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POVZETEK 
 

»Ustvarjati pomeni izumljati, eksperimentirati, rasti, tvegati, kršiti pravila, delati napake in se 

zabavati.« 

Mary Lou Cook 

Spodbujanje ustvarjalnosti skozi umetnost ima ključni pomen pri snovanju novih in različnih idej, 

izražanju domišljije, kakovostnem preživljanju časa ter izboljšanju kakovosti življenja (Knoll, 

2011). Aktivira otrokove intelektualne, čustvene in motivacijske procese (Kroflič in Gobec, 1995). 

H kakovostnemu preživljanju časa poletnih počitnic prispeva Mestna občina Ljubljana (MOL), ki 

sofinancira prostočasne in preventivne programe za otroke od 1.–5. razreda osnovne šole s stalnim 

prebivališčem na območju MOL. Otrokom želijo omogočiti različne aktivnosti v času šolskih 

počitnic, poudarek pa je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti, aktivni udeležbi 

na različnih delavnicah, spodbujanju k raziskovalnemu delu in na zagotavljanju kakovostnega 

preživljanja prostega časa po načelu enakih možnosti (Javni razpis za sofinanciranje programov 

in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter 

prostem času otrok, 2015). V raziskovalnem delu sem se osredotočila na vidik ustvarjalnosti in 

želela raziskati, kako jo izvajalci počitniških varstev vključujejo v svoje programe. M. Oven 

(osebna komunikacija, 12. 9. 2017), višja svetovalka na oddelku za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje na MOL, meni, da je ustvarjalnost gonilo družbenega napredka, prav zato pa jo 

vključujejo kot enega izmed ciljev, ki jim sledijo pri sofinanciranju programov. 

V prvem delu raziskave je bil moj namen pregledati in analizirati prijave na razpis Počitniško 

varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic. Raziskovala sem pogostost 

vključevanja ustvarjalnih dejavnosti in izvedbo le-teh, njihovo smiselnost, uporabo raznolikih 

metod, načrtovanje ciljev in izvajanje starostne diferenciacije. Ugotovila sem, da so zapisi o 

ustvarjalnih dejavnostih zelo skopi. Redki izvajalci podrobno načrtujejo ustvarjalne aktivnosti ter 

vključujejo raznolike metode, starostno diferenciacijo in jasne cilje. 

Namen drugega dela raziskave je bil pridobiti mnenja izvajalcev počitniškega varstva, otrok, ki so 

varstvo obiskali, in odgovorne osebe za razpis na MOL. Raziskovala sem vključevanje, načrtovanje 

in doživljanje ustvarjalnih dejavnosti. Izvajalke, ki so podale mnenje, pojem ustvarjalnosti dobro 

poznajo in se trudijo, da bi v varstvo vključevale čim več tovrstnih dejavnosti. Otroci so z 

ustvarjalnimi dejavnostmi, ki se izvajajo v počitniškem varstvu, zadovoljni, izpostavljajo pa, da se 

dejavnosti izvajajo le na nekaterih umetnostnih področjih. Višja svetovalka na oddelku za 

predšolsko vzgojo in izobraževanje na MOL pa potrdi, da nekateri prijavitelji niso vešči pisanja 

prijav in opisovanja programa, vendar opozori, da to ne pomeni, da njihovi programi niso 

kakovostni. Prav zato vloge obravnavajo celostno. 

V tretjem delu raziskave sem načrtovala program, ki čim bolj raznovrstno spodbuja glasbeno 

ustvarjalnost v povezavi z drugimi umetnostnimi področji (likovno, plesno in dramsko). Program 

zajema 5 dejavnosti, ki si smiselno sledijo, vsaka izmed njih pa se lahko izvede v enem dnevu 

počitniškega varstva. B. Sicherl - Kafol (2015) izpostavlja, da je za načrtovanje medpredmetnosti 

potrebno strokovno in didaktično znanje učitelja, poznavanje ciljev in postopkov dela, smiselno 

načrtovanje, vključevanje procesov, spretnosti, znanja in vsebin, ki spodbujajo učenje iz različnih 

zornih kotov, dobra izvedba in vrednotenje dela. Preko takega dela spodbudimo prenos čustev, 

stališč in motivacije, ki omogočijo vseživljenjsko učenje in s tem ustvarjalno delovanje otrok v 

različnih okoliščinah. 

 

KLJUČNE BESEDE: ustvarjalnost, umetnost, počitniško varstvo, glasba, ustvarjalne dejavnosti. 





 

ABSTRACT 
 

»Creating means inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, 

and having fun.« 

Mary Lou Cook 

Encouraging creativity through art is of key importance when creating new and different ideas, 

expressing imagination, spending quality time, and improving the quality of life (Knoll, 2011). It 

activates the child's intellectual, emotional, and motivational processes (Kroflič in Gobec, 1995). 

Municipality of Ljubljana contributes to spending quality time of summer holidays, with co-

financing free time and preventive programs for children from the first to the fifth grade of the 

primary school with permanent residence in the area of the Municipality of Ljubljana. They try to 

enable different activities for children during their summer holidays, with emphasis on sport 

activities, development of creativity, active participation in different workshops, encouraging of 

research work and providing quality spent time based on the principle of equal opportunities 

(Invitation to tender for co-financing of programs and/or projects in Municipality of Ljubljana in the 

year 2016 at the area of services in upbringing, education, and free time of children, 2015). In this 

research paper, I have focused on the aspect of creativity and wanted to explore, how the 

contractors of the summer day care include creativity in their programs. M. Oven (personal 

communication, 12
th

 of September 2017), higher counsellor at the Department for pre-school 

upbringing and education at MOL, thinks that creativity is the driving force of social progress, 

which is exactly why it is included as one of the goals they are following when co-financing the 

programs.  

The first part of the research was meant to check and analyse the applications for the invitation to 

tender for Summer holidays day care of children or teenagers with activities during the school 

break. I have researched how often the creative activities have been included, their sensibility, usage 

of different methods, goal setting, and implementation of age differentiation. I have found out that 

notices about creative activities are very limited. Only a few contractors plan activities in detail, and 

include different methods, age differentiation and clear stated goals. 

The purpose of the second part of the research was to gain the opinions of the contractors for 

summer day care, children who attended the day care and the responsible person at the municipality. 

I have looked at inclusion, planning, and experiencing creative activities. The contractors, who gave 

their opinion, are familiar with the term and try their best to include as many different creative 

activities as possible. The children were satisfied with the creative activities, but have pointed out 

that the activities are only executed in some art fields. Senior counsellor at the Department for pre-

school education at Municipality of Ljubljana has confirmed that some applicants may not master 

writing the applications and describing the program, however, this does not mean that they are not 

providing quality programs. Therefore, they holistically examine each application. 

In the third part of the thesis, I have planned a program, which would encourage connecting musical 

creativity with other artistic areas (painting, dancing, and drama) in various ways. The program 

includes 5 activities, which follow each other in a meaningful order and each of which can be 

carried out in one day of holiday care. B. Sicherl - Kafol (2015) points out that professional and 

didactic skills of the teacher, understanding of goals and procedures of work, meaningful planning, 

and integration of processes, skills, knowledge and content that stimulate learning from different 

perspectives with good execution and evaluation of work, are necessary when planning cross-

curricular activities. With such work, we encourage the transfer of emotions, opinions, and 

motivation, which enable lifelong learning and therefore creative working of children in different 

circumstances. 

KEYWORDS: creativity, art, summer day care, music, creative activities. 
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TEORETIČNI DEL 
 

1 UVOD 
 

Poletno počitniško varstvo, ki je sofinancirano s strani Mestne občine Ljubljana (MOL), otrokom in 

mladostnikom na območju MOL omogoča kvalitetno preživljanje šolskih počitnic. V varstvo je 

vključenih tudi veliko otrok iz socialno ogroženih družin, ki v varstvu preživijo več tednov, nekateri 

pa tudi celotne počitnice. Kot je zapisano v besedilu javnega razpisa, je cilj varstva omogočiti 

kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti s poudarkom na športno-gibalnih 

aktivnostih in razvijanju ustvarjalnosti. Ti otroci v svojem vsakdanu nimajo toliko možnosti za 

obšolske aktivnosti, ki spodbujajo njihov ustvarjalni in športno-gibalni razvoj, med poletnimi 

počitnicami pa s starši ne preživljajo dolgih dopustov, zato potrebujejo kakovostno varstvo. Ker 

tudi sama sodelujem pri izvedbi in načrtovanju enega izmed sofinanciranih programov, me je 

zanimalo, če izvajalci izkoristimo potencial spodbujanja ustvarjalnosti v počitniškem varstvu. Na 

uspešnost spodbujanja ustvarjalnosti vpliva poznavanje pojma, strokovna in didaktična podučenost 

izvajalcev in smiselnost načrtovanega programa. 

Različne študije na temo ustvarjalnosti kažejo, da za besedo ustvarjalnost trenutno še ni enotne 

definicije, opredelimo pa jo lahko kot proces, v katerem iščemo nove, originalne ter drugačnih poti, 

ideje in načine za rešitev problema. Razvoj ustvarjalnosti pa je odvisen od dednih danosti, notranjih 

spodbud in okolja. V raziskavi sem se osredotočila na preučevanje v kontekstu predmetne 

ustvarjalnosti, v katero spada tudi umetnost. Ustvarjalnost sem opredelila v okviru glasbene, 

likovne, plesne ter dramske in raziskovala, kako so te zvrsti ustvarjalnosti vpete v načrtovanje in 

izvedbo dejavnosti v počitniških varstvih. Raziskala sem smiselnost dejavnosti, primernost le-teh za 

različne starosti otrok, natančnost opisa posameznih dejavnosti v prijavi na razpis, cilje, metode, 

izvedbo ipd. Pridobila sem mnenja o načrtovanju, izvedbi in doživljanju ustvarjalnih dejavnosti s 

strani izvajalcev počitniškega varstva, otrok, ki so varstvo obiskali, in odgovorne osebe za razpis na 

MOL. Na podlagi temeljitega pregleda strokovne literature in pridobljenih podatkov analize 

dejavnosti ter mnenj sodelujočih sem pripravila ustvarjalni program, ki čim bolj raznovrstno 

spodbuja ustvarjalnost in se lahko izvede v enem tednu počitniškega varstva. Poudarek dejavnosti je 

na glasbeni ustvarjalnosti v povezavi z drugimi umetnostnimi področji (likovna, plesna in dramska). 

Cilj raziskave je bil izpostaviti pomembnost načrtovanja kakovostnih dejavnosti na področju 

ustvarjalnosti, ki lahko pripomorejo k še bolj kakovostnemu načrtovanju programov v prihodnjih 

izvedbah počitniškega varstva. 
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2 POČITNIŠKO VARSTVO 
 

V času šolskih počitnic, ko starši zaradi službe ali drugih obveznosti ne morejo biti z otroki, je 

pomembno, da so le-ti prepuščeni strokovnjakom in posameznikom, ki jim radi posvetijo svoj čas 

in so pri njih v varnih rokah. Počitnice otrokom predstavljajo predah od šolskega pouka in 

dopolnilnih dejavnosti, zato jih želijo izkoristiti v polni meri. V tem času imajo otroci ogromno 

živahne energije, ki je včasih lahko neobvladljiva (Sorokin, 2016). Dandanes si večina staršev ne 

more privoščiti dolgih in dragih počitnic, ki bi jih lahko preživeli s svojimi otroki. Da le-ti ne bi bili 

prepuščeni sami sebi, občine sofinancirajo različne počitniške dejavnosti in oblike varstva (Vošnjak, 

2013).  

Otroci imajo v času počitnic različne želje, kako bi le-te preživeli, na njih pa vplivajo tudi načrti 

vrstnikov, velikokrat prav tistih premožnejših (Bubanj, 2017). S. Poljak Lukek (2017, v Bubanj), 

zakonska in družinska terapevtka, pojasnjuje stres, ki se lahko pojavi pri primerjanju med otroki, 

kot neizogiben in normalen del odraščanja. Za otroka je najbolj pomembno, da med počitnicami 

pridobiva nove izkušnje in doživetja (prav tam).  

Pri spodbujanju kulturno-umetnostne vzgoje, razvoja ustvarjalnosti, zdravega življenjskega sloga in 

kakovostnega preživljanja prostega časa imajo pomembno vlogo tudi obšolske in izvenšolske 

dejavnosti. Pestrost in količina tovrstnih aktivnosti je večinoma povezana s socialno-ekonomskim 

statusom družine, zato je pomembno, da izobraževalne ustanove zagotavljajo kakovostno in načrtno 

kulturno-umetnostno vzgojo (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). 

Miller  (1979, v Jaušovec, 1987), G. L. Haley  (1978, 1984, v Kroflič, 1992), Torrance (1979, prav 

tam) in drugi avtorji (v Kroflič, 1992; v Jaušovec, 1987) v svojih raziskavah ugotavljajo, da 

socialno-ekonomsko in družinsko okolje vpliva na otrokovo ustvarjalnost. Bronfenbrenner (1974, v 

Kroflič, 1992) je na to temo raziskoval zgodnje spodbujanje otrokovega razvoja in ugotovil, da so v 

spodbujevalnem programu socialno ogroženi otroci pridobili najmanj. Še večji primanjkljaj se je 

pokazal med poletjem, ko otroci ne obiskujejo šole in nimajo toliko spodbud razvoja (prav tam). 

Prav zato je pomembno, da so otroci vključeni v programe, ki jim širijo obzorja in so v prid njihovi 

ustvarjalnosti, njihova energija pa je tako pozitivno usmerjena (Strmljan Kreslin, 2016, v Sorokin, 

2016).  

2.1 POČITNIŠKO VARSTVO, SOFINANCIRANO S STRANI MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

V Mestni občini Ljubljana (MOL) v času šolskih počitnic sofinancirajo skupinske prostočasne in 

preventivne programe za otroke od 1.  do 5. razreda osnovne šole s stalnim prebivališčem na 

območju MOL. Cilj javnega razpisa, preko katerega izvajalci lahko pridobijo sredstva za izvedbo 

programov, je otrokom in mladostnikom omogočiti različne aktivnosti v času počitnic. Poudarek je 

na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti, aktivni udeležbi na različnih delavnicah, 

spodbujanju k raziskovalnemu delu in na zagotavljanju kakovostnega preživljanja prostega časa po 

načelu enakih možnosti (Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 

2016 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, 2015). 

Cilj sofinanciranja različnih oblik varstva je, da bi bilo le-to dostopno čim več otrokom in 

družinam, predvsem tistim, ki ga ne morejo financirati. Prav zato so oblike varstva po večini 

brezplačne oziroma z minimalno dnevno participacijo. Povpraševanje po brezplačnem počitniškem 

varstvu, sofinanciranem s strani MOL, je vsako leto večje, zato MOL skladno s tem povečuje 

sredstva za te namene (Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL, 2017, v Bubanj, 

2017). »Glede na to, kako hitro se zapolnijo mesta za počitniško varstvo, ki ga organizirajo naše 

zveze in društva po Sloveniji, lahko rečemo, da počitnice otrokom prinesejo veliko veselja, staršem 
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pa kar nekaj skrbi, povezanih z njihovim varstvom,« pojasnjuje A. Vilotič Novak z Zveze prijateljev 

mladine Slovenije (2017, prav tam). 

Programi v času poletnih šolskih počitnic potekajo v okviru najmanj 9-urnega dnevnega programa 

od 3–10 tednov (odvisno od izvajalca). Nekateri otroci so v letu 2016 v varstvu preživeli le en 

teden, drugi več tednov, tretji pa tudi celotne počitnice. V varstva je vključenih tudi veliko otrok iz 

socialno ogroženih družin in na izvajalcih je odgovornost, da vsem otrokom polepšajo poletje. 

Z ustvarjalnimi dejavnostmi lahko spodbudimo njihovo ustvarjalnost, domišljijo, inovativnost, 

iniciativnost in tolerantnost, z razvijanjem teh veščin pa otrokom omogočimo osebnostno rast, 

spodbudimo različne in nove načine mišljenja ter ravnanja, hkrati pa jim predstavimo osnovo za 

družbo, ki temelji na ustvarjalnosti, strpnosti in znanju (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 

2011). Nekateri izmed otrok v svojem vsakdanu morda nimajo na voljo toliko poti, spodbud in 

pripomočkov za razvijanje le-te in tukaj jim lahko pomagamo mi ter prispevamo k odnosu 

posameznika do umetnosti. 

Daša Pruš (2017, v Rožman, 2017), ena izmed izvajalk varstva, je v članku o subvencioniranem 

poletnem varstvu s strani MOL dejala: »Otroke je treba zaposliti. Če je otrok zaposlen in se ima 

dobro, je manjša verjetnost, da se mu bo kaj zgodilo. Se pa zavedamo, da so na počitnicah. Da so 

otroci v šoli izpostavljeni pritiskom, tukaj pa naj bi uživali in se sprostili« (str. 21). Azra 

Selimanović (prav tam) pa pravi: »Otroci niso tako odprti, kot so bili pred desetimi leti. 

Komunikacija je težava. Laže jim je, če pridejo z nekom, ki ga poznajo, teže se spoznavajo z 

vrstniki. Prve dneve porabimo za to, da se sprostijo. Vidno je, da odraščajo s telefoni in tablicami, 

čeprav so stari od šest do enajst let. Gibalno pa so sposobni. Verjetno že, zato ker pridejo plesat« 

(str. 21). U. Grm (prav tam) dodaja: »Lani se je več deset otrok, ki so bili v poletnem varstvu, jeseni 

pridružilo plesnim vajam« (str. 21). V počitniškem varstvu otroci spoznajo nekaj novega z vidika 

ustvarjalnega in športnega vidika. Nekatere dejavnosti v počitniškem varstvu pa otroke tako 

navdušijo, da želijo s tem nadaljevati tudi med šolskim letom. 
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3 USTVARJALNOST 

3.1 OPREDELITEV USTVARJALNOSTI 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) najdemo za besedo ustvarjalnost definicijo:  

ustvarjálnost – lastnost, značilnost ustvarjalnega: spoštovali so ga zaradi njegove ustvarjalnosti; 

človeška ustvarjalnost; ustvarjalnost igralca, pisatelja; miselna, tehnična ustvarjalnost; umetniška 

ustvarjalnost; filmska, glasbena ustvarjalnost; ustvarjalnost se je z uporabo tehnike povečala; 

potreba po ustvarjalnosti. 

Sopomenka besede ustvarjalnost je kreativnost, katere definicija je: 

kreatívnost – knjiž. lastnost, značilnost kreativnega, ustvarjalnost: režijska kreativnost; poglobljena 

umetniška kreativnost; kreativnost igralca; v svojih modelih je pokazal precej kreativnosti (SSKJ, 

2000). 

Ustvarjalnost je ena od lastnosti, ki človeka loči od drugih živih bitij, ki ustvarjajo nezavedno. Že v 

zgodovini je bila sprožitelj razvoja, družbenih sprememb in napredka, predstavlja pa tudi temelj 

prihodnosti. Pojavlja se na vseh področjih delovanja človeka in ima različne pomene ter vloge od 

znanosti do umetnosti (Apohal, 2007). Skoraj vse, kar nas obdaja, je del človeške ustvarjalnosti – 

moda, hrana, arhitektura, interier, umetnost, okolica, naprave, medsebojni odnosi ipd. Veliko teh 

stvari nastane nekreativno, rutinsko, pa vendar je za njih potrebna neka iniciativna ustvarjalna ideja. 

Glede na napisano lahko ustvarjalnost delimo na predmetno in družbeno. V predmetno uvrstimo 

znanost, umetnost, tehnologijo in filozofijo, v družbeno pa ekonomijo, tehniko, politiko in religijo. 

Vse, kar človek ustvari iz obeh vrst ustvarjalnosti, tvori človeško ustvarjeno naravo – naše okolje, ki 

ga prilagajmo sebi in s katerim smo življenjsko povezani. Ustvarjalnost je torej združevanje čim več 

in čim bolj različnih elementov v čim bolj enotno in preprosto celoto (Makarovič, 2003). »Človek je 

bil ustvarjalen že takrat, ko se je prvikrat pojavil na Zemlji. Še več, s svojo ustvarjalnostjo je človek 

šele postal človek. Brez nje sploh ne bi mogel preživeti, kajti specifično človeški način preživetja je 

prav ustvarjalnost. Žival preživi v boju za obstanek tako, da se prilagaja svojemu okolju; človek pa 

nasprotno s tem, da prilagaja okolje sebi, da ustvarja. Ustvarjalnost zato ne ustvarja samo 

predmetov, temveč tudi človeka samega. Ustvarjalnost je bistvo človeka« (prav tam, str. 9).  

Pojem ustvarjalnosti so desetletja poskušali opredeliti različni teoretiki in praktiki, ki so iskali 

različne interpretacije in teorije za razlago tega področja in delovanja. Posegali so na področje 

sociologije, psihologije, filozofije in ekonomije, vendar jim enotna definicija pojma še ni uspela. 

(Apohal, 2007). Sicer nam razumevanje tega pojma ne dela težav, ker ga hitro povežemo s pojmi 

znanost, inovativnost in umetnost (Jaušovec, 1987). Večina avtorjev in teoretikov se izogiba 

definiciji ustvarjalnosti, zato opredelitve izhajajo nekako iz konteksta debate (Trstenjak, 1981). 

B. Kroflič in D. Gobec (1995) pravita, da: »psihologija danes opredeljuje ustvarjalnost kot 

dejavnost, lastnost mišljenja, način mišljenja. Je sposobnost, osebnostna lastnost, poteza. 

Ustvarjanje je delovanje, odpiranje problemov, preoblikovanje situacije v okolju, izvirno 

preoblikovanje informacij. Za ustvarjalni proces je značilna tudi spontanost« (str. 26–27). Flanagan 

in Barron (1975, v Trstenjak, 1981) pravita, da je ustvarjalnost nekaj novega, izvirnega, kar prej še 

ni obstajalo. Trstenjak (1981) opozarja, da je treba ločevati med pojmoma ustvarjalnost in izvirnost. 

Pri prvem gre za dobesedno ustvarjalno dejavnost, na podlagi katere pridobimo nekaj novega, pri 

drugem pa gre za izvor dela, ki je enkraten. Fromm (1959, v Kroflič, 1999) ustvarjalnost 

opredeljuje kot ustvarjanje nekaj novega, kar se lahko vidi in sliši ali pa kot stališče, nagnjenost in 

usmerjenost. Po Frommu (prav tam) je: »vzgajanje ustvarjalnosti vzgajanje za življenje« (str. 23). 

Hilgard (1959, v Trstenjak, 1981) in Getzels (1976, prav tam) sta raziskovala povezavo med 

reševanjem problemov in ustvarjalnostjo. Pravita, da je ustvarjalnost predvsem odkrivanje 

problemov, za to pa je potrebna spontanost, naivnost in bistroumnost. Postavljanju problemov 
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dajeta prednost pred reševanjem. Trstenjak (1981) se strinja, da odkrivanje problemov zahteva 

večjo ustvarjalnost kot reševanje. Tisti, ki le reši problem, ki ga je odkril in postavil nekdo drug, je 

lahko le delno izviren, ker prihaja izvor problema od drugega avtorja. Erikson in McKinnon (1962, 

v Trstenjak, 1981) ustvarjalnost opredeljujeta v smeri originalnosti: »ustvarjalnost je odgovor ali 

ideja, ki je nova ali statistično ne pogosta, prilagodljiva stvarnosti in izvedena tako daleč, da se 

konča v otipljivem proizvodu« (str. 30).  

Jaušovec (1987) kot kriterije, ki določujejo ustvarjalnost, navede ustvarjalni produkt – dosežek 

(nekaj, kar je novo), osebnostne poteze posameznika, ustvarjalni proces in interakcijo posameznika 

z okoljem. B. Kroflič (1992) pa pravi, da ima vsak človek potencial za ustvarjalca, ampak je razvoj 

ustvarjalnosti odvisen od prisotnosti dispozicije (dednosti, okolja), vzgoje in lastne aktivnosti, 

učenja ustvarjalnega mišljenja. B. A. Hennessey (2007, v Juriševič, 2010) kot enega izmed ključnih 

dejavnikov ustvarjalnosti dodaja še motivacijo. Le-to je raziskovala T. Amabile (1986, prav tam) in 

pojasnila, da k ustvarjalnemu procesu vodi notranja motivacija (interesi, zadovoljstvo ipd.), zunanja 

motivacija in spodbude (nagrade) pa ga zaustavljajo. Motive za ustvarjalno dejavnost sta 

raziskovala tudi May in Schactel (1959, v Trstenjak, 1981) in ugotovila, da je: »človek kreativen, 

ker mu to daje osebno zadoščenje, ker mu poglablja zavest samega sebe in mu utešuje potrebo po 

stiku s svetom« (str. 137). 

Glede enakovrednosti dednosti, okolja, lastne aktivnosti in motivacije pa psihologi niso enotni. 

Trstenjak (1987, v Kroflič, 1992) pravi, da imajo prednost dispozicije, Pečjak (1987, prav tam) in 

Kvaščev (1974, prav tam) pa, da je možno ustvarjalno vedenje spodbuditi z vzgojo in tehnikami 

ustvarjalnega mišljenja. Torrance (1982, prav tam) in G. L. Haley (1984, prav tam), ki sta preko 

raziskovanja ustvarjalnosti otrok nižjega socialnega statusa in kultur v manjšini ugotovila, da so le-

ti zaradi svojih izkušenj in kulturnega okolja bolj ustvarjalni, pa dajeta prednost pred dispozicijo 

okolju.  

Eden izmed pomembnih elementov ustvarjalnosti so tudi asociacije (Makarovič, 2003). Mednick 

(1962, prav tam) je v svoji teoriji kreativnosti asociacije razdelil na strmo in položno asociacijsko 

hierarhijo. Pri prvi osebe dobivajo predvsem običajne asociacije, pri drugi pa se spomnijo bolj 

redkih in oddaljenih pojmov ter so s tem bolj kreativni. Zelo pomembno pa je tudi povezovanje 

prvotnega pojma ter asociacije in s tem ustvarjanje nove logične celote. Makarovič (2003) pravi, da 

bolj je človek svoboden od okolja ali drugega človeka, bolj je kreativno njegovo delo in da se 

pogosto želja po kreativnosti v človeku prebudi zaradi želje po spoznavanju. 

Cropley (2001) je razdelil ustvarjalnost na tri elemente (prav tam): 

 Ustvarjalnost kot učinek – ustvarjalni produkti: kot učinek je ustvarjalnost lastnost 

izdelkov, ki so pogosto umetniška dela, glasbene kompozicije, literatura, arhitektura, 

strategije za reševanje problemov ipd. Značilnosti, ki izdelke naredijo ustvarjalne, so 

povzete v besedah s širokim pomenom: novost, etičnost, učinkovitost. 

 Ustvarjalnost kot vzrok – ustvarjalni ljudje: ustvarjalnost kot vzrok je posledica 

psiholoških faktorjev (sposobnosti, znanje, veščine, motivacija, stališča, vrednote, odprtost, 

fleksibilnost, pogum ipd.) v posamezniku, ki mu dajo moč in potencial, da ustvarijo izdelke, 

ki sovpadajo z zgoraj napisanimi besedami. Kljub temu pa ti faktorji ne zagotavljajo, da se 

bo to zgodilo. 

 Ustvarjalnost kot interakcija – prijetno okolje: potrebna je tudi izpostavljenost ugodnim 

(toleranca za novosti, spodbudo, priznanje, stik z modeli ustvarjalnega vedenja in priložnosti 

– stik z glasbili, literaturo ipd.) ali neugodnim življenjskim okoliščinam, ki bodo vplivale na 

ustvarjalnost.  

Ustvarjalnost se vedno bolj spodbuja in razvija tudi v šolskih sistemih preko problemskega pouka 

(Kroflič in Gobec, 1995). Znanje, ki ga otroci pridobijo v šoli, lahko poveča možnost ustvarjalnih 

dosežkov, previsoka izobrazba pa jih lahko tudi zmanjša (Makarovič, 2003). Sposobnosti 

ustvarjalnega mišljenja so prožnost, fleksibilnost – domiselnost v mišljenju, fluentnost – obilje idej, 
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originalnost – izvirnost, domišljija in elaboracija – način izvedbe zamisli. Pomembna je tudi 

inteligentnost, vendar pa le-ta ni edini pogoj ustvarjalnega mišljenja (Kroflič in Gobec, 1995). 

Torranceovi testi kreativnega mišljenja kažejo, da z novimi generacijami naraščajo sposobnosti 

ustvarjalnosti, in sicer je največji napredek v originalnosti, sledita pa ji še fluentnost in fleksibilnost 

(prav tam). Torrance (1986, v Kroflič, 1992) pravi, da v zadnjih dvajsetih letih v vzgoji poteka 

ustvarjalna revolucija. Kot najbolj obetavno strategijo pouka izpostavlja igro vlog. Trstenjak (1981) 

pa ugotavlja, da je za razvijanje ustvarjalnosti in izvirnosti v mladem človeku nujna vzgoja k 

svobodnosti, prožnosti in sproščenosti (fleksibilnosti), na podlagi katere se posameznik svobodno in 

sproščeno izraža. 

Taylor (1959, v Trstenjak, 1981) je ustvarjalni proces razdelil na pet stopenj (prav tam): 

1. Izrazna ustvarjalnost – temeljna ustvarjalnost, pri kateri sta pomembni svoboda in 

spontanost, ki jo ustvarjalec na podlagi svojih lastnosti izrazi v delu. Spretnost, izvirnost in 

kvaliteta niso tako pomembne. 

2. Produktivna ustvarjalnost – ustvarjalec ima dovolj spretnosti, da svoje delo dokonča na 

novi stopnji popolnosti, sicer pa njegovo delo ne prinaša neke novosti. 

3. Inventivna ustvarjalnost – v njej že prihaja do izvirnosti in fleksibilnosti v mišljenju, ne 

pride pa še do novih idej, temveč le do nove uporabe že znanih. 

4. Inovativna ustvarjalnost – ustvarjalec ima razvito abstraktno pojmovanje, preko katerega 

pride do novih idej. 

5. Emergetivna ustvarjalnost – je najvišja stopnja ustvarjalnosti, pri kateri pride do odkritja 

novih principov. 

Če povzamemo, bi lahko rekli, da je ustvarjalnost iskanje novih, originalnih ter drugačnih poti, idej 

in načinov za rešitev problema, njen razvoj pa je odvisen od dednih danosti, notranjih spodbud in 

okolja. 

3.2 MERJENJE USTVARJALNOSTI  

 

Guilford (1971, v Jaušovec, 1987) je prvi ločil mišljenje na konvergentno in divergentno s svojo 

teorijo sposobnosti. S konvergentnim mišljenjem rešujemo zaprte probleme, za katere obstaja le ena 

rešitev, z divergentnim pa odprte probleme z več možnimi rešitvami, odgovori in idejami (prav 

tam). Testi so običajno sestavljeni iz odprtih, nestrukturiranih nalog, katerih namen je produciranje 

čim več različnih odgovorov, ne le enega pravilnega, med seboj pa se glede na avtorja razlikujejo 

(Cropley, 2001). Primer enega izmed testov je test uporabe predmetov, v katerem se testirancu 

predloži seznam predmetov, za katere mora testiranec producirati možnosti njihove uporabe 

(Makarovič, 2003).  

Guilfordov (1971, v Jaušovec, 1987) test, s katerim merimo divergentne sposobnosti, obsega 

naslednje dimenzije (prav tam): 

 fluentnost – sposobnost najti mnogo rešitev, ki ustrezajo zahtevam; 

 fleksibilnost – sposobnost rešiti problem na različne načine; 

 originalnost – sposobnost proizvesti nenavadne rešitve. 

Guliford (1976, v Cropley, 2001) je sestavil tudi test ustvarjalnosti za otroke, ki temelji na 

njegovem modelu strukture intelekta. Je celovit sistem za analizo intelektualnega delovanja, ki 

združuje funkcije, tradicionalno povezane s konvencionalno inteligenco in ustvarjalnostjo. 

Intelektualno delovanje razvršča na tri dimenzije: delovanje, vsebino in izdelke. Ti testi merijo 

divergentno mišljenje in so osredotočeni na fluentnost (prav tam). 
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Najbolj prepoznavni pa so Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja. Testi vključujejo dva dela. Prvi 

je ustvarjalno mišljenje z besedami, drugi pa ustvarjalno mišljenje s slikami. Oba se na nanašata na 

Gulifordove dimenzije divergentnega mišljenja (fluentnost, fleksibilnost, originalnost), slikovni test 

pa dodaja še nova merila mentalnih lastnosti (elaboracija, abstraktnost naslovov, odpornost na 

predčasni zaključek) (Makarovič, 2003). 

»Človekova ustvarjalnost v življenju ni odvisna samo od divergentnih sposobnosti, temveč je prav 

tako odvisna tudi od sposobnosti konvergentnega mišljenja ter od nekaterih drugih osebnostnih 

lastnosti ... Novi testi ustvarjalnosti samo razširjajo pojem inteligentnosti s tem, da merijo nekatere 

sposobnosti, ki jih klasični testi inteligentnosti ne merijo. Oboji pa merijo samo neke skrite 

potenciale, ki ob ugodnih drugih pogojih lahko pripeljejo do ustvarjalnih dosežkov« (Žagar, 1984, v 

Jaušovec, 1987, str. 7). 

3.3 ŽIVLJENJSKA OBDOBJA IN USTVARJALNOST 

 

Ustvarjalnost v povezavi z življenjskimi obdobji je preiskovana iz različnih pristopov. Mead, 

Houston in Masters (1979, v Kroflič, 1992) pravijo, da ima umetnost dolgoročen vpliv na 

intelektualni in telesni razvoj otroka ter da le-ta potrebuje spodbuden umetniško-vzgojni program. 

Psihoanalitična šola pravi, da je ključnih prvih nekaj let otrokovega razvoja. Če ustvarjalnih 

spodbud v tem obdobju ni, potem ne bo tovrstnega razvoja. Humanistična šola nasprotuje, da so 

ključni ugodni pogoji, ki lahko k razvoju ustvarjalnosti pripomorejo tudi v kasnejših življenjskih 

obdobjih (Kroflič, 1992). Ideografski pristop pa pravi, da se pojavlja preveč intelektualnih razlik od 

posameznika do posameznika v isti starostni skupini, da bi lahko razvoj razčlenili na življenjska 

obdobja (Cropley, 2001). 

A. Bamford (2006) je mnenja, da mnogi umetnostno-vzgojni programi dejansko ovirajo 

ustvarjalnost, ker ne zagotavljajo razvojno ustreznega sredstva, priložnosti ter časa za razvoj 

spretnosti, s katerimi otroci raziskujejo in razvijajo ustvarjalno izražanje. Avtorica meni (prav tam), 

da mnogi umetnostno-vzgojni programi odvračajo aktivno in ustvarjalno uporabo domišljije zaradi 

zahtev, da se otroci prilagodijo standardni obliki umetniškega izražanja. Torrance (1968, v Cropley, 

2001), Krampen ter Freilinger (1988, prav tam) in drugi avtorji (v Cropley, 2001) so na podlagi 

testov ustvarjalnosti ugotovili, da otrokom v 6. letu starosti upade ustvarjalnost (z vstopom v šolo), 

ki se potem počasi dviga in razvija, med 10–16 letom pa spet pride do padca (odvisno od 

posameznika in njegovega okolja). Prvi upad (pri 6. letih) povezujejo z učinkom šolske discipline 

na otroško navdušenje in s tem odstopanje ustvarjalnosti, ki se s šolanjem povečuje. Piagetova 

razlaga (v Cropley, 2001) pravi, da je otroško razmišljanje z razvojem kognitivnih in 

sociocentričnih sposobnosti manj egocentrično, ker otroci posvečajo več pozornosti pravilom ter 

družbi in s tem manj izražajo svoje ideje. To privede do tega, da ideje niso več lastne in sproščene, 

temveč postanejo pravilne in realne, kar zmanjša možnost ustvarjalnih izvirnih idej (prav tam). 

Velik vpliv na otrokovo ustvarjalnost ima predšolsko obdobje in z njim okolje, ki mu je otrok v tem 

času izpostavljen. Na področju glasbenega razvoja na primer se pomembne razlike opazijo med 3. 

in 4. letom kot posledica odraščanja v različno kvalitetnih zvočnih okoljih (Moog, 1976, v Sicherl-

Kafol, 2001).  Različne raziskave so pokazale, da na otroško ustvarjalnost pozitivno vplivata tudi 

humor in igrivost (Cropley, 2001). 

Rosenblatt in Winner (1988, v Cropley, 2001) sta razdelila otroško kreativnost na tri faze (prav 

tam): 

 Predkonvencionalna faza (do 6. oz. 8. leta) – izvirnost se kaže v spontani in čustveni 

vpletenosti in lahko preide v estetske izdelke, sicer pa je dominirana s percepcijo 

konkretnega okolja. Otroci so ustvarjalni na podlagi ignoriranja pravil, omejitev in nadzora 

zunanjega sveta, kljub temu pa ustvarjalnost na podlagi ignoriranja ne doprinaša k 

ustvarjanju izvirnih in efektivnih novosti. 
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 Konvencionalna faza (od 6.–8. leta do 10.–12. leta) – v tej fazi se pojavlja več višje 

razvitega mišljenja, ki pa postane obdano s pravili, ker se hkrati razvijajo kritične in 

ocenjevalne zmožnosti. V povezavi s tem je izvirnost pod vplivom prilagajanja zunanjim 

standardom. 

