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POVZETEK 

 

V vrtcih je kiparstvo kot ena od oblik likovnega izražanja ostajalo nekoliko zapostavljeno, saj 

se je na področju likovne dejavnosti izvajalo predvsem risanje. Po mnenju avtorice Čadež 

Lapajne (2000) se danes kiparstvo oziroma plastično oblikovanje že lahko kosa tudi z 

risanjem in je vse bolj priljubljena likovna dejavnost. Najbolj priljubljena kiparska materiala 

pri delu z otroki sta glina in plastelin.  

Kiparstvo je pomembno z več vidikov. Otroci prek kiparske dejavnosti razvijajo čutila in 

spoznavajo lastnosti materialov. Izdelek pri kiparstvu je tridimenzionalen, njegova podoba je 

vidna z vseh strani in tako je načeloma treba oblikovati tudi kiparsko maso, kar pa za 

predšolske otroke ni enostavno in večinoma tega tudi ne prakticirajo, pač pa kiparsko formo 

sestavljajo iz posameznih delov, ki jih zlepijo skupaj. Tako kot pri vseh likovnih dejavnostih 

tudi pri kiparstvu velja, da mora imeti otrok dovolj svobode za likovno izražanje, saj bo le 

tako lahko ustvarjalen. Upoštevati moramo individualnost in nikakor ne smemo podcenjevati 

otrokovih izraznih sposobnosti. 

V teoretičnem delu sem se na začetku osredinila predvsem na opredelitev kiparstva. V 

nadaljevanju sem opisala kiparska materiala, ki se najpogosteje pojavljata v vrtcih (glina in 

plastelin). Na koncu sem na kratko predstavila pomen ustvarjalnosti, ki je zelo pomembna za 

likovno izražanje otrok.  

V empiričnem delu sem v vrtcu z različno starimi otroki izvedla kiparsko dejavnost na 

podlagi avtorske domišljijske zgodbe. Dejavnost sem izvedla z otroki druge starostne skupine, 

in sicer so bili stari 3–4 leta in 5–6 let. Otroci so si morali med branjem zgodbe zamisliti 

njenega glavnega junaka in ga kasneje ustvariti oziroma izdelati. Na voljo so imeli dva 

kiparska materiala (glino in plastelin). Izbrali so si lahko le en kiparski material ter nato iz 

njega oblikovali kip. Zanimal me je vpliv domišljijske zgodbe na otroško izbiro in 

oblikovanje barvno enovitega oziroma barvno pestrega kiparskega materiala in oblikovanje 

figure osrednjega domišljijskega protagonista zgodbe. 

Ključne besede: predšolski otrok, kiparstvo, kiparski material, glina, plastelin 

 

 



ABSTRACT 

Sculpting in kindergarten has been overlooked for a long time, mainly due to the popularity of 

drawing and painting. Dragica Čadež Lapajne (2000) believes that sculpting is once again 

becoming very popular in kindergarten. The most frequently used materials are clay and 

plasticine. Especially plasticine is very popular with the youngest children because of its 

colours. 

Sculpting is important in many aspects. Children can develop their sense organs and learn 

about materials. It is not easy for preschool children to sculpture three-dimensional objects as 

they have to think in advance. They need to predict the final appearance and model all sides 

of the sculpture. If we want for children to be creative, we need to give them enough freedom 

to use their imagination. Additionally, we have to respect their individuality and must not 

underestimate them. 

In the theoretical part, I focus mainly on the definition of sculptige. Furthermore, I describe 

two of the most popular materials in kindergarten, i.e. clay and plasticine. In the end, I briefly 

present the meaning of creativity, which is very important for children. 

In the empirical part, I present the art activities that I did with children in kindergarten. I 

wrote a story about a character named Skočuk. While I was reading, they needed to imagine 

how the main character looks like. Later on, children sculpted the main character from the 

story using plasticine or clay. Only one material could be used (plasticine or clay, but not 

both). Children created the main character with the chosen material. I was interested in how 

the story influenced the children’s  choice of material and their creation of sculpture.   

Keywords: preschool children, sculpting, sculpting materials, clay, plasticine 
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UVOD 
 

Otrok je ustvarjalen na različnih področjih. Svojo ustvarjalnost lahko pokaže in izrazi tudi v 

umetnosti. Otrok, ki ima dovolj svobode, zna ustvarjati edinstvene, drugačne in izvirne stvari 

oziroma izdelke. Prek umetnosti otrok komunicira. Pri tem lahko uporablja simbole ter se z 

njimi izraža (Kurikulum za vrtce, 2010). 

Pomembno je, da z otroki v vrtcu izvajamo različne likovne dejavnosti, kar pomeni uporabo 

različnih tehnik, materialov, pripomočkov ... Kiparstvo je zelo primerna dejavnost, ki otroka 

spodbuja na različnih področjih. Prek kiparstva otrok izboljšuje oziroma razvija več čutil (vid, 

tip ...). Glina in plastelin sta zelo priljubljena kiparska materiala, saj sta dostopna vsem. 

Ljudje so že v prazgodovini oblikovali glino. Zaradi svoje dostopnosti je bila glina skozi vsa 

obdobja človeka eden najbolj priljubljenih likovnih materialov. Še danes je najbolj priljubljen 

in najpreprostejši kiparski material (Čadež Lapajne, 1983). Plastelin je v vrtcih izjemno 

priljubljen pri mlajših otrocih zaradi svojih pisanih barv. 

Zaradi pomembnosti različnih likovnih dejavnosti v vrtcu sem se odločila, da za diplomsko 

delo skupaj z otroki izvedem likovno dejavnost s področja kiparstva. Zelo me je tudi zanimalo 

kako bo na njihovo ustvarjanje/oblikovanje kipa vplivala domišljijska zgodba. 
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TEORETIČNI DEL 

KIPARSTVO 
 

Butina (2003) piše, da sta za tri-dimenzionalne oblike značilna masa in volumen. Volumen je 

prostor, ki ima v likovnem ustvarjanju vedno neko obliko. Izraz masa pa v kiparstvu 

povezujemo s snovjo. Običajno imamo občutek, da je nekaj težje, če je veliko, in obratno, da 

je nekaj lahko, če je majhno (Butina, 2003). Za razliko od volumna masa ne zahteva določene 

oblike. Avtorica Čadež Lapajne (2000) obliko šteje za enega temeljnih izrazil v kiparstvu. Pri 

kiparstvu so prostorske oblike omejene s površino z robovi, ki so lahko ravni in ostri ali 

mehki in zaobljeni. Različne oblike in relacije med njimi sprožajo različne asociacije, 

sporočila; tako se npr. velika oblika razlikuje od majhne ali pa ležeča oblika od pokončne 

(Čadež Lapajne, 2000).  

V kiparstvu se pojavljajo ravne in krive ploskve. Kip lahko vsebuje več oblik, ki nam 

vzbudijo različne občutke. Kipar mora kip oblikovati z vseh strani oziroma pogledov. 

Pomembno je, da si vzame čas in, da si med oblikovanjem kip pogleda tudi od daleč. Za kip je 

ključna stabilnost oziroma statičnost. Kipar mora že na začetka premisliti oziroma upoštevati 

porazdelitev mase tako, da bo kip na koncu stabilen. Ustvariti mora ravnotežje. Ravnotežje 

nam daje občutek likovnega reda in umirjenosti. Pri kipu hitro opazimo površino, ki je zelo 

pomembna za vizualni vtis (Čadež Lapajane, 2000). Površina ima določeno strukturo, na 

kateri je vidna struktura ali fraktura. Pri strukturi vidimo zgradbo materiala, pri frakturi pa 

obdelavo materiala (Vrlič, 2001). Kipar mora imeti občutek za skladnost, da na koncu nastane 

smiselna celota. Za celoto pa so zelo pomembni proporci oziroma sorazmerja (Čadež Lapajne, 

2000). Po navadi kiparji proporce ustvarjajo po občutku. Pozorni so na to, da so si deli kipa 

oziroma skulpture v sorazmerju, kar pa ni enostavno. Nepoznavalcem se to ne zdi nič 

posebnega, vendar pa je ustvariti dobre proporce kar velik dosežek (Rački, 2004).  

Pomemben izraz v kiparstvu pa je tudi svetloba. Glede na osvetlitev lahko isti kip doživljamo 

različno. Kipar mora imeti primerno osvetlitev že med samim delom. Svetloba in senca kipu 

dajeta plastičnost, telesnost in ga postavita v prostor. Kiparski prostor zavzema vse tri 

dimenzije (višino, širino in globino). Zelo pomemben je prostor, kjer kip stoji, saj nam ta 

določa, ali si lahko kip ogledamo z vseh strani, ali je primerne velikosti, ali omogoča ustrezno 

svetlobo (Čadež Lapajne, 2000) ...  
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BARVA V KIPARSTVU 

 

Barva ima v likovnosti pomembno vlogo in je pri kiparstvu prisotna kot naravna barva 

kiparskega materiala ali naknadno nanešena na površino kipa. Barvite poslikave kipov 

srečamo že pred našim štetjem, o čemer pričajo antični kipi, na katerih so odkrili sledi barve. 

V srednjem veku so kipe poslikali s pisanimi barvami ali pa jih pozlatili (Delo kiparjev, 

1994). Že v rimskih časih ni bilo nič nenavadnega, če so kiparji za kip uporabili več različnih 

materialov oziroma barv. Veliko kipov so izdelali iz marmorja različnih barv. Z drugačno 

barvo so pri kipu poudarili določene dele (npr. obleko, nakit ...) (Barral i Altet, 2002). 

Kasneje, v novejšem obdobju, pa je na prisotnost barv vplivala tudi pestrost različnega 

kiparskega materiala (npr. umetnih materialov) (Daval, 2002).  

V preteklosti so bila v kiparstvu prisotna določena »pravila«. Danes ne veljajo več tako stroga 

pravila kot nekoč. Umetniki, kiparji, imajo danes veliko bolj proste roke pri izbiri in 

kombiniranju materialov in barv pri likovnem izražanju (Čadež Lapajne, 2000). Pri tem pa še 

vedno velja, da se v intenzivnih barvah plastičnost kipa izgubi, medtem ko barvna enovitost 

plastičnost poudari. Z barvo lahko kipar poudari npr. obrazne poteze in jih tako poveže v 

celoto (Čadež Lapajne, 2000). Zaznavanje barve je subjektivna izkušnja, kar pomeni, da jo 

vsak človek doživlja nekoliko drugače. Kljub subjektivnosti pa Butina (2003) piše, da: »ima 

doživljanje barv vendarle dovolj vsem ljudem skupnih značilnosti, tako da se pri likovnem 

oblikovanju lahko ravnamo po njih« (str. 34). 

Barva ima pomembno vlogo pri izražanju čustev, razpoloženja tudi pri otroškem oblikovanju. 

Vendar velja imeti do prehitrih in posplošenih razlag, kaj uporaba določene barve simbolizira 

pri predšolskem otroku, ustrezno mero previdnosti, saj lahko na to vpliva vrsta dejavnikov, ki 

niso nujno povezani z otrokovim čustvenim stanjem. Barve, ki jih otrok uporabi za 

ponazoritev posameznih delov predmeta, običajno ne odražajo resnične barve predmeta (otrok 

npr. brez zadržkov uporabi rdečo za krošnjo drevesa) (Pibernik, 2006). V začetnem likovnem 

izražanju otroka imajo barve majhen pomen. Če jih ima na voljo več, jih menja, uporabi več 

različnih. V tem zgodnjem obdobju otrok ne povezuje barv in značaja nekoga, pač pa se z 

barvami igra in jih zato menja. Isto barvo uporablja za različne predmete (Belamarić, 1986). 

Kasneje, nekje od petega leta naprej, pa otrok barve uporablja bolj premišljeno. Določeni 

predmeti dobijo stalno barvo (sonce – rumena, streha hiše – rdeča ...), kar se do neke mere 

sklada z vizualno izkušnjo, vendar postaja ta rešitev vse bolj shematizirana. Pri likovnem 

izražanju otroku pustimo svobodo pri uporabi barv (Vrlič, 2001). 
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VPLIV ZGODB IN DOGODKOV  NA  KIPARSTVO  

 

Že v zgodovini so ljudje izdelovali kipe, ki so pripovedovali določeno zgodbo oziroma so bili 

osnovani na določenem dogodku. Tako lahko v egipčanski umetnosti srečujemo različne 

reliefe, ki ponazarjajo takratno družbeno hierarhijo, navade in običaje, pa tudi videz, oblačila 

in nakit tedanjega časa. Antika se zlasti v helenizmu izrazito naveže na mitologijo, ki močno 

zaznamuje kiparske upodobitve in vpliva tako na dinamiko kiparskih kompozicij kot tudi na 

kompleksnost kiparskih stvaritev. V času Rimskega imperija srečujemo reliefne upodobitve 

pomembnih dogodkov in zlasti velikih dosežkov tedanjih vladarjev. Trajanov steber je primer 

kipa v Rimu, ki pripoveduje vojno zgodbo. Dogajanje prikazujejo na njem izklesani reliefi. 

Izdelovali so ga več let. Iz reliefnih podob vidimo potek pomembnega dogodka, obenem pa 

priča tudi o značilnostih tedanjega časa: o orožju in vojni opremi, oblačilih ipd. Kip je bil 

kasneje velik navdih za izdelavo drugih rimskih kipov oziroma spomenikov (Curry, 2015). 

Prav tako lahko reliefe zasledimo na številnih slavolokih (npr. Konstantinov slavolok v 

Rimu). Konstantinov slavolok prikazuje različne dogodke (npr. žrtvovanje Apolonu, odhod na 

lov ...). Številni detajli nam lahko veliko povedo o takratnem življenju in dogajanju, obenem 

pa služijo tudi kot okras (Osvald, 2001). O določenem dogodku nam prav tako pripovedujejo 

antični nagrobniki (npr. pogreb). Veliko nagrobnikov prikazuje tudi družinske člane umrlega 

(Weiss, 2010), delo, ki ga je umrli opravljal, oziroma označuje druge pomembne mejnike v 

njegovem življenju. 

Na umetnost je več stoletij močno vplivalo tudi Sveto pismo (prizori oziroma zgodbe iz 

Svetega pisma). Umetniki, med njimi tudi kiparji, so črpali navdih iz religioznega sveta. 

Upodabljali so predvsem svetnike, saj so jih imeli za vzor krščanskega življenja. Iskanje snovi 

v krščanstvu je bilo značilno predvsem za srednji vek (Šuštaršič, 2004). Kiparji v romantiki so 

navdih črpali iz literature. Omogočala jim je, da so »pobegnili« v drug svet, kjer so lahko 

»prestavljali meje« prostora in časa. Predvsem so jih navdihnili znani pisatelji, kot sta Dante 

in Shakespeare. Upodabljali so tudi fantazijska, nadnaravna bitja kot so npr. škratje, uporniški 

angeli, pošasti ... Eden prvih kipov, ki kaže na to, je kip Freunda z naslovom Loki (bitje s 

krili). Za mnoge pa je bila navdih tudi takratna poezija (Le Normand-Romain, 2002).  

V 20. stoletju postane ta vrsta kiparjenja, ki se izrazito navezuje na ponazoritev posamezne 

zgodbe, nekoliko manj prisotna in se v posameznih likovno-zgodovinskih slogih povsem 

umakne (npr. abstraktno kiparstvo). Z abstraktnimi motivi so likovno delo »osvobodili« 
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pripovedi, zgodb in opazovalca tako usmerili k drugim značilnostim kiparskega dela (npr. 

materialu, tehniki, obdelavi ...) (Šuštaršič, 2004). 

Otroci zelo radi upodabljajo znane in priljubljene književne junake in junakinje. Z njimi se 

poistovetijo (Čadež Lapajne, 2000). Ob večkratnem branju zgodb in kasnejšem likovnem 

izražanju bo otrok razvil bogato domišljijo (Pibernik, 2006). 

 

KIPARSTVO V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

V ospredju likovnega izražanja otrok v vrtcu je pogosto predvsem dvodimenzionalno likovno 

izražanje (risanje, slikanje), kiparstvo pa se pojavi kasneje oziroma kasneje postane 

pomembno. Na začetku je v ospredju zgolj spoznavanje materialov, kasneje pa v ospredje 

stopi sama izdelava kipa. Prek kiparstva otrok izboljša prostorski koncept (Vrlič, 2001). V 

zadnjih letih je v vrtcih plastično oblikovanje postalo enakovredno risanju in slikanju. Ob 

plastičnem oblikovanju se razvija domišljija, razvijajo se ročne spretnosti, otrok spoznava 

material (Čadež Lapajne, 2000) ...  

Zgodnje taktilne izkušnje, ki si jih otrok pridobi ob obdelavi materiala, mu bodo koristile 

kasneje, ko bo z njim hotel kaj ustvariti, saj bo že poznal njegove lastnosti. Otroke že zgodaj 

seznanjamo z različnimi površinami materialov (gladko, hrapavo, trdo, mehko ...) (Vrlič, 

2001). Lahko nam tudi pomagajo pri iskanju zanimivih, novih površin (Čadež Lapajne, 2000). 

Dobro je, da se otroke pogosto seznanja z novimi problemi, primernimi njihovi starosti (npr. 

upodabljanje živalske dlake) (Vrlič, 2001).   

Za uravnotežen likovni razvoj otrok potrebuje tudi določeno znanje, ki si ga pridobi z 

raziskovanjem in opazovanjem. Dejavnosti, kjer lahko otrok ustvarja po lastni domišljiji mu 

omogočajo razvoj ustvarjalnosti, spontanosti, domišljije in še mnogo več (Čadež Lapajne, 

2000). Pri oblikovanju figure (človeške ali živalske) je otroku na začetku pomembno 

predvsem to, da oblikuje ključne dele telesa, čeprav niso v realističnih razmerjih. Starejši ko 

je otrok, več pozornosti nameni tudi proporcem (prav tam).  

Zelo zanimivo je otrokovo upodabljanje glave, tako človeške kot živalske. Otrok poenostavlja 

naravne oblike; pri živalski figuraliki se v predšolskem obdobju predvsem pojavljajo 

antropomorfne oblike (tj. poteze, ki spominjajo na človeške). Opazimo lahko precej 

podobnosti v likovnem izražanju otrok in primitivnih ljudstev. Pri obojih lahko opazimo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Tina Remc; diplomsko delo 

6 
 

poenostavljanje človeškega telesa in predmetov ter odstopanje od realističnih proporcev. 

Glede na to, da otrok spontano najde in izlušči ključne poudarke pri posamezni upodobitvi in 

jih izrazi pristno in neposredno, so se v preteklosti tudi mnogi etablirani sodobni umetniki 

zanimali za otroško upodabljanje figur (Čadež Lapajne, 2000). Za likovno izražanje mlajših 

otrok je značilna čustvena nesorazmernost, kar pomeni, da otrok poudari tisto kar mu je 

pomembno, kar se mu je vtisnilo v spomin. Pomembne stvari bo naredil, prikazal velike 

medtem ko bo nepomembne naredil, prikazal majhne (Vrlič, 2001). Vloga odraslega je, da 

otroka z različnimi vprašanji spodbuja k natančnemu opazovanju podrobnosti. Otrok bo z leti 

postal boljši v opazovanju in izdelavi podrobnosti (Čadež Lapajne, 2000). 

Cilji, ki jih poskušamo doseči pri otrocih v kiparstvu (Vrlič, 2001):  

 2.–4. LETA STAROSTI 

– Seznanjanje z različnimi kiparskimi materiali (glina, plastelin, pesek, testo ...), 

– razvijanje motorike (gnetenje, vlečenje, stiskanje ...), 

– odtiskovanje predmetov v kiparski material. 

4.–5. LETA STAROSTI 

– Seznanjanje s preprostimi kiparskimi pripomočki (modelirka), 

– »modeliranje iz celote (glina)« (Vrlič, 2001, str. 56), 

– uporaba različnih kiparskih materialov in spoznavanje njihovih značilnosti. 

5.–7. LETA STAROSTI 

– Oblikovanje zahtevnejših kiparskih materialov (žica), 

– otrok napreduje pri uporabi modelirke in oblikovanju iz celote, 

– reševanje problemov stojnosti kipa, 

– otrok razvija občutek za prostor, oblike, delno za proporce (prav tam). 
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KIPARSKI MATERIAL 
 

PLASTELIN 

 

Plastelin je delno podoben glini. Preden začnemo z njim oblikovati, ga moramo dobro 

pregnesti, da postane mehek in lažji za oblikovanje. Zlahka se sprime skupaj, zato je primeren 

za montažno plastiko, saj lahko posamezne dele sestavimo v celoto (Čadež Lapajne, 1983). 

Za povezovanje delov pa si lahko pomagamo tudi z zobotrebci (Sudaphorn, 2012). Z njim 

oblikujemo predvsem manjše figure, saj ga lahko kupimo v manjših količinah (Čadež 

Lapajne, 1983). 

Plastelin lahko zlahka izdelamo tudi doma. »Osnovni recept je: dve skodelici moke, ena 

skodelica soli, dve jedilni žlici olja, ena skodelica vode in malce živilskega barvila« (Einon, 

2002, str. 60). Sestavine lahko premešamo kar z roko. Plastelin lahko tudi segrejemo, da je 

masa voljnejša. Po koncu dejavnosti plastelinu lahko dodamo malo vinskega kisa, da se bolje 

ohrani. Hranimo ga v neprodušni vrečki ali posodi. Če se nam naslednjič zdi nekoliko suh, ga 

lahko na hitro namočimo v vodo z oljem ter dobro pregnetemo (prav tam).  

Plastelin je primeren zlasti za mlajše otroke, saj jih zelo privlači njegova barva. Za 

ponazoritev npr. oči ali nosu bo otrok uporabil drugo barvo kot za preostalo figuro, saj je 

barva njegovo najmočnejše izrazno sredstvo (Vrlič, 2001). Osnovne barve so rdeča, modra in 

rumena. Druge barve lahko dobimo z mešanjem osnovnih. Barve svetlimo z belo barvo. 

Lahko pa ustvarimo tudi marmornat videz, ki nastane, če dve barvi zgnetemo le na hitro. 

Otroke spodbujamo, da mešajo barve ter se s tem učijo. Tako pustimo prosto pot domišljiji, 

saj lahko otroci zgnetejo kakšno zanimivo barvo (Sudaphorn, 2012). 

Otrok se pri oblikovanju plastelina umiri ter sprosti. Prav tako je oblikovanje plastelina kot 

tudi drugih mehkih materialov primerna vaja za koncentracijo, ki jo bo otrok še kako 

potreboval pri zahtevnejših dejavnostih. Na začetku je pomembno, da otrok plastelin spozna, 

torej ga gnete, stiska, valja ... Kasneje pa iz njega tudi že oblikuje. Z izdelki, na katere je 

ponosen, si krepi tudi samozavest (Einon, 2002). 
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PRIPOMOČKI 

 

Pri oblikovanju plastelina si lahko pomagamo z različnimi pripomočki, kot so (Sudaphorn, 

2012): 

1. Škarje  

S škarjami lahko režemo plastelin na manjše kose ali pa si z njimi pomagamo pri oblikovanju 

podrobnosti. 

2. Ravnilo 

Z ravnilom lahko plastelin režemo in ga gladimo. Lahko pa ga uporabimo tudi za poudarjanje 

posameznih delov. 

3. Zobotrebci 

Pomagajo nam, da kosi plastelina stojijo skupaj, lahko pa so tudi pripomoček za luknjanje ali 

delanje vzorcev. 

4. Svinčnik  

Svinčnik nam lahko pomaga pri luknjanju. S konico svinčnika naredimo manjše luknjice, z 

drugim delom pa večje.  

5. Različni predmeti (kovanci, brusni papir, koščki lesa, lubje ...). 

Predmete lahko uporabimo za odtiskovanje in tako dobimo vzorce. Otroke motiviramo, da naj 

poiščejo predmet, ki ga bodo lahko odtisnili v plastelin. Z naravnim materialom (npr. lubjem) 

lahko ustvarimo naraven videz oziroma površino plastelina (Sudaphorn, 2012). 

 

GLINA 

 

 »Glina je zemlja, ki je nastala z dolgotrajnim razpadanjem kamnin vulkanskega izvora 

(graniti).« (Čadež Lapajne, 1983, str. 9) Osnovno glino najdemo na mestu nastanka. Rečemo 

ji tudi primarna glina. Ker se ne meša z drugimi materiali, ostane bež ali bele barve. Nekatero 

glino pa premakne dež ali led in tako nastane sekundarna glina (Bizjak, 2013). Ta vsebuje 

druge glinene minerale in snov, je lažja za oblikovanje in zato tudi primernejša za delo z 
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otroki. Običajno je sive pa tja do rdeče barve, odvisno, koliko različnih materialov vsebuje 

(Clough, 1996). Ena glavnih lastnosti gline je, da je plastična. Takšna je zaradi sestave 

glinenih delcev (plastna kristalna struktura). Plastičnost je odvisna od tega, koliko vode 

vsebuje glina, od velikosti in oblike delcev, ki jih vsebuje ter od načina predelave (Barbič, 

2010). 

Najčistejša vrsta gline je kaolin. Ta glina je osnova za izdelavo porcelana (Čadež Lapajne, 

1983). Najdemo jo v črni, sivi ali beli barvi (odvisno, kaj vsebuje) (Barbič, 2010). Najbolj 

poznana glina je lončarska, ki jo uporabljajo tako lončarji kot kiparji. Ta glina je zelo 

plastična in gnetljiva. Nepečena je po navadi v sivkastih tonih, pečena pa je lahko bela, siva, 

rumena ali opečno rdeča (Čadež Lapajne, 2000).  

Pomembno je, da pred toplotno obdelavo dobro poznamo lastnosti materiala. Pred žganjem 

moramo izdelek posušiti v zračnem prostoru, saj vsebuje veliko vode in bi v peči počil ali se 

zvil (Barbič, 2010). Posušene kipe žgemo v keramični peči. Med procesom sušenja in žganja 

se glina nekoliko skrči. Peč segrevamo počasi. Koliko časa se žge posamezen izdelek je 

odvisno od vrste gline in debeline izdelka. Po navadi traja nekaj ur. Po žganju izdelke 

pustimo, da se ohladijo, ter šele nato odpremo peč. Po želji jih še premažemo z glazuro ter jih 

ponovno pečemo (Čadež Lapajne, 2000).  Med žganjem glina spremeni barvo, postane 

svetlejša in se ne topi v vodi (Vidrgar, 1998). Izdelek, ki je narejen iz gline in toplotno 

obdelan, imenujemo keramika. Poznamo grobo keramiko (opeke in cevi) in fino keramiko 

(keramične posode, drobna plastika) (Bizjak, 2013). 

Glino hranimo v zaprti, neprodušni posodi ali pa jo tesno zavijemo v PVC-folijo (Čadež 

Lapajne, 2000). Lahko jo tudi pokrijemo in rahlo stisnemo s težkim in mokrim materialom ter 

nato uporabimo še folijo. Vsakih nekaj tednov je treba glino pregledati ter po potrebi znova 

namočiti material, s katerim smo jo pokrili (Clough, 1996). Posušeno glino se lahko znova 

uporabi tako, da jo namočimo v vodo ter dobro pregnetemo (Čadež Lapajne, 2000).  Če 

izdelka ne dokončamo, ga lahko navlažimo z vodo ter zavijemo v folijo. Tako lahko 

nedokončani izdelek počaka nekaj tednov. Seveda pa ga je treba večkrat navlažiti (Vidrgar, 

1998). 
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GLINA PRI DELU Z OTROKI 

 

Glina otroku ponuja razvoj različnih čutil in je zelo primerna za predšolske otroke (Vrlič, 

2001). Izmed vseh materialov, ki otrokom omogočajo tridimenzionalno izkušnjo, je glina 

najbolj priljubljena. Otroci vseh starosti radi izdelujejo in ustvarjajo z njo. Glina je material, 

ki od otroka zahteva, da je ustvarjalen in da uporabi svojo domišljijo (Clough, 1998). 

Pomembno je, da se odrasli oziroma vzgojitelj ne jezi ali ustraši umazanije, ki nastane pri delu 

z glino. Otroka je treba primerno obleči ter zaščititi mizo in tla (Einon, 2002). 

Na vprašanje Kakšno glino je naj primerneje ponuditi otrokom? si lahko pomagamo 

odgovoriti z naslednjimi tremi vprašanji. 

1. Kakšno glino želim uporabiti, na bazi zemlje ali kamna? 

Starejši otroci imajo običajno več idej in želja, zato je dobro, da imajo na voljo obe vrsti, saj 

lahko tako uresničijo svoje zamisli, mešajo barve ter opazujejo barvni kontrast med obema 

glinama (Clough, 1996). Glina na bazi zemlje je gosta in lahka za oblikovanje. Po navadi je 

rdečkasto rjava. Če želimo, da drži vodo, jo je treba premazati z glazuro. Glina na bazi kamna 

je po navadi sive barve. Treba jo je žgati pri višji temperaturi. Žgan izdelek je zelo trden in 

drži tekočino (Clough, 1998). 

2. V kakšnem stanju je glina? 

To je bistvenega pomena za uspeh. Glina ne sme biti preveč mokra, lepljiva kot tudi ne 

pretrda. Če je glina pretrda, je manj voljna za oblikovanje in bo začela pokati, še preden bodo 

otroci dokončali svoje izdelke (Clough, 1996). 

3. Ali bomo glinene izdelke žgali?  

To vprašanje je pomembno predvsem zato, da otrokom že med samim procesom ustvarjanja 

lahko povemo kako velike oziroma debele izdelke lahko naredijo. Če izdelkov ne bomo žgali, 

lahko otrokom ponudimo glino, ki vsebuje nekaj peska, saj omogoča enakomernejše sušenje 

(Clough, 1996). 
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OBLIKOVANJE GLINE 

 

Osnovna tehnika oziroma prvi način dela z glino, ki sega v prazgodovino, je modeliranje. 

Oblikujemo lahko iz enega samega kosa, in sicer tako, da gnetemo, svaljkamo, stiskamo ... 

Poznamo tudi drugi način, pri katerem odvzemamo, dodajamo ter sestavljamo dele v celoto. 

Kot kiparski material nam glina ponuja široke možnosti oblikovanja. Služi nam lahko za 

končni izdelek ali osnutek (Čadež Lapajne, 2000). Glino lahko oblikujemo ročno ali strojno. 

Pri ročnem oblikovanju so izdelki unikatni. Pri oblikovanju si pomagamo z različnimi 

tehnikami in pripomočki. Za strojno oblikovanje pa je značilno, da dobimo več enakih 

končnih izdelkov. Poznamo tri ročne tehnike oblikovanja gline, to so: oblikovanje s 

pritiskanjem, s svaljki in ploščami (Bizjak, 2013). 

Nežgane izdelke okrasimo. To je mogoče, ko je izdelek bodisi dovolj mehek, da nam to 

dopušča, ali pa ko je popolnoma suh oziroma trd. V glinen izdelek lahko vtisnemo stvari, nanj 

lepimo delčke gline, izrežemo delčke gline z nožem (Bizjak, 2013) ... Na glino lahko 

položimo podlago s teksturo in čez njo potisnemo valj, tako da na glini ostane odtis. Z 

različnimi naravnimi predmeti lahko sestavljamo oziroma odtiskujemo vzorce na površini 

izdelka (Barbič, 2010). Žgane izdelke pa lahko okrasimo z glazuro (loščena prevleka). 

Glazure so fino mleti steklasti materiali. Različne so si glede na površino, temperaturo žganja, 

način izdelave, vsebnost svinca ... V surovem stanju jih je večina v obliki prahu, ki ga pred 

nanosom zmešamo z vodo. Pri delu z glazurami se moramo ustrezno zaščititi, kar pomeni, da 

nosimo očala, rokavice in zaščitno masko, saj so glazure strupeni materiali (Bizjak, 2013). 

Za najmlajše otroke je značilno, da jim je glina zelo všeč, saj je na otip vlažna in mehka, 

njeno obliko pa je razmeroma preprosto spreminjati. Podobno kot velja za sleherno likovno 

izražanje predšolskega otroka, v ospredju niso izdelki, ampak manipuliranje z materialom 

(Einon, 2002). Dobro je, da ima otrok možnost pogosto oblikovati glino in druge kiparske 

materiale, saj lahko tako spoznava, razvija in krepi različne motorične spretnosti pri delu s 

3D-materiali in tehnikami oblikovanja. Glino lahko npr. reže, vrezuje z modelirko, odtiskuje 

predmete, vrta luknje, svaljka, lepi oziroma dodaja, ščipa (Vrlič, 2001) ...  

Ko otroci ustvarjajo z glino, lahko hitro ugotovijo določene lastnosti materiala. Brez navodil 

odraslih otrok manipulira z glino in sam spoznava, kako jo lahko oblikuje. Pri otrocih 

večinoma srečujemo dve metodi oblikovanja gline, in sicer: risanje z glino in sestavljanje 

oziroma oblikovanje tridimenzionalnih oblik. Pri risanju z glino otroci sestavljajo tanke 
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svaljke in manjše koščke gline ter obliko tvorijo podobno kot pri risanju. To je najverjetneje 

posledica prevladujočih izkušenj z risarskim izražanjem. Drugi postopek dela z glino je 

sestavljanje oziroma oblikovanje prostostoječih oblik. V tem primeru otrok običajno tvori 

gmotasto tvorbo iz enega kosa gline, ki ji dodaja in odvzema posamezne dele, jo luknja, gladi 

ipd. (Belamarić, 1986).  

Otrok 2.–4. leta starosti 

Otrok med drugim in četrtim letom starosti iz gline oblikuje enostavne oblike, kot so kroglice, 

kepice, svaljki ... Te oblike otroku nekaj predstavljajo, so simbol nečesa. Enkrat mu bo 

določena oblika predstavljala nekaj, spet drugič mu lahko predstavlja nekaj čisto drugega. 

Otroci za ponazoritev istega predmeta uporabljajo različne oblike (za neki predmet bo nekdo 

uporabil kroglico, nekdo pa palčko) (Belamarić, 1986). Otroci z glino oziroma z glinenimi 

oblikami rišejo ali pa jih postavljajo tridimenzionalno. Avtorica Belamarić (1986) postavlja 

tezo, da večji, neoblikovani kosi gline otrokom navadno predstavljajo velike predmete (hiša, 

avto ...).   

Otrok 4.–5. leta starosti 

Pri tej starosti se otrok oblikovanja z glino že loteva bistveno bolj prostorsko, išče in oblikuje 

več podrobnosti na objektu, ki ga oblikuje. Tako kot pri risanju tudi pri kiparjenju uporablja 

natančnejše, zapletenejše in kompleksnejše oblike. V nasprotju z mlajšimi otroki otroci pri tej 

starosti že znajo oblikovati značilne oziroma bistvene dele določenega predmeta. Otroku ni 

bistvenega pomena, da je predmet popolnoma pravilne oblike, pač pa da ima objekt 

prepoznavne značilnosti (Belamarić, 1986). Postopno odkrivajo tudi širše možnosti 

oblikovanja mehkih materialov, npr. vtiskovanje, vrisovanje ipd. (Vrlič, 2001). 

Otrok 5.–6. leta starosti 

Otrok se pri oblikovanju vse bolj približuje prepoznavnim značilnostim posameznih objektov, 

vse bolj postaja pozoren tudi na razmerja med posameznimi deli objekta, figure, ki pa še 

vedno ostajajo precej oddaljena od realističnih proporcev. Pri oblikovanju figur so pozorni 

tudi na značaj, npr. ko želijo prikazati mehkobo, nežnost, glino pogladijo oziroma zaoblijo, če 

pa želijo pokazati neko grobost, naredijo teksturo površine bolj koničasto (Belamarić, 1986). 

Na svoje izdelke so navadno ponosni ter jih želijo obdržati (Einon, 2002). 
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Ob tem pa tako Vrlič (2001) kot tudi drugi raziskovalci posebej poudarjajo, da ne moremo 

trditi, da se določena značilnost kiparskega oblikovanja pri vseh otrocih pojavlja hkrati 

oziroma pri isti starosti, saj na to vpliva vrsta različnih dejavnikov.  

 

ORODJA IN PRIPOMOČKI PRI DELU Z GLINO 

 

Pri delu z glino si pomagamo z različnimi orodji in pripomočki.  

1. Žica za rezanje 

Namenjena je predvsem odraslim, da lahko glino hitro in enostavno razrežejo na manjše kose 

(Clough 1996). 

2. Valjar 

Valjar nam pomaga pri ravnanju ploščatih površin (Čadež Lapajne, 1983).  

3. Vrtljivo stojalo 

Stojalo nam pomaga, da izdelek hitro obrnemo, zavrtimo ter si ga ogledamo z več strani. 

4. Modelirke  

Modelirke so lahko iz različnih materialov (npr. les, plastika) in različnih oblik (koničaste, 

gladke, rebraste ipd.). Morajo pa biti dovolj trdne, da lahko z njimi oblikujemo tudi malo tršo 

glino (Bizjak, 2013). 

5. Brusilni papir 

Uporablja se pri žganih izdelkih, ko želimo, da je kip bolj gladek. Z njim lahko zbrusimo 

odvečne delce gline. 

Pri oblikovanju z glino potrebujemo tudi trdo podlago (les, karton), na kateri otroci ustvarjajo. 

Mize oziroma površino za modeliranje prej zaščitimo in poskrbimo, da je dovolj prostora za 

material kot tudi za vse pripomočke, ki jih potrebujemo. Pomembno je, da imamo na voljo še 

vodo za vlaženje gline (običajno uporabljamo navlažene gospodinjske gobice) (Clough, 

1996).  
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RAZLIKE IN PODOBNOSTI MED GLINO TER PLASTELINOM 

 

PODOBNOSTI 

1. Primernost za ustvarjanje 

Tako glina kot plastelin sta primerna za ustvarjanje v vrtcu oziroma za ustvarjanje z otroki, saj 

sta oba mehka kiparska materiala (Einon, 2000) in omogočata preprosto oblikovanje brez 

pretiranega fizičnega napora. 

2. Razvoj čutil 

Otroci prek kiparstva razvijajo različna čutila, ob glini in plastelinu se senzibilizirajo 

predvsem njihove tipne in vizualne sposobnosti. Ker gre za mehka materiala, otroci zlahka 

uporabljajo različne finomotorične spretnosti: svaljkanje, gnetenje, ščipanje, dodajanje, 

glajenje, brazdanje ipd., s čimer razvijajo občutek za raznolikost tekstur tako na otipni kot 

zgolj vizualni bazi. Obenem razvijajo tudi občutek za stojnost oziroma stabilnost kiparske 

oblike (Tomšič-Čerkez in Podobnik, 2015).  

3. Pripomočki  

Pri obeh kiparskih materialih si lahko pomagamo z zelo podobnimi oziroma enakimi  

pripomočki. Tako pri plastelinu kot pri glini lahko uporabljamo lesene modelirke, zobotrebce, 

valjar ( Čadež Lapajne, 1983) ... 

 

RAZLIKE 

1. Sestava 

Glina je naraven material; pri delu z otroki sicer običajno uporabljamo prečiščeno in strojno 

pregneteno zmes, ki je dovolj mehka in voljna za oblikovanje. Umetne mase (npr. plastelin) 

so umetno pridobljene snovi, ki imajo sicer nekaj skupnih lastnosti z glino (npr. gnetljivost, 

voljnost, primernost za oblikovanje), vendar sestava ni ena od njih, saj vsebujejo različne 

umetne snovi (PVC, barve ...) (Jelen, 2016).  
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2. Dimenzije kiparskih izdelkov 

Predšolski otroci pri kiparskem izražanju z mehkimi materiali sicer večinoma oblikujejo 

izdelke manjših dimenzij (mala plastika), v primeru plastelina pa bi lahko govorili celo o 

kiparskih miniaturah. Za razliko od slednjih so glinene kiparske tvorbe običajno vendarle 

nekoliko večje. Velikost kiparske tvorbe vpliva tudi na možnost oblikovanja podrobnosti, saj 

finomotorična spretnost pri predšolskem otroku še ni tako dobro razvita, da bi mu omogočala 

oblikovati izrazito majhne oziroma drobne detajle na miniaturnem objektu; pri plastelinu 

otrok ta problem večinoma rešuje s pomočjo barve.  

3. Barva 

Pri plastelinu otroka privlači barva in jo bo pri oblikovanju močno upošteval, tako pri 

oblikovanju celote kot pri ponazoritvi podrobnosti, npr. oči, nos, usta ... Pri glini pa mora 

otrok poiskati drugo rešitev; včasih za to uporabi možnost vrisovanja ali vtiskovanja, včasih 

pa detajle preprosto prilepi. Barva gline je naravna, v zemeljskih odtenkih, in se delno 

spremeni s sušenjem (posvetli) in žganjem; lahko pa jo še dodatno spreminjamo naknadno, ko 

je kiparski izdelek že izoblikovan (Bizjak, 2013). Pri kiparstvu je pomembno, da se otrok 

izraža v treh dimenzijah oziroma, kot pravi Vrlič (2001), je poseganje v prostor bistvenega 

pomena, kljub temu pa pomena barve pri kiparskih materialih, kjer je barva prisotna, ni treba 

omejevati za vsako ceno. Pri plastelinu lahko otroci pridobijo nove odtenke in celo nove 

barve, tako da dve barvi preprosto zgnetejo skupaj (Sudaphorn, 2012). 

4. Trdnost 

Po sušenju na zraku ali v keramični peči glina postane zelo trdna za razliko od plastelina, ki 

kljub sušenju nikakor ne postane tako trden (Barbič, 2010). S segrevanjem oziroma gnetenjem 

ga je možno vedno znova zmehčati in preoblikovati (Einon, 2002). 

 

ČUTILA 
 

Za otroke je zelo pomembno, da imajo možnost delati oziroma ustvarjati z glino in drugimi 

kiparskimi materiali. Med procesom ustvarjanja uporabljajo roke in s tem izboljšujejo in 

razvijajo svoje finomotorične sposobnosti. Roke so najboljše orodje, ki ga imamo (Clough, 
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1998). Različni materiali za raziskovanje in manipuliranje ter fizične izkušnje pa otroku 

omogočajo, da ga začne ustrezno razvijati že zelo zgodaj. Otrok bo pri delu z materiali 

verjetno veliko bolj užival, če jih bo spoznaval že od malega (Einon, 2002).   

Pri delu z otroki mora vzgojitelj prepoznati, kateri čut prevladuje pri posamezniku, ter mu 

omogočiti različne izkušnje s čutili (Tomšič-Čerkez in Podobnik, 2015). Poznamo avditivni, 

vizualni in kinestetični tip. Kinestetični tip otroka okolje spoznava prek tipanja. Zanj so 

pomembne izkušnje, ki si jih pridobiva ob manipuliranju s predmeti. Pomembno je, da se 

lahko predmetov dotakne, saj bo pri tem ugotovil, kakšen je določen predmet (trd, spolzek, 

lahek, mrzel ...). Za vizualni tip otroka je značilno, da zanj veliko vlogo igrajo barve v okolici 

in podrobnosti, saj jih opazijo veliko hitreje kot celoto. Vzgojitelj mora znati načrtovati 

dejavnosti, ki omogočajo skladen razvoj vseh čutil (vid, vonj, okus, tip, sluh) (prav tam). Pri 

kiparstvu otrok uporablja tip in s tem neposredno spoznava material. Otroku bo le pri kipu 

uspelo, da lahko objekt otipa in ga ne zgolj vidi oziroma pogleda. Z dejavnostmi kiparstva 

otroku omogočimo neposreden stik z materialom (Vrlič, 2001).  

Pri mlajših otrocih je pomembno, da jih odrasli spodbuja in predlaga, kaj vse lahko z glino 

delajo (stiskajo, oblikujejo s prsti, valjajo ...) in kaj lahko občutijo (mehka, težka, mrzla, 

vlažna ...). To bo otroku omogočilo, da napreduje od enostavnih do natančnih gibov. S temi 

izkušnjami napreduje pri zaznavanju. Otroku je velik izziv delo z velikim kosom gline. Na 

začetku, ko se otrok prvič sreča s tem problemom, se bo verjetno osredinil na sprednji del 

izdelka, kar pa ni nič nenavadnega, saj to prenesejo iz risanja. Pomembno je, da ga vzgojitelj 

oziroma odrasli spodbuja in mu pove, da je pomemben tudi zadnji del oziroma hrbet izdelka 

(Clough, 1998).   

 

USTVARJALNOST 
 

Pri likovnem izražanju je zelo pomembno načelo ustvarjalnosti. Otroku moramo dati možnost, 

da se svobodno likovno izraža. Če odrasli otroku postavljamo nesmiselne prepovedi in 

pravila, mu s tem škodujemo in zaviramo njegov ustvarjalni razvoj (Vrlič, 2001). Likovna 

dela, kjer prihaja otrokova ustvarjalnost do izraza, nastajajo pri sproščenem izražanju otroka. 

V teh likovnih delih lahko opazimo otrokovo razmišljanje, povezovanje, sklepanje, 

zaznamovanje s subjektivnostjo, svojstvenostjo in izvirnostjo (Tomšič-Čerkez in Podobnik, 
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2015). Prek likovnosti se otrok izraža, komunicira, predstavi skrite čustvene vsebine in 

spoznava sebe (Kurikulum za vrtce, 2010). 

Dejavniki ustvarjalnosti, ki jih najpogosteje zasledimo, so: »originalnost, fleksibilnost, 

fluentnost, elaboracija, redefinicija in občutljivost za probleme.« (Vrlič, 2001, str. 45) 

Originalnost razumemo kot iskanje nekih novih, nevsakdanjih rešitev. V likovnem izražanju 

se kaže kot dobre domišljijske ideje, sposobnost za zaznavanje podrobnosti, detajlov ... 

Fleksibilnost je zelo pomembna, saj nam omogoča iskanje različnih rešitev, prehajamo lahko 

z ideje na idejo. V likovnem izražanju nam pomaga pri iskanju novih poti, uporabi drugačnih 

pristopov, uporabi različnih tehnik, materialov ... Fluentnost prepoznamo v dobrih, bogatih 

idejah. Otroke spodbujamo k uporabi najrazličnejših materialov, tehnik, orodij in načinov 

likovnega izražanja. Kdaj jim je treba omogočiti tudi popolnoma proste roke pri ustvarjanju. 

Elaboracija pomeni sposobnost za izdelavo načrta in razvijanje idej. Pri ustvarjanju se kaže 

predvsem v tem, da si otrok pripravi vse za likovno izražanje, izbere primerne materiale, 

motive ... Redefinicija pomeni, da otrok določene že znane stvari spremeni, jih naredi 

drugače, po svoje. Občutljivost za probleme je sposobnost, ki nam omogoča, da lahko 

zaznamo bistvo. Pri likovnem izražanju se kaže kot občutljivost za harmonijo, ravnotežje, 

barve, oblike ... Razvijamo jo lahko z opazovanjem (prav tam). 

Ustvarjalnost razvijamo različno. Pomembno je vzpodbujanje k samostojnemu delu in iskanju 

idej, sprejemanje nenavadnih idej, ohranjanje svobode pri likovnem ustvarjanju, zagotavljanju 

zanimivih izhodišč za razmišljanje, raziskovanje in sklepanje ... Otroka lahko k razmišljanju 

spodbudimo različno, npr. prek izkušnje, z odprtimi vprašanji itd., ter ga usmerjamo k njemu 

lastnim razlagam in rešitvam. Pustimo mu svobodo pri igranju z likovnimi materiali. 

Ključnega pomena je, da otroka ne podcenjujemo in njegove ideje ne označujemo kot slabe 

oziroma neprimerne (Vrlič, 2001).  

Ob likovnih dejavnostih moramo v predšolskem obdobju upoštevati specifična pedagoška 

načela. Zelo pomembno je načelo aktivnosti. »Otrok se najbolje likovno razvija skozi lastno 

aktivno udeležbo, ne samo pri praktičnem delu, ampak v vseh segmentih likovno-vzgojnega 

dela.« (Vrlič, 2001, str. 48) Naslednje načelo je načelo zanimanja. Izhajati moramo iz 

otrokovega zanimanja, interesa. Uporabljamo motive, materiale, ki jih pozna in z njimi z 

veseljem ustvarja, obenem pa mu tudi predstavimo nove, nepoznane. Načelo individualizacije 

nam sporoča, da je treba upoštevati vsakega posameznika, saj se otroci razlikujejo v razvoju. 

Prav tako je tudi bistvo likovnega izražanja in ustvarjalnosti v individualnem delu. To načelo 
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lahko upoštevamo s prilagajanjem posamezniku in poznavanjem pedagoškega dela (prav 

tam). 
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EMPIRIČNI DEL 

1. OPREDELITEV PROBLEMA DIPLOMSKE NALOGE 

 

Plastično oblikovanje je po naravi zelo blizu otroški igri in zato je to ena ključnih in otroku 

najbližjih likovnih dejavnosti. Ob plastičnem oblikovanju se sprošča domišljija, oblikujejo se 

ročne spretnosti, razvija opazovanje, prepoznava in spoznava se lastnosti materiala (Čadež 

Lapajne, 2000). Otrokom je treba ponuditi možnost kiparjenja, saj pri tem pridobivajo 

različne senzorne izkušnje, še posebej tipne in vizualne. Med oblikovanjem pridobivajo 

izkušnje o samem materialu (trd – mehek, hladen – topel, prijeten – neprijeten, suh – vlažen 

...) in se izražajo v treh dimenzijah (Vrlič, 2001). 

Glina je zaradi svojih lastnosti in dostopnosti že od nekdaj eden najbolj priljubljenih likovnih 

materialov (Čadež Lapajne, 1983). Je naraven material, ki je zaradi svojih specifičnih 

oblikovalnih lastnosti zelo primeren za kiparjenje v predšolskem obdobju. Omogoča preprosto 

modeliranje, dodajanje, odvzemanje, vtiskovanje in vrisovanje. Plastelin je po načinu 

oblikovanja delno podoben glini, a je po mnenju avtorice Čadež Lapajne (1983) primeren 

zlasti za ustvarjanje manjših skulptur. Pri oblikovanju plastelina si lahko, podobno kot pri 

glini, pomagamo z različnimi pripomočki (Sudaphorn, 2012). Otroka pri ustvarjanju s 

plastelinom zelo pritegne tudi barva, s katero običajno ponazori posamezne dele, npr. nos in 

usta (Vrlič, 2001). 

V predšolskem obdobju je treba otrokom omogočiti pestre neposredne izkušnje na različnih 

likovnoizraznih področjih, saj jim s tem zagotovimo ustrezno količino znanja, ki jim bo 

omogočilo ustvarjalno delovanje. »Načelo ustvarjalnosti je osnovno načelo likovne vzgoje« 

(Vrlič, 2001, str. 42), ki jo po mnenju različnih avtorjev opredeljujejo naslednji dejavniki: 

originalnost, fleksibilnost, fluentnost, elaboracija, redefinicija in občutljivost za probleme 

(Vrlič, 2001). Pri otrokovem likovnem izražanju cenimo izvirnost, neposrednost in 

drugačnost. Taka dela nastajajo, ko ima otrok svobodo pri izražanju (Kurikulum za vrtce, 

2010), in prispevajo k bogatenju domišljije, ki jo pri otrocih različno razvijamo, in sicer s 

petjem pesmi, z branjem zgodb, s krajšimi dramskimi deli, s slikovitimi opisi ... (Pibernik, 

2006). 
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Cilj empiričnega dela je raziskati vpliv domišljijske zgodbe na otroško izbiro in oblikovanje 

barvno enovitega oziroma pestrega kiparskega materiala in oblikovanje figure osrednjega 

domišljijskega protagonista zgodbe.  

2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V diplomskem delu želim odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

– Ali se glede na posredovano domišljijsko zgodbo pri izbiri kiparskega materiala 

katera od vrst (enobarven, večbarven) pokaže za privlačnejšo? 

 

– Ali in kako poudarjanje pridevnikov ter zunanjih značilnosti (majhno telo, majhna 

ušesa, velike tačke in velike oči) v zgodbi vpliva na kasnejše oblikovanje 

kiparskega materiala pri otrocih?  

 

– Kako barva kiparskega materiala vpliva na izbiro in oblikovanje pri mlajših oz. 

starejših otrocih?  

 

– Ali se pri izbiranju kiparskega materiala pojavljajo razlike med deklicami in 

dečki? 

3. METODA DELA 

 

V empiričnem delu sem izvedla kvalitativno raziskavo in pri tem uporabila kavzalno-

neeksperimentalno metodo. Podatke sem dobila z opazovanjem z udeležbo, zbiranjem in 

dokumentiranjem odzivov otrok, fotodokumentiranjem ustvarjalnega procesa ter obdelavo in 

deskriptivno predstavitvijo zbranega materiala. 

4. VZOREC 

 

Raziskavo sem izvedla v vrtcu Mali princ v skupini Mavrice, kjer so bili otroci stari 3–4 leta, 

in v skupini Lunice, kjer so bili otroci stari 5–6 let. V raziskavi je sodelovalo 20 otrok, 10 iz 

vsake skupine. 
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5. POTEK DEJAVNOSTI 

 

Dejavnost z otroki sem izvajala več dni, v manjših skupinah. Delo v manjših skupinah sem si 

izbrala zaradi lažje realizacije raziskave, ki je terjala veliko priprave, sprotne, neposredne 

komunikacije z otroki, obenem pa tudi opazovanja otrok in beleženja njihovih odzivov. Prav 

tako sem želela, da bi bili otroci čim ustvarjalnejši in ne bi ponavljali eden od drugega. 

Najprej smo ustvarjali s starejšimi otroki (5–6 let) in nato z mlajšimi (3–4 leta). Otroci so 

imeli na začetku na voljo tako glino kot plastelin. Pustila sem jim nekaj časa, da so se 

samostojno seznanili z določenimi značilnostmi obeh materialov (otipali, posvaljkali, luknjali 

...). Kasneje sem dodala pripomočke (lesene modelirke, plastične žlice ...). Otroke sem z 

vprašanji spodbudila, da so materiala med seboj primerjali (kakšen je na otip, kakšne barve je, 

kakšen vonj ima ...).  

Potem sem jim povedala, da jim bom prebrala zgodbo z naslovom Skočuk v čarobni deželi. 

Pred branjem sem jih opozorila na to, da naj bodo predvsem pozorni, kakšen je glavni junak v 

zgodbi, saj ga bomo kasneje izdelali. V zgodbi so poudarjene določene zunanje značilnosti, 

kot so: majhno telo, majhna ušesa, velike oči in velike tačke. Pred posamezno telesno 

značilnost sem dodala tudi pridevnika velik ali majhen, saj me je zanimalo, ali bosta vplivala 

na njihovo oblikovanje zunanjih/telesnih značilnosti glavnega junaka. 

Po branju so se otroci samostojno odločili ali bodo glavnega junaka ustvarili iz plastelina ali 

gline (materialov niso smeli mešati med seboj). Med ustvarjanjem sem si beležila starost 

otrok in izbrani material. Otroci so imeli na voljo lesene modelirke, lonček z vodo, podlago in 

plastične žlice. Ko so zaključili, smo kip dali na karton, da se je posušil. Po končanem 

kiparskem ustvarjanju sem otroke tudi prosila, naj mi svoj kipec opišejo. 
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PRIPRAVA NA NASTOP 

 

 

Tema: Ustvarjanje iz enobarvnega oziroma večbarvnega likovnega materiala 

Podtema: Kiparsko oblikovanje domišljijskega literarnega junaka 

Študentka: Tina Remc 

Mentorica na fakulteti: dr. Uršula Podobnik 

Mentorica v vrtcu: Andreja Kovač 

Vrtec: Hiša otrok Mali princ 

Datum: maj in junij, 2017 

 

Skupina: Mavrice in Lunice 

Starost otrok: 3–4 leta in 5–6 let 

Število otrok: 20 (delo po skupinah) 

Prostor: igralnica, telovadnica, garderoba 

Čas trajanja: 45 minut 

 

Področje dejavnosti: umetnost – likovna dejavnost 

Likovno področje: kiparjenje 

Likovna tehnika: glina in plastelin 

Cilji: 

– Razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih likovnih sposobnosti,  

– razvijanje predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in likovnim ustvarjanjem, 
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– negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah doživljanja, 

zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju likovne 

dejavnosti, 

– otrok si ob zgodbi zamisli podobo glavnega lika, 

– otrok domišljijsko podobo glavnega lika realizira s pomočjo mehkega materiala, 

– otrok pri delu uporablja kiparske pripomočke (lesene modelirke). 

Povezava z drugimi področji: 

Jezik  

– Otrok razvija sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega 

sveta (predvsem podobo književne osebe in dogajalnega prostora). 

 

Oblike dela: skupinska (3–5 otrok) 

Metoda dela: metoda poslušanja, metoda razlage, pogovor, metoda raziskovanja, praktičnega 

dela 

Materiali in pripomočki: glina, plastelin, podlaga, lončki z vodo, plastična žlica, lesene 

modelirke 

Didaktična sredstva in pripomočki: avtorska zgodba ( Skočuk v čarobni deželi) 

Viri in literatura: 

Kurikulum za vrtce. (2010). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Tina Remc; diplomsko delo 

24 
 

METODIČNI POSTOPEK: 

DEJAVNOST VZGOJITELJICA OTROCI 

1. Uvod/ spoznavanje 

materialov 

Otrokom dam na mizo 

plastelin in glino. Nekaj časa 

jih pustim, da spoznajo 

material, ter jih opazujem. 

 

Dodam še modelirke in 

plastičen nož.  

 

 

Pokažem jim možnosti 

uporabe, ki jih sami niso 

odkrili, a bi jim utegnile pri 

oblikovanju koristiti (npr. 

dodajanje, odvzemanje, 

oblikovanje krožnih in 

valjastih oblik, vtiskovanje 

posameznih predmetov ...). 

Ob demonstraciji postavljam 

vprašanja. 

 

Ob tem skupaj poimenujemo 

mehka materiala in 

pripomočke, ki so na mizi. 

Otroci vzamejo glino in 

plastelin ter z njima rokujejo/ 

ju spoznavajo (gnetejo, 

stiskajo, vlečejo ...).  

 

Nato vzamejo pripomočke 

ter raziskujejo, kaj lahko 

delajo z njimi ter materialom. 

 

Otroci skušajo ponazorjeni 

način oblikovanja kiparskega 

materiala skladno s svojimi 

zmožnostmi ponoviti. 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujejo v pogovoru 

oziroma poimenovanju. 

2. Domišljijska zgodba Otrokom preberem kratko  

zgodbo. Ob zgodbi otroke 

spomnim na opis glavnega 

junaka, ki nastopa v njej, 

spodbudim jih, da si skušajo 

zamisliti, kako je videti, da 

ga bodo kasneje lahko 

upodobili iz gline oz. 

Otroci poslušajo navodila ter 

prisluhnejo zgodbi.  
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plastelina. 

3. Ponovno branje zgodbe Otrokom še enkrat preberem 

zgodbo ter jim povem, naj si 

zamislijo, kako je videti 

glavni lik v zgodbi (skočuk).  

Otroci ponovno prisluhnejo 

zgodbi. 

4. Izbira materiala in 

ustvarjanje z mehkim 

materialom (z glino ali 

plastelinom) 

Otrokom povem, da bomo 

zdaj iz gline ali plastelina 

(odvisno, kaj si bodo izbrali) 

ustvarili kip skočuka, ki je 

nastopal v zgodbi. 

 

Med delom si zabeležim in 

fotografiram, kateri material 

je izbral posamezen otrok, 

spremljam njegov ustvarjalni 

proces ter zapišem njegovo 

starost.  

Otroci si izberejo material ter 

začnejo ustvarjati kip 

skočuka. Pri tem si lahko 

pomagajo z modelirkami ...  

5. Zaključek Vse izdelke postavimo 

skupaj ter si jih ogledamo. 

Otroci vidijo, da so rešitve 

različne oziroma da imamo 

različno domišljijo ter da so 

zato nastali različni, 

edinstveni in zanimivi 

izdelki. Na koncu vse izdelke 

tudi fotografiram. 

Vsak otrok prinese svoj 

izdelek ter si pogleda izdelke 

drugih otrok. 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Tina Remc; diplomsko delo 

26 
 

DOMIŠLJIJSKA ZGODBA: 

SKOČUK V ČAROBNI DEŽELI 

 

Nekje daleč v gozdu je živel majhen skočuk z velikimi očmi. Bil je edini skočuk daleč 

naokoli. Skočuk je bitje z majhnim telesom, skoraj tako majhnim kot ga ima miš. Vsako jutro 

si je pokrtačil svoja majhna ušesa, nato pa s svojimi velikimi tačkami nekajkrat poskočil. Bilo 

mu je lepo, ampak velikokrat mu je bilo dolgčas in včasih se je počutil osamljenega. 

Nekega dne mu je bilo spet zelo dolgčas, ni vedel, kaj bi počel, zato je odšel na sprehod. 

Kmalu je zagledal balon, ki je bil privezan na drevesno vejo. Skočil je na drevo in ga odvezal. 

Skočuk pa je bil majhen in balon velik, zato ga je ta odnesel v nebo. Skočuku je bil balon tako 

všeč, da ga ni hotel spustiti, zato je odletel z njim ter se ga tesno oprijel s svojim velikimi 

tačkami. Balon je skočuka odnesel v čarobno deželo, kjer ni bilo dolgčasa. Odnesel ga je v 

deželo skočukov. Ni mogel verjeti svojim velikim očem. Bil je navdušen, saj še nikoli prej ni 

videl drugih skočukov. 

Kmalu so ga drugi skočuki opazili, vsi so ga pozdravili po skočuško in ga povabili, naj se jim 

pridruži pri zabavnih opravilih. Skočuk se je ves dan do večera igral skočuške igre, tekmoval 

v igri, kdo ima največje tačke, jedel skočuške jedi in se pogovarjal z drugimi skočuki v 

skočuščini. Kmalu pa je na nebu zasijala luna. Skočuk jo je s svojimi velikimi očmi takoj 

opazil in spoznal, da se mora odpraviti domov. Bil je zelo žalosten, kajti doma mu je bilo 

dolgčas in ni poznal drugih skočukov. Drugi skočuki so videli, da je žalosten, in so ga 

povabili, naj ostane pri njih, v čarobni deželi, kjer mu bodo zgradili čisto svojo hišico in nato 

se bo lahko vsak dan igral z njimi. Skočuku je bila ideja takoj všeč in od veselja je pomigal s 

svojimi majhnimi ušesi. 

Skočuk svojega prejšnjega doma v gozdu ni pogrešal, saj mu je bilo v čarobnem gozdu z 

drugimi skočuki tako zabavno kot že dolgo ne. V čarobni deželi dolgčasa in osamljenosti ni 

bilo več. 
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REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Tabela 1: Izbira materiala 

 MATERIAL  

 

STAROST  

 

GLINA 

 

PLASTELIN 

3–4 LETA 1 9 

5–6 LET  7 3 

SKUPAJ 8 12 

 

Zgornja tabela prikazuje kateri kiparski material so med ponujenima možnostma po prebrani 

zgodbi izbrali pri starejših oziroma mlajših otrocih. Pri mlajših se je za privlačnejšega izkazal 

plastelin, saj ga je izbralo kar devet otrok od desetih. Otroci v starejši skupini pa so pogosteje 

izbrali glino, saj jo je izbralo sedem otrok od desetih. 

Iz Tabele 1 je razvidno, kateri material so otroci obeh starostnih skupin izbrali večkrat. Več 

jih je izbralo plastelin, in sicer 12, glino pa je izbralo 8 otrok. Torej je bil, glede na prebrano 

zgodbo, za otroke privlačnejši plastelin. 

 

ANALIZA IZDELKOV OTROK, STARIH 3–4 LETA 

 

1. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

Deklica je izdelala oči, telo in tačke. 

Poudarjanje velikosti (veliko, majhno) v 

zgodbi ni bistveno vplivalo na njeno 

ustvarjanje, saj ni izdelala majhnih ušes, 

velikih oči (eno oko je veliko) in velikih 

tačk. Je pa izdelala majhno telo, sploh v Slika 1: Skočuk 1 
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primerjavi z glavo.  

Kot lahko vidimo na fotografiji, je deklica za ponazoritev delov telesa (glava, oči, telo, noge) 

uporabila drugačne barve, torej si je pomagala z barvo. Za noge je izbrala rjavo, za telo rdečo 

ter za glavo belo. Zaradi izbire različnih barv lahko hitro vidimo dele telesa oziroma jih med 

seboj razlikujemo.  

 

2. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

 

 

 

 

Deklica je izdelala dva skočuka (mogoče zato, ker je v zgodbi omenjenih več skočukov). Na 

fotografiji lahko pri prvem skočuku (levo) opazimo več odtisov modelirke. Dva odtisa naj bi 

predstavljala oči, odtis na sredini nos in dva tanka odtisa spodaj usta (po pripovedi deklice). 

Izdelala je le glavo brez okončin oziroma tačk. Ni izdelala ušes, telesa in tačk. Oči so glede na 

glavo majhne oziroma niso velike, kot so poudarjene v zgodbi.  

Kljub temu da je uporabila več barv, ni nobene uporabila za ponazoritev oči, nosu in ust 

vendar je za to uporabila modelirko oziroma njene odtise. Sicer pa je za kip (glavo skočuka) 

uporabila rjavo, belo in zeleno barvo. 

Drugi skočuk (desno) ima odtisnjeno eno oko in usta. Tudi pri tem kipu si je deklica pri 

njihovi ponazoritvi pomagala z modelirko. S fotografije kipa lahko vidimo, da je skočuka 

ustvarila na podoben način kot prejšnjega. Deklica ni upoštevala oziroma na njeno ustvarjanje 

niso vplivale značilnosti v zgodbi: velike tačke, majhna ušesa in majhno telo (izdelala je le 

glavo). Tudi oko glede na glavo ni veliko. Za kip je uporabila rjavo, zeleno in oranžno barvo.  

 

Slika 2: Skočuk 2 
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3. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

 

Tri kroglice na sredini kipa (dve rjavi in rdeča) 

predstavljajo tri oči skočuka. Koščka rdečega in 

zelenega plastelina pod očmi pa predstavljata tački. 

Deklica je naredila velike oči, kar je tudi poudarjeno 

v zgodbi, in tudi razmeroma velike tačke glede na 

telo/glavo. Za telo/glavo je naredila kroglo in rečemo lahko, da je izdelala majhno telo/glavo 

glede na druge dele telesa. Ni pa izdelala ušes.  

Za ponazoritev oči in tačk je uporabila drugačno barvo plastelina kot za telo in glavo. Še 

dodatno jih je poudarila tako, da so izbočene. Tudi za tački je uporabila drugačno barvo. Za 

telo/glavo je izbrala belo barvo. 

 

4. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

                                                                                       

Dve luknji na sredini kipa 

predstavljata oči. Deklica je poudarila 

velike oči tako, da jih je »izvrtala« z 

leseno modelirko. Pri oblikovanju 

kipa je upoštevala nekatere značilnosti in pridevnike v zgodbi: velike oči in tačke in majhno 

telo, ni pa izdelala ušes. Tačke so glede na glavo majhne, glede na telo pa velike. 

Uporabila je več različnih barv: zeleno, modro, oranžno in rumeno. Nekaj barv je zmešala 

skupaj tako, da se delno prelivajo. Z modro je še dodatno poudarila oči skočuka. Eno tačko je 

ponazorila z zeleno barvo (»kačica« na desni strani), drugo pa z rumeno in oranžno (leva 

Slika 3: Skočuk 3 

Slika 4: Skočuk 4 
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stran). »Kačica« iz plastelina, ki je spodaj pod obrazom skočuka, predstavlja telo. Zeleni 

krogec iz plastelina, ki je spodaj na sredini oranžne »kačice« oziroma telesa predstavlja 

popek. 

 

5. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

 

Deklica je izdelala le glavo skočuka. Večja modra 

kroga predstavljata oči. Bela črta pod njima pa usta. 

Na njen izdelek je vplival en pridevnik oziroma ena 

značilnost od štirih omenjenih, in sicer: velike oči. 

Deklica ni izdelala ušes, telesa in tačk.  

Z modro barvo je ponazorila oči, z belo pa usta. Za glavo je uporabila rumeno, modro in belo 

barvo. Na nekaterih delih glave se barve prelivajo med seboj, zato je dele na obrazu malo 

težje razločiti med seboj. 

 

6. IZDELEK  

Spol: deklica 

Material: plastelin 

Na dekličino ustvarjanje sta vplivali dve 

zunanji značilnosti skočuka, in sicer 

majhno telo in velike oči. Ni pa izdelala 

velikih tačk in majhnih ušes. Deklica je 

skočuka naredila iz dveh delov, ki ju je 

kasneje združila v en kip. Na desni strani 

je glava, na levi pa telo skočuka.   

Slika 5: Skočuk 5 

Slika 6: Skočuk 6 
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Dva velika kroga na glavi, zeleni in oranžni, predstavljata oči. Z barvo je oči dodatno 

poudarila, saj je glava skočuka modra. Spodaj, pod očmi, je s plastično žlico naredila majhen 

odtis, ki predstavlja usta. Za telo je uporabila več različnih barv (zelena, oranžna, rumena, 

modra). Barve na telesu je zlagala po plasteh (plastelina ni mešala med seboj). 

 

7. IZDELEK 

Spol: deček 

Material: plastelin 

 

Na dečkovo ustvarjanje kipa je 

vplivala ena od štirih zunanjih 

značilnosti, ki so omenjene v zgodbi. 

Deček je izdelal veliko oko. Naredil 

ga je z leseno modelirko. Ni izdelal 

ušes, telesa in tačk. Pri ustvarjanju je uporabil dve barvi. Z oranžno je naredil lase, z rjavo pa 

obraz. 

 

8. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

Na dekličino ustvarjanje sta vplivali dve zunanji 

značilnosti skočuka od štirih, omenjenih v 

zgodbi. Skočuku ni izdelala oči in ušes. Deklica 

je izdelala balon in skočuka (v zgodbi je omenjen 

tudi balon). Balon je na levi strani, skočuk pa na 

desni. Tako za balon kot skočuka je uporabila 

obliko, podobno valju, ter kroglice.  

Slika 7: Skočuk 7 

Slika 8: Skočuk 8 
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Deklica je skočuku izdelala majhno telo in velike tačke (rdeča in zelena krogla). Pri delih 

telesa si je pomagala z drugačno barvo, vendar težko določimo, kateri del telesa predstavlja 

določena oblika, saj so npr. glava in tačke enake oblike. Za balon je uporabila modro ter 

oranžno barvo, za skočuka pa rjavo (telo), rumeno (glava), rdečo in zeleno (tački). Plastelina 

med seboj ni mešala. Za vsak del telesa je izbrala drugačno barvo. 

 

9. IZDELEK 

Spol: deček 

Material: plastelin 

 

Dečkov kip vsebuje dve zunanji 

značilnosti, omenjeni v zgodbi. Deček 

ni izdelal tačk in telesa. Odtisi na 

rumenem delu kipa, ki jih je deček 

naredil s plastično žlico, prikazujejo 

oči skočuka.  

Deček si pri ponazoritvi oči ni pomagal z barvo. Plastelin, ki je okrog odtisov (oči) predstavlja 

glavo. Trije odtisi na vrhu, na belem plastelinu, predstavljajo ušesa. Uporabil je dve barvi, 

rumeno in belo. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Skočuk 9 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Tina Remc; diplomsko delo 

33 
 

10. IZDELEK  

Spol: deček 

Material: glina 

Na dečkovo ustvarjanje sta vplivali 

dve od štirih zunanjih značilnosti 

skočuka. Deček je izdelal velike oči 

in majhna ušesa. Ni izdelal telesa in 

tačk. Kip je sestavil iz več koščkov 

gline. Na sredini so oči (dva 

podolgovata kosa gline). Glina na 

vrhu predstavlja lase. Na skrajno desni in levi strani kipa je oblika, podobna kroglici (na levi 

ni tako opazna), ki predstavlja ušesa. Oči in ušesa je ponazoril z dodajanjem gline. 

 

POVZETEK USTVARJANJA OTROK, STARIH 3–4 LETA 

 

Mlajši otroci so si v veliki večini za izdelavo kipa izbrali plastelin, tj. devet otrok od desetih. 

Otroci so le delno upoštevali pridevnike oziroma zunanje značilnosti glavnega protagonista v 

zgodbi (velike oči in tačke, majhno telo in ušesa). Na izdelke sta od štirih omenjenih 

značilnosti med ustvarjanjem kipa najbolj vplivali dve; in sicer: velike oči in majhno telo, saj 

so ju otroci v največ vključevali v svoj izdelek. Oči je izdelalo devet otrok, majhno telo pa pet 

otrok. Polovica otrok je izdelala le glavo brez telesa. Najmanj pa so na ustvarjanje vplivala 

majhna ušesa, ki sta jih oblikovala le dva otroka. Sicer otroci niso bili toliko pozorni na 

upoštevanje pridevnika velik, majhen pred deli telesa. 

Barva kiparskega materiala je močno vplivala na likovno izražanje mlajše skupine otrok. 

Menim, da je prav zaradi barve večina otrok izbrala plastelin. Ena deklica pa je izbrala 

plastelin zato, ker z glino že ustvarja doma in je tokrat želela ustvarjati s plastelinom. Kar 

nekaj otrok si je z barvo plastelina pomagalo pri ustvarjanju, tako da so z drugačno barvo 

dodatno ponazorili kakšen del telesa oziroma zunanjo značilnost, npr. oči. 

 

Slika 10: Skočuk 10 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                   Tina Remc; diplomsko delo 

34 
 

ANALIZA IZDELKOV OTROK, STARIH 5–6 LET 

 

Primerjavo med spoloma, glede na izbiro materiala, sem izvedla le pri otrocih, starih 5–6 let. 

Tabela 2: Primerjava med spoloma glede na izbiro materiala (5–6 let) 

                         MATERIAL 

SPOL 

GLINA 

 

PLASTELIN 

DEKLICE  2 3 

DEČKI 5 0 

 

Zgornja tabela nam prikazuje, da je vseh pet dečkov izbralo glino, medtem ko sta glino izbrali 

le dve deklici. Druge tri deklice so se odločile za plastelin. Pri izbiri materiala opazimo razlike 

med spoloma, vendar je vzorec otrok premajhen, da bi omogočal objektiven zaključek. 

 

1. IZDELEK 

Spol: deček 

Material: glina 

Na dečkovo oblikovanje kipa so vplivale vse štiri 

značilnosti skočuka v zgodbi. Ni pa v celoti upošteval 

pridevnikov velik in majhen. Deček je naredil oči, 

ušesa, telo in tačke. Ni sicer izdelal npr. majhnih ušes 

in velikih tačk glede na druge dele telesa, vendar je 

izdelal vse omenjene dele (na fotografiji se vidi samo 

eno uho, vendar je izdelal dve). Naredil je velike oči 

in razmeroma majhno telo glede na glavo oziroma 

druge dele telesa. Deček si je pri oblikovanju 

pomagal s sestavljanjem delov v celoto. Posebej je oblikoval oči, ušesa, tačke, glavo ter rep in 

jih nato pritrdil/sestavil skupaj. Usta je naredil s plastično žlico. Vtis modelirke sredi trebuha 

kipa pa predstavlja odprtino oziroma vrečo (takšno, kot jo imajo kenguruji), kamor grejo 

lahko mladički skočuka (dečkov komentar). 

Slika 11: Skočuk 11 
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2. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: glina 

Dekličin kip vsebuje vse omenjene dele 

telesa skočuka v zgodbi. Na njeno 

oblikovanje pa večinoma nista vplivala 

pridevnika pred deli telesa (velik, 

majhen). Izdelala je majhno telo. 

Naredila je razmeroma majhne oči, 

velika ušesa ter štiri majhne tačke (v 

zgodbi so omenjene velike oči in tačke 

ter majhna ušesa).  

Za ponazoritev oči, nosu in ust si je pomagala z leseno modelirko, tako da jo je odtisnila v 

glino. Glavo, ušesa in tačke je izdelala posebej ter jih nato pritrdila na telo. Poleg skočuka je 

želela izdelati tudi balon, ki nastopa v zgodbi. Izdelala ga je iz dveh oblik: kroglice in svaljka. 

 

3. IZDELEK 

Spol: deček 

Material: glina 

Deček je izdelal vse omenjene dele telesa skočuka v 

zgodbi. Izdelal je majhno telo, majhna ušesa, velike oči 

in tačke. Tačke so sicer razmeroma majhne glede na 

druge dele telesa. Za oči je uporabil dve kroglici, ki jih je 

nekoliko sploščil.  

Naredil je štiri tačke (dve zgoraj, dve spodaj), čeprav so 

na fotografiji vidne le tri (ena tačka je med sušenjem odpadla). Usta je naredil z leseno 

modelirko. Dele telesa je sestavljal v celoto. 

Slika 12: Skočuk 12 

Slika 13: Skočuk 13 
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4. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: glina 

Deklica je skočuku naredila velike oči, 

majhno telo in tački. Ni pa izdelala 

ušesov. Usta je naredila z leseno 

modelirko.  

 

Oči je naredila tako, da je s prstom naredila dve vdolbinici. Naredila je tudi balon, ki ga 

skočuk drži v levi roki. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da se je deklica res trudila pri 

oblikovanju glave, saj je želela, da bi bila čim bolj gladka. Zelo pomembno ji je bilo tudi to, 

da skočuk balon drži v roki. Glavo in telo je naredila posebej ter ju na koncu združila. 

 

5. IZDELEK 

Spol: deček 

Material: glina 

Deček je izdelal oči, telo in tačke. Ni pa izdelal 

ušes. Za ponazoritev velikih oči je naredil dva 

ploščata krogca, nato pa na vrh dodal še dve 

kroglici. Za usta je uporabil ploščato »kačico«. 

Naredil je štiri velike tačke in majhno telo.  

 

 

 

 

Slika 14: Skočuk 14 

Slika 15: Skočuk 15 
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6. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

Deklica je izdelala tri od štirih  

zunanjih značilnosti skočuka, ki so 

omenjene v zgodbi. Naredila je telo, 

oči in tačke, ni pa izdelala ušes. Oči je 

naredila razmeroma velike glede na 

glavo. Dve tački sta dokaj veliki 

oziroma dolgi, dve pa majhni oziroma 

kratki. Izdelala je majhno telo. Čisto na vrhu glave je skočuku naredila kapo. Skočuk ima na 

glavi oči in kljun. 

Za oči je uporabila rjavo barvo. Na levo oko je dodala še košček rdečega plastelina. Za kapo 

je uporabila rjavo-rumeno in belo barvo. Glavo je izdelala iz rdečeoranžnega plastelina. Za 

telo je uporabila več barv, ki jih je med seboj delno zmešala (bela, zelena, rumena ...). Rjav 

košček plastelina na trebuhu skočuka predstavlja popek. Za tačke je uporabila oranžno, rjavo 

in modro barvo. Dele telesa lahko hitro razločimo med seboj, saj je deklica za vsakega 

uporabila drugačno barvo.  

 

7. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

Deklica je od omenjenih štirih delov telesa 

izdelala oči, telo in tačke, ni pa izdelala ušes. 

Izdelala je tudi balon. Naredila je velike oči in 

tačke ter majhno telo kot je poudarjeno v zgodbi. 

Oči je ponazorila z modro barvo. Za telo in 

tačke je skupaj zmešala modro in belo. Glavo je 

Slika 16: Skočuk 16 

Slika 17: Skočuk 17 
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izdelala iz oranžnega plastelina. Za balon je uporabila modro in rjavo barvo. Balon (vrvico 

balona) in tačko težje razločimo med seboj, saj je za oboje uporabila modro barvo. Je pa roko 

v kateri drži balon dodatno poudarila tako, da je dodala več materiala. 

 

8. IZDELEK 

Spol: deklica 

Material: plastelin 

Deklica je skočuku izdelala vse dele telesa, ki 

so omenjeni v zgodbi, z upoštevanjem 

pridevnika: velik, majhen. Oblikovala je velike 

oči in tačke, majhno telo in ušesa. 

Za telo in oči je uporabila rumeno barvo. Prav 

tako je z rumeno naredila nekakšen podstavek, 

ki je del kipa in mu omogoča stabilnost oziroma 

stojnost. Oči je naredila tako, da je oblikovala 

dve kroglici, ki jih je nato nekoliko sploščila. Za glavo je uporabila rdečo, za ušesa pa oranžno 

barvo. Tački sta beli. Deklica je s pomočjo barve plastelina poudarila posamezne dele telesa, 

ki jih lahko hitro ločimo med seboj. 

 

9. IZDELEK 

Spol: deček 

Material: glina 

Deček je skočuku izdelala vse dele telesa omenjene v 

zgodbi (oči, ušesa, telo in tačke). Ušesa sicer niso 

majhna proti drugim delom telesa. Izdelal je velike 

tačke, veliko oko in majhno telo. Za oko je naredil 

kroglico, ki jo je nato pritrdil na telo. Tudi ušesa je 

Slika 18: Skočuk 18 

Slika 19: Skočuk 19 
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izdelal posebej ter jih na koncu dodal na glavo. Čisto na vrhu kipa sta ušesi, ki se nekoliko 

razlikujeta po obliki. Spodaj, med ušesi je naredil eno oko. Kipu je naredil pet tačk (dve pod 

glavo skočuka in tri spodaj). 

 

10. IZDELEK     

Spol: deček 

Material: glina 

Deček je od štirih omenjenih zunanjih 

značilnosti oziroma delov telesa v zgodbi 

izdelal tri; in sicer velike oči, velike tačke in 

majhno telo, ni pa izdelal ušes. Za oči je 

uporabil obliko, podobno krogu. Z leseno 

modelirko je tudi naredil usta. Izdelal je štiri 

tačke.  

 

POVZETEK USTVARJANJA OTROK, STARIH 5–6 LET 

 

Večina otrok je izbrala glino, saj se je zanjo odločilo sedem 

otrok od desetih. Ustvarjalo je pet deklic in pet dečkov. Vsi 

dečki in dve deklici so izbrali glino, tri deklice pa plastelin. 

Polovica otrok je izdelala vse štiri zunanje značilnosti skočuka 

omenjene v zgodbi. Druga polovica otrok pa je izdelala tri 

zunanje značilnosti. Vsi sicer niso upoštevali točnega zunanjega 

opisa oziroma pridevnika pred besedo (velike oči in tačke, 

majhno telo in ušesa), vendar je bilo zelo dobro že to, da so si 

zapomnili in ustvarili vsaj tri omenjene dele telesa. Vsi otroci so 

naredili oči, telo in tačke. Polovica otrok je naredila tudi ušesa. 

Starejših otrok barva ni pritegnila toliko kot mlajših. Deklice, ki so izbrale plastelin, so z 

njegovimi pisanimi barvami dodatno poudarile oziroma ponazorile dele telesa, tako da so se 

Slika 20: Skočuk 20 

Slika 21: Ustvarjanje skočuka 
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takoj ločili med seboj, npr. drugačna barva glave, oči, tačk ... Ni nujno, da so bile npr. oči 

izbočene, vendar se jih je vseeno ločilo zaradi uporabe drugačne barve. Otroci, ki niso imeli 

na voljo barv, so morali dele telesa, npr. oči, poudariti drugače (vtis modelirke, dodajanje 

gline ...). 

 

SKUPNA ANALIZA OBEH STAROSTNIH SKUPIN 

 

Tabela 3: Analiza izdelkov obeh starostnih skupin 

ZNAČILNOSTI 

GLAVNEGA JUNAKA 

MLAJŠA SKUPINA          

(3–4 leta) 

STAREJŠA SKUPINA      

(5–6 let) 

VELIKE OČI 

 

Detajl se je v več primerih 

pojavil pri starejših otrocih, 

saj so ga izdelali vsi, medtem 

ko ga ena deklica v mlajši 

skupini ni izdelala. 

 

Za izdelavo oči so otroci 

uporabili tehniko dodajanja, 

vtiskovanja ali luknjanja. 

 

 

 

Največ otrok, in sicer pet, je 

oči ponazorilo tako, da so 

dodali material. Pri tem so 

štirje za to uporabili drugo 

barvo plastelina, en deček pa 

glino.  

 

Primera: 

 

 

 

 

 

 

 

Trije otroci so za prikaz oči 

uporabili tehniko 

odtiskovanja.  

Pomagali so si z modelirko 

Največ, in sicer osem otrok, 

je za ponazoritev oči izbralo 

tehniko dodajanja oz. 

plastenja materiala, od tega 

so tri deklice za prikaz oči 

uporabile tudi drugo barvo 

plastelina. 

 

Primera: 
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ali plastično žlico. 

Primer: 

 

 

Ena deklica je oči ponazorila 

z luknjo in ob rob dodala tudi 

drugo barvo plastelina. 

 

V enem primeru oči na kipu 

niso prisotne. 

 

 

 

 

 

 

 

Šest otrok iz mlajše skupine 

je upoštevalo pridevnik pred 

besedo (velike oči). 

Trije otroci so kljub 

pridevniku pred besedo 

izdelali majhne oči. 

 

Ena deklica je za prikaz oči v 

glino odtisnila modelirko. 

 

 

 

 

 

Ena deklica je za prikaz oči 

na kipu odtisnila svoj prst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devet otrok je pri izdelavi 

oči upoštevalo tudi pridevnik 

pred besedo, saj so naredili 

velike oči. Ena deklica je 

naredila majhne oči. 
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VELIKE TAČKE 

 

Starejši otroci so vsi izdelali 

tačke med mlajšimi, pa le 

štirje. 

 

Vsi otroci, mlajši in starejši, 

so za izdelavo tačk uporabili 

tehniko dodajanja materiala 

ne glede na to kateri material 

so izbrali. 

 

Za izdelavo tačk so vsi štirje 

otroci, ki so izdelali tačke, 

uporabili tehniko dodajanja 

materiala. Vsi so za tačke 

izbrali drugo barvo materiala. 

 

Primer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi otroci so tačke naredili z 

dodajanjem materiala.  

Sedem otrok je tačke 

ponazorilo z dodajanjem 

gline. Dve deklici sta za 

tačke uporabili drugačno 

barvo plastelina in jih s tem 

dodatno poudarili. 

 

Primera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena deklica je za tačke 

uporabila enako barvo 

materiala kot za telo in oči. 
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Trije mlajši otroci so izdelali 

velike tačke, ki so bile 

poudarjene v zgodbi. Ena 

deklica je kljub temu naredila 

majhne tačke. 

 

Šest otrok je izdelalo velike 

tačke, ki so poudarjene v 

zgodbi. Trije otroci so 

izdelali majhne tačke, ena 

deklica pa je naredila dve 

veliki oziroma dolgi tački ter 

dve majhni. 

MAJHNA UŠESA 

 

Ta detajl se je večkrat pojavil 

pri starejših otrocih, saj je 

ušesa izdelalo pet otrok. Pri 

mlajših otrocih se je ta detajl 

pojavil le dvakrat. 

 

Otroci so za izdelavo 

oziroma prikaz ušes uporabili 

tehniko dodajanja ali 

vtiskovanja. 

En deček je naredil ušesa s 

tehniko dodajanja materiala. 

 

 

 

 

 

 

 

En deček je ušesa naredil z 

modelirko in sicer tako, da jo 

je odtisnil v plastelin (odtisi 

na vrhu, na belem plastelinu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba dečka sta upoštevala 

pridevnik pred besedo 

oziroma zunanjo 

Vseh pet otrok je ušesa 

izdelalo s tehniko dodajanja 

materiala. 

 

Primer: 

 

 

 

Ena deklica je za dodatno 

ponazoritev ušes uporabila 

drugo barvo materiala. 

 

 

 

 

 

 

 

Dva otroka sta kipu izdelala 

majhna ušesa, kot je 

poudarjeno v zgodbi, trije 
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značilnostjo, saj sta izdelala 

majhna ušesa. 

otroci pa so kljub temu 

naredili velika ušesa. 

MAJHNO TELO 

 

Ta detajl je bil večkrat 

prisoten pri starejših otrocih, 

saj je telo glavnega junaka 

izdelalo vseh deset starejših 

in le polovica mlajših otrok. 

Trije otroci so za prikaz 

telesa uporabili drugačno 

barvo plastelina kot za druge 

dele kipa. 

 

Primer: 

 

 

 

 

 

 

 

Dva otroka sta za telo 

uporabila barve, ki sta jih 

uporabila tudi za druge dele 

telesa. 

Primer: 

 

 

 

 

 

 

 

Vseh pet otrok je upoštevalo 

pridevnik pred besedo, saj so 

izdelali majhno telo.  

 

Dve deklici sta za izdelavo 

telesa izbrali drugo barvo kot 

za druge dele telesa 

 

Primer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena deklica je za telo izbrala 

enako barvo plastelina, kot 

ga je uporabila za tačke in 

oči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vseh deset otrok je 

upoštevalo pridevnik pred 

besedo, saj so vsi izdelali  

majhno telo. 
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Zgornja tabela nam prikazuje, koliko starejših in koliko mlajših otrok je izdelalo posamezno 

značilnost glavnega junaka in ali so upoštevali pridevnik (veliko, majhno) pred besedo 

oziroma zunanjo značilnostjo. Prav tako nam prikazuje, katere tehnike so uporabili pri 

izdelovanju ter kako so uporabljali barvo materiala. Iz tabele je razvidno, da so se 

posameznim detajlom, vezanim na pridevnika veliko/majhno, bolj posvetili otroci iz starejše 

skupine. Prvi detajl (velike oči) je izdelalo devet mlajših in deset starejših otrok. Pri tem so 

uporabili tehnike dodajanja, vtiskovanja ali luknjanja. Pridevnik pred besedo (velike oči)  je 

upoštevalo šest mlajših in devet starejših otrok. Drugi detajl (velike tačke) so izdelali le štirje 

mlajši otroci, med tem ko ga je vseh deset starejših otrok. Vsi so uporabili tehniko dodajanja. 

Pridevnik pred besedo (velike tačke) so upoštevali trije mlajši ter šest starejših otrok. Tretji 

detajl (majhna ušesa) sta izdelala dva mlajša otroka ter pet starejših. Pri tem so uporabili 

tehniko dodajanja ali vtiskovanja. Pridevnik pred besedo (majhna ušesa) sta upoštevala dva 

mlajša in dva starejša otroka. Zadnji, četrti detajl (majhno telo), je izdelalo pet mlajših in 

deset starejših otrok. Vsi otroci, ki so izdelali telo so upoštevali tudi pridevnik pred besedo. 

 

REFLEKSIJA NA CELOTNO DEJAVNOST 

 

Povsem na začetku dejavnosti, ko sem otrokom povedala, da lahko preizkusijo oziroma 

potipajo, primejo oba materiala, so otroci vzeli material in začeli z njim že kar ustvarjati. 

Najprej me je malo skrbelo, da potem ne bodo želeli ustvariti glavnega junaka v zgodbi, 

ampak bodo želeli nadaljevati svojo zamisel, vendar je bila skrb popolnoma odveč, saj jih je 

zgodba zelo pritegnila in zanimala. Med ustvarjanjem sem jim zgodbo še enkrat prebrala. Ker 

smo delali v majhnih skupinah, so bili otroci, ki tisti trenutek niso ustvarjali z nami, zelo 

radovedni in jih je zanimalo, kdaj bodo oni prišli na vrsto za dejavnost. To mi je bilo zelo 

všeč, saj sem videla, da so že zelo motivirani za delo.  

Opazila sem, da je v zgodbi nekatere otroke zelo pritegnil tudi balon, ki skočuka (glavnega 

junaka) odnese v čarobno deželo, saj so ga kasneje tudi naredili iz kiparskega materiala. To 

me je po svoje navdušilo, saj nisem pričakovala, da bodo zgodbo tako pozorno spremljali in 

skušali v svoje ustvarjanje vnesti tudi druge elemente iz nje. Zelo pozitivno me je presenetilo 

tudi to, da nisem slišala nobenega negativnega komentarja, ki bi ga otroci dajali drug drugemu 

(npr. skočuk pa ni tak, nima takih oči ...). Vsi otroci, sploh najstarejši (5–6 let), so se med 

seboj zelo spodbujali in tudi hvalili izdelke drugih otrok. Na začetku ustvarjanja sem opazila, 
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da so bili nekateri negotovi in niso vedeli, kako naj začnejo, a so se vsi hitro vključili v 

likovno dejavnost. Dobila sem vtis, da so zelo ponosni na svoje kipe, saj so me veliko 

spraševali, kdaj jih bodo lahko odnesli domov. Ko so končali ustvarjanje svojega kipa, so si 

ogledali tudi, kako so skočuke izdelali drugi otroci. 

Pred dejavnostjo sem mislila, da bodo mlajši otroci hitreje zaključili delo, ustvarjanje, vendar 

so se nekateri res potrudili in si vzeli veliko časa, tudi starejši otroci so vsi dolgo ustvarjali in 

se trudili. Nisem vedela, kaj točno naj pričakujem glede izbire materiala. Za mlajše otroke 

sem bila mnenja, da bodo verjetno raje izbrali plastelin zaradi barv, in nisem se motila. 

Večina starejših otrok pa je izbrala glino. To mi je bilo všeč, saj so morali potem pri 

ustvarjanju npr. oči poiskati drugačno rešitev za ponazoritev, saj si z barvo niso mogli 

pomagati. Velik izziv sta bila za otroke, sploh starejše, stojnost kipa in dodajanje materiala 

oziroma dobra pritrditev posameznih delov (npr. kako glineno tačko pritrditi na glineno telo). 

Otroci so kmalu ugotovili, da ne bo dovolj, če košček npr. gline le pritisnejo ob drug kos 

gline, ampak da morajo material povezati, pritrditi še kako drugače. Že na začetku sem jim 

pokazala, kako si lahko pomagajo (voda, glineni svaljki, zamazovanje ...), in ponazoritev jim 

je med samim ustvarjanjem pomagala, da so laže uvideli prednost pravilnega lepljenja. Mlajši 

otroci pa s tem niso imeli težav, saj jih sploh ni motilo, če kip ni stabilen. 

Z vzgojiteljico sva bili obe mnenja, da so mlajši otroci verjetno raje izbrali plastelin predvsem 

zaradi barv, medtem, ko je bila starejšim otrokom glina zanimiva, ker je bila zanje dokaj nov 

material. Starejši otroci so imeli že prej večkrat priložnost ustvarjati s plastelinom in se jim 

verjetno ni zdel tako zanimiv. Nekateri starejši otroci so mi tudi povedali, da jim je bolj všeč 

glina, ker je drugačna od plastelina (na otip). 
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SKLEP 
 

S celotnim končnim rezultatom in izpeljavo likovne dejavnosti sem zelo zadovoljna. Všeč mi 

je, da so bili otroci tako motivirani in z veseljem ustvarjali kiparske izdelke. Kljub temu da si 

pred izvedbo raziskave nisem znala najbolje predstavljati, kako bodo videti figure 

domišljijskega protagonista zgodbe (skočuka), sem bila med izvedbo zelo pozitivno 

presenečena, saj so se otroci pri kiparjenju večinoma zelo potrudili.  

Menim, da moja avtorska zgodba ni bistveno vplivala na izbiro materiala, je pa vplivala na 

oblikovanje. Zdi se mi, da so si otroci izbrali material, ki jih je v tistem trenutku bolj pritegnil 

oziroma zanimal ne glede na zgodbo. V zgodbi nisem niti enkrat omenila nikakršne barve, saj 

nisem želela vplivati na izbiro materiala. Opazila sem, da je sploh mlajše otroke zelo pritegnil 

plastelin. Verjetno zaradi barv. 

V zgodbi sem uporabila štiri zunanje značilnosti skočuka (majhna ušesa, majhno telo, velike 

tačke, velike oči). Zelo me je zanimalo, koliko bodo vplivale  na oblikovanje oziroma ali jih 

bodo otroci upoštevali. Sicer so vsi kipi razmeroma majhni, zato je bilo velikost posameznega 

detajla težko presojati. A, če sem jih primerjala z drugimi deli telesa, sem lahko določila, ali 

gre za velike oziroma majhne. Zdi se mi, da so zunanje značilnosti vplivale predvsem na 

oblikovanje starejših otrok. Otroci so prek te likovne dejavnosti spoznali tudi, da je več 

možnih rešitev. Videli so, da so si skočuki različni in da so vse rešitve pravilne. 

Med pisanjem diplomske naloge sem podrobneje spoznala pomen mehkih materialov pri delu 

z otroki. Zdi se mi, da je pomembno, da otrokom ponudimo različne materiale, saj jih tako 

spoznavajo in si razširjajo znanje, razvijajo senzoriko in pridobivajo finomotorične spretnosti. 

Prek izvedbe likovne dejavnosti v vrtcu sem še bolj ozavestila, da lahko otrok s primernimi 

materiali, kot je npr. glina, pridobi pomembne izkušnje pri kiparskem oblikovanju. Še 

pomembnejše spoznanje pa je, da lahko sama kot načrtovalec likovne dejavnosti otrokom 

vedno znova ponujam izkušnje, ki bodo izziv tako zanje kot zame in bodo bogatile tako njih 

kot tudi mene. 
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