Predstavila sem se skupini in na kratko povzela razloge za moj obisk, ki jim jih je 

predstavila že njihova razredna učiteljica. Pogovorili smo se tudi o primernem vedenju na 
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delavnicah ter o pravilih, ki veljajo med delom. Predstavila sem jim okviren potek naših 

srečanj. 

Za uvod smo izvedli kratko sprostitveno vajo. Zaprtih oči smo s konicami prstov 

potovali preko svojega obraza, vodila sem jih preko delov obraza, učenci naj bi mi brez besed 

sledili in poskušali natančno raziskati vsak delček obraza. 

Nato sem najavila likovno nalogo ter jih prosila, da si izberejo barvo podlage za svoje 

delo(na izbiro so imeli pet barv pastelnih odtenkov). Med njihovim ustvarjanjem sem pozorno 

opazovala način njihovega ravnanja z likovnimi materiali. Opazovala sem tudi njihovo 

grafomotoriko in izvirnost pri ustvarjanju.  

Motiv, ki sem ga izbrala, je zanimiv z vidika pomoči z umetnostjo, saj krepi 

samopodobo učencev, z vidika likovne umetnosti pa razvija splošno poznavanja in 

opazovanja človeškega telesa ter ustvarjanja po spominu in domišljiji. 

Otroškemu izražanju sem pustila popolnoma prosto pot, pomembno je bilo, da so se 

ob ustvarjanju počutili sproščeno. Pomembno je bilo tudi, da so to počeli zaradi lastne želje in 

so lahko končali s svojim delom, kadarkoli so sami tako čutili. Nisem jih usmerjala v 

dokončevanje in izboljševanje izdelka. Čeprav nisem postavila zahteve po dodajanju ozadja in 

drugih elementov, so me med ustvarjanjem prihajali spraševati, če lahko na risbi še kaj 

dodajo. 

Vsak učenec, ki je zaključil s svojim delom, se je usedel poleg mene na drugem koncu 

razreda. Izbral si je štampiljko kot nagrado za sodelovanje in mi po svojih besedah opisal 

svoje delo, če je to želel. Sama njihovih del nisem interpretirala, zato med pogovorom o 

likovnem delu nisem zastavljala sugestivnih vprašanj. Zanimal me je njihov pogled na lastno 

ustvarjanje. Po vsakem pogovoru sem se zahvalila za sodelovanje in učenca prosila, da izpolni 

vprašalnik o trenutnem počutju. Po vsakem srečanju sem listek o počutju in likovno delo 

pospravila v osebno mapo vsakega sodelujočega učenca. 

Pogovor po končani nalogi 

Anej 

Jaz, hiša in pes. (Kaj si pa napisal na sliko?) Tu piše noč, ker je zunaj noč. Všeč mi je, 

ko je noč in v času božiča in novega leta zunaj spuščajo rakete in pokajo petarde. Tu sem 

narisal ognjemet. Takrat sem se imel lepo. (Kdaj se pa še imaš lepo?) Lepo se imam, kadar 

praznujem rojstni dan in ko za božič dobim darila. Ampak enkrat, ko sem bil v vrtcu, nisem 

bil vesel. (Kaj se je pa zgodilo v vrtcu?) Vzgojiteljica mi je rekla, naj izberem številko. V 

glavi sem izbral številko 6, a sem rekel 4. Potem nisem bil vesel. (verjetno je šlo za srečelov ) 
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Med uvodno sprostitvijo ni kazal velikega interesa za sodelovanje, večkrat je motil 

ostale s komentarji in raznimi zvočnimi efekti. Med nalogo je večkrat vstal in vprašal, če 

lahko na risbi še kaj doda. Kljub temu, da je za svoje delo uporabil le eno barvo, je z veseljem 

sodeloval. Po besedah razredne učiteljice pri urah likovne umetnosti nerad sodeluje oziroma 

z delom zelo hitro zaključi. Končal je prej kot ostali in se je po končanem pogovoru sprehajal 

po razredu in se igral.  

Aleks 

Jaz, hiša, trava, oblaki in sonce. (Bi še kaj povedal?) (Odkima) 

Pri uvodni sprostitvi je slabo sodeloval, izjave sošolcev so ga močno motile. Med 

celotno nalogo je bil bolj redkobeseden. Vprašal je, ali lahko na risbi doda oblake in sonce. 

Med pogovorom umika pogled v tla, v svojo risbo ali mizo. 

Judita 

Sonce se smeje, ker sem vesela. Jaz se tudi smejem. Imam bele trepalnice, takšne imam 

doma. Sonce ima tudi bele trepalnice. 

Med uvodnim delom ni sodelovala. Začela je govoriti, ko pa sem jo prosila, naj ne moti 

ostalih in jo pozvala k sodelovanju, je to odklonila. Ob začetku naloge ji ni odgovarjal 

sedežni red, želela si je sedeti zraven ene od sošolk. Med ustvarjanjem se je ves čas obračala 

nazaj in opazovala dela ostalih ter jih komentirala. Pogosto sem jo morala opozarjati, naj se 

drži pravil. 

Lara 

Imam lepo oblekico, okrog vratu imam ogrlico, v laseh pa elastiko. Sonce se smeje. 

Med uvodom je lepo sodelovala. Med nalogo ni veliko spraševala, nasploh je bila zelo 

neopazna in se ni izpostavljala. 

Milena 

Od doma sem odšla z balonom. Sprehajala sem se in nabrala rožice. Začelo je snežiti, 

oblekla sem si bundo. Samo malo! (obrne se in seže po rjavi voščenki, čez oblekico nariše 

vzdolžno črto) (Ali imaš rada sneg?) Ja, imela sem se lepo na snegu. To je pa moja hiša, ima 

takšna okna, kot jih imamo doma. Drevesu odpada listje. 
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Med uvodno sprostitvijo je sodelovala. Nalogo je končala zadnja. Med pogovorom je z 

vnemo pripovedovala zgodbo, opazila sem, da je bila ves čas nasmejana in zadovoljna. 
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6.7.2 Naloga 2 – Vodna grafika 

Priprava 2 

Datum: Petek, 10.2.2017 

Okvirni čas: 60 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Slikanje 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi, sproščeno izražanje 

Likovni materiali: Papir, tempere, čopiči, gobice za slikanje, lončki z barvo 

Likovni motiv: Sproščeno prelivanje barv 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz 

❖ Slikajo s tekočimi slikarskimi materiali na različne podlage 

❖ Izkustveno mešajo barve in z njimi naslikajo sliko 

❖ Preizkušajo različne slikarske materiale in pripomočke 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

❖ Izdelajo matrico in jo odtisnejo 

❖ Izpeljejo postopke za izvedbo preprostih grafičnih tehnik 

❖ Pridobijo izkušnjo o nastanku odtisa 

Cilji pomoči z umetnostjo (Po Kariž, 2010; str. 174): 

❖ Ogrevanje in sproščanje 

❖ Raziskovanje likovnih tehnik 

❖ Razvijanje domišljije, ustvarjalnosti in izvirnosti 

 

Potek ure 

Pred začetkom delavnic sem tri mize postavila v trikotnik. Na vsako mizo sem 

položila podlago iz časopisa in ploščico iz linoleja (ki jo uporabljajo kot podlago za 

kiparjenje). Na vsako mizo sem položila posodico z vodo, prazno paleto, dva debela čopiča in 

gobico na palčki.  
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Uro smo začeli s kratko sprostitveno tehniko vizualizacije ob glasbi. Prosila sem jih, 

da se uležejo na blazine na tleh in zaprejo oči. V domišljiji so se sprehodili skozi gozd in si 

natančno ogledali okolico, ki je skrivala različne barve narave. Po končani vizualizaciji so 

počasi odprli oči, se pretegnili in vstali. 

Povabila sem jih, da si poiščejo svojo podlago, ki sem jo pred začetkom dela zmočila z 

vlažno gobico. Usedla sem se v sredino trikotnika in vsaki deklici odmerila ustrezno količino 

izbranih tempera barv. Nato sem jih spodbudila k prostemu ustvarjanju, igranju s prelivanjem 

in mešanjem barv na podlagi. Ko so bili z izdelkom zadovoljni, sem podlago po potrebi 

dodatno navlažila, nato pa čeznjo položila papir večjega formata. Pokazala sem jim, kako se 

ustvari odtis s tem, ko sem list odlepila od podlage. 

Opažanja med uro 

V uvodu so se ulegle ena poleg druge, kar je povzročilo medsebojno suvanje in 

prerivanje. Prepiranje sem ustavila tako, da sem jih prerazporedila po učilnici. 

V začetku sem jih večkrat spodbudila k igri z vodo in barvo, saj so se preveč 

obremenjevale z upodabljanjem . Šlo je za preprost poskus abstraktnega slikanja, ki je očitno 

težje dojemljiv mlajšemu otroku. 

Največ težav je imela Judita, saj se trudila ustvariti podobo in zgodbo. Kljub mojim 

spodbudam, naj se poigra z barvami, je vztrajala pri svojem. Ko sem njeno delo odtisnila na 

list, je bila razočarana. Med nalogo je bila sicer sproščena, a ni sledila navodilom, kar je 

značilno zanjo. 

Nalogo pa sta odlično opravili Lara in Milena. Bili sta navdušeni nad učinkom 

prelivana barv. Vsak nov barvni preliv sta pospremili z zadovoljnim vzklikom. Ustvarjali sta 

krasne barvne prehode, a sta dodali preveč barv hkrati. Rezultat je mešanica umazano roza in 

rjave barve. Na koncu sta bili obe zadovoljni s svojim izdelkom. Pomembno je tudi, da sta se 

med nalogo izredno zabavali in sproščeno igrali z barvo. 



29 

 

 

 

 

  

Judita 

Lara 

Milena 



30 

 

6.7.3 Naloga 3 – Osebna škatlica 

Priprava 3 

Datum: Petek, 17.2.2017 

Okvirni čas: 70 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Mešana tehnika 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi, sproščeno izražanje, okraševanje 

Likovni materiali: Flomastri, lepila z bleščicami (različnih barv), žične kosmate kačice, 

barvni cofki (različnih barv), barvni trakovi (različnih materialov in barv), umetni 

kristalčki različnih velikosti in barv, vsestransko lepilo, vroče lepilo, škarje podlaga. 

Likovni motiv: Krašenje lesene škatlice za shranjevanje 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo in negujejo individualni ustvarjalni izraz 

❖ Izkustveno mešajo materiale različnih barv in oblik 

❖ Lepijo različne barvne, oblike materialov in z njimi oblikujejo barvne kompozicije 

❖ Preizkušajo različne vrste materialov in pripomočkov 

❖ Navajajo se na samostojno izbiro oblik, barv in velikosti komponent in iz njih 

sestavljati celoto 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (Po Kariž, 2010; str. 160, 216): 

❖ Raziskovanje likovnih materialov 

❖ Spoznavanje sebe in ostalih članov skupine 

❖ Spodbujanje besedne komunikacije 

❖ Razvijanje ustvarjalnosti, izvirnosti in domišljije 

❖ Krepitev pozornosti, koncentracije in vztrajnosti 

❖ Raziskovanje pozitivnih čustev sreče in zadovoljstva 
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Potek ure 

Pred uro sem združila štiri daljše mize, da sem ustvarila daljšo delavno površino. 

Čeznje sem pregrnila časopis kot zaščitno podlago, nato sem nanj postavila škatlo s flomastri, 

škatlo s posebnimi okrasnimi pripomočki, lepilo, lepilo z bleščicami, vsestransko lepilo in 

škarje. Na konec mize sem postavila pištolo za vroče lepilo (izklopljeno). 

Povabila sem jih k uvodnemu umirjanju ob glasbi, lahko so se ulegli na blazine ali pa 

na odejo. Zaprtih oči so si predstavljali svojo skrinjico zakladov, v kateri imajo spravljene vse 

skrivnosti in vso bogastvo. Ko so bili pripravljeni na nalogo, so se usedli za mizo. Vsak je 

dobil majhno leseno škatlico (8cm×5cm×6cm), katero je lahko poljubno pobarval in okrasil. 

Opažanja med uro 

Med nalogo je prišlo do trenja že med uvodno motivacijo, saj sta Anej in Judita 

predstavljala moteč dejavnik za ostale člane skupine. Kljub prijaznim pozivom in prošnjam se 

nista uspela sprostiti in slediti vizualizaciji, ki pa je bila ključna za ustvarjalnost, sproščenost 

in vsesplošno dobro počutje. Ne glede na njuno slabo sodelovanje pa sta med nalogo 

ustvarjala brez večjih težav. 

Zanimivo je bilo opazovati njihovo dojemanje škatlice in način krašenja. Celotnega 

procesa okraševanja so se lotili v sekvencah, od zgornje ploskve do spodnjega dela. Vsaka 

ploskev je predstavljala neko novo priložnost uporabe zanimivih novih materialov. Med 

delom so se zabavali, predvsem pa so se zelo veselili tega, da bodo škatlice lahko odnesli 

domov. 

Izvirnost je pri nalogi pokazala Milena, ko se je odločila, da bo notranjost pokrova 

oblepila s cofki. Pri izvedbi sem ji pomagala tako, da sem nanesla vroče lepilo na izbrano 

mesto, kamor je ona potem položila cofek. Posebno motorično spretnost pa je pokazal Aleks, 

saj sem mu lahko zaupala, da je pri samostojno rokoval z vročo pištolo (seveda pod mojim 

nadzorom in pod kontrolo razredne učiteljice, ki se nam je proti koncu delavnice pridružila). 
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6.7.4 Naloga 4 – Skrivnostni srčki 

Priprava 4 

Datum: Petek, 24.2.2017 

Okvirni čas: 50 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Judita, Lara, Milena (naknadno sta vajo opravila tudi Aleks ter Anej) 

Likovno področje: Mešana tehnika 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi, sproščeno izražanje, okraševanje 

Likovni materiali: Flomastri, lepila z bleščicami (različnih barv), barvni cofki (različnih 

barv), umetni kristalčki, lepilo za lepljenje različnih materialov, vroče lepilo, podlaga 

Likovni motiv: Krašenje in barvanje odlitkov iz mavca v obliki srca 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo in negujejo individualni ustvarjalni izraz 

❖ Izkustveno mešajo materiale različnih barv in oblik 

❖ Lepijo različne barvne, oblike materialov in z njimi oblikujejo barvne kompozicije 

❖ Preizkušajo različne vrste materialov in pripomočkov 

❖ Navajajo se na samostojno izbiro oblik, barv in velikosti komponent in iz njih 

sestavljati celoto 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (Po Kariž, 2010; str. 216, 218) 

❖ Razvijanje pozitivne samopodobe 

❖ Krepitev pozornosti, koncentracije in vztrajnosti 

❖ Raziskovanje pozitivnih čustev sreče in zadovoljstva 

❖ Razvijanje domišljije, ustvarjalnosti in izvirnosti 

 

Potek ure 

Pred uro sem mize postavila tako, da se niso stikale, podobno kot pri nalogi 1. Na 

vsako mizo sem postavila lonček z barvnimi flomastri, na posebno mizo sem postavila paleto, 

tanke čopiče in tube lepil z bleščicami ter škatlo z ostalimi okrasnimi materiali. 
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Sprva sem učence posedla v krog na odejo. Nekaj časa smo zaprtih oči poslušali 

glasbo, nato pa sem jim prebrala zgodbico za sprostitev in vizualizacijo naloge. Pomirjeni so 

se usedli na svoja mesta, nato pa sem razdelila vsakemu po dva mavčna odlitka v obliki srca 

(v velikosti 2cm×2cm×2cm). Med nalogo so lahko občasno vstali, da so si poiskali potrebne 

materiale. 

Opažanja med uro 

Med nalogo so bili srčki skrivnost, ki so jo lahko zadržali le zase. Dobili so svoje 

škatlice, v katere so končane izdelke lahko pospravili. Dovolila sem jim, da končane srčke 

pokažejo le ljudem, ki jim zaupajo. Ker so bila na uri prisotna le dekleta, izdelkov niso 

skrivala druga pred drugo. Prišlo je do nekaj lažjih prepirov med Judito in ostalima 

dekletoma, saj ju je obtožila, da za njo ponavljata. Prosila sem jih, da spor rešijo na prijazen 

način. Nekako jim je do konca naloge to tudi uspelo. 

Opomba: Nalogo sem izvedla posebej še z dečkoma. Nista čutila večje potrebe po tem, da bi 

dodala druge okrasne materiale, temveč sta le barvala. Anej je dodal kristalčke, Aleks pa je 

bil zadovoljen z enostavno poslikavo s flomastri. 

 

  

Lara Judita 
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6.7.5 Naloga 5 – Najljubša igrača 

Priprava 5 

Datum: Petek, 10.3.2017 

Okvirni čas: 60 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Slikanje 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi z različnimi linijami in ploskvami 

Likovni materiali: Papir večjega formata, vodene barve, čopiči različnih debelin, lončki z 

vodo, podlaga 

Likovni motiv: Slikanje najljubše igrače po domišljiji 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz 

❖ Slikajo s trdimi slikarskimi materiali 

❖ Izkustveno mešajo barve in z njimi naslikajo sliko 

❖ Naslikajo sliko z barvo linijo in ploskvijo 

❖ Preizkušajo različne slikarske materiale in pripomočke 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi 

materiali in pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (Po Kariž, 2010; str. 218) 

❖ Razmišljanje o lastnih željah in potrebah 

❖ Krepitev čustev sreče in zadovoljstva 

❖ Razvijanje pozitivne samopodobe 

❖ Razvijanje domišljije, ustvarjalnosti in izvirnosti 

 

Potek ure 

Pred pričetkom ure sem mize postavila tako, da se niso stikale. Na vsako sem pogrnila 

časopisno podlago ter nanjo postavila lonček z vodo, debelejši čopič, vodene barve in papir 

večjega formata.  

Ob prihodu otrok sem jih prosila, da se udobno namestijo in zaprejo oči. Vodila sem 

jih skozi še eno sprostitveno vizualizacijo, v kateri so vstopili v sobo, kjer so imeli svoje 
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najljubše igrače. V sobi so se počutili varno in prijetno, z igračami pa so se lahko igrali, jih 

opazovali in jih na koncu, pred odhodom, vrnili na svoje mesto. Po končani sprostitvi so se 

posedli na svoja mesta in se lotili likovne naloge. 

Opažanja med uro 

Med uvodom ponovno pride do rahlega prepira zaradi konstantnega premikanja in 

prestavljanja Judite in nenehnega govorjenja Aneja. Ostali trije člani se pritožujejo do pričetka 

likovne naloge. Vizualizacija tokrat ni uspela kljub mojemu naprezanju, da bi sodelujoče 

pomirila. Izdelki so tako zaradi neustrezne motivacije izredno neizvirni. Tako pri dečkih kot 

pri deklicah gre za enostavno rešitev in ponavljanje. Večino je motil tudi velik format 

podlage, zdi se, da so si sliko raje omejili na le del podlage, kot da bi izkoristili ves 

razpoložljivi prostor. 

Anej 

V uvodnem delu se je odločil, da bo sprva ležal, odmaknjen od ostalih, pod 

računalniško mizo, kjer ga nihče ne vidi. Kaj hitro pa se je začel dolgočasiti, začel se je 

zabavati tako, da je ponavljal moje besede in spuščal čudne zvoke. Nekajkrat sem ga sama 

opozorila ter ga prosila, naj sodeluje, vendar ni zaleglo. Vmešali so se še ostali člani skupine, 

vendar nam do konca vizualizacije ni uspelo vzpostaviti prijetnega in sproščenega okolja.- 

Za nalogo je s čopičem narisal cesto in na njej avion. Na moje vprašanje, kakšna cesta 

je to, mi ni znal odgovoriti. Bil je preveč razposajen in se je raje igral z nekaj lego kockami, ki 

jih je našel ležati na tleh. 

Aleks 

Za uvod si je mesto našel na stolu. Poskušal je slediti zgodbi in se sprostiti, vendar so 

ga zvoki sošolca zelo motili. Hkrati pa ga je motilo še premikanje sošolke, zato ni zatisnil oči. 

Šumi so bili zanj vedno bolj moteči, ob koncu sprostitve je že glasno opozarjal sošolce, naj se 

umirijo.  

Posledično se je naloge težko lotil in ni imel idej, kaj bi naslikal. Ko je pri sošolcu 

slišal, da bo slikal cesto, se je on odločil za enako rešitev. Ko je končal, je začel risati še 

dečka, vprašal me je, če lahko naslika svojega bratranca. Povedala sem mu, da tokrat slikamo 

le igrače. Odločil se je, da bo figuro prečrtal z rdečo barvo. Ko je ustvarjal, se je nekoliko 

pomiril in se je na koncu ure že bolje počutil. 
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Judita 

Odločila se je, da bo ležala na eni izmed miz, a se je kmalu po začetku uvodne 

sprostitve začela prestavljati na tla. Nato se je usedla na stol in se sčasoma ponovno prestavila 

na drugo mizo. Ni se ji uspelo umiriti, motilo jo je, da jo je Aleks opazoval, njega pa je 

motilo, da se prestavlja. Prav tako je njene premike opazil Anej, ki je glasno komentiral in jo 

pozival, naj se preneha prestavljati. 

Ko smo začeli z nalogo, si je za motiv izbrala miško in to takoj glasno oznanila. 

Milena je takoj povedala, da bo to naslikala tudi ona. Judita s tem ni bila preveč zadovoljna. 

Njena tehnična izvedba naloge je dobra, uporabila je celoten format, prav tako je slikala z 

večjimi in manjšimi ploskvami. 

Lara 

Kljub velikim težavam se je v uvodnem delu lahko delno sprostila. Ko smo začeli z 

nalogo je prosila, če lahko riše s flomastri in voščenkami, kar sem ji tudi dovolila. List si je 

nekako razdelila na dva dela. V enem je narisala miško na travi, v drugem pa sebe in miško. 

Njena predstava te igrače je v velikosti človeka, saj se je zraven miške narisala enako veliko. 

Njena miška je narisana iz strani za razliko od sošolkinih, ki so frontalno upodobljene. 

S tem njena slika izstopa, ne le po likovni tehniki. Njeno splošno počutje med nalogo je bilo 

dobro, izgledala je zadovoljna s svojim delom. Med nalogo se je malo zaklepetala s 

sošolkama.. 

Milena 

V času sprostitve se je nekajkrat glasno pritožila nad sošolčevim obnašanjem. 

Premikanje sošolke pa je bilo zanjo manj moteče. Proti koncu se je uspela nekoliko vživeti v 

zgodbo in se malo sprostiti. Pred začetkom ustvarjanja je skupaj s sošolko prosila, če lahko 

uporablja flomastre. Ko smo začeli z nalogo, se je sproščeno pogovarjala in veselo ustvarjala. 

Med nalogo mi je dvakrat oznanila, da se je zmotila. Povedala sem ji, da se pri mojih 

nalogah nihče ne zmoti in da je vsaka črta pravilna. Brez premisleka je prečrtala zgrešen del 

slike in začela ponovno. Njena miška je naslikana od spredaj, zraven sta še dva neuspela, 

zgrešena poskusa.  
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Anej Aleks 

Judita Lara 

Milena 
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6.7.6 Naloga 6 – Prosto ustvarjanje 

Priprava 6 

Datum: Petek, 17.3.2017 

Okvirni čas: 60 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Lara, Milena 

Likovno področje: Risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi z različnimi barvnimi flomastri 

Likovni materiali: Flomastri, papir, ravnila, šablone 

Likovni motiv: Prosto ustvarjanje s flomastri 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij 

❖ Rišejo prostoročno, z ravnilom in šablonami 

❖ Rišejo po domišljiji 

❖ Navajajo se na samostojno izbiro barv, oblik in podlag 

 Občutek za razporejanje oblik v risbi 

 Občutek za gradnjo risbe 

 Občutek za bogatenje narisane oblike 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 166) 

❖ Urjenje grafomotoričnih spretnosti 

❖ Sproščanje 

❖ Razvijanje ustvarjalnosti, domišljije in izvirnosti 

 

Potek ure 

Pred začetkom sem mize pustila v prvotnem položaju, razdelila sem le liste in 

flomastre. V uvodu smo se usedli na stole in dihali ob glasbi, po želji so lahko zaprl oči. Za 

nalogo so se učenci le prosto izražali in so lahko ustvarjali s pomočjo ravnila in šablon. 
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Pogovor po končani nalogi 

V uvodu so nekateri težje sodelovali, vendar je šlo brez večjih zapletov. Naloga je 

predstavljala obliko sprostitve, možnost čečkanja in uporabe novih pripomočkov. 

Anej 

Otroci, zvezde in vlak. Tako kot v Sloveniji. (Vstane in se gre igrat) 

Med sprostitvijo je sprva dihal in opazoval ostale sošolce, čez čas se je naveličal in se 

odločil, da se bo raje ulegel na tla, se zvijal in valil. Početja mu nisem preprečila, za trenutek 

je bil tarča posmeha, a sem pozornost ostalih dokaj uspešno preusmerila. Naloge se je lotil s 

tremi barvami, nizal je oblike brez pravega konteksta. 

Aleks 

Narisal sem hišo in dva psa. (Sta to tvoja psa?) Ne, ta dva psa imamo v Bosni. 

Sprostitev je bila zanj koristna saj se je med likovno nalogo izrazil veliko bolj 

sproščeno, kot prejšnjikrat. Ne glede na to, da gre tu za prosto ustvarjanje se je odločil, da bo 

v sliko dodal pričakovane elemente, kot so oblaki in sonce. Njegova sproščenost se pokaže v 

barvah in naboru oblik. Opazna je njegova večja vztrajnost, saj se običajno izgovarja, da 

nečesa ne zna in s tem zavrne sodelovanje. 

Lara 

Narisala sem rožice, ker so lepe. (Danes izgleda, da se počutiš dobro.) Ja, vesela sem. 

Posebej zato ker ni Judite. Ona se vedno nekaj prepira. 

V uvodnem delu se je zelo lepo sprostila, sodelovala je brez težav. Med ustvarjanjem 

je sedela poleg sošolke in se z njo pogovarjala. Ustvarjala je enostaven motiv cvetja in 

okrasja. Tu se pokaže njena vztrajnost, saj je bila zmožna porisati ves format. 

Milena 

To so rožice, pa oblaki in sonce. (Zraven še pove) Jaz sem tudi vesela, da ni Judite. 

Vedno se skregamo, ker nas ne pusti pri miru, če ji rečemo. 

Med uvodno sprostitvijo ji je uspelo odlično sodelovati. Ko se je lotila naloge, je bila 

pri ustvarjanju počasnejša od svoje sošolke. Odločila se je za enak motiv rož, vendar ga ni 

uspela zaključiti tako, kot Lara.  
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Lara Milena 

Anej Aleks 
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6.7.7 Naloga 7 – Moje pošasti 

Priprava 7 

Datum: Petek, 31.3.2017 

Okvirni čas: 80 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Kiparstvo 

Likovna naloga: Oblikovanje v prostoru s tehniko gnetenja materiala in sestavljanja 

elementov 

Likovni materiali: DAS masa za modeliranje bele barve 

Likovni motiv: Oblikovanje pošasti 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Oblikujejo kiparski volumen z gnetenjem različnih materialov 

❖ Razvijajo izrazne zmožnosti in s tem negujejo individualni likovni izraz 

❖ Spoznavajo značilnosti različnih kiparskih materialov in pripomočkov 

❖ Modelirajo preprosto statično človeško figuro 

❖ Razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi kiparskimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 187, 266): 

❖ Izražanje čustev in občutkov 

❖ Razvijanje samozaupanja 

❖ Premagovanje strahov 

❖ Razvijanje domišljije ustvarjalnosti in izvirnosti 

❖ Vzpostavljanje nadzora nad lastnimi čustvi 

 

Potek ure 

Pred začetkom sem mize preuredila tako, da se niso stikale, nanje sem položila plošče 

iz linoleja in pokrovček z vodo. V uvodu smo vizualizirali ob glasbi, predstavljali smo si 

pošast, ki nas preganja, predstavlja vse, kar nas skrbi in nam ne pusti spati. Te pošasti smo 

nato s pomočjo modeliranja preoblikovali tako, da nas niso več strašile in jih s tem premagali 

ali pa se z njo spoprijateljili. 
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Pogovor po končani nalogi 

Ob izdelovanju naloge se je med učenci razvil pogovor o raznih strahovih in njihovih 

izkušnjah z njimi. 

Anej 

Pošast z enim očesom. 

V začetku je povedal, da se ničesar ne boji in da ga nobena stvar ne prestraši. 

Oblikoval je pošast z enim očesom saj je takšno videl na televiziji. 

Aleks 

Tisti, ki sedi in je strašen. 

Med nalogo je povedal, da se spomni, kako je enkrat ponoči videl nekoga, ki je sedel v 

temi in se ga je ustrašil ter zbežal. 

Judita 

Duh slikar in njegova žena duh. Zajček njuna žival, ki je tudi duh. Bloody Mary., 

Od začetka naloge je razlagala, da se boji Bloody Mary in da jo je enkrat videla. 

Razlagala je, da je to ena strašna ženska, ki straši ponoči in ima takšne dolge lase in strašne 

oči. Nekajkrat se je med pripovedjo tako vživela, da je zavpila od strahu. Zelo doživeto in 

odkrito je govorila o strahu. 

Lara 

Oči, mami, postelja in žoga (Kje so pa strahovi?) Saj to so strahovi, to je duh oči in 

mami in njuna žoga in postelja. 

Med nalogo se je izgubila v svoji fantaziji. Izgledalo je, kot da se je umaknila v svoj 

svet. Zanimivo je predvsem to, da je modelirala starša, saj je v njeni družini prav med 

staršema največ nasilja, ki ga pogosto doživlja kot opazovalka. 

Milena 

Bloody Mary je bila na hodniku in me je lovila. (kdo je pa to na postelji) Moj bratec, 

spi, jaz pa tečem očiju povedat, da me je strah. 
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Med nalogo je padla v debato z Judito,, pogovarjali sta se o Bloody Mary. Kako 

izgleda, kdaj sta jo videli in podobno. Tudi njo je bilo kar prepričljivo strah med 

pripovedovanjem. O strahu je govorila še med pospravljanjem in poslavljanjem. 

 

                                    

 

 

 

  

Anej 

Aleks 

Judita 
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6.7.8 Naloga 8 – Najlepši metulj 

Priprava 8 

Datum: Petek, 14.4.2017 

Okvirni čas: 60 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Mešana tehnika 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi, sproščeno izražanje, okraševanje 

Likovni materiali: Flomastri, lepila z bleščicami (različnih barv), umetni kristalčki 

(različnih barv in velikosti), lepilo za lepljenje različnih materialov, vroče lepilo, podlaga 

Likovni motiv: Krašenje lesenih metuljev 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo in negujejo individualni ustvarjalni izraz 

❖ Izkustveno mešajo materiale različnih barv in oblik in z njimi oblikujejo barvne 

kompozicije 

❖ Preizkušajo različne vrste materialov in pripomočkov 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 216, 218): 

❖ Razvijanje pozitivne samopodobe 

❖ Krepitev pozornosti, koncentracije in vztrajnosti 

❖ Raziskovanje pozitivnih čustev sreče in zadovoljstva 

❖ Razvijanje domišljije, ustvarjalnosti in izvirnosti 

 

Potek ure 

Nalogo smo začeli kar zunaj. Na igrišču je okrogla lesena mizica, kamor sem prinesla 

pleteno košaro s pripomočki, medtem ko so se otroci še igrali. Poklicala sem jih k mizi s 

stolčki in vsakemu dala lesenega metulja iz tanke vezane plošče, prilepljenega na leseno 

ščipalko. Razporedila sem potrebščine po mizi, zraven sem postavila še paleto in lepilo. 
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Opažanja med uro 

Potek naloge še zdaleč ni bil takšen, kot sem ga načrtovala. Otrokom je manjkalo 

umirjanje in sproščanje, zato so bili med delom preveč razposajeni in igrivi. Tudi okolica je 

predstavljala moteč dejavnik, saj nisem mogla zagotoviti izolacije od ostalih na igrišču. 

Najprej so se prisotni začeli prerekati za razpoložljivi material, predvsem kristalčke. 

Bilo jih je sicer dovolj, a nekateri v skupini težko delijo z drugimi. Otroci so se s težavo zbrali 

in zbrano sodelovali. 

Prvi problem je bil že pri mizi, ki ni bila stabilna. Judita se seveda ni usedla na stol, 

ampak se je naslanjala na mizi in jo ves čas premikala. Prosila sem jo, naj se usede na stol, kot 

vsi ostali. Morala sem biti precej vztrajna, da se je končno sprijaznila in upoštevala mojo 

zahtevo. Povedala sem jim, naj si stvari pravično delijo, saj je vsega v omejenem številu. Tu 

je spor ustvaril Anej, ki je takoj, ko sem odprla in pred njih na pladenj stresla vrečko z 

umetnimi kristali, pograbil največje kose in jih držal v roki. Milena ga je ves čas prosila, naj ji 

da določen kos, ki ga je potrebovala za svoje zaporedje, ki ga je ustvarjala pri krašenju 

izdelka. Njene prošnje je Anej kar preslišal. Ko je končal in zapolnil krila svojega metulja, je 

v roki še vedno držal material in ga ni hotel vrniti. Po prepričevanju je končno popustil in 

vrnil koščke, ki so mu ostali. 

Aleks in Lara sta bila med nalogo tista mediatorja, ki sta poskušala prepričevati ostale, 

naj razumejo drug drugega in naj se držijo pravil. Sčasoma se jima je pridružila tudi Milena. 

Po končanem srečanju so bili silno veseli, da lahko izdelke obdržijo. Med uro so se sicer 

zabavali, ne glede na težave, meni pa se je zdela ura preveč stresna, da bi jo še kdaj izvajala 

izven razreda. 

 

  
Judita Lara Milena 
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6.7.9 Naloga 9 – Moj osebni prostor 

Priprava 9 

Datum: Petek, 12.5.2017 

Okvirni čas: 50 minut 

Razred: 2. razred osnovne šole 

Prisotni: Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Risanje, Slikanje 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi, sproščeno izražanje 

Likovni materiali: Papir, vodene barve, čopiči različnih debelin, lončki z vodo, podlaga 

Likovni motiv: Izpolnjevanje oblike z različnimi oblikami 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz 

❖ Slikajo s trdimi slikarskimi materiali 

❖ Izkustveno mešajo barve in z njimi naslikajo sliko 

❖ Naslikajo sliko z barvo linijo in ploskvijo 

❖ Preizkušajo različne slikarske materiale in pripomočke 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi 

materiali in pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 161, 252) 

❖ Spoznavanje, iskanje in ohranjanje osebnega prostora 

❖ Učenje upoštevanja meja in lastnine drugih 

❖ Spodbujanje komunikacije v skupini 

❖ Ozaveščanje lastnega obnašanja 

❖ Krepitev občutka za samozaščito 

 

Potek ure 

Pred začetkom sem med zadnjimi vrstami v razredu ustvarila prostor za odejo in 

blazine. Na razporejene mize sem postavila lončke z vodo, vodene barve, čopiče in papir. 

Zaradi takojšnjega prepira smo tokrat začeli s pogovorom o osebnem prostoru in medsebojnih 

odnosih. Pogovarjali smo se o tem, kako dobro smo pozorni na našo okolico in kako se ta 

odziva na nas. Ozaveščali smo lastno ravnanje in način reševanja težav. 
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Opažanja med uro 

Dekleta so vstopila v razred razburjena, zato sem se posvetila reševanju težav in 

izpustila uvodno sprostitev. Pri dekletih teh let po besedah njihove razredne učiteljice pogosto 

pride do prepirov. Njihove prijateljske vezi se ves čas trgajo in na novo vzpostavljalo. Preko 

pogovora smo skupaj ugotovile, kakšne težave so se pojavile in kako bi jih lahko rešile. 

Za nalogo smo se lotile slike osebnega prostora. Povabila sem jih, naj si izberejo 

poljubno obliko in si v njej ustvarijo svoj prijeten prostor, kamor nima nihče drug vstopa. 

Med ustvarjanjem so se pogovarjale o tem, kaj imajo rade in kaj si želijo imeti doma. Od tu 

tudi motiv dvonadstropne postelje iz slik Lare in Judite. Pri tej nalogi je izvirnost pokazala 

Milena, ki se je odločila za posebno obliko svojega prostora. 

 

 

 

 

  

Lara Judita 

Milena 
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6.7.10 Naloga 10 – Tri želje 

Priprava 10 

Datum: Petek, 19.5.2017 

Okvirni čas: 60 minut 

Razred: 2 razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi z barvnimi svinčniki 

Likovni materiali: Papir, barvni svinčniki 

Likovni motiv: Risanje treh različnih želja 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji:  

❖ Razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij 

❖ Rišejo prostoročno in po domišljiji 

❖ Navajajo se na samostojno izbiro barv in oblik 

 Občutek za razporejanje oblik v risbi 

 Občutek za gradnjo risbe 

 Občutek za bogatenje narisane oblike 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 156): 

❖ Spoznavanje sebe in okolice 

❖ Razmišljanje o sebi in drugih 

❖ Izražanje prijetnih čustev 

 

Potek ure 

Mize sem pustila na prvotnem mestu, pripravila sem posodice z barvnimi svinčniki in 

papirje. Za uvod sem prebrala zgodbo, poslušali so jo lahko miže. V njej najdemo čudežno 

svetilko, iz katere se prikaže duh. Ponudi se, da nam izpolni tri želje. Ena želja je namenjena 

nam, ena nekomu, ki nam veliko pomeni, zadnjo pa izberemo tako, da bo koristila vsem 

ljudem. 
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Pogovor po končani nalogi 

Med zgodbico se je Anej začel sprehajati po razredu in ni poslušal. Judita se je ves čas 

presedala in iskala svoje mesto, izgledalo je, kot da ne sledi zgodbi. Anej se je kljub prostemu 

sprehajanju začel dolgočasiti, za zabavo se je odločil nepovezano ponavljati moje besede. 

Postal je tudi lačen in je prosil razredno učiteljico za hrano. Pojedel je, kar mu je priskrbela, a 

mu ni zadostovalo. Do konca zgodbice nas je pogosto opominjal, da je še vedno lačen. 

Anej 

Da bi bil kralj in bi lahko odločal o vsem, kar počnem. Da bi imel 100 igralnih kart 

(Yu-Gi-Oh!). Da bi imel rogljiček, ker sem lačen. 

Nisem ga spraševala, zakaj ni narisal ostalih dveh želja po zgodbi. Pustila sem ga, da 

je pospravil in šel, saj je bil naveličan, utrujen in lačen. Kadar ima slab dan, ga vsaka 

malenkost iztiri. Pri nalogi se ni zabaval, bil je pa zadovoljen, da je sodeloval. 

Aleks 

Da bi imel novo žogo. Rože za mojo mamo. Kolo za sestrico. (To je pa zelo lepo od 

tebe, da bi mami dal rože.) Ko sem še bil v Bosni v vrtcu, sem mami prinesel rože in je bila 

zelo vesela. (Kje pa je tvoja sestrica?) Sestrica je v Bosni, naslednje leto pride tudi ona sem v 

šolo. (Ali kaj pogrešaš sestrico?) Včasih, ampak zdaj grem kmalu v Bosno in se že veselim. 

Bila sem pozitivno presenečena nad njegovim delom in odprtim pogovorom. Vesela 

sem bila, da mi je zaupal in mi je lahko brez težav povedal nekaj o svoji sestri. Njegovo delo 

je stisnjeno v kot lista, saj je imel težave s predstavo delitve lista. Prav tako se mu je 

zataknilo, ko je hotel narisati kolo, skoraj je že obupal, a mu je nekako uspelo najti rešitev, s 

katero je bil dokaj zadovoljen. 

Judita 

Da bi imela psička po imenu Skak. Da bi imela Rebeka novo sestrico Saro. Da bi bil 

na svetu mir. (kaj je pa tole na zadnji sliki?) Torta za vse na svetu, ker bi praznovali, da je 

mir. 

Izkazalo se je, da je kljub nemirnemu obnašanju poslušala zgodbo. Pogosto opažam, 

da se težko sprosti do te mere, da bi popolnoma obmirovala. Z njo bi si želela vzpostaviti 

pristen stik, saj imam pogosto občutek, da se skriva za svojim nemirnim obnašanjem. 
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Lara 

Da bi imela dvonadstropno posteljo. Da bi moja sestrična imela dvonadstropno 

posteljo. Da bi imela še enega bratca.  

Poslušala je zgodbo, a ni razumela navodil. Njeno delovanje je zmedeno in neiskreno. 

Tudi pri njej imam občutek, da se nekoliko skriva za svojo prestrašenostjo in tihostjo. Njena 

posebnost je tudi to, da je edinka, vendar mi vsakokrat pripoveduje o namišljenih sestrah in 

bratih. Tudi tokrat je povedala, da si želi še enega bratca. 

Milena 

Da bi imela v svoji sobi okrašeno steno in dvonadstropno posteljo. Da bi bratec dobil 

novo torbo s koleščki. Da bi bratec in sestrična dobila nove čevlje. 

Velikokrat se pogovarjava o njenem bratcu, saj je zaskrbljena, ker ga je pogosto strah 

in hodi spat v njeno posteljo. Pravi, da jo moti, ker jo brca in ne more spati. Njena risba je iz 

vidika figuralike posebej zanimiva, saj se na figurah pojavijo različne vrste rok. Ne znam 

presoditi, ali je šlo tu zgolj za površnost, pomanjkanje časa, ali namenoma sebi ne nariše 

prstkov, temveč le križ.  
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Anej 
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6.7.11 Naloga 11 – Moja varna hiška 

Priprava 11 

Datum: Petek, 26.5.2017 

Okvirni čas: 60 minut 

Razred: 2 razred osnovne šole 

Prisotni: Aleks, Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Kolaž 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi s pomočjo rezanja in lepljenja različnih ploskev na 

podlago 

Likovni materiali: Papir za podlago, papirji različnih barv in tekstur, lepilo za papir, 

vsestransko lepilo, škarje 

Likovni motiv: Oblikovanje hišice iz barvnega papirja v tehniki kolaža 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo ustvarjalne zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz 

❖ Ustvarjajo s pomočjo rezanja in lepljenja različno velikih ploskev 

❖ Trgajo, izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo barvne 

kompozicije 

❖ Navajajo se na samostojno izbiro oblik, barv in velikosti podlag 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 252): 

❖ Sproščanje in ustvarjanje prijetnega vzdušja 

❖ Razvijanje pozitivne samopodobe 

❖ Krepitev občutka za samozaščito 

❖ Spodbujanje komunikacije v skupini 

❖ Razvijanje ustvarjalnosti, izvirnosti in domišljije 

 

Potek ure 

Mize sem pomaknila tako, da je sredi razreda nastal delovni prostor. Na tla sem 

postavila kovček z raznobarvnimi in različnimi kosi papirja za kolaž, lepilo ter tla zaščitila s 

časopisnim papirjem. V uvodu smo si predstavljali, da gremo na sprehod po gozdu in na jasi 
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zagledamo našo hišico, v kateri imamo vse svoje najljubše stvari. V hišici smo se za nekaj 

časa ustavili, si jo dobro ogledali, nato pa smo jo skrbno zaklenili in se po poti odpravili nazaj 

v razred. V nadaljevanju smo za nalogo izdelovali kolaž naše varne hiške. 

Pogovor po končani nalogi 

Najprej so bili prepričani, da tega ne bodo zmogli. Prosili so me, če lahko hiško le 

narišejo, vendar sem jim obljubila, da naloga ni pretežka. Tokrat sem ustvarjala skupaj z 

njimi. Med pogovorom sem jih spodbujala in jim dajala koristne napotke za lažje in 

učinkovitejše rokovanje z materialom. 

Aleks 

Odkril je material, ki je bil samolepljiv, kot nalepka. Njegova rešitev naloge je bila 

zanj najbolj ugodna, saj se je natančno lotil izrisati hiško iz papirnatih trakcev. Njegov kolaž 

seveda ni primerljiv z ostalimi po doseganju operativnih ciljev, vendar je to zanj osebno velik 

dosežek, ker je našel izvirno rešitev, ki jo je natančno izvedel. 

Judita 

Enostavna hišica z velikim srčkom za okno. V njenih izdelkih opažam vzorec 

ponavljanja motiva srca. Menim, da bi lahko to povezala z njeno nizko samopodobo. Pogosto 

označuje svoje izdelke za manj vredne, včasih jih tudi zavrže, ne da bi kaj rekla. 

Razredničarka je povedala, da je nizka samopodoba in odklonilen odnos do sebe Juditin velik 

problem. 

Lara 

Povedala je, da imajo takšno mizo tudi oni na vikendu. Med nalogami se še vedno drži 

v ozadju in se pogosto pogovarja le z Mileno. Njeni izdelki niso presežek, pa vendar z 

veseljem sodeluje. Poseben dosežek zanjo je, da svoje izdelke dokonča v zastavljene 

časovnem okvirju. 

Milena 

Močno si je želela izdelovat iz materiala, ki ga je uporabljal Aleks. Ta ji ga je s težavo 

nekaj odstopil, saj se je bal, da mu ga bo zmanjkalo. Čez celoten format je na različnih mestih 

prilepila zelen lepljiv kolaž in nanj napisala »hvala«. Povedala je, da so to zahvale, namenjene 

meni, saj se ima pri mojih urah vedno zelo lepo. 
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6.7.12 Naloga 12 – Sem ribica 

Priprava 12 

Datum: Petek, 2.6.2017 

Okvirni čas: 60 minut 

Razred: 2 razred osnovne šole 

Prisotni: Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje na ploskvi z različnimi risarskimi sredstvi 

Likovni materiali: Papir, barvni svinčniki, flomastri, lepilo z bleščicami, škarje, podlaga 

Likovni motiv: Risanje ribice s poljubnimi barvami in vzorci 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij 

❖ Rišejo prostoročno 

❖ Rišejo po domišljiji 

❖ Navajajo se na samostojno izbiro barv, oblik in podlag 

 Občutek za razporejanje oblik v risbi 

 Občutek za gradnjo risbe 

 Občutek za bogatenje narisane oblike 

❖ Spoznavajo značilnosti risarskih materialov in pripomočkov 

❖ Razvijajo motorične spretnosti in občutek za ravnanje z različnimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 196, 284): 

❖ Razmišljanje o lastni osebnosti 

❖ Izražanje in ozaveščanje lastnega počutja in čustev 

❖ Razvijanje pozitivne samopodobe 

❖ Spodbujanje ustvarjalnosti, izvirnosti in domišljije. 

 

Potek ure 

Za izvedbo naloge ni bilo potrebe po premikanju miz. V uvodu smo si ob glasbi 

predstavljali, da smo ribice, ki plavamo po širnem morju. Opazovali smo svoje luske in 

plavutke ter barvo vode, ki nas obkroža. Nato sem jih povabila za mize, kamor sem položila 
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posodice s flomastri. Na mizo ob oknu pa sem položila tube lepila z bleščicami, paleto in 

čopiče. 

Opažanja med uro  

Naloga je bila, da se upodobijo kot ribice. Juditi naloga ni bila všeč, začela je 

spraševati, ali lahko nariše morsko deklico ali pa kaj drugega. Prosila sem jo, naj se drži 

navodil, vendar sem kmalu opazila, da je izdelala krasnega morskega konjička. Bila sem 

vesela, da ji nisem preprečila njene ustvarjalnosti s svojim vsiljenim motivom. 

Lara in Milena sta končno izdelali različno oblikovana izdelka, brez enakih potez in barv. 

Med delom so se dekleta sproščeno pogovarjala in se smejala. 
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6.7.13 Naloga 13 – Počutim se… 

Priprava 13 

Datum: Petek, 9.6.2017 

Okvirni čas: 45 minut 

Razred: 2 razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Judita, Lara, Milena 

Področje: Pisanje 

Naloga: Opis svojega trenutnega počutja 

Pripomočki: Papir, pisalo 

Metoda dela: Praktična, pogovorna 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 178): 

❖ Razmišljanje o občutkih in čustvih 

❖ Prepoznavanje svojih čustev in razpoloženja 

❖ Razvijanje empatije 

❖ Spodbujanje komunikacije v skupini 

 

Potek ure 

V začetku ure smo trikrat poskušali začeti s sprostitveno tehniko, a nam ni in ni 

uspelo. Nekateri so se kar naprej premikali in se prestavljali. Edini dve, ki sta se lahko 

sprostili, sta bili Lara in Milena. Prosila sem jih, naj se usedejo, vzamejo pisalo in zapišejo ali 

narišejo, kako se počutijo in kaj si trenutno želijo. 

Opažanja med uro  

Anej 

Želim si imeti nove igralne karte (Yu-Gi-Oh!). Rad bi se igral s trampolinom in žogo. 

Rad bi imel vrtavko (Fidget spinner) z rezili. 

Upala sam, da si bo želel še kaj drugega, a so vse njegove želje povezane z 

materialnim imetjem. 

Aleks 

Danes se zelo slabo počutim. Danes se počutim najslabše. Danes mi je dolgčas. 
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Pred uro je ugotovil, da ne najde ključev. To ga je tako potrlo, da se do konca ure ni 

in ni razvedril. Redko sem ga videla tako žalostnega in brez volje. Preden je odšel v drugi 

razred, me je brez besed objel. Izvedela sem, da je ključ kasneje našel v svoji peresnici in 

takrat mu je močno odleglo, saj se je bal, da ga je izgubil nekje v travi. 

Judita 

Želim si, da bi čarala in da bi lahko pomagala vsemu svetu 

Zdi se, kot da se včasih zaveda svojega ravnanja in ga močno obžaluje. Težko ji je, saj 

je njena edina rešitev čarovnija, čudežno dejanje, ki bi popravilo vse. Ne vidi realnega izhoda 

iz težav, v katere se zapleta. 

Lara 

Dvonadstropna postelja 

V zadnjih nalogah se vedno bolj izraža njena želja po pogradu, o katerem lahko le 

sanja. Ni še prebolela ločitve staršev, ki sta razdražljiva od svojih težav, hrepeni po veliki 

družini. 

Milena 

Spanje: Ko sem spala, sem sanja zgodbo o Lari. 

Njena risba prikazuje njo med spanjem na blazini, med uvodom se je tako sprostila, da 

je za trenutek celo zadremala. 

 

 

 

Aleks 

Judita 
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6.7.14 Naloga 14 – Moj skriti vrt  

Priprava 14 

Datum: Četrtek, 15.6.2017 

Okvirni čas: 90 minut 

Razred: 2 razred osnovne šole 

Prisotni: Anej, Aleks, Judita, Lara, Milena 

Likovno področje: Kiparstvo 

Likovna naloga: Oblikovanje v prostoru s tehniko gnetenja materiala in sestavljanja 

elementov 

Likovni materiali: Glina 

Likovni motiv: Oblikovanje skrivnega vrta iz gline 

Metoda dela: Praktično likovno izražanje, pogovor 

Oblika dela: Skupinska, samostojna 

Operativni učni cilji: 

❖ Oblikujejo kiparski volumen z gnetenjem različnih materialov 

❖ Razvijajo izrazne zmožnosti in s tem negujejo individualni likovni izraz 

❖ Razvijajo prostorsko predstavo 

❖ Spoznavajo značilnosti različnih kiparskih materialov in pripomočkov 

❖ Razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi kiparskimi materiali in 

pripomočki 

Cilji pomoči z umetnostjo (po Kariž, 2010; str. 169, 252): 

❖ Senzorna stimulacija in krepitev ročne motorike 

❖ Razvijanje ustvarjalnosti, domišljije in izvirnosti 

❖ Ustvarjanje prijetnega sproščenega vzdušja 

❖ Spodbujanje komunikacije v skupini 

 

Potek ure 

Pred uro sem nam pripravila mize, nanje sem položila plošče linoleja in pokrovčke z 

vodo. Med uvodom sem jih povabila, da ležejo na blazine in zaprejo oči. Skozi vizualizacijo 

smo se sprehodili po gozdu in se znašli pred zaklenjenimi vrati v obzidju. Iz žepa smo vzeli 

ključ. Ko smo stopili skozi vrata, se nam je razkril prekrasen vrt. V njem smo si vse ogledali 

in tam počeli, kar počnemo najraje. Vrt smo pred odhodom skrbno zaklenili in si zapomnili 
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pot, p o kateri smo prišli do njega. Vrt jih bo vedno čakal, da pobegnejo vanj, če bodo 

potrebovali zatočišče. Ustvarjali so iz gline. 

Opažanja med uro  

Naloga je bila zelo sproščujoča, otroci so se dolgo samo igrali z glin,, jo gnetli , 

nekateri po njej tolkli in jo pripravljali za modeliranje. Začetek je bil zelo hrupen, potem pa so 

nenadoma utihnili in ustvarjali. V igri so kar pozabili, da morajo nalogo končati. Lara in 

Milena sta zgradili ogromen vrt s prehodi, potočki in mostovi, drevesi in hišnimi ljubljenčki. 

Judita je sicer nekaj časa iskala način izražanja, glino je razvlekla po plošči, a se je končno 

odločila oblikovati sklop visokih dreves, ki so omejevala majhno podlago. Anej in Aleks sta 

ogradila podlago z ograjo in vanjo postavila nekaj dreves. Oblikovala sta tudi majhno 

človeško figurico-sebe, in jo položila v vrt. 

Med nalogo so otroci izredno uživali, žal mi je, da nisem imela več časa, da bi z njimi 

izvedla še kakšno kiparsko nalogo.  

             

  

Judita Anej 

Milena 
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6.8 Predstavitev podatkov po zaključku ustvarjalnih delavnic 

Tabela 5 

Socializacija: sklop trditev, ki se nanašajo na vidike socializacije  

I - SOCIALIZACIJA ANEJ ALEKS JUDITA LARA MILENA 

1. Sodeluje v skupini 2 4 2 4 4 

2. Upošteva, sprejema pravila v 

skupini 

2 5 2 3 4 

3. Vedenje je socialno zaželjeno  2 4 2 4 4 

4. V skupini je priljubljen/a 1 3 1 4 4 

                             VSOTA TOČK 7 16 7 15 16 

 

Graf 5 

Grafična predstavitev sklopa »Socializacija« 
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Tabela 6 

Doseganje učnih ciljev: sklop se nanaša na dosežke iz različnih učnih področij, ki so v 

korelaciji z grafomotoriko ali predmetom LUM 

II - DOSEŽENI IZBRANI UČNI 

CILJI 

ANEJ ALEKS JUDITA LARA MILENA 

5. Riše s šablono in ravnilom 2 3 5 4 4 

6. Piše čitljivo in estetsko 2 3 4 2 3 

7. Se sproščeno likovno izraža 3 3 5 4 5 

8. Poišče ustvarjalne likovne rešitve 1 3 5 2 4 

                            VSOTA TOČK 8 12 19 12 16 

 

Graf 6 

Grafični prikaz sklopa trditev »Doseženi učni cilji« 
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Tabela 7 

Grafični prikaz sklopa trditev »Koncentracija, pozornost« 

III - KONCENTRACIJA, 

POZORNOST 

ANEJ ALEKS JUDITA LARA MILENA 

9. Pozorno posluša 1 5 2 2 3 

10. Pozorno opazuje 2 3 4 3 4 

11. Sledi navodilom 2 5 2 2 4 

                               VSOTA TOČK 5 13 8 7 11 

 

Graf 7 

Grafični prikaz sklopa trditev »Koncentracija, pozornost« 
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Tabela 8 

Skupni seštevek ocen: skupni nabor točk pri posamezniku 

SKUPNI SEŠTEVEK OCEN ANEJ ALEKS JUDITA LARA MILENA 

  I SOCIALIZACIJA 7 16 7 15 16 

 II DOSEŽENI UČNI CILJI 8 12 19 12 16 

III KONCENTRACIJA, POZORNOST 5 13 8 7 11 

                                 VSOTA TOČK 20 41 34 34 34 

 

Graf 8 

Grafični prikaz skupnega seštevka točk 
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Grafični prikaz primerjave končnih rezultatov 

 

Grafični prikaz primerjav po kategorijah 
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Graf prisotnosti 

Prikazuje v kolikšni meri so se učenci udeleževali delavnic.  

 

Graf počutja 

Grafični prikaz rezultatov vprašalnika »Počutim se« 
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6.9 Analiza rezultatov 

Po pregledu rezultatov in pogovoru z razredničarko lahko zaključim, da so trije 

udeleženci od petih opazneje napredovali. Najopaznejši napredek je bil na socialnem področju 

oziroma pri vključenosti v razred. Po besedah razredničarke so ostali učenci vsakokrat 

občudovali njihove likovne izdelke in jim v mnogih primerih kar malo zavidali, da lahko 

obiskujejo delavnice. Opazne so bile spremembe tudi v sproščenosti pri ustvarjanju med 

delavnicami, saj so se učenci počasi navadili, da njihovi izdelki niso klasično vrednoteni 

oziroma ocenjeni. To izkušnjo pa so prenesli tudi k pouku LUM, kjer so se vsi pogumneje 

lotili likovnih nalog in postali bolj ustvarjalni. Učiteljica je opazila spremembe tudi na drugih 

predmetnih področjih, saj so se bolj sproščeni otroci pogumno sami priglašali k besedi ter 

jasneje in glasneje govorili. Čeprav Milena ni pokazala velikih napredkov, so ji spremembe v 

njenem vedenju koristile. 

Dva udeleženca sta ostala socialno izključena. Ker sem dejavnost izvajala le pol leta, je bilo to 

očitno premalo za opazne spremembe pri otroku, ki ima primanjkljaje na socialnem področju. 

Čeprav sta bila Judita in Anej deležna pomoči še drugih strokovnjakov, na socialnem 

področju nista bistveno napredovala. Po besedah učiteljice pa sta vendarle odhajala ob koncu 

tedna domov zadovoljna. 

 Aleksu je vključitev v delavnico najbolj koristila, saj v preteklosti ni imel enakih možnosti 

kot ostali. Z mnogimi likovnimi tehnikami se je srečeval prvič, uspehi pri delavnicah PLU pa 

so ga spodbudili k večji aktivnosti. Učiteljica je bila navdušena, ker se je pričel truditi pri 

pisavi, veliko vadil tudi doma in dosegal pozitivne spremembe. 

Lahko zaključim, da je obiskovanje ustvarjalnih delavnic koristilo vsakemu posamezniku, kar 

je bila moja želja in namen eksperimenta. 

6.10 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

I. Ali se bodo učenci po opravljenih delavnicah počutili dobro? 

Če analiziram vprašalnike o počutju lahko zaključim, da se je večina udeležencev po 

zaključku delavnice počutila dobro, so pa tudi izjeme. Dogajanja med delavnicami so bila 

mnogokrat čustveno napeta, zato je bila Judita pogosto negotova pri določanju svojega 

počutja. Ker je tudi sicer deklica zelo konfliktna in občutljiva, me taki rezultati ne 
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presenečajo. Kljub temu, da se vedno z okolico ni razumela, jo je delo pritegnilo, saj jo je 

ustvarjanje zadovoljevalo. 

II. Ali se bodo vsaj nekateri udeleženci med seboj bolj povezali? 

Za to vprašanje nisem pripravila merilnega instrumenta, ampak sem skupino zgolj opazovala. 

Čeprav so bili med udeleženci pogosti konflikti, so vendarle na koncu delovali bolj 

homogeno. Med njimi se je s pomočjo mojih napotkov razvila toleranca sobivanja, ki je na 

začetku ni bilo zaslediti. Lahko zaključim, da so pridobili nekaj socialnih spretnosti, ki so jim 

koristile tudi pri vključevanju v večjo skupino - razred. 

III. Ali se bodo posamezniki po delavnicah uspešneje vključili v razred? 

Učiteljica je opravila dva sociograma, kar je razvidno iz priloženih intervjujev. Iz analize le 

teh je razvidno, da so se kar trije učenci (Aleks, Milena in Lara) na koncu leta zelo dobro 

vključili v razred, čeprav so na začetku veljali za socialno izključene. To dokazuje, da so 

likovne delavnice pozitivno vplivale tudi na to področje. 

IV. Ali bodo s pomočjo likovnih nalog izboljšali svojo grafomotoriko in posledično 

lažje dosegli izbrane učne cilje pri predmetih likovna umetnost, matematika in 

slovenski jezik? 

Vsi učenci so dosegli napredek pri izbranih učnih ciljih, kar bi tudi pričakovala, saj so se urili 

pri pouku. Vendar me je razredna učiteljica opozorila, da so učenci po delavnicah pokazali 

več volje do šolskega dela, saj se je izboljšal njihov odnos do šole nasploh. To se je najbolj 

pokazalo pri Aleksu, ki je skokovito napredoval. Sklepam, da so k temu pripomogla tudi 

likovna ustvarjanja. Najmanj je na tem področju napredoval Anej, ki ima po oceni 

strokovnjakov nižje intelektualne sposobnosti ter več primanjkljajev in motenj, na delavnicah 

pa je tudi največkrat manjkal.  
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7 Zaključek 

Pozitivni rezultati mojega projekta so me prepričali, da ima LUM v šolskem prostoru 

mnogo širši in večji pomen, kot jih opredeljuje učni načrt s standardi in cilji. Moč zadovoljstva 

med in po ustvarjalnem procesu lahko neuspešnemu otroku pomaga, da najde svoje močno 

področje in svoje mesto v razredu. 

Iz svojih izkušenj vem, kako boleč je občutek neuspeha in sem vesela, da sem skupini 

otrok nekoliko pomagala, da so se vsaj po mojih delavnicah počutili bolje. Likovni pedagog bi 

se z zavedanjem svojega vpliva, ki sega preko izobraževanja, tako lahko namenoma ukvarjal 

tudi s tistimi, ki se šele razvijajo. Prepogosto opazimo, kako so pozornosti vredni le nadarjeni, 

ki jim je likovno ustvarjanje le še eno interesno področje, kjer z lahkoto zablestijo. Že boljša 

socialna sprejetost pomaga posamezniku, da se lažje spoprijema s učnimi področji, ki ga ne 

pritegnejo. 

Tu pa ima likovna pedagogika še neizkoriščene možnosti, da bi se v sodelovanju s 

specialno pedagogiko in z delavnicami v obliki pomoči z umetnostjo v večji meri pojavljala v 

šolah. 

Vesela sem, da je moj eksperiment pomagal otrokom s težavami in upam, da bom s svojim 

delovanjem nadaljevala ter si znanje z nadaljnjim študijem nadgradila in obogatila. 
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9 Priloge: 

9.1 Priloga 1 - Intervju 

Kakšne so vaše izkušnje z delom v šolstvu? 

Svojo zaposlitev sem pričela v vrtcu kot pomočnica vzgojiteljice, po slabem letu pa sem se 

zaposlila v šoli, kjer sem delala predvsem z mlajšimi. Precej časa sem delala v podaljšanem 

bivanju, bila druga strokovna delavka v prvem razredu devetletke, več let poučujem v 

razredih prvega triletja, ukvarjam se tudi s šolskim gledališčem ter z otroškim pevskim 

zborom. Po 32 letih dela z otroki so izkušnje res pestre. 

Zakaj ste mi za sodelovanje v delavnici predlagali prav teh pet otrok? 

Izbrala sem otroke, ki so učno manj uspešni, predvidoma zaradi posebnih življenjskih situacij, 

v katerih so se znašli. Te jih okupirajo ter motijo do te mere, da jim pouk ni tako interesanten, 

saj jim šola predstavlja področje, kjer ne dobivajo dovolj pozitivnih povratnih informacij. 

Analiza sociograma, ki ga že nekaj let zapored opravljamo dvakrat letno s svojimi učenci, je 

prav teh pet otrok izpostavila kot slabo vključene v razred, dva sta celo izključena.  

Bi lahko predstavili nekoliko konkretneje, kakšne so posebne situacije, v katerih so se izbrani 

učenci znašli? 

To so menjava šole in prilagajanje na novo okolje, priseljenost iz druge države, zahtevna 

družinska situacija (ločitev, konflikti med staršema, prilagajanje na novo družino), eden od 

otrok ima primanjkljaj na socialnem področju ter motnje pozornosti, ena deklica je v 

obravnavi pri socialnem pedagogu zaradi izredno slabe samopodobe ter. Po svojih izkušnjah 

dopolnilni pouk ali ure ISP niso optimalna rešitev. 

Kakšen je njihov odnos do predmeta LUM? 

Predmet LUM zajema teoretični in praktični del, zahteva tudi upoštevanje navodil in 

dogovorov, ki jih izbrani učenci v celoti ne upoštevajo. Vendar vse tri deklice rade rišejo, tako 

med odmori kot tudi na skrivaj med poukom, medtem ko fanta pred likovnim izražanjem nista 

sproščena, običajno potrebujeta dodatne spodbude, podporo in nasvete, kako se lotiti naloge. 

Ali pričakujete kakšne spremembe pri sodelujočih na koncu šolskega leta? 
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Menim, da bo že delo v majhni skupini zanje terapevtsko. Predvidevam, da jim bo koristila 

dodatna pozornost odrasle osebe, kateri lahko zaupajo. Vzgoja in izobraževanje je daljši 

proces, tako da rezultati delovanja na otroke niso vedno vidni. Prepričana sem, da vsak vložek 

v otroka prinese neko spremembo. Če bi dvomila, bi ne mogla več poučevati. Pustila se bom 

presenetiti, saj ima delo v šoli svoj ritem. Že maja pri učencih opažamo povečano utrujenost 

in slabšo pripravljenost za delo, zato vsi učinki delavnice pomoči z likovno umetnostjo 

verjetno ne bodo vidni. 

Ljubljana, februar, 2017 

9.2 Priloga 2 - Intervju (2 del) 

Ste pričakovali takšne rezultate, kot so se pokazali po polletnih delavnicah? 

Nikakor. Bala sem se, da delavnice ne bodo uspešne in bomo morali koga iz njih preprosto 

izključiti. Izbrani so bili namreč najbolj posebni učenci, ki pri pouku motijo vse ostale. Lačni 

in utrujeni otroci so slabše zbrani, manj zainteresirani, zato vam lahko le čestitam. 

Spremembe pa so presenetljive, kot je presenetljivo veliko zanimanje ostalih otrok za 

delavnice. Najraje bi se vsi vključili, mnogi so bili razočarani, da ne morejo biti zraven. 

Mnogi so bili zavistni, morda so prav zato sodelujoči učenci zrasli v očeh ostalih. 

Se vam torej zdi taka oblika likovnega ustvarjanja zanimiva? Je morda pomembna za pouk? 

Seveda. V prvem in drugem triletju učenci nimajo v prostem času na voljo dejavnosti, 

povezane z likovnim ustvarjanjem. Včasih so ustvarjali v okviru OPB, zdaj pa popoldansko 

bivanje vodi vse več učiteljev predmetne stopnje, ki se ne lotevajo likovnega ustvarjanja, saj 

to ni njihovo področje. Otrokom že težko zagotovimo prazen list papirja, kamor bi risali, kar 

nadvse radi počnejo skoraj vsi otroci. Delo v majhni skupini pa sprošča, očitno tudi zdravi. 

Moram povedati, da je mama deklice, ki je kazala zelo odklonilen odnos do sebe, že po prvi 

ustvarjalnici prišla v šolo in rekla, da je sedaj s hčerko že mnogo bolje! 

Pa vendar sta dva ostala slabo vključena v razred. Kakšen komentar? 

Me ne preseneča. Po tako kratkem času bi bilo preveč lepo, če bi vse težave tako enostavno 

izginile. Tako preprosto ne gre. Oba otroka imata velike težave, ki ju bodo najbrž še dolgo 

spremljale, saj sta tudi osebnostno posebna. Deček Aleks, ki ga družina podpira, je najbolj 

napredoval, tudi njegova lastna aktivnost je bila največja. Razvil je zaupanje v učitelja, se 
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sprostil in nadoknadil marsikaj zamujenega. Tudi deklica, poimenovana Milena, je 

napredovala, saj je tudi doma dobila več podpore z mamine strani. Deček, poimenovan Anej, 

je bil najmanj prisoten na delavnicah, ima tudi največ težav, verjetno tudi na razvojnem 

področju, zato bi potreboval več delavnic za viden napredek. A pomembno je, da se je pričel 

bolje počutiti v šoli, Judita pa je dobila občutek, da je nekomu mar zanjo.  

Moram povedati, da so otroci komaj pričakali vsak petek, da so me nekateri ves teden 

gnjavili, kateri dan je in če pride danes Daša. Delavnica je bila balzam, ki je blažil njihove 

vsakodnevne težave. In to je zanje zelo pomembno! 

Ljubljana, junij, 2017 
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9.3 Priloga 3 – Vprašalnik (za razredničarko) 

Glede na vaše opažanje v spodnji tabeli obkrožite stopnjo otrokove socializacije, 

koncentracije in pozornosti ter doseženih učnih ciljev.  

 

1– sploh ne drži 

2– v glavnem ne drži 

3– delno drži 

4– v glavnem drž 

5– povsem drži 

 

Socializacija 1. Sodeluje v skupini 1     2     3     4     5 

2. Upošteva, sprejema pravila v skupini 1     2     3     4     5 

3. Vedenje je socialno zaželjeno 1     2     3     4     5 

4. V skupini je priljubljen/a 1     2     3     4     5 

Doseženi učni 

cilji 

1. Riše s šablono in ravnilom 1     2     3     4     5 

2. Piše čitljivo in estetsko 1     2     3     4     5 

3. Se sproščeno likovno izraža 1     2     3     4     5 

4. Poišče ustvarjalne likovne rešitve 1     2     3     4     5 

Koncentracija in 

pozornost 

1. Pozorno posluša 1     2     3     4     5 

2. Pozorno opazuje 1     2     3     4     5 

3. Sledi navodilom 1     2     3     4     5 
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9.4 Priloga 4 – Vprašalnik o počutju (za učence) 

 