 Postkonvencionalna faza (od 12. leta do odraslosti) – ta faza vključuje abstraktno mišljenje 

in kognitiven razvoj. Obogatena je z izkušnjami iz zunanjega sveta. Ključni element v tej 

fazi je, da posameznik upošteva zunanje omejitve in konvencionalne vrednote, vendar jih 

lahko preseže in kljub temu proizvaja izvirne novosti. 

Proces otrokovega razvoja vključuje psihomotorične, afektivno-socialne in kognitivne dejavnike, ki 

so med seboj odvisni. Poznavanje značilnosti za posamezna obdobja otrokovega razvoja je 

pomembno pri načrtovanju ustvarjalnih dejavnosti (Kroflič, 1992).  

 

Lastnosti ustvarjalcev 

Poleg ustvarjalnega razmišljanja ustvarjalnost zahteva tudi odprtost za novosti in osebne lastnosti, 

ki to dovoljujejo. Proces ustvarjalnosti spremljajo tudi čustva (Cropley, 2001). McFadzean (2000, v 

Apohal, 2007, str. 19), Tahir (1996, prav tam), Hicks (1991, prav tam), Dellas in Gaier (1970, v 

Cropley, 2001), Dacey (1989, prav tam) in drugi avtorji (v Apohal, 2007; v Cropley, 2001) so 

raziskovali lastnosti ustvarjalcev. Ustvarjalnost je lastnost, ki jo imajo v sebi vsi ljudje glede na 

količino ustvarjalnih lastnosti, ki jih ima človek, pa lahko določimo, kdo je bolj in kdo manj 

ustvarjalen (Apohal, 2007). Če primerjamo teorije in strnemo lastnosti, ki jih navajajo avtorji, 

dobimo naslednje (v Apohal, 2007, str. 19; v Cropley, 2001, str. 60): 

 neodvisnost, 

 dominantnost, 

 fleksibilnost, 

 določen cilj in jasna vizija, 

 voljo do ustvarjanja, tveganja ter samosprejemanje; z neuspehom niso odvrnjeni od dela, 

 motivacijo, predanost in navezanost na delo, 

 razvito preiskovalno mišljenje, 

 širino interesov, 

 intelektualno vztrajnost, 

 potrebo po priznanju dosežkov, 

 socialno držo, 

 potrebo po raznolikosti in avtonomnosti, 

 radikalnost, 

 nagnjenost h kompleksnem oziroma zapletenem redu, 

 introvertiranost, 

 toleranco do dvoumnosti, 

 strast za obvladovanje problema, 

 drznost, 

 intuitivnost, 
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 sposobnost videti odnose ali ustvariti povezave med različnimi elementi ali situacijami, kjer 

jih prej ni bilo, 

 sposobnost spremeniti primer obstoječe situacije in jo videti iz drugega zornega kota – 

odprtost, 

 sposobnost zamisliti si problem ali priložnost iz nove, neobičajne perspektive. 

Fromm (1959, v Kroflič, 1992) pravi, da je ustvarjalen nekdo, ki je zmožen biti presenečen in 

začuden, česar so otroci povečini zmožni in so zato ustvarjalni. 

Osebnostne lastnosti pa lahko tudi zavirajo ustvarjalnost. Nekdo je lahko zelo dobro opremljen z 

znanjem za proizvajanje ustvarjalnih novosti in je visoko motiviran, vendar ima osebnostne 

lastnosti, ki mu ne dovoljujejo, da bi se ustvarjalno izrazil (strah, da bi se osramotil, potreba po 

prepričanosti ter potrditvi in premalo drznosti) (Cropley, 2001). 

Cropley (prav tam) pravi, da raziskovalci pogosto domnevajo, da osebnost vpliva na ustvarjalnost, 

čeprav je teoretično mogoče sklepati, da vpliv deluje tudi obratno, torej da ustvarjalnost vpliva na 

osebnost. Na primer izkušnje z ustvarjanjem novosti ter njihovo sprejetje ali nesprejetje s strani 

drugih ljudi, bodo verjetno povečale samozavest, pripravljenost odstopati od običajnega in odprtost 

za nove zamisli. Dellas in Gaier (1970, v Cropley) sta tovrstne trditve s svojo raziskavo ovrgla in 

ugotovila, da so lastnosti osebnosti dejavniki ustvarjalnega vedenja in ne obratno. 

3.4 USTVARJALNOST IN SOCIALNO-EKONOMSKI STATUS 

 

Umetnostna vzgoja je specifična glede na kulturo in kontekst ter se razlikuje od države do države in 

njihovega ekonomskega razvoja. V večini držav je umetnostna vzgoja v šoli prisotna, ponekod pa 

vključujejo samo jedrne predmete (likovna vzgoja, glasba ipd.), kar je odvisno od ekonomskega 

razvoja posamezne države. Države, ki so v razvoju naprednejše, dajejo večji poudarek umetnostni 

vzgoji in vključujejo tudi nove zvrsti umetnosti, kot so film, fotografija, digitalna umetnost itd. 

(Bamford, 2006). 

Raziskave na temo vloge družinskih dejavnikov na ustvarjalnost se ukvarjajo z dvema 

spremenljivkama, in sicer s položajem družine in z vzgojo. Položaj družine zajema socialno-

ekonomski status, poklic staršev, število in vrstni red rojstev, položaj otroka glede na rojstvo, vpliv 

nepopolne družine ipd. Družinska vzgoja pa zajema odnos in nadzor staršev do otrok, vzgojne stile 

ipd. (Jaušovec, 1987). 

 

Položaj družine 

Različni avtorji so raziskovali ustvarjalnost otrok z nižjim socialno-ekonomskim statusom, različnih 

družbenih plasti in kultur na podlagi Torranceovega testa ustvarjalnosti (Kroflič, 1992). Torrance 

(1979, prav tam) je domneval, da so se nadarjeni otroci iz drugih kultur in otroci iz družin z nižjim 

socialno-ekonomskim statusom prisiljeni izražati z improvizacijo, telesno govorico, plesom ter 

glasbo. Za preživetje v njihovem vsakdanu so primorani iskati nove rešitve izražanja, kar se kaže v 

njihovem ustvarjalnem vedenju. Tudi G. L. Haley (1978, prav tam) je na podlagi študije potrdila, da 

so ameriški otroci iz nižjega ekonomskega razreda, ki je hkrati manj kulturno spodbuden, bolj 

gibalno ustvarjalni kot ti iz srednjega. Le-ti se od malega učijo na podlagi verbalnih spodbud in jim 

zato ni treba iskati neverbalnih reakcij. To zmanjša dovzetnost desne hemisfere možganov in s tem 

iskanje ter razvijanje novih in drugačnih rešitev za reševanje problemskih situacij. Problem 

verbalnega funkcioniranja se pri otrocih nižjega socialno-ekonomskega razreda pokaže pri vstopu v 

šolo, kjer se v večini spodbuja in uporablja levo hemisfero možganov. S tem kreativna moč teh 

otrok oslabi, njihova usoda in uspeh pa se pogosto zaradi slabega verbalnega izražanja že na 

začetku šolanja zapečati (Kroflič, 1992).  
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Ena glavnih značilnosti družbe je družbena neenakost. Otroci iz močnejših, privilegiranih in bogatih 

družin imajo načeloma boljše možnosti za razvoj kreativnosti kot otroci iz šibkejših, zapostavljenih 

in revnih družin (Makarovič, 2003). Makarovič (2003) neenakost loči na primarno, sekundarno, 

terciarno in kvartarno. Pod primarno uvršča statusne razlike: družinsko poreklo, izobrazbo, poklic 

in politično usmerjenost. Na podlagi primarne neenakosti se razvijejo razlike, ki jih uvrščamo v 

sekundarno neenakost oziroma neenakost v materialnem in kulturnem bogastvu. Le-te so višina 

prihodkov (glede na izobrazbo in poklic), stanovanjske razmere in lastnina (tehnologija, literatura, 

umetnine). Te razlike vplivajo na vrednote posameznika in na razvoj terciarne neenakosti oziroma 

psiholoških razlik med ljudmi. Posamezniki z manjšim kulturnim in materialnim bogastvom po 

navadi stremijo k temu, da materialno čim bolje poskrbijo za svojo družino in svoje otroke spravijo 

na pot samostojnega preživljanja, tisti z večjim tovrstnim bogastvom pa si lahko bolj prizadevajo k 

višji izobrazbi, zahtevnejšim ambicijam in vrednotam ter večji stopnji posvečanja pozornosti 

otroku, ker imajo dovolj materialnih dobrin. Posledica vseh naštetih neenakosti je kvartarna 

neenakost, ki temelji na značilnostih posameznega otroka (prav tam). 

Na ustvarjalnost vplivajo in jo spodbudijo tako pozitivne kot negativne osebnostne lastnosti, 

izkušnje in vplivi okolja, ki se nato izrazijo skozi ustvarjalnost. Potrebno pa se je zavedati, da to ne 

bo dovolj, da se lahko zgodijo pomembne ustvarjalne ideje, novosti in dosežki. Do tega bo prišlo le, 

če bo vse to podkrepljeno z znanjem, sposobnostmi in divergentnim mišljenjem. Primer sta Zola in 

Vincent Van Gogh. Prvi je imel neverjetno domišljijo in poetično fantazijo, ki pa ne bi bila tako 

efektivna brez njegovega mojstrstva v francoskem jeziku in skrbnega raziskovanja, drugi pa je bil 

za delo motiviran s strani impulzov (osebno razočaranje v ljubezni, želja ljudem približati lepoto), a 

se je pri 32 letih zavedal, da mu primanjkuje tehničnega znanja in se je zato vrnil na Akademijo za 

umetnost, kjer je izpopolnil svoje znanje in nato pričel z ustvarjanjem novosti in efektivnih del 

(Cropley, 2001). 

Če povzamemo, tem višji je družinski družbeni status ter materialne zmožnosti in večja je  

pozornost staršev, več je možnosti za pridobivanje znanja in širjenje obzorij otroka. Vse naštete 

možnosti pa potrebujejo spodbudo za razvoj kreativnosti. Zanimivo pa je, da največ spodbud 

prihaja prav iz okolja, kjer so možnosti slabe. Primeri tovrstnih družin so družine z odsotnostjo 

očeta, diskriminirane družine, nizek status družine (Makarovič, 2003). 

 

Vzgoja 

Raziskovalci so na podlagi analize družinskih odnosov prišli do ugotovitev, da zaščitniški 

avtoritativen in pokroviteljski odnos ovira ustvarjalnost otroka. Za razvoj otrokove ustvarjalnosti je 

pomembna ugodna klima, v kateri lahko otrok deluje svobodno, odgovorno, samostojno ter 

enakopravno in strpnost do izražanja čustev. Starši, ki dobro vplivajo na razvoj ustvarjalnosti 

otroka, dajejo občutek varnosti, so spoštljivi, imajo veliko interesov, izražajo čustva, so odgovorni, 

zaupajo v sposobnosti otroka in pričakujejo njegov uspeh, jim dajejo občutek samostojnosti in niso 

zaščitniški. Starši, ki nad otrokom izvajajo nadzor, dominantnost, avtoritativnost, sovražnost, 

odklonilnost in odtujenost, pa zavirajo razvoj otrokove ustvarjalnosti (Jaušovec, 1987). 

3.5 SPODBUJANJE USTVARJALNOSTI SKOZI UMETNOST 

 

Trstenjak (1981) je leta 1981 zapisal: »do danes znanstveno zadovoljivo še nihče ni obdelal 

psihologije umetniškega ustvarjanja, čeprav imamo obširno literaturo, ki se tega vprašanja vsaj bolj 

ali manj dotika«. 

S pomočjo umetnostne vzgoje prenašamo kulturno dediščino na mlade in jim s tem omogočamo, da 

si ustvarijo svoj umetniški jezik, s katerim lahko prispevajo k lastnemu celostnemu razvoju 

(čustvenemu in kognitivnemu). Obstajajo različni pristopi k umetniškemu izobraževanju. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

11 

Izobraževanje v umetnosti pomeni poučevanje, ki spodbuja, da učenci s prakso in načeli različnih 

umetnosti razvijejo kritično zavest ter občutljivost in zgradijo lastno kulturno identiteto. Učenje 

skozi umetnost pa pomeni, da se umetnost obravnava kot sredstvo za učenje drugih vsebin 

različnih predmetov. Kvalitetna umetnostna vzgoja vključuje dobro načrtovanje, priložnosti za 

javno nastopanje ter razstavljanje del, medpredmetno povezovanje, zagotavljanje možnosti za 

problemsko učenje, tveganje ter razvoj kritičnega mišljenja in sodelovalno učenje (Bamford, 2006).  

Možgane ločimo na desno in levo hemisfero. V levi hemisferi, ki je dominantna, potekajo analitični, 

verbalni in razumski procesi. V njej se odvijajo funkcije kritičnega ocenjevanja, razumskega 

sklepanja, besedni in analitični procesi, preiskovanja, razlikovanja in centri, ki presojajo resnico, ko 

jo najdemo. Znanstvene ugotovitve so pokazale, da se sposobnosti umetniškega delovanja celostno 

in sintetično odvijajo v desni možganski hemisferi, katere funkcije so opazovanje, domišljija, 

ustvarjanje in centri, ki iščejo resnico. V njej se odvijajo čustveni, vizualni, prostorski, ustvarjalni, 

sintetični in intuitivni procesi. Seveda pa je potrebna interakcija obeh strani (Kroflič, 1992; Kroflič 

in Gobec, 1995). Umetniške dejavnosti torej spodbujajo divergentno mišljenje, ki je usmerjeno k 

več rešitvam, konvergentno mišljenje pa je usmerjeno k iskanju ene prave rešitve (Kroflič in Gobec, 

1995). 

Cropley (1992, v Kroflič, 1999, str. 72) poudarja: »… da ima ustvarjalnost, ki jo pojmuje kot 

inovativno, svobodno, drzno, izvirno mišljenje, tri sestavine: intelektualno prvino (moč porajanja 

idej), motivacijsko prvino (želja po delu na zamislih in komuniciranju z njimi, ko so izdelane) in 

emocionalno prvino (pogum za drugačno razmišljanje, vztrajanje, upiranje pritiskom 

konformizma, tveganje posmeha ipd.). Vse tri prvine naj bi v interakciji vseboval tudi vzgojno-

izobraževalni proces, v kolikor želimo imeti ustvarjalno misleče otroke in ustvarjalne dosežke.« 

Enako ugotavljata tudi B. Kroflič in D. Gobec (1995), da spodbujanje ustvarjalnosti aktivira 

otrokove intelektualne, motivacijske in čustvene procese. Cilj spodbujanja je v iskanju novih, 

izvirnih, nenavadnih in nepričakovanih rešitev, ki so hkrati ustrezne v določeni situaciji. Pri 

ustvarjalnem mišljenju je pomembna različnost zamisli posameznika in nato izpeljava le-teh. Tudi 

Š. Knoll (2011) pravi, da je eden glavnih ciljev pri umetniškem ustvarjanju spodbujanje novih idej, 

dodaja pa še kakovostno preživljanje časa, izpolnjevanje osnovnih potreb človekovega izražanja 

domišljije in izboljšanje kakovosti življenja. A. Bamford (2006) dodaja, da kvalitetna umetnostna 

vzgoja vpliva tudi na otrokovo zdravje in dobro socialno-kulturno počutje, hkrati ima lahko 

terapevtske učinke na otroke s posebnimi fizičnimi, vedenjskimi, učnimi in duševnimi potrebami. 

Na področju ustvarjalnosti ima vsak posameznik različne (večje ali manjše) dispozicije za izražanje 

skozi umetnost, potrebno jih je le zbuditi in spodbuditi njihov razvoj (Kroflič, 1992). »Z aktivnimi 

metodami spodbujanja ustvarjalnih sposobnosti in oblikovanja ustvarjalnih stališč v vzgojno-

izobraževalnem procesu (v likovni, glasbeni, plesni vzgoji in na vseh drugih vzgojnih in predmetnih 

področjih) olajšujemo prenos ustvarjalnega vedenja v vsakodnevne življenjske situacije in 

dejavnosti ter v sam način življenja posameznika« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 29). Kvalitetna 

umetnostna vzgoja mora biti dostopna vsem, ne glede na njihove zmožnosti, motivacijo, ekonomski 

status in nadarjenost za zvrst umetnosti (Bamford, 2006). 

V procesu ustvarjanja nastaja umetnost in z njo izdelki, katerih umetniška vrednost ni tako 

pomembna, razen če stremimo k širšemu priznanju dela. Cilji pri otroški ustvarjalnosti so bolj 

naravnani k socializaciji, psihofizičnemu razvoju in aktivnosti otrok (Knoll, 2011). 

Spodbujanje ustvarjalnosti ne bo uspešno, če bo odrasli nastopil kot avtoriteta, hkrati pa ne bo 

dovolj, da potek dejavnosti prepusti spontanosti. Pomembno je, da stopi v vlogo organizatorja in po 

potrebi usmerjevalca otrok (Kroflič in Gobec, 1995). Niu in Liu (2009, v Juriševič, 2010) glede na 

ugotovitve raziskav poudarjata tudi pomembnost podajanja navodil. Učenci, ki dobijo strukturirana 

in natančna navodila, so veliko bolj ustvarjalni kot tisti, ki prejmejo nestrukturirana in ohlapna 

navodila (prav tam). 

M. Juriševič (2010) navaja pet spoznanj, ki jih moramo upoštevati pri spodbujanju ustvarjalnosti 

(prav tam): 
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 ustvarjalno okolje – otroci bodo v njem bolj ustvarjalni; 

 motivacijska usmerjenost – spodbujanje ustvarjalnosti bo bolj učinkovito, če jo bomo 

prepoznavali in upoštevali; 

 pedagoški pristopi – raba različnih pristopov, kot so: modeliranje (učitelj z besedno in 

telesno govorico opisuje svoja ustvarjalna razmišljanja in doživljanja o vsebini), vodenje 

(usmerjanje otrok z navodili, spodbudo in povratnimi informacijami), podpiranje 

(spodbujanje za oblikovanje ustvarjalnega učenja kot vrednote); 

 učne vsebine – prepoznava in izbira vsebin, ki so za otroke zanimive, tiste, ki (še) niso, pa 

nadgradimo in preoblikujemo; 

 individualizacija – poznavanje razvojno-psiholoških učnih potreb in predznanja otrok. 

»Umetnost in izobraževanje si delita moč celostnega, ustvarjalnega, reflektivnega in avtonomnega 

mišljenja, zato izobraževanje o umetnosti, z umetnostjo in skozi umetnost spodbuja razvoj tistih 

znanj in spretnosti, ki niso pomembna zgolj za posameznikovo preživetje, temveč tudi osmišljajo 

njegovo življenje« (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011, str. 15).  
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3.6 TEORIJA O ŠESTIH P 

 

Makarovičeva (2003) teorija o šestih P govori o možnosti raziskovanja kreativnosti iz različnih 

vidikov. V teorijo je razvrstil dejavnike, ki so potrebni za obstoj in izvajanje ustvarjalnega procesa. 

Ti dejavniki so: prilika, posameznik, proces, produkt, priznanje in premiki (prav tam). 

Slika 1: Kreativni proces (Makarovič, 2003, str. 46) 

 Prilika 

Človeku dogajanja v svetu ponujajo različne spodbude in možnosti, ki jih lahko umestimo v skupni 

pojem – prilika ali priložnost. Prilike prihajajo iz naravnega in družbenega okolja, ki je lahko 

ugodno ali neugodno. Spodbude iz družbenega okolja vključujejo željo po priznanju, iz naravnega 

pa željo po predmetih (prav tam). 

Prilike lahko preučujemo na treh nivojih: 

a) Mikro nivo 

Vključuje vplive družine – čas staršev, ki ga namenijo otroku, družbeni status, neposredno fizično 

okolje posameznika in materialne zmožnosti. Družina je osnovna celica družbe in najbolj vpliva na 

življenje posameznika. Le-ta z njo živi od rojstva in v njej preživlja čas največje ranljivosti in 

občutljivosti za zunanje vplive (prav tam). 

b) Mezo nivo 

Na ustvarjalnost koristno vpliva tudi stopnja izobrazbe, mentorji in šola, vendar le do določene 

meje, nato pa njen pomen vpade (prav tam). »Sveže, nove ideje pogosto ne izhajajo od specialistov, 

temveč od ljudi, ki so dejavni na nekem področju in se lotevajo dane problematike kot laiki, kot 

novinci« (Makarovič, 2003, str. 63).  

c) Makro nivo 

Vključuje pomen vpliva širše družbe, družbenih premikov, političnega in vojnega stanja na 

kreativnost (Makarovič, 2003). 

 Posameznik 

Pogoj za kreativnost so osebne dispozicije posameznika, ki se nato odvisno od notranje motivacije 

in zmožnosti, lahko izrazijo v kreativnih dejavnostih ali pa ne. Za umetniško kreativnost je 

pomembna posameznikova sposobnost za neposredne čutne zaznave (likovna, glasbena, verbalna 

kreativnost), motorične funkcije (plesna kreativnost), intristična motivacija (delavnost, vztrajnost, 

ambicioznost), inteligenca in emocije, ker je umetniško doživljanje neločljivo od emocij (prav tam). 

»Produkcija nečesa novega predpostavlja razumevanje obstoječega, zato si težko predstavljamo 

posameznika, ki bi bil samo kreativen, ne pa tudi inteligenten. Nasprotno, inteligentnost je 
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predpostavka kreativnosti. Drži pa seveda, da so lahko med visoko inteligentnimi ljudmi nekateri 

bolj, drugi pa manj kreativni« (Makarovič, 2003, str. 114). Trstenjak (1981, str. 64) je glede na 

raziskave o inteligenci povezal ugotovitve. Inteligenca je zmožnost posameznikovega prilagajanja 

novim nalogam in življenjskim okoliščinam; zmožnost spoznavanja, vzpostavljanja in uporabe 

odnosov med stvarmi; je razsodnost ali umska sila, s katero odpiramo in rešujemo probleme; 

sposobnost preoblikovanja življenjskih okoliščin in ustvarjanja novih del – zmožnost produktivnega 

ustvarjalnega mišljenja; je konstrukt onstran empirično dobljenih danosti. Na podlagi teh določil je 

možna vzpostavitev povezave med inteligenco in ustvarjalnostjo (prav tam). 

Raziskave (Makarovič, 2003) kažejo pozitivno povezavo tudi med ustvarjalnostjo in 

introvertiranostjo, ker so taki posamezniki bolj poglobljeni vase in nato v svojem delu lahko izrazijo 

svoja notranja občutja ter povezavo s psihoticizmom. S svojim norim obnašanjem lahko pridejo do 

genialnih odkritij in dosežkov. Seveda pa ta povezava ni absolutna (prav tam). 

 Proces 

Proces označuje akcijo, ki sproži delovanje kreativnosti ter prikazuje dogajanje v procesu (glej 

poglavje Elementi izvedbe dejavnosti – Proces) (prav tam).  

 Produkt 

Je izdelek, ki ga ustvarjalec uspe realizirati. Naj bo to npr. slika ali pesem, ki je pospravljena v 

domači omari, je to dokaz – produkt ustvarjalnega procesa. Produkte uvrščamo pod predmetno 

(tehnologija, znanost, filozofija in umetnost) in družbeno (ekonomija, etika, religija in politika) 

kreativnost (prav tam). 

 Priznanje 

Za vsakega izmed umetnikov ne vemo, koliko je produktov, ki so obtičali v njihovi domači omari. 

Zgodovina nam poroča le o tistih, ki so dobili neko priznanje, in sicer priznanje zastopnikov javnih 

institucij, pomembna pa je kvaliteta in količina del posameznega ustvarjalca. Šele takrat produkt 

postane javno znan. Priznanje je lahko v obliki teksta v enciklopediji, priročniku, knjigi, ulice ali 

mesta, ki nosi ime umetnika, spomenika, mednarodnih priznanj ipd. (prav tam). 

 Premiki 

Priznanje, ki ga dobi ustvarjalec, je le prva stopnica in spodbuda. Pomembnejši so družbeni 

premiki, gibanja in spremembe, na katere je imelo vpliv delo ustvarjalca. Po zaključku kreativnega 

procesa se glede na spremembe v družbi le-ta spet začne. Spremembe tvorijo novo kreativno okolje, 

ki ponuja nove možnosti in spodbude za nov začetek celotnega procesa (prav tam). 

 

Makarovič (2003) je s pomočjo teorije o šestih P utemeljil, da kreativnosti ne moremo raziskovati le 

iz enega vidika. Raziskovanje poteka v okviru psihologije, bioloških, socioloških in zgodovinskih 

vidikov ter fizičnega, družbenega in kulturnega okolja. Pravi, da jo lahko vsestransko preučujemo 

šele iz pogleda antropologije (prav tam). 
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4 UMETNOST IN USTVARJALNOST 
 

»Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. 

Omenjeni kompetenci sta ključni za uspešno delovanje posameznika in širše družbe v 21. stoletju 

...« (Breznik ur., 2013). Umetnost spada pod predmetno ustvarjalnost, ločimo pa glasbeno, plesno, 

dramsko in likovno ustvarjalnost. Pri vseh vrstah gre za improvizacijo in kakor pravi Š. Knoll 

(2011): »… to je umetnostno izražanje, ki ni vnaprej dano in znano, poraja se v trenutku dogajanja, 

izvajanja. V glasbi igramo na instrumente brez not, brez znane glasbe, sami igramo, kar nam 

spontano zazveni iz instrumentov ali glasu. V plesu plešemo, se gibamo brez plesnih korakov, brez 

določenega stila ali zvrsti plesa, ampak tako, kot si mi sami želimo. V drami igramo igro brez 

napisane vsebine, poiščemo izhodiščno idejo in igro postavimo in odigramo sami. V likovni 

improvizaciji rišemo, oblikujemo brez znanih načinov in postopkov, s svobodno izbiro materialov, 

tehnik likovnega izražanja in ustvarimo lasten izdelek. Vedno smo v poziciji ustvarjalca« (str. 19).  

4.1 GLASBA 

 

»Glasba zadovoljuje glede na svoje antropološko izhodišče človekovo potrebo po estetskem 

doživljanju, sprejemanju in izražanju. Ukvarjanje z glasbo spodbuja duševni in telesni razvoj, 

čustvovanje, smisel za lepoto in ustvarjalnost. Glasba kot umetnost in umetnostni predmet zajame 

posameznika celostno« (Sicherl - Kafol, 2001, str. 17). Glasba se pojavlja v vseh kulturah in v vseh 

časih, zato jo lahko označimo tudi kot kulturni fenomen. Vpliva na občutke, mišljenje ter delovanje 

človeka in spodbuja ustvarjalnost, samodisciplino, občutek za estetiko ter izražanje skozi umetnost. 

Preko glasbenega poučevanja otrok dopolnjuje svoje kulturno in socialno življenje (Štrukelj, 

2011a). Na podlagi učenja skozi in z glasbo pa človek razvije kompetence, ki pozitivno vplivajo na 

vseživljenjsko učenje (Sicherl - Kafol, 2015). 

4.1.1 GLASBA IN OTROK 

»Glasba je umetnost trajne vrednosti, ki pomembno sooblikuje družbeno-kulturni prostor. Dokazana 

je tudi njena pozitivna vloga pri spodbujanju otrokovega skladnega in uravnoteženega razvoja« 

(Borota, 2006, str. 13). 

Bolj zgodaj kot se začne glasbeno učenje, večji so učinki na razvoj možganov. Glasba spodbuja 

otrokovo domišljijo in ga popelje v nekaj novega in drugačnega, spodbuja tudi njegov čustven, 

socialni, duhovni, telesni in estetski razvoj (Borota, 2006; Sicherl - Kafol, 2001). Tovrstne izkušnje 

so za otroka prijetne, zato otroci stremijo k temu, da dogodek potovanja ponovno doživijo (večkrat 

poslušajo eno pesem). Ponavljanje izkušnje otroka pripelje do predvidljivosti, ki mu nudi varnost in 

ugodje ter s tem možnost poglobitve ter razširjanja doživljanja, odkrivanje novih zvokov ter 

razpoloženj in nove razsežnosti predstavljivosti (Borota, 2006). Glasba ima danes pomembno mesto 

v življenju otrok in mladostnikov. Nekateri otroci verjamejo tudi, da jim glasba pomaga reševati 

osebne težave (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). 

Gordon (1986, v Sicherl - Kafol, 2001) pravi, da ima otrok ob rojstvu na podlagi genskih zasnov 

definiran potencial glasbenih sposobnosti. Razvoj le-teh je nato odvisen od okolja. V spodbudnem 

okolju se sposobnosti razvijajo, v nespodbudnem pa zamirajo. Potrebno je tudi ločevanje med 

glasbenimi sposobnostmi in dosežki, ki se pojavijo kot rezultat glasbenega učenja in so z 

individualizacijo dostopni vsem otrokom (tudi tistim z manjšim glasbenim potencialom). Gordon 

(1986, prav tam) in Wing (1971, prav tam) se strinjata, da je glasbeni razvoj intenziven do 9. leta 

starosti, nato pa se ustali, zato je potrebno, da v tem obdobju odrašča v zvočno spodbudnem okolju 

(ustreznem in raznolikem). 
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»Za posamezno biološko starost otrok lahko opredelimo le okvirne značilnosti glasbenega razvoja, 

saj je le-ta odvisen od vpliva mnogih dejavnikov. Glasbeni razvoj presega ozke stopenjske okvire, 

ki do datuma natančno opredeljujejo razvojne zakonitosti. Rezultati raziskav glasbenega razvoja za 

posamezno starostno obdobje se pogosto izključujejo. Togost stopenjske teorije Piagetovega tipa je 

tudi na tem področju doživela že veliko kritik« (Sicherl - Kafol, 2001, str. 83). Prilagam sliko 

Shuter-Dysona in Gabriela (1981, v Sicherl-Kafol, 2001) kot okvir glasbenega razvoja. 

 

Slika 2: Pregled razvoja glasbenih sposobnosti (Sicherl - Kafol, 2001, str. 84) 

B. Borota (2006) pravi, da sta pozitivna čustvena klima in okolje pomembna dejavnika za otroka, 

ker mu nudita ljubezen, razumevanje, sprejemanje in varnost pri premagovanju novih ovir ter 

doseganju uspehov. Poleg okolja je za otrokov glasbeni razvoj pomemben še kontekst 

posameznika – ustvarjalca, poustvarjalca in uporabnika; dejavnosti – katerih produkt so glasbeni 

zvoki ali pa dosežki; in glasbe – dosežki, ki lahko ostanejo preprosti ali pa se razvijejo v umetnost 

(prav tam). 

4.1.2 VLOGA ODRASLEGA 

Odrasli moramo vzpostaviti ravnovesje med vsemi omenjenimi konteksti, na našo uspešnost pa 

vplivajo tudi naše osebnostne lastnosti, strokovno-didaktično znanje in spretnost (Sicherl - Kafol, 

2015). Naša pričakovanja morajo biti realna in zavedati se moramo, da se bo na načrtovane 

aktivnosti vsak otrok odzval drugače. Nismo le v vlogi izvajalca aktivnosti, temveč tudi načrtovalci 

in organizatorji dejavnosti. Za uspešno izvedbo glasbenih dejavnosti je pomemben naš interes in 

motivacija (Borota, 2006). Načrtovanje, izvajanje in vrednotenje naj bo strokovno, avtonomno ter 

fleksibilno in procesno-razvojno naravnano. Vsebuje naj cilje glasbenih dejavnosti, različne 

metode, vsebine in oblike učenja in poučevanja (Štrukelj ur., 2011a). 

Pomembno je, da je odrasli glasbeno razvit, ustvarjalen, občutljiv za estetske vrednote, pozna 

stopnje otrokovega razvoja, je strokoven pri izvedbi metod poučevanja in poznavanju kriterijev za 

izbiranje vsebin, načrtuje cilje na vseh treh področjih otrokovega razvoja in oblikuje merila 
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vrednotenja (Sicherl - Kafol, 2001, str. 141). Od nas je odvisno, kako bomo določeno vsebino 

predstavili in približali otrokom, ker estetsko oblikovanje poteka že od predstavitve dalje. Besedilo 

na primer doživeto deklamiramo, interpretiramo, podkrepimo z zgodbo, pogovorom, sliko ali 

zvočnim posnetkom, da otroke motiviramo za izvedbo dejavnosti (Oblak, 2001). 

4.1.3 GLASBENE DEJAVNOSTI 

Temelj izvedbe glasbenih dejavnosti je načrtovanje, ki zajema cilje, vsebine, metode in 

ovrednotenje. Pri načrtovanju in izvajanju glasbenih dejavnosti moramo upoštevati 4 elemente, ki 

jih opisuje B. Borota (2006) (prav tam): 

1. Otrok je individuum, kar je treba upoštevati pri načrtovanju dejavnosti, da so le-te 

prilagojene njegovim razvojnim značilnostim in kulturnemu okolju. 

2. S pomočjo glasbenih dejavnosti otrok pridobiva izkušnje ter znanje in preko njih razvija 

spretnosti in sposobnosti. B. Oblak (2001) in B. Sicherl - Kafol (2001) glasbeno dejavnost in 

celostno glasbeno vzgojo opredeljujeta v kontekstu glasbenega izvajanja, ustvarjanja in 

poslušanja. Pomembno je tudi učiteljevo načrtovanje dejavnosti, njegovo usmerjanje pri 

izvedbi in na ustvarjalnosti kot metodi dela. 

3. Glasba ima svoj jezik in simbolni sistem, ki ga moramo poznati, če jo želimo razumeti in 

glasbeno ustvarjati.  

4. Otrok glasbo spoznava v različnih učnih okoljih, v vsakem izmed njih pa vzpostavlja odnose 

z vpletenimi ljudmi, predmeti in glasbo, ki vplivajo na kvaliteto le-tega. 

Glasbeno poučevanje bo uspešno, če ga bomo načrtovali in izvajali celostno, dejavno in ustvarjalno 

ter povezovali vse glasbene dejavnosti. Tako bomo pri otrocih dosegli cilje na čustveno-socialnem, 

gibalnem in spoznavnem področju (Štrukelj ur., 2011a). 

Načrtovanje dejavnosti zahteva našo ustvarjalnost in postopnost. Pri učenju pesmi na primer se 

postopnost kaže pri uvajanju umetniških vsebin. Pesem je sestavljena iz besedne in glasbene 

vsebine, ki jo otrok najprej doživi celostno, nato pa mu predstavimo tudi vsako posebej, da razume 

njuno samostojnost in harmonijo. Končni cilj je estetsko izoblikovana pesem z vsemi elementi 

interpretacije (dinamika, tempo, fraziranje, dikcija in artikulacija). Enaki končni cilj imamo tudi pri 

igranju na glasbila. Pozorni smo na kakovost zvoka, izbor glasbil in dinamiko. Pri poslušanju smo 

pozorni, da je le-to načrtno in sistematično (Oblak, 2001). 

 

Vrste dejavnosti 

Dejavnosti se glede na starost in razvojno stopnjo otrok ponavljajo, spreminjajo in poglabljajo na 

podlagi zahtevnosti, otroci pa preko njih razvijajo glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja 

(Oblak, 2001).  

I. Izvajanje 

Preko tovrstnih dejavnosti razvijamo prvinske glasbene sposobnosti (ritmična izreka, melodični 

posluh, pevsko in instrumentalno tehniko), glasbene predstave, pozitivna čustva do glasbe, glasbene 

vrednote, estetsko in doživeto izvajanje in interes za glasbene dejavnosti (Sicherl - Kafol, 2015).  

 Petje: lahko poteka ob vokalni in instrumentalni spremljavi ali ob plesu in gibanju. 

Pomembno je, da je le-to ustrezno glasovnemu razvoju in pevski zmogljivosti učencev ter da 

izbira vsebin sledi načelu individualizacije in diferenciacije. Del petja so tudi didaktične 

igre, ki spontano razvijajo, poglobijo in utrdijo pevske spretnosti in sposobnosti (melodični 

odmev, igra pevskega dihanja in izreke glasov) (Oblak, 2001). Preko pevskih dejavnosti 

otroci razvijajo ritmični in melodični posluh, ki sta temeljni glasbeni sposobnosti (Sicherl - 

Kafol, 2001). Z njim spodbujamo glasbeni razvoj, poglabljamo izkušnje ter doživetja in 
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ohranjanje interesa za glasbo. Temeljna metoda je imitacija, ki jo izvajamo kot pripevanje 

oziroma posnemanje glasbenih fraz (Štrukelj ur., 2011a). 

 Ritmična izreka: poteka ob spremljavi glasbil ali ob gibanju in razvija ritmični posluh 

otrok (Oblak, 2001). Pomembna je raznovrstnost in zanimivost izbire ritmičnih besedil: 

izštevank, pregovorov, ugank, ritmičnih zaporedij zlogov ipd. Uvajamo jo z metodo 

odmeva, ritem pa lahko izrazimo z gibanjem, korakanjem, nadgradimo z igro na glasbila 

ipd. (Štrukelj ur., 2011a). 

 Instrumentalna igra: poteka v spremljavi petja in ritmične izreke ali samostojno. Igramo 

lahko na lastna glasbila (telo), improvizirana zvočila (izdelana iz materialov iz okolja), 

otroška ljudska glasbila (naša glasbena dediščina), Orffova glasbila (ritmična in melodična 

tolkala). Tudi pri igranju na glasbila uporabljamo didaktične igre (prenos govornega ritma v 

igranega, ritmična uganka, ritmični odmev) (Oblak, 2001). Otroke najprej seznanimo z 

novimi glasbili tako, da nanj zaigramo in uvedemo zvok. To jih bo motiviralo in v njih 

vzbudilo radovednost za raziskovanje glasbila (Štrukelj ur., 2011a). 

 Gibalno izražanje (Sicherl - Kafol, 2015): poteka kot gibalno-plesno izražanje doživetij in 

zaznave glasbenih elementov glede na poslušano glasbo. Vključuje tudi rajalne igre, 

slovenske ljudske plese in značilne plese drugih kultur (Štrukelj ur., 2011a). 

II. Ustvarjanje 

Otroci izrazijo lastno doživljanje glasbenega dela in hkrati razvijajo kritičen odnos do glasbe, 

glasbeno mišljenje, ustvarjalen odnos do glasbe ter izrazne in oblikovne glasbene prvine. Če 

dejavnosti načrtujemo kvalitetno in ustvarimo pozitivno učno okolje, lahko razvijamo in ohranjamo 

otrokovo ustvarjalnost (Sicherl - Kafol, 2015; Sicherl - Kafol, 2001).  

 Poustvarjanje: otrok posnema odraslega in se postopoma samostojno izraža (določi izraz, 

hitrost, glasnost ipd.) (Oblak, 2001).  

 Izmišljanje in oblikovanje glasbenih vsebin: otroci si lahko izmišljajo pevske vsebine 

(pevsko izmišljanje, dopolnjevanje glasbenih vsebin ter glasbena vprašanja in odgovori), 

zvočne slike (lahko tudi zvočne zgodbe, ki jih prevedejo v zvočni jezik glede na dano 

vsebino – slika, besede ipd.) ali oblikujejo spremljave (prav tam). 

 Ustvarjanje ob glasbi: medpredmetno povezovanje z raznolikimi izraznimi možnostmi 

(gibalno-plesno izražanje, likovno izražanje in besedno izražanje) (prav tam). 

III. Poslušanje 

Preko glasbenih dejavnosti poslušanja razvijamo ustvarjalno komunikacijo z glasbenim delom, 

prepoznavanje njegovih značilnosti, glasbeni spomin, doživljanje in vrednotenje glasbe (Sicherl - 

Kafol, 2015). Zaradi prenasičenosti okolja s ceneno glasbo je zelo pomembna ustrezna izbira vsebin 

in zvočnih primerov (Sicherl - Kafol, 2001). Potrebno je, da tovrstne dejavnosti načrtujemo v 

primernem mirnem okolju, ki bo otrokom omogočilo zbrano poslušanje. Načrtovati moramo vse 

faze poslušanja: začetno motivacijo, večkratno poslušanje in povratno informacijo (izražanje 

doživetij in vrednotenje glasbe) (Štrukelj ur., 2011a). 

 Zbrano in pozorno poslušanje: pomembna je pozornost otrok, zato glede na njihove 

značilnosti izbiramo dolžino glasbenih vsebin. Na njihovo pozornost vpliva tudi motivacija, 

interesi, počutje, sproščenost in okolje (Oblak, 2001). 

 Doživljajsko poslušanje: delo, ki ga predstavimo otrokom, moramo dobro poznati in izbor 

prilagoditi značilnostim glasbenega doživljanja otrok. Izbiramo programsko in absolutno 

glasbo, ki pri otrocih spodbudi čustva, ki jih nato lahko izražajo preko drugih zvrsti 

umetnosti (prav tam). 
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 Doživljajsko – analitično poslušanje: je vodeni proces, ki učence navaja na sprejemanje 

glasbenih del. Otroci se v procesu naučijo analize glasbenih vsebin in njihovih doživetij ob 

poslušanju (prav tam). 

V učnem načrtu za osnovnošolsko glasbeno vzgojo so opredeljeni splošni in operativni cilji 

(specifični glede na vsebino in področje glasbenih dejavnosti), na podlagi katerih lahko načrtujemo 

tudi glasbene dejavnosti v počitniškem varstvu. 

 

Splošni cilji (Štrukelj ur., 2011a, str. 5): 

 Spodbujanje glasbenega doživljanja in izražanja z glasbenimi dejavnostmi. 

 Vzbujanje radovednosti, interesa in aktivnega odnosa do glasbe. 

 Oblikovanje pozitivnega odnosa do glasbene dediščine. 

 Razvijanje občutljivosti in strpnosti do različnih glasbenih kultur. 

 Spodbujanje kritične presoje, estetskega razvoja in vrednotenja glasbe. 

 Vzgajanje za ustvarjanje in ohranjanje zdravega zvočnega okolja. 

 Razvijanje glasbenih sposobnosti in spretnosti z aktivnimi oblikami in metodami dela. 

 Gibalno-rajalno, plesno, likovno in besedno izražanje glasbenih doživetij in predstav. 

 Ozaveščanje o glasbenem delovanju in trajnostnem razvoju. 

 Spoznavanje učinka in uporabnost sprostitvenih glasbenih tehnik. 

 Razvijanje čustvene inteligence kot temeljnega pogoja za učenje in čustveno-socialno 

zrelost. 

 

Operativni cilji (izbranih le nekaj za prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, primernih za 

izvedbo v počitniških varstvih) (Štrukelj ur., 2011a, str. 6–9): 

 IZVAJANJE 

* V skupini in samostojno, sproščeno in doživeto pojejo otroške, ljudske in umetne pesmi. 

* Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega.  

* Doživeto pojejo, upoštevajo glasno, tiho in počasnejše, hitrejše izvajanje.  

* Ob petju doživljajo, spoznavajo in poglabljajo prvine estetskega oblikovanja pesmi.  

* Širijo glasovni obseg, izboljšujejo tehniko petja in intonacijo.  

* Ritmično izrekajo otroška besedila, izštevanke in uganke.  

* Z glasom in glasbili izvajajo preproste ritmične in melodične vzorce ter poglabljajo glasbeni 

spomin.  

* Spremljajo petje in izreko z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in Orffovimi glasbili. 

* Raziskujejo zvočne možnosti lastnega glasu in telesa ter načine igranja na zvočila in glasbila.  

* Izvajajo instrumentalne spremljave in razvijajo občutljivost za kombinacije zvočnih barv, 

sozvočja in ritma. 

* Ob petju, ritmični izreki in/ali poslušanju glasbe se gibajo.  

* Razvijajo zvočno senzibilnost.  
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* Sodelujejo pri ustvarjanju in izvedbi glasbene pravljice. 

* Z inštrumenti (lastnimi, improviziranimi, Orffovimi in ljudskimi) spremljajo petje in ritmično 

izreko besedil. 

 USTVARJANJE  

* Z zvoki posnemajo stvari, živali, jezike oz. dogajanja v svojem ožjem in širšem okolju ter v 

naravi.  

* Poustvarjajo pesmi, besedila in instrumentalne spremljave. 

* Ustvarjajo spremljave in zvočne slike. 

* Oblikujejo lastne glasbene zamisli: dopolnjujejo ritmične in melodične vzorce ter glasbena 

vprašanja in odgovore, melodije na dano besedilo in obratno. 

* Izmišljajo si slikovne znake, glasbene simbole, jih razvrščajo in urejajo v glasbeni slikovni zapis 

zvočnih dogodkov (npr. za oblikovne dele, za posamezne elemente zvoka: barvo, jakost, trajanje in 

višino). 

* Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v likovni, besedni in 

gibalni komunikaciji.  

* Z gibanjem izražajo zvočna doživetja ter glasbene predstave o tonskih trajanjih in višinah, jakosti 

in barvi tona ter oblikovnih delih.  

* Z inštrumenti dopolnjujejo in ustvarjajo različne glasbene vsebine. 

* Gibalno-plesno, likovno in besedno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave. 

* Izkazujejo osebno angažiranost za glasbo ter glasbeno izražanje. 

 POSLUŠANJE 

* Poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in glasbenih primerih. 

* Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave s programsko in absolutno vsebino. 

* Ob poslušanju vokalne in instrumentalne glasbe poglabljajo koncentracijo, zbranost in pozornost 

ter razvijajo slušno zaznavo in zvočno senzibilnost. 

* Navajajo se na pozorno poslušanje. 

* Ob poslušanju glasbene pravljice poglabljajo sposobnost doživljanja ob glasbi. 

* Poslušajo glasbo ter izražajo svoja doživetja in zaznave glasbenih elementov gibalno-plesno, 

likovno ali besedno.  

 

Oblike dela 

V dejavnosti vpeljujemo metodo skupinskega dela, ki v otrocih vzbudi nova in drugačna doživetja, 

za urjenje pa uvedemo tudi individualno delo (Sicherl - Kafol, 2001). Med izvedbo dejavnosti 

uporabljamo čim manj besed; le-te nadomestimo s kretnjami, da se otrok lahko resnično posveti le 

poslušanju glasbe (Borota, 2006). 

Metode 

 Metoda posnemanja ali imitacije: otroci poslušajo petje in po svojih zmožnostih 

pripevajo, dokler ne obvladajo pesmi. Umetniški vsebini (besedilo in melodijo) lahko glede 

na zahtevnost posredujemo ločeno ali pa istočasno (Oblak, 2001). 
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 Metoda slikovnega zapisa: otroci na podlagi slikovnega zapisa vizualizirajo potek 

melodije, višino, glasnost, trajanje ipd. Zapis vsebuje simbole, ki so jim blizu in običajno 

izhajajo iz vsebine pesmi (prav tam). 

 Metoda demonstracije: odrasli otrokom demonstrira (npr. ritmično izreko, igranje na 

glasbila ipd.), otroci pa na podlagi opazovanja zaznajo in povzamejo demonstrirano. Na 

podlagi demonstracije otroci bolje razumejo prikazano in si zato tudi lažje zapomnijo. 

Metode navaja tudi B. Sicherl - Kafol (2001) in jih razvršča pod metode izvajanja, poslušanja in 

ustvarjanja. 
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Slika 3: Metode (Sicherl - Kafol, 2001, str. 125–126) 
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4.2 PLESNA VZGOJA IN USTVARJALNI GIB 

 

»Plesna vzgoja je v najširšem pomenu vzgajanje s plesom. To je področje estetske, umetnostne in 

kulturne vzgoje. S spodbujanjem ustvarjalnega mišljenja prispeva k razvoju celostne osebnosti« 

(Kroflič in Gobec, 1995, str. 13). Ples je eden izmed priljubljenih načinov, s katerim lahko skrbimo 

za svoje telo. Šele ko telo obvladamo, lahko z njim izražamo čustva, stanja, dogodke in zgodbe. 

Pomembno je, da otrok ob prvem spoznanju s plesom le-tega vzljubi, ga raziskuje, občuti prijetne 

občutke in potrditev. Preko kakovostnega vodenja in prenosa gibalnih elementov bodo otroci razvili 

umetniški izraz, preko katerega bodo plesno tehniko obogatili s čustvi in ji dodali sporočilno 

vrednost. V obdobju otrokovega razvoja ples povezuje fizične, estetske, intelektualne in socialne 

vrednote (2011, v Kovač Valdes, 2017). 

»Metoda ustvarjalnega giba, je način dela, pri katerem otroci z gibanjem izražajo, oblikujejo in 

ustvarjajo različne učno-vzgojne vsebine« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 98). Veliko otrok raste v 

mišljenju, da ples vsebuje različne korake in kombinacije le-teh, ki se jih je potrebno naučiti. 

Pomembno je, da jim pokažemo, da lahko gib raziskujejo na drugačen način, kot nadgradnjo 

osnovne fizične aktivnosti in umetniško izražanje (2011, v Kovač Valdes, 2017).  

4.2.1 PLESNA VZGOJA, USTVARJALNI GIB IN OTROK 

Otrok preko ustvarjalnega giba zadovolji svoje temeljne potrebe, ki so ljubezen, moč, svoboda in 

zabava. Je oblika dela, kjer otrok preko zabave in igre sproščeno ustvarja. Počuti se sprejetega in 

varnega, navezuje nova prijateljstva, sodeluje z otroki ter učiteljem in ima občutek pripadnosti. Je 

pomemben člen pri ustvarjanju plesno-gibalnega dela in se zato počuti pomembnega v skupini ter v 

središču pozornosti, včasih pa se preizkusi tudi kot vodja ustvarjanja. Ustvarjalni gib spodbuja 

svobodo gibanja in ustvarjanja. Otrok ne omejujemo, temveč spodbujamo njihovo neodvisnost in 

samostojnost, da lahko na podlagi svojega mišljenja ustvarjajo (Geršak, 2006). 

Ples ima pozitiven vpliv na otrokovo samopodobo, samozavest, samozavedanje, motivacijo, telesni 

in gibalni razvoj, motorične sposobnosti, intelektualno in čustveno rast ter ravnovesje, divergentno 

mišljenje, pomnjenje, skupinsko dinamiko, medosebne odnose, strpnost, sprostitev, domišljijo, 

predstavno mišljenje in ustvarjalnost. Preko plesa otroci razvijajo motoriko, koordinacijo, 

ravnotežje, hitrost, moč, prožnost, natančnost, vzdržljivost in orientacijo v času in prostoru. Ta 

razvoj pripomore, da otroci svoje telo spremenijo v plesni instrument, preko katerega se nato 

gibalno izražajo in ustvarjajo, hkrati pa pomaga tudi pri pravilnem telesnem razvoju otroka (Geršak, 

2006; Kroflič, 1999; Kroflič in Gobec, 1995). 

Med enako starimi otroki bomo opazili individualne razlike, ker se vsak otrok psihofizično razvija v 

svojem tempu. Ob vstopu v osnovno šolo in ob vstopu v počitniško varstvo (6–7 let) otroci kažejo 

naslednje gibalno izražanje in oblikovanje (Kroflič in Gobec, 1995, str. 22): 

 razčlenjeno gibanje, obvladovanje različnih gibov istočasno in zaporedno; 

 oblikovanje prostora skupinsko in individualno, v ravnini, krožni liniji, različnih smereh; 

 povzemanje gibanja in oblik v vsakdanjem življenju in naravi; 

 povzemanje gibalnih motivov odraslih ali otrok ob poljubni tematiki ali brez nje; 

 sledenje in doživljanje ritma ter glasbe in izražanje le-tega z gibom; 

 ustvarjanje lastnih ritmov v gibanju in gibalnih motivov ob spodbudi; 

 vživljanje v spodbude in izražanje z lastnim gibalnim načinom. 

Otroci preko plesa urijo gibalni spomin, ritmični posluh in muzikalnost. Gib je izrazno sredstvo, 

preko katerega otroci lahko svoja čustva, ki jih ne znajo ubesediti, kažejo preko govorice telesa. 
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Izražajo tudi svoja doživetja, počutje in mišljenje. Plesno ustvarjanje sprošča njihovo domišljijo, 

krepi iniciativnost ter inovativnost in otroke popelje do umetniškega doživljanja, izražanja in 

svobode (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). 

V zgodnjem šolskem obdobju imajo otroci veliko prekomerne energije, ki jo lahko pozitivno 

porabijo preko ustvarjalnega giba, plesa in igre. Pri tovrstnih dejavnostih vključijo sluh, vid, govor 

in telesno aktivnost ter tako zadostijo svoji potrebi po razgibanosti učnega procesa. Hkrati gibanje 

lahko izkoristimo tudi kot sproščanje za njihove mišične in duševne napetosti preko umirjanja, 

sprostitvenih in meditativnih tehnik. To jim pomaga pri občutenju svojega telesa, doživljanju 

samega sebe, duševnem sproščanju, odpravljanju stresa in izžarevanju miru. Otroci se preko plesa 

in ustvarjalnega giba učijo tudi medsebojnega sodelovanja, razvijajo pozitivne odnose v skupini in 

sodelovalno učenje, rešujejo skupinske probleme in razvijajo vrednote prijateljstva, različnosti in 

strpnosti. Otrok razvija tudi gledališki čut, ker se preizkuša v vlogi ustvarjalca in gledalca (prav 

tam). 

4.2.2 VLOGA ODRASLEGA 

Odrasli, ki je vodja dejavnosti, bo le-te izvajal bolje, če bo metodično in teoretično usposobljen, 

hkrati pa mora biti ustvarjalen. Povezovati mora področje kulture, umetnosti in estetike. Potrebno je 

razumevanje in spoštovanje otrokovih psihofizičnih značilnosti, razvitosti, osebnosti in družinskega 

okolja, da lahko preko dejavnosti načrtno spodbudimo njihovo ustvarjalno mišljenje, intelektualni, 

socialni in emocionalni razvoj. Na ta način lahko odrasli prispeva k razvoju otrokove celostne 

osebnosti (Kroflič, 1992; Kroflič in Gobec, 1995).  

Pri načrtovanju dejavnosti se ravnamo po najrazvitejšem otroku v skupini in glede na to zastavimo 

nekoliko zahtevnejše cilje. To bo delovalo spodbudno za vse otroke, ker ne bomo podcenjevali 

njihovih gibalnih in intelektualnih sposobnosti. Pomemben je tudi primeren pristop do izvedbe 

dejavnosti. Takrat se moramo zavedati, da ne bodo vsi otroci uresničili zastavljenih ciljev, zato 

moramo upoštevati načelo individualizacije in diferenciacije. Avtoritativni vodja ne bo uspešen pri 

spodbujanju ustvarjalnosti – taka vloga vodje je neustrezna, prav tako pa ne bo zadosti, če se vodja 

odmakne in prepusti dejavnost spontanosti. Ima vlogo organizatorja, usmerjevalca aktivnosti in 

otrokom po potrebi nudi pomoč (prav tam). 

4.2.3 PLESNE DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI USTVARJALNEGA GIBA 

B. Kroflič (1999, str. 12) pravi, da preko ustvarjalnega giba v proces poučevanja vpeljemo celosten 

pristop, povežemo telesno z duševnim in lažje uresničujemo značilnosti sodobnega pouka (prav 

tam): 

 celovit proces doživljanja, gibanja, spoznavanja; 

 proces aktiviranja telesnih, čustvenih, razumskih in duhovnih zmožnosti učenca; 

 proces razvijanja ustvarjalnega mišljenja, problemskega učenja in inovativnega učenja; 

 proces oblikovanja ustvarjalnih stališč; 

 proces komunikacije: besedne in nebesedne, vertikalne in horizontalne, enosmerne in 

dvosmerne, dialoške vzgoje, empatije, senzibilizacije skozi različne oddajnike in 

sprejemnike (vizualne, slušne, kinestetične); 

 proces kooperativnega učenja, skupinskega ustvarjanja, timskega dela; 

 proces zadovoljevanja osnovnih duševnih potreb po moči, zabavi, svobodi, ljubezni; 

 proces zadovoljevanja potrebe po igri in učenja skozi igro; 

 proces ekološke vzgoje v najširšem smislu z večanjem občutljivosti in strpnosti do okolja, 

nežive, žive narave, sočloveka in soljudi. 
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Otroci z metodo ustvarjalnega giba preko gibanja razvijajo tudi posluh, umske sposobnosti, 

čustveno in telesno sproščanje, uveljavljanje v skupini ter kot posamezniki in učenje. Dejavnosti, ki 

vključujejo ustvarjalni gib in ples pripomorejo k večji motiviranosti otrok, so spodbuda 

ustvarjalnega mišljenja in sprostitvena tehnika. Imajo trajnostne učinke na ustvarjalnost otrok, 

izvirnost, prožnost mišljenja in gibalno ter socialno sproščenost. Potekajo skozi igro in so tako 

primerne za vse starosti otrok. Mlajši (predšolski) otroci potrebujejo več konkretnih spodbud in 

vsebin za izražanje z gibom, starejši otroci – mladostniki, pa črpajo navdih iz vsakdanjih doživetij 

(okolje, narava, umetniške teme) (Kroflič in Gobec, 1995). 

»Ples je tista umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno 

aktivnostjo in ustvarjajo kot posamezniki in v skupini« (Neubauer, 2004). 

Pomembno je, da gibalne dejavnosti niso vezane na določena pravila, temveč potekajo odprto in 

dopuščajo različne poti plesnega izražanja, v katerih plesalec samostojno ustvarja, se naravno giblje 

in individualno izraža z gibanjem. Kljub samostojnosti otroci niso prepuščeni sami sebi, ker morajo 

rešiti zastavljeno nalogo. Formalne oblike plesa (klasični balet, ljudski plesi, družabni ples ipd.), ki 

imajo že začrtano svojo tradicionalno obliko, ne zadoščajo ciljem spodbujanja ustvarjalnosti, 

temveč ukalupljajo gibanje in mišljenje, zato pri načrtovanju dejavnosti sledimo sodobnim plesnim 

umetnostim 20. stoletja. Dopustiti jim moramo, da samostojno razvijajo gibalno ustvarjalnost in 

poiščejo svoj gibni izraz, ki prispeva tudi k razvoju ustvarjalnega mišljenja (Kroflič in Gobec, 

1995). 

V priročniku za Kulturno umetnostno vzgojo (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011, str. 257) 

so opredelili faze ustvarjalnega procesa v plesu, ni pa nujno, da le-te potekajo v enakem vrstnem 

redu in da vključujejo vse faze (prav tam): 

 ideja, tema – sporočilo, kaj s koreografijo raziskujemo; 

 iskanje gibalnega materiala – improvizacija, iskanje gibov, dinamike, odnosov, 

kontrastov, asociacij, akcij v prostoru in času; 

 kompozicija – selekcioniranje in obdelava gibalnega materiala; 

 izbira drugih elementov – glasba, kostumografija, rekviziti in scenografija; 

 raziskovanje, prepletanje, odločitve – miselni procesi, premišljenost in gibalni material, ki 

se odvija v ustvarjalnem procesu; 

 utrjevanje, tehnično piljenje in nadgrajevanje z izrazom – ponavljanje končne postavitve 

koreografije pomaga pri kakovosti izvedbe in interpretacije ter suverenosti izvajalcev; 

 analiza – kritično ovrednotenje dela in možne spremembe; 

 uprizoritev – povratna informacija gledalcev glede na odziv do izdelka; 

 refleksija – samorefleksija. 

»Razvijanje občutljivosti za gibanje in oblike v okolju in s tem spodbujanje interesa za spoznavanje 

okolja je smoter plesne in intelektualne vzgoje« (Kroflič in Gobec, 1995, str. 14). 
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Gibalno gradivo 

A. Gjud in B. Kroflič (1990/91/92, v Kroflič in Gobec, 1995) sta opredelili gibalno gradivo, sistem, 

na podlagi katerega lahko načrtno in sistematično načrtujemo dejavnosti na področju plesne vzgoje 

in ustvarjalnega giba. Le-ta zajema (prav tam): 

 Telesno aktivnost: spontano in neorganizirano gibanje usmerimo v organizirano, preko 

katerega spodbujamo razvoj telesa, gibalnih sposobnosti, gibljivost, orientacijo v prostoru, 

koordinacijo, mišično kontrolo in kondicijo. 

 Oblikovanje gibanja: gibanje formiramo v gibalne motive in mu dodamo dinamične 

kvalitete (moč, ritem, hitrost ...). Gibalni motivi običajno izhajajo iz raznolikih vsebinskih 

motivov. 

 Oblikovanje prostora: gibanje se vedno odvija v prostoru, poteka pa lahko na mestu, v 

različnih linijah (okrogla, ravna), smereh (naprej, nazaj, diagonalno, v stran), nivojih (nizek, 

srednji, visok), skozi prostor ... Trudimo se, da prostor uporabljamo zavestno in tudi pri 

oblikovanju prostora izhajamo iz vsebinskega motiva. 

 Dinamične kvalitete: gibanje dobi raznolikost, sporočilo in izraznost. Dinamične kvalitete 

so moč, hitrost, poudarek, ritem, mimika, naraščanje, popuščanje itd., ki gib preobrazijo v 

mehek, trd, hiter, počasen, sunkovit ... Izhajamo lahko iz vsebinskega motiva, glasbe ali 

čustvenega izražanja. 

 Odnosi v gibanju: gibanje ustvarja tudi odnose do svojega telesa, vključenih v skupino, 

skupine do posameznika in obratno, med različnimi skupinami ... 

 Izraz, sporočilo: gibanje lahko izrazi čustva, fiziološko napetost, nebesedno komunikacijo, 

sporočilo gledalcu ... 

Pozorni moramo biti, da pri načrtovanju dejavnosti vključujemo vse elemente plesa in smo pozorni 

na moško (energično, dinamično, ostro) in žensko (nežno, mehko) gibanje. Za višjo motiviranost, 

sproščenost, spoznavanje novih oblik gibanj in plesno izraznost v dejavnosti vključujemo zunanje 

spodbude (pripomočki – trak, balon, obroč, kostum, maska, žoga, ruta; glasba ipd.) in notranje 

spodbude (domišljijske predstave – gibanje živali, ponazarjanje vsakodnevnih dejavnosti in 

doživetij, literatura, likovne spodbude, posnemanje okolja ipd.) (Geršak, 2006). V odnosu do 

spodbude otrok ustvarja nove plesne motive (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Slika 4: Elementi plesa (Geršak, 2006, str. 81) 
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V učnem načrtu za izbirni predmet plesne dejavnosti in za predmet športna vzgoja so opredeljeni 

splošni in operativni cilji, na podlagi katerih lahko načrtujemo delo tudi v počitniškem varstvu. 

 

Splošni cilji (Neubauer, 2004, str. 6–8): 

 Spoznavno področje: poznavanje umetnosti in njene zvrsti. 

 Telesno-gibalni cilji: s pomočjo plesa razvijamo otrokove celostne psihomotorične 

sposobnosti in spretnosti (občutek za disciplino, obvladovanje lastnega telesa, posameznih 

delov ter gibnih sposobnosti, ritma in prostora itd.). 

 Socialni cilji: otroci preko plesa navezujejo stike in se učijo pravilnega odnosa do drugih 

ljudi. Je sredstvo socializacije, razvijanja razumevanja, obzirnosti in strpnosti. Te cilje 

dosegamo preko skupinskih vaj ter plesov (pri katerih otroci svoje interese podredijo 

skupinskim) in parnih plesov. 

 Čustveni cilji: otroci razvijajo domišljijo, ustvarjalnost, poetičnost, duševne zmožnosti in 

veselje nad doživljanjem samega sebe ter obvladovanjem spretnosti.  

 Motivacijski cilji: vsak otrok se mora počutiti cenjenega (tako pri skupinskih in 

individualnih oblikah dela). Odrasli glede na osebne in gibalne sposobnosti posameznika 

otrokom nudi pomoč. 

 Estetski cilji: otroci preko plesnih dejavnosti razvijajo ustvarjalnost, umetniško izražanje, 

doživljanje in vrednotenje lepega. 

 

Operativni cilji (Kovač idr., 2011, str. 31): 

 Učenec se giblje na mestu in v prostoru v različnih smereh v enostavnem in sestavljenem 

ritmu. 

 Izvaja gibe ob raznovrstni glasbeni spremljavi. 

 Samostojno gibalno ustvarja na različne teme. 

 Učenec se ritmično giblje na mestu in v prostoru ob glasbeni spremljavi. 

 Ob spodbudah učitelja gibalno ustvarja na različne teme. 

 

Vrste dejavnosti 

Načrtujemo lahko različne dejavnosti, kot so ples in ponazarjanje (samostojno gibalno izražanje in 

ustvarjanje ob zunanji ali notranji spodbudi, ki ga časovno omejimo), plesna dramatizacija 

(samostojno in spontano gibalno izražanje glede na doživljanje zgodbe ali dogodka), ustvarjalne 

rajalne igre (izvajanje gibalnih motivov glede na petje, ritmično izreko ali izštevanko in ohranjanje 

ljudskega izročila, pomembne so za socializacijo) in didaktične igre (igre, ki imajo že določena 

pravila in preko njih razvijajo gibalne, psihomotorične, socialne in intelektualne sposobnosti). Z 

vsemi naštetimi dejavnostmi spodbujamo razvoj otrokovih lastnosti, socializacije, intelekta, 

individualnega izražanja, ustvarjanja, samopotrjevanja, uveljavljanja, občutek za ritem, posluh, 

prostorske predstave in gibalne sposobnosti (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Oblike dela 

Zavedati se moramo, da so tovrstne dejavnosti predvsem skupinske, zato je pomembno, da odrasli 

dobro pozna in upošteva načela skupinske dinamike (proces nastanka ter sprememb odnosov med 
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otroki v skupini; vzgojno in izobraževalno obliko dela v skupini). Otroci najbolje delujejo v 

majhnih skupinah 2–10 otrok (ne glede na starost), v katerih skupaj stremijo h končnemu cilju za 

rešitev naloge. Ker je skupina manjša, se lažje prilagajajo eden drugemu in zahtevam naloge, 

sodelujejo, razvijajo dialog, prevzamejo vodenje skupine, se upoštevajo ter dogovarjajo o rešitvah 

naloge, kontrolirajo vedenje in se podredijo zahtevam naloge oziroma vodje skupine. Na ta način se 

učijo skupinskega dela, ustvarjajo pozitivne medsebojne odnose in se preizkušajo v različnih 

vlogah. Dopustimo, da se otroci občasno sami razporedijo v skupine glede na njihove interese, 

večinoma pa jih razporedimo sami v heterogene skupine glede na značilnosti otrok. Skupinska 

oblika dela nam omogoča boljšo izrabo prostora, organizacijo dela in stik med otroci in odraslim. V 

plesni vzgoji lahko uporabimo tudi skupno obliko, pri kateri so v dejavnost vključeni vsi otroci. Le-

ta je pogosto neprimerna zaradi prevelikega števila otrok, prostorske stiske, možnih konfliktov, 

neupoštevanja načela individualizacije in interesov otrok. Možna pa je tudi uporaba individualne 

oblike, pri kateri otroci plešejo sami, improvizirajo, oblikujejo gibalne motive in imajo neposreden 

stik z odraslim, kar jim da občutek varnosti, samopotrditve in ugodja (prav tam). 

 

Metode 

S plesom vzgajamo preko posebnih metod, ki sta jih opredelili B. Kroflič in D. Gobec (1995). 

Izbiramo jih glede na zastavljeni cilj posamezne dejavnosti in zrelost otrok. Za otroke, starejše od 5 

let, ki so udeleženci organiziranega počitniškega varstva, so primerne vse spodaj naštete metode, ki 

jih med seboj enakovredno kombiniramo (prav tam): 

 Metoda vodenja: z besedo ali gibanjem otroke usmerjamo v gibanje. Le-to lahko 

povzemajo (se vanj vživijo in z njim izrazijo) ali posnemajo (gibajo se brez zavzetosti in 

doživljanja). Otroci bogatijo svoj gibalni zaklad, ki ga lahko kasneje izražajo pri 

improvizaciji v novi kvaliteti. 

 Metoda improvizacije: preko spodbude ali teme otroke usmerimo h gibalnemu ustvarjanju 

in izmišljanju gibanja. Otroci razvijajo izvirnost, ustvarjalnost in osebnostne lastnosti. 

Pomembno pa je, da ne ostajamo le pri tej metodi, ker otroci na ta način ostajajo v svojih 

gibalnih vzorcih in ne morejo nabirati novih gibalnih idej in sposobnosti (opazovanje, 

natančnost, koordinacija telesa in mišic, pozornost). 

 Metoda od vodenja k improvizaciji: kombiniramo in prehajamo od vodenja (z lastnim 

gibanjem) do improvizacije (iskanje novih gibalnih motivov). Posredujemo jim gibalne 

motive, ki jih nato v skupini ali individualno razvijajo naprej. 

 Metoda od improvizacije k vodenju: kombiniramo in prehajamo od improvizacije (lastni 

gibalni motivi) do vodenja (otroci lahko povzamejo naše gibanje, ki smo ga ustvarili ali pa 

mi in ostali otroci povzamemo njihovega). 

4.3 KREATIVNA DRAMA 

 

»Kreativna drama je improvizacijska, osredotočena na proces, ne ekshibicijska oblika drame, v 

kateri so sodelujoči vodeni k domišljiji in igri vlog. Proces v kreativni drami je dinamičen. Vodja 

vodi učence k raziskovanju, razvoju, samoizražanju in k posredovanju idej, konceptov in čustev 

skozi dramske uprizoritve. /.../ Poglavitni namen kreativne drame je spodbujati osebni razvoj in 

pospešiti učenje sodelujočih, bolj kot razvijanje prihodnjih igralcev« (Siks, 1981, v Maček, 2011, 

str. 19). Preko gledališča najbolj svobodno spodbujamo otrokovo ustvarjalnost, ker le-to nima meja. 

Preko gledališke vzgoje otroci lahko izrazijo svoja občutja, misli in odnose do ljudi in okolja. 

Združuje pantomimo, mimiko, gib, lutko, masko, besedno ustvarjanje, glasbo in druga področja 

umetnosti (Korošec, 2002, v Maček, 2011). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

29 

4.3.1 KREATIVNA DRAMA IN OTROK 

Preko kreativne drame poteka poučevanje in učenje, umetniško izražanje in samoizražanje ter 

socializacija. Otroke motivira za učenje o umetnosti gledališča preko različnih izraznih sredstev: 

lutka, pantomima, mimika, gibanje in ples, glasba, likovno ustvarjanje ipd. Cilj kreativne drame je 

otrokom oblikovati izkušnje, preko katerih se naučijo razumeti medčloveške odnose, vživljanja v 

življenje drugih in drugačnih rešitev in odzivov na dogodke (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 

2011). Na podlagi dramske igre otroci motivirano utrjujejo gibalno improvizacijo, razvijajo 

zmožnost upodabljanja značajev in dramskih improvizacij (Törnar, 2008). 

Gardnerjeva (1993) teorija o več inteligencah obravnava tudi vlogo igralca. Le-ta v dramskih 

dejavnostih potrebuje več razvitih inteligenc: telesno-gibalno (izražanje z gesto, gibanjem in 

mimiko), interpersonalno in intrapersonalno osebno inteligenco (razvoj notranjih vidikov osebnosti 

in zunanjih, ki so usmerjene k drugim ljudem), jezikovno (uporaba besed), pogosto pa tudi glasbeno 

(prav tam). 

Dramsko dogajanje od otrok zahteva organizacijo in orientacijo v prostoru. Vključuje njihovo 

izražanje (telesno in besedno), skupinsko delo in občinstvo. Proces dramske uprizoritve spodbuja 

zbranost, ustvarjalno mišljenje, domišljijo, čustvovanje, identifikacijo ter razvoj telesnih, verbalnih 

in likovnih veščin. Načrtujemo lahko dejavnosti, ki vključujejo igro vlog ali pretvarjanja, 

domišljijsko igro, gibanje, dialoge, lutkovno improvizacijo ipd. Zgodba, ki nastaja, je del 

skupinskega ustvarjanja, zato se otroci učijo sodelovati, skupinsko odločati in razvijati interese 

skupine (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011).  

 

Lutka 

»Lutkin metaforični pomen prispeva k načinu simbolnega mišljenja, njihova čarobna moč pa 

predstavlja pogosto motivacijo za osvajanje raznih spretnosti. Je tudi možnost za izražanje čustev, 

predvsem pa odkriva in razvija divergentno mišljenje, ki je pomemben element kreativnosti« 

(Majaron, 2006, str. 97). Lutkovna igra vpliva na boljše čustvovanje otrok ter na njihov socialni in 

intelektualni razvoj. Otrok se ob interakciji z lutko počuti bolj sproščenega in odprtega. Z njo 

vzpostavi komunikacijo, ki je posredna in ni tako ogrožajoča kot neposredna komunikacija z 

odraslim “iz oči v oči”. Lutki zaupa, izrazi svoja čustva in odnos do sveta (Korošec in Majaron, 

2006). 

Ko je otrok v vlogi lutkarja, lahko lutka za otroka postane tudi posrednik in pomočnik, preko katere 

se otrok lažje izraža, ker jo uporabi kot ščit in se za njo počuti varnega in samozavestnega. Preko 

animacije lutke razvijajo spretnosti gibanja, ki pomagajo pri neverbalnem izražanju. Lutka 

pozitivno vpliva na njihovo samopodobo, empatijo, individualnost in ustvarjalnost. Pomembno je, 

da imajo dovolj svobode pri uporabi lutke, za razvijanje mišljenja, idej in domišljije. Le-ta je 

najpomembnejša za njihovo kreativnost, ker se otrok lahko spremeni v drugo osebo ter je v drugem 

svetu, času in kraju, torej ustvarja lastno pot. Igra vlog izboljšuje tudi medsebojne odnose in 

pripomore k boljšemu razumevanju drugih (prav tam). 

4.3.2 VLOGA ODRASLEGA 

Naloga odraslega je, da vzpostavi sproščeno ter sodelovalno vzdušje in razvija otrokovo 

ustvarjalnost. Preko lutke otroke dodatno motiviramo, z njimi lažje vzpostavimo stik in se jim 

približamo, ker lutki zaupajo. Menijo, da je lutka ena izmed njih ter ima enake probleme, želje in 

strahove kot oni. Uporabimo jo že prvi dan, ko imamo prvi stik z otroki, prizore pa improviziramo 

in jih prilagajamo situaciji. To bo olajšalo prvo srečanje in komunikacijo odraslega z otroki, 

sprostilo vzdušje in pomagalo pri navezavi stika. Lutka nam lahko pomaga tudi pri vključevanju 

posameznika v skupino (Korošec, 2006). Učitelj lahko igra v različnih vlogah, preko katerih ga 

bodo otroci bolje spoznali, skozi igro pa lahko uveljavi tudi pravila, poda informacije, vedenjske 

vzorce in ukrepe (Törnar, 2008). 
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Kadar je v vlogi lutkarja, mora svoj ego, pozornost in pogled preseliti v lutko, ki na ta način dobi 

glavno pozornost in zaživi. Pomembno je, da lutko oživi vizualno, glasovno in gibalno. Kadar pa se 

otroci sami preizkušajo v vlogi lutkarja in ustvarjajo predstavo, pa je v vlogi spodbujevalca in 

opazovalca. Otrokom pokaže, da lahko z animacijo lutke ustvarjajo svojevrsten svet, spodbuja pa 

jih tudi k razumevanju, spoznavanju in spreminjanju trenutnega sveta (Korošec in Majaron, 2006). 

Misailović (1990, v Korošec, 2006) pravi, da mora odrasli pri izbiri vsebin in discipline izvajanja 

iger, ki vključujejo dramo, delovati strokovno. Paziti mora, da otrokom ne postavi preveč zahtev, 

povezanih s sledenjem dramski zgradbi ali režiji odraslega. Če želimo, da so otroci ustvarjalni, jim 

moramo pustiti tudi prosto pot, sicer niso več sproščeni, se ne igrajo in ne razvijajo svojih 

ustvarjalnih sposobnosti. Pustiti jim moramo možnost improvizacije in jih spodbuditi k sledenju 

osnove zgodbe. Enako velja tudi za izdelavo lutke. Otrokom pustimo prosto pot, jih pohvalimo in 

spodbujamo v skladu s sposobnostmi in potrebami posameznika. Tisto, kar so sami sposobni 

narediti, je pravilno in dobro, vsak otrok je lahko uspešen. To bo povečalo njihovo samozavest in 

pomagalo pri pozitivni samopodobi (prav tam). 

Lutka odraslemu omogoči lažje dojemanje otroka in njegovega obnašanja, odrasli pa se otroku 

pokaže v drugi luči. Ustvarja zabavno in prijetno vzdušje, poveča se kreativnost in pojavi možnost 

alternativnih učnih izkušenj (učenje, ki zajema kognitivni, socialni, fizični in emocionalni razvoj) 

(Korošec, 2006). 

4.3.3 DEJAVNOSTI 

Dejavnosti s področja dramske igre lahko uporabljamo kadar koli. Z njimi lahko motiviramo ali pa 

naredimo uvod ali zaključek v uro. Vsebino igre izbiramo glede na snov oziroma cilj, ki ga 

podajamo (Törnar, 2008). 

Lutka 

Z lutkovnimi dejavnostmi vzgajamo za razumevanje gledališke umetnosti. Igra z lutko vsebuje tudi 

njeno izdelavo. Le-ta mora biti preprosta in hitra, da jo lahko izdela vsak izmed otrok in je z 

izdelkom zadovoljen, kar pozitivno vpliva na njegovo samopodobo. Že pri izdelovanju se pokaže 

kreativnost, motorične sposobnosti in prva komunikacija z njo. Ko je lutka izdelana, ni pomemben 

njen izgled, temveč čustva, ki jih otrok občuti do nje (Korošec in Majaron, 2006). 

Vrste lutk (prav tam): 

 Marioneta (lutka na nitih), ki otrokom pomaga pri razumevanju težišča telesa, koordinaciji 

gibanja telesa in mehanizma premikanja. 

 Mimična lutka bo spodbudila gibanje dlani. Za izdelavo uporabimo vrečko ali nogavico, 

nato pa jo upravljamo s palcem in prsti. 

 Kot lutko lahko uporabimo tudi dele svojega telesa, na katere narišemo njen obraz (prsti, 

komolec, stopalo, trebuh ipd.). Tovrstna igra pozitivno vpliva na obvladovanje telesa, 

simetrično gibanje, gibljivost sklepov in ravnotežje. 

 Svoje telo lahko otroci uporabijo tudi pri senčnih lutkah. Za izvedbo dejavnosti uporabimo 

svetlobo (grafoskop, usmerjena luč, žarnica ipd.) in prosojno tkanino, nato pa otroci 

ustvarjajo sence s prsti, rokami in telesom, uporabijo pa lahko tudi lutke iz papirja. 

 Najtežja za obvladovanje je za otroke klasična lutka. Zahteva ogromno koordinacije in 

akcije dlani in prstov, ima pa prednost, ker omogoča dotik, ki je za otroke zelo pomemben 

povezovalni člen s soigralci. 
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Faze dela in vrste dejavnosti 

V procesu dela z lutkami otroci sledijo fazam, ki jih pripeljejo do skupnega cilja – končni prizor 

oziroma predstava. Najprej lutko izdelajo, nato oblikujejo zgodbo in scenarij (spodbudimo jih k 

improvizaciji, ne k učenju besedila na pamet), določijo, kdaj bo katera lutka nastopila, rešijo 

morebitne probleme in na koncu pripravijo prizor ali predstavo. Vedno pa je pomembnejši proces 

kot končni cilj (predstava oziroma izdelek), ker le-ta spodbudi sodelovalno učenje, komunikacijo, 

solidarnost, medsebojno pomoč in reševanje problemov (Korošec, 2006). 

Končni cilj dejavnosti je, da otroci ustvarijo predstavo, ki je zaradi stika z občinstvom za otroke 

najbolj vznemirljiv del in motivacija. Le-ta zajema komunikacijo, javno izražanje, prikazovanje 

sposobnosti posameznika ipd. Ker je otroški besedni zaklad pogosto še skromen, lahko namesto 

zgodbe uporabimo glasbo, ki otroke motivira k izražanju in povezovanju kreativnih potencialov. Pri 

izvedbi predstave otrok lahko predstavlja samega sebe, imitira nekaj ali nekoga drugega ali pa se 

odziva na zunanjo spodbudo (glasba, zgodba, dogodek, tema, problem) (Korošec in Majaron, 2006). 

Z uporabo lutke v učnem procesu lahko dosežemo naslednje vzgojno-izobraževalne cilje: 

spodbudimo kreativno izražanje, stimuliramo in povečamo domišljijo, razvijamo besedno izražanje, 

govor in izgovorjavo, spodbujamo otrokov občutek lastne vrednosti, samozaupanja in osebnega 

zadovoljstva, sproščamo strahove, probleme in agresijo na sprejemljiv način, razvijamo socialno-

interakcijske sposobnosti, izboljšujemo fino motoriko ipd. (Korošec, 2006, str. 110). 

K izvedbi dramske dejavnosti pripomorejo tudi kostumi, oblačila in dodatki za preoblačenje, ki so 

za otroka dovolj, da se preobrazijo v nekoga drugega. Za imitacijo realnosti lahko uporabimo tudi 

poljubne preproste predmete, ki bodo kot izhodišče pomagali pri izvedbi igre (za imitacijo avtobusa 

uporabimo stole, razporejene kot na avtobusu) (Korošec, 2006). 

Dramske igre razvijajo verbalni spomin, pozornost, ustvarjalnost in improvizacijsko zmožnost. 

Razdelimo jih lahko na (Törnar, 2008, str. 22): 

 spoznavalne, začetne igre, 

 igre za vzpostavitev stika, vezi, odnosov, 

 igre oponašanja, 

 igre zaupanja. 

J. V. Törnar (2008, str. 17) je v učnem načrtu za izbirni predmet gledališče in drama opredelila 

splošne in operativne cilje, katerim lahko sledimo tudi pri načrtovanju dela v počitniškem varstvu. 

 

Splošni cilji (Törnar, 2008, str. 17): 

 vadijo javno nastopanje; 

 razvijajo sodelovalno spretnost; 

 izražajo misli in čustva; 

 upodabljajo resnične in fiktivne človeške situacije; 

 izvajajo gibalne improvizacije. 

 

Operativni cilji (prav tam, str. 18): 

 Učenci izvajajo vaje za razvijanje spretnosti (vaje za koncentracijo, sprostitvene vaje, vaje 

za interakcijo, komunikacijo in ravnotežje). 
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 Učenci izvajajo gibalne improvizacije in vaje (vaje za telesno-duševno harmonijo, skupinske 

gibalne improvizacije na dano ali lastno ustvarjeno zgodbo, nemo igro, pantomimske vaje). 

 

Oblike dela 

Oblike dela se med seboj prepletajo. V prvi fazi, ko otroci izdelujejo lutko, lahko ustvarjajo sami, v 

paru ali pa skupini, odvisno od naloge. V naslednjih fazah pa je delo po večini skupinsko, ko otroci 

skupaj ustvarjajo in stremijo h končnemu cilju – predstavi. 

 

Metode 

N. Renfro in T. Hunt (1982, v Maček, 2011) sta izpostavila šest metod za delo z lutko (prav tam): 

 Spontana igra z lutko – dejavnost se odvija brez posredovanja odrasle osebe. Otrok preko 

simbolne igre sproščeno in svobodno komunicira z lutko ali z več lutkami, ki jih animirajo 

drugi otroci. 

 Priprava prizorov z lutko – dejavnost vodi odrasli in otroke preko tehnike kreativne drame 

usmerja k pripravi prizorov (ni učenja na pamet in scenarija) na podlagi zgodbe, glasbe, 

poezije, vsakdanjega življenja ali domišljije.  

 Pripovedovanje z lutko – z lutko kreativno pripovedujemo zgodbo, poezijo, učimo pesem 

ipd.  

 Pogovarjanje skozi lutko – metoda pripomore k socialnemu in emocionalnemu razvoju 

otroka, ker lahko preko lutke, ki jim predstavlja ščit, izrazijo svoja čustva, misli in doživetja, 

ki jih sicer ne bi. 

 Učenje in poučevanje z lutko – preko lutke lahko motiviramo ter bolj zanimivo in 

vznemirljivo posredujemo znanje in dosegamo cilje. 

 Izdelava lutke – otrok sam oblikuje svojo lutko, med oblikovanjem pa ji oblikuje tudi njen 

karakter. 

4.4 LIKOVNA UMETNOST 

 

»Temeljna naloga likovno-umetnostne vzgoje je razvoj učenčeve likovne zmožnosti (kompetence), 

ki izhaja iz razumevanja vizualnega (naravnega, osebnega, družabnega in kulturnega) prostora in se 

izrazi v aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor« (Štrukelj ur., 2011b, str. 4). Otrok 

v likovni vzgoji presoja in analizira vidni svet, ki ga nato likovno izrazi. Hkrati preko likovne 

umetnosti poteka tudi kulturna izobrazba, ki jo otroci pridobijo na podlagi spoznavanja umetniških 

del ter obiskov razstav, galerij in muzejev (Štrukelj ur., 2011b). 

4.4.1 LIKOVNA UMETNOST IN OTROK 

Likovna umetnost je del celostne vzgoje in doprinaša k osebnemu zorenju otroka. Preko likovne 

umetnosti otroci razvijajo zmožnost vrednotenja, domišljije, likovno mišljenje, razumevanje 

vizualnega okolja, inovativnosti in likovne občutljivosti, aktivno doživljajo umetniška dela, 

odkrivajo ustvarjalnost ter sposobnost opazovanja in likovno izražajo svoje ideje, stališča, vrednote, 

občutke in spoznanja (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011; Štrukelj ur., 2011b). »Likovno 

delo zmeraj izraža človeka in njegovo razmerje do okolja« (Gerlovič, 1968, str. 76). Glavna naloga 

je otrokovo razumevanje vizualnega prostora, likovnih kompetenc in izražanje ter preobrazba le-

tega v likovni prostor (Štrukelj ur., 2011b). 
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A. Gerlovč (1968) je razdelila likovni razvoj otrok po dvoletnih obdobjih. Glede na starost otrok, ki 

se udeležujejo počitniškega varstva, bom povzela značilnosti likovnega razvoja otrok in primernih 

motivov ter tehnik glede na starost med 6. in 11. letom (prav tam): 

 Starost 5–6 let 

Otroci se zanimajo za pojave in oblike zunanjega sveta, na katere se čustveno odzivajo in jih s 

simboli izrazijo glede na lastne predstave o njih. Njihovi izdelki so izvirni, ne posnemajo drugih in 

izdelujejo motive glede na svojo resnico, ne na resnico odraslih. Ne ločijo med dobrim in slabim 

likovnim izdelkom. Delajo hitro in površno, ker se hitro utrudijo. Likovno ustvarjanje naj bo zato 

krajše, a pogostejše. Do izdelkov ne čutijo navezanosti, bolj jih veseli proces izdelave. Oblike 

pogosto ponavljajo, predvsem tiste, ki se njim zdijo pomembne in ne upoštevajo resničnih števil 

(narišejo hišo z več dimniki, ker jim je dim zanimiv; mačko z velikim številom krempljev, ker se jih 

bojijo, ipd.). Poudarijo to, kar jih pritegne, tisto, kar za njih ni zanimivo, pa izpustijo (narišejo 

človeka in na njegov trup gumbe, izpustijo pa ušesa), enako velja za velikosti predmetov (večji so 

tisti, ki so za njih bolj pomembni). Prostor na papirju uporabijo tako, da vse predmete rišejo v 

ravnini (ni prekrivanja), kar v prostoru stoji drugo za drugim, narišejo eno nad drugim. Pojavlja se 

pojem prozornosti, ko otroci rišejo stvari od zunaj in znotraj (zunanji pogled na hišo in notranjost 

sobe; goli človek in obrisana oblačila). Raje rišejo manj stvari in le-te podrobno. Barve uporabljajo 

naključno glede na to, kaj jim je všeč in ne glede na resnično barvo predmetov. Barv zavestno še ne 

mešajo. Pri kiparjenju najprej izdelajo dele kipa (svaljkanje, gnetenje), nato pa ga sestavijo. 

Primerni motivi: pustimo jih, da si teme, ki jih večinoma črpajo iz okolja, izbirajo sami (običajno so 

to motivi iz pravljic). Kadar mi izberemo temo, je ta iz njihovega okolja, pripravimo pa več tem, ker 

ustvarjajo zelo hitro. 

Primerne likovne tehnike: tehnike, pri katerih osnutek ni potreben, s preprostim orodjem, s katerim 

se ne morejo poškodovati. 

 Starost 7–8 let 

Otroci še zmeraj ne rišejo vseh podrobnosti, ampak jih podrejajo svojim čustvom in naklonjenosti 

do njih. Na en izdelek narišejo le predmete, ki so med seboj povezani. Predmete začnejo postavljati 

na talno črto, še zmeraj pa se dogaja, da nekateri predmeti plavajo po zraku (zaradi zapolnitve 

prostora na papirju). Človeka upodabljajo od spredaj in od strani, žival pa od strani s človeškim 

obrazom od spredaj. Barve še zmeraj izbirajo glede na svojo nagnjenost. Osemletni otroci pa že 

začnejo enake predmete barvati vedno z enako barvo (drevo z zeleno, nebo z modro ipd.). 

Primerni motivi: že poznane teme in motive osvežimo, si jih ponovno ogledamo ali jih dobro 

opišemo (celostno predstavo in čustveno razpoloženje), nove teme pa spet izhajajo iz otrokovega 

okolja in doživetij. V tem obdobju začnejo tudi ustvarjati pred motivom.  

Primerne tehnike: enako kot za prejšnjo starostno skupino. 

 Starost 9–10 let 

Postajajo vztrajnejši, bolj samostojni in spretni, se pa njihova zbranost od posameznika do 

posameznika razlikuje. Ustvarjajo dlje časa in se zanimajo za svoj likovni izdelek. Prične se 

posnemanje odraslih. Od odraslih zahtevajo več pozornosti, želijo pokazati izdelek, potrebujejo 

orodje, dodatno barvo ipd. Opazovati začnejo značilnosti pojavov in jih prikazujejo z več 

podrobnostmi, da je motiv lažje prepoznati. Podobo začnejo razčlenjevati in z njo pripovedujejo. 

Bolj so nazorni in podrobni pri risanju kot pri slikanju, ker se lažje izražajo z drobnim orodjem. 

Izražati začnejo gibanje s prepogibanjem udov. Človeka začnejo upodabljati tudi od zadaj. 

Pojavljajo se sorazmerja med predmeti. Kadar je nujno, začnejo prekrivati predmete, sicer oblike 

rišejo jasno in pregledno po površini s talno črto. Glede na črto začnejo izražati blizu (pod črto) in 

daleč (nad črto). Barve uporabljajo, kot je značilno za naslikane predmete, in jih začnejo mešati. Pri 

kiparjenju imajo več občutka za prostorsko oblikovanje, nekateri poleg sestavljanja osnovi dodajajo 

in odvzemajo material za oblikovanje. 
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Primerni motivi: motive povezujemo z bližnjimi dogodki. Oživimo jim podrobnosti, značilnosti in 

čustveno razpoloženje motiva. Izogibamo se že poznanim motivom iz slikanic, da se izognemo 

nepristnemu likovnemu izražanju in posnemanju. 

Primerne tehnike: dovoljena samostojna uporaba ostrejšega orodja, osnutkov še zmeraj ne 

spodbujamo. 

 Starost 11–12 let 

Otroci so vedno bolj potrpežljivi, natančni, samostojni in spretni. Lastna dela začnejo primerjati z 

realnostjo ter deli odraslega in svojega ocenjujejo kot slabšega, zato lahko postanejo negotovi in 

dvomijo vase. Sposobni so ustvarjati še dlje časa. Zanimajo se za svoj izdelek in ga primerjajo z 

drugimi. Pod dobrim vodstvom tudi vrednotijo dela. Poveča se razlika med likovnim ustvarjanjem 

in izbiro motivov deklic (izražajo se bolj osladno in medlo) in dečkov (izražajo se bolj surovo in 

površno). Kadar ustvarjajo pred motivom, ga izrazijo podrobno z njegovimi značilnostmi, da ga že 

lahko ločimo od drugih (upodabljanje določenega drevesa). Izražati začnejo prostornino predmetov 

s črtno risbo. Nakazovati začnejo globino s prekrivanjem predmetov, manjšanjem oddaljenih 

predmetov in risanjem vzporednih poševnih črt in ploskev. Vzbujajo zanimanje za črno-belo risbo, 

zahtevnejše materiale in prostorsko oblikovanje. Kiparijo vedno bolj podrobno. 

Primerni motivi: motive jemljemo iz okolja glede na letni čas, bližnje dogodke, zgodovinske 

prizore, izmišljene teme, prizore iz povesti ipd. Biti morajo dovolj zanimivi, da lahko otroci z 

likovnim izražanjem pripovedujejo ter vključujejo podrobnosti in značilnosti motiva. Izbiramo 

motive, pri katerih otroci lahko mešajo barve in spoznavajo sorodne barvne odtenke (zid iz opek, 

gozd, jesensko listje ipd.). Tudi v tem obdobju si motiv ogledamo ali ga podrobno opišemo, ker s 

tem bogatimo predstave otrok. Izogibamo se abstraktnim nalogam. 

Primerne likovne tehnike: uporaba osnutkov in izdelava izdelkov, pri katerih je potrebno 

predvidevanje vnaprej, ustvarjalne spodbude pa izvirajo tudi iz materialov. 

4.4.2 VLOGA ODRASLEGA 

Odrasli mora imeti za poučevanje likovne umetnosti ustrezno izobrazbo in izkušnje, biti mora 

ustvarjalen, imeti sposobnosti za pripravo ter urejanje dela in se zavedati svoje vloge v ustvarjalnem 

procesu (Gerlovič, 1986). 

Gentle (1993) pravi, da je otrokom potrebno pustiti, da so ustvarjalni na podlagi svojih opazovanj, 

idej in občutkov, ker bodo na ta način dosegali osebne ravni znanja v umetnosti. Odrasli mora preko 

opazovanja, izkušenj in raziskovanja spoznati individualne značilnosti otrok in na podlagi tega 

načrtovati svoje delo. A. Gerlovič (1968) dodaja, da je odrasli vodja ustvarjalnega procesa, 

seznanitelj otroka z zakonitostmi likovnega oblikovanja, skrbnik materiala, orodja in učil ter ureja 

otroško zbirko likovnih del, razstavo in delovni prostor. Ustvarjalnosti ne spodbujamo s tem, da jih 

spodbujamo k posnemanju fotografij, slikanic, razglednic ipd. in da motive rišemo na tablo, ker 

bodo otroci mislili, da je le-to pravilni način risanja in jih bodo upodabljali le tako (prav tam). 

Naša naloga v ustvarjalnem procesu je, da izberemo likovne naloge, delo pripravimo glede na 

potrebe in potek, razložimo nalogo in otroke motiviramo za delo (navodila za rabo materialov ter 

orodja, razlaga likovnih zakonitosti, opis motiva in motivacija), med delom jim ustvarjalno 

pomagamo, izdelke ovrednotimo in po delu nadzorujemo pospravljanje (prav tam, str. 140). Pred 

delom ne kažemo podobnih izdelkov ali kako naj bi njihov izdelek izgledal. Otroci si morajo sami 

zamisliti njihovo idejo. Pomembno je, da pri otrocih zbudimo navdušenje za delo. Največja 

motivacija je motiv, zato pri posredovanju motiva izberemo otrokom poznani motiv, ki ga dobro 

opišemo, podkrepimo s pravljico, ogledom motiva, umetniškega dela, filma, fotografije ali pa 

neposredne narave. Med delom se umaknemo, jih opazujemo pri delu, manj in tišje govorimo, 

skrbimo za sproščeno vzdušje, v delo pa posežemo posamezno le, če opazimo napako ali zastoj v 

ustvarjalnem procesu. Ko nudimo pomoč, izdelka nikoli ne popravljamo, moramo biti ustvarjalni, 

se vživeti v izdelek in biti nevsiljivi, da otrok lahko uresniči svoje zamisli. Več pomoči potrebujejo 
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otroci od 9. leta dalje, ki so vztrajnejši in zato lažje uresničujejo našo pomoč in popravljajo svoje 

delo (Gerlovič, 1968). 

A. Gerlovič (prav tam) je opredelila naloge odraslega v likovnem procesu tudi glede na starost 

oziroma razvojno stopnjo otrok (prav tam): 

 5–6 let: otroke navdušujemo za likovno izražanje, seznanjamo jih z likovnimi tehnikami 

(risanje, slikanje, prostorsko oblikovanje), preko katerih se izražajo, izbiramo likovno lepe 

in vredne slikanice, igrače in predmete, ki jih otroci uporabljajo. 

 7–8 let: spodbujamo željo po samostojnem likovnem izražanju glede na čustveno dojemanje 

okolja, zanimanje za lastne izdelke, izdelke vrstnikov ter odraslih in njihovo lepoto. 

Skrbimo za pestrost motivov na podlagi širjenja predstav o svetu in lepoto predmetov v 

okolici. Uvajamo nove tehnike in velikosti ustvarjalne podlage. 

 9–10 let: otroke spodbujamo k opazovanju oblik in zgradb stvari, da se lahko pri ustvarjanju 

posvetijo podrobnostim in značilnostim danih motivov. Pazimo, da ne pride do posnemanja 

in prevzemanja tujih vzorov in jih spodbujamo, da ustvarjajo pristno, dela drugih pa 

vrednotijo in primerjajo z lastnim. Bogatimo njihove spretnosti in znanje o uporabi likovnih 

materialov, orodij in tehnik. 

 11–12 let: spodbujamo jih k likovnemu pripovedovanju s podrobnimi motivi preko 

opazovanja narave in živih predstav, k pristnosti, likovnemu predvidevanju ter vrednotenju 

del vrstnikov ter odraslih in proti površnosti. 

4.4.3 DEJAVNOSTI 

»Likovno izražanje je neverbalna govorica. Njegova osnovna značilnost je, da komunicira nekaj, 

česar se z besedami ne da. Sporoča, vendar na drug način. Ta način je simboličen in ga je treba 

drugače razbrati in razumeti« (Knoll, 2011, str. 81). 

Likovno ustvarjanje v večini temelji na samostojnem likovnem izražanju in raziskovanju, v 

katerega odrasli vnaša življenje, dinamiko in svobodo. Dejavnosti potekajo sistematično in 

povezujejo otrokov emocionalni, socialni in estetski razvoj (Tacol, 2003). Pri načrtovanju moramo 

upoštevati tri pedagoška načela likovnega pouka (Gerlovič, 1968): 

 Psihofizični razvoj – upoštevati moramo razvojno stopnjo posameznika, jih spodbujati k 

pristnemu izražanju in doslednosti pri oblikovanju glede na tehniko. Razvoj prehitevajo 

posamezniki, ki so imeli v predšolskem obdobju priložnosti za likovno izražanje, zaostajajo 

pa vzgojno zanemarjeni ali duševno manj razviti otroci. Razvojno stopnjo posameznika 

moramo prepoznati in glede na to načrtovati delo in naloge zanj. 

 Odsev osebnosti v likovnem izražanju – otroško izražanje nam pomaga pri spoznavanju 

otrok in nam veliko pove o njihovih značilnostih ter življenjskih razmerah. Duševno 

zamorjeni otrok riše nesproščeno ter neizvirno in uporablja medle barve; raztresen in 

notranje neurejeni otrok je pri izražanju površen; zagrenjeni otrok uporablja temne in 

umazane barve; impulzivni otrok pa ustvarja hitro, v prvem navdihu in sproščeno. 

 Ustvarjalnost – otrokom ne vsiljujemo nalog, ki imajo že začrtan način izdelave likovnega 

dela. Ne poučujemo jih o tem, kako morajo narisati motiv, ampak jih vodimo, da se izognejo 

napakam in sodelujejo z lastnimi izkušnjami. 

Za izvedbo likovnih dejavnosti so potrebni tudi likovni pripomočki. Le-ti lahko doprinesejo k 

motivaciji in kakovosti dela. Pazimo, da točno določimo likovno tehniko in pripomočke omejimo, 

da preobilje ne moti procesa dejavnosti (Knoll, 2011). Lažje in bolj učinkovito je, če otroku na 

začetku ponudimo manj pripomočkov, ko pa začnejo prevzemati odgovorno ravnanje s pripomočki 

in dobro sledijo umetniškemu procesu, pa jih ponudimo več (Gentle, 1993). Otroke vzgajamo k 

pravilnemu, varnemu in odgovornemu ravnanju z materiali in orodji (Štrukelj ur., 2011b). 
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V učnem načrtu za likovno vzgojo v osnovni šoli so zapisani splošni in operativni cilji, ki jim lahko 

sledimo tudi pri načrtovanju dela v počitniškem varstvu. 

 

Splošni cilji (Štrukelj ur., 2011b, str. 5): 

 Razvijajo ustvarjalne likovno-izrazne zmožnosti in negujejo individualni likovni izraz. 

 Razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske predstave, vizualizacije, likovno mišljenje, 

likovni spomin in domišljijo. 

 Usposabljajo se za izvedbo likovnih nalog. 

 Seznanjajo se z likovnimi tehnikami (materiali, orodji in tehnologijami). 

 Ob uporabi različnih materialov, orodij in tehnologij razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost. 

 Ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete. 

 Razvijajo občutljivost do likovne kulturne dediščine in različnosti. 

 

Operativni cilji (zapisani tisti, ki so izvedljivi v počitniškem varstvu glede na področje likovne 

tehnike in starost otrok) (Štrukelj ur., 2011b, str. 6–10): 

 RISANJE 

* Preizkušajo različne risarske materiale in pripomočke. 

* Razvijajo ustvarjalne risarske zmožnosti in negujejo individualni risarski izraz. 

* Narišejo oblike z različnimi risarskimi materiali in pripomočki na podlage različnih velikosti. 

* Opazujejo in primerjajo zglede linij v naravi, okolju in v likovnih delih. 

* Razvijajo občutek za uporabo različnih vrst linij. 

* Rišejo prostoročno in z ravnilom. 

* Narišejo oblike in jih izpolnijo z linijami in točkami. 

* Rišejo oblike po opazovanju, spominu in domišljiji. 

* Se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in namenskosti risarskih podlag. 

II. SLIKANJE 

* Razvijajo slikarske zmožnosti in negujejo individualni slikarski izraz. 

* Slikajo s tekočimi in trdimi slikarskimi materiali na različne slikarske podlage. 

* Mešajo primarne barve ter s tem dobijo sekundarne barve in z njimi naslikajo sliko. 

* Izkustveno mešajo barve in z njimi naslikajo sliko. 

* Razvijajo občutek za mešanje barv. 

* Naslikajo sliko s svetlimi in temnimi barvami. 

* Razvijajo občutek za svetlenje in temnenje barv. 

* Naslikajo sliko z barvno linijo in ploskvijo. 

* Trgajo, izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo barvne kompozicije. 

* Preizkušajo različne slikarske materiale ter pripomočke in spoznavajo njihove značilnosti. 

* Se navajajo na samostojno izbiro oblik, barv, velikosti in kakovosti slikarskih podlag. 
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* Razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi slikarskimi materiali in 

pripomočki. 

III.  GRAFIKA 

* Razvijajo izrazne zmožnosti pri grafiki in s tem negujejo individualni likovni izraz. 

* Izpeljejo postopke za izvedbo preprostih grafičnih tehnik (tisk z različnimi predmeti, naravnimi 

materiali ipd.). 

* Pridobivajo izkušnjo o nastanku odtisa. 

* Razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi materiali in orodji za grafiko. 

IV. KIPARSTVO 

* Oblikujejo kiparski volumen z gnetenjem različnih materialov. 

* Razvijajo kiparske izrazne zmožnosti in s tem negujejo individualni likovni izraz. 

* Razvijajo prostorske predstave. 

* Oblikujejo kiparski volumen z upogibanjem oz. zgibanjem ploskih in upogljivih materialov. 

* Razvijajo občutek za stabilnost kiparskega izdelka. 

* Modelirajo preprosto, razgibano človeško in živalsko figuro. 

* Spoznavajo postopke oblikovanja kipov iz različnih materialov. 

* Za kiparsko izražanje uporabljajo tudi reciklirane materiale, embalažo in naravne materiale, lahko 

pa tudi različna lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge materiale. 

* Razvijajo motorične spretnosti pri delu z različnimi kiparskimi materiali in pripomočki. 

 

Vrste dejavnosti 

V priročniku Kulturno umetnostne vzgoje (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011, str. 221) 

opredeljujejo tri načine poučevanja likovne umetnosti (prav tam): 

 poučevanje v likovni umetnosti  – neposredno izražanje z materiali in orodji, sistematično 

učenje in razvijanje znanj, sposobnosti, spretnosti, likovnega mišljenja in domišljije; 

 poučevanje o likovni umetnosti – učenje likovnih pojmov, vsebin, procesov in zakonitosti; 

 poučevanje preko likovne umetnosti – likovne vsebine so sredstvo, koncept ali strategija 

za medpredmetno povezovanje – poučevanje drugih predmetov. 

V likovne dejavnosti vpeljujemo praktično likovno izražanje in ustvarjanje, rabo različnih miselnih 

strategij, materialov, orodij in tehnologij, navezavo problemskih nalog na likovno področje, 

medpredmetno povezovanje in povezovanje z vsakdanjim življenjem (Štrukelj ur., 2011b). 

A. Gerlovič (1968) opisuje likovne tehnike, na podlagi katerih izbiramo material (snovi), orodje 

(pripomočki), delovni način in motive. Uvajamo jih v vse razvojne stopnje glede na starost, število 

otrok v skupini, razmere in možnosti (prav tam): 

 Tehnike za risanje 

Rišemo lahko s tanko (z več podrobnostmi) in debelo črto – izražanje s črto. Orodja in materiali so 

svinčnik (brez radirke), pero (ko znajo z njim pisati), kemično pisalo, tuš, črnilo, oglje, kreda, 

vodena barva, čopič (brez pokrivanja ploskev – slikanje). 
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 Grafične tehnike 

V tej tehniki izdelamo grafiko (risbo), ki jo dobimo z odtisom s tiskovne plošče (iz lesa, linoleja, 

kovine). Tehnike delimo na visoki, globoki, ploski tisk in sitotisk. Tovrstna tehnika je večinoma 

primerna za otroke nad 12. letom starosti in se izvaja v manjših skupinah, ker potrebujemo 

specifična orodja in pripomočke ter pozornost odraslega. 

 Tehnike za slikanje 

Do devetega leta starosti otroke spodbujamo, da slikajo z barvno črto in delnim prekrivanjem 

ploskev, od devetega leta dalje pa jih spodbujamo k pokrivanju vse ploskve – izražanje z barvo. 

Glede na motiv se odločamo, ali se ploskev pokrije prej ali naknadno. Orodja in materiali, ki jih 

uporabljamo, so barvne krede, voščenke, vodene barve, akvareli, keramične in oljnate barve, 

lepljenka in mozaik. 

 Tehnike za prostorsko oblikovanje 

V to tehniko spadata kiparstvo in arhitektura. Materiali, ki jih uporabimo, so plastelin, glina, mavec, 

les, papir, lepenka, žica, papirščina ipd. 

 

Oblike dela 

Večino izdelkov pri likovnem ustvarjanju otroci izdelujejo sami. To je tudi bolj vzgojno in poteka 

na podlagi posrednega poučevanja preko individualnega dela, kjer je odrasli v vlogi svetovalca in 

usmerjevalca (Gerlovič, 1986; Tacol, 2003). Običajno celotna skupina dobi enako nalogo, ki jo 

odrasli z neposrednim poučevanjem poda preko frontalne učne oblike in jo nato otroci samostojno 

izvajajo in rešujejo (Tacol, 2003). Otroke razporedimo tudi v manjše skupine in izvajamo posredno 

poučevanje preko skupinskega dela, kjer posameznik ustvarja sam glede na nalogo, ki jo ima 

njegova skupina ali pa nalogo rešujejo skupinsko. Redko uporabljamo to obliko dela, ki je 

zahtevnejša oblika pri likovni umetnosti. Velikost skupine prilagajamo velikosti podobe, ki jo 

ustvarjajo, uvajanje takega dela pa je priporočeno po 7. letu. Takrat moramo delovno podlago 

močno povečati in paziti, da sodelujejo vsi otroci v skupini. Običajno podobo sestavijo iz več 

posamičnih delov, da sledijo osnutku enega izmed otrok (najprej ga pripravi vsak otrok, potem pa 

skupaj izberejo najboljšega, ki mu sledijo), nato pa ustvarjajo vsi hkrati (mlajši otroci ustvarjajo 

brez osnutka) (Gerlovič, 1986). Ustvarjanje lahko načrtujemo tudi preko dela v dvoje, ki je bolj 

uporabno kot skupinska oblika. Otroci se navajajo na kolektivno delo in si privzgajajo strpnost in 

kolegialnost. Med delom se učenca dopolnjujeta, izražata v paru, ustvarjata hkrati ali pa si naloge 

razdelita in jih na koncu združita (Tacol, 2003). 

 

Metode 

Metode dela prilagajamo razmeram, skupini in posameznikom (prav tam). Uspešni bomo, če bomo 

metode zastavili na problemski zasnovi, ki bo spodbudila aktiviranje emocionalnih, 

psihomotoričnih in spoznavnih funkcij. Učenci na ta način samostojno rešujejo likovni problem, ki 

ga neposredno odkrivajo v okolju, življenjskih situacijah, naravi oziroma glede na dani motiv 

(Tacol, 2003). »Strokovno in pedagoško razgledan učitelj si bo ustvaril svojo metodo sam. Ker je 

metoda le pot do smotra in je takih poti mnogo, ni utemeljeno prisegati na edino pravilne metodične 

recepte. Izkušnje uče, da metode, ki so se izkazale kot uspešne v rokah razgledanih, likovno in 

pedagoško ustvarjalnih učiteljev, popolnoma odpovedo, kadar jih posnema nekdo, ki nima zadosti 

strokovne izobrazbe, pedagoških izkušenj, sposobnosti za pripravo in uravnavanje dela ter 

vztrajnosti« (Gerlovič, 1986, str. 167). 

T. Tacol je opredelila splošne učne metode, ki jih uporabljamo v likovnem procesu, poleg osnovnih 

pa našteva tudi specifične, ki od odraslega zahtevajo večjo usposobljenost in kompetenco (prav 

tam): 
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 Besedna metoda – informacije posredujemo v govorni komunikaciji, lahko z metodo 

razlage (pripovedovanje, pojasnjevanje, opisovanje, dokazovanje) ali pa dialoga (pogovor, 

vprašanja, odgovori, diskusija), ki se po navadi med seboj dopolnjujeta. Pri likovni vzgoji je 

pomembno, da z metodo razlage ne pretiravamo, ampak jo kombiniramo z drugimi 

metodami. 

 Dokumentacijska metoda – informacije posredujemo z združevanjem znanj s slušnimi, 

tipnimi, vizualnimi in avdiovizualnimi informacijami (slikovne, fotografske, pisne, filmske, 

elektronske ipd.), lahko z besedno metodo ali metodo s slikovnim materialom, ki se med 

seboj pogosto dopolnjujeta. Pazimo, da metoda ne postane formalno in mehanično 

posredovanje informacij. 

 Ponazoritvena metoda – informacije posredujemo z demonstracijo, ob njej pa se odvijajo 

procesi opazovanja, doživljanja, doumevanja, opažanja ipd. Pri demonstraciji moramo biti 

dosledni in nazorni, ker bodo otroci preko ponazoritve razvijali in povzemali ročne 

spretnosti. Metoda bo uspešna, če se bo prepletala z metodo razlage in pogovora. 

 Metoda praktičnega dela – je vsaka oblika likovnega izražanja in temelj izkustvenega 

učenja. 
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5 POUČEVANJE 

5.1 CELOSTNO POUČEVANJE 

 

»Celostno učenje pomeni razumeti nekaj z umom in telesom« (Geršak, 2006, str. 62). 

Psihomotorično, izkustveno ter spoznavno področje je povezano v holistično učenje. Pomembno je 

povezovanje miselnega delovanja s celotnim telesom, da se spodbudi celotni telesno duhovni sistem 

ter povezovanje besedno-analitičnega in estetsko-sintetičnega mišljenja (Kroflič in Gobec, 1995). V 

intelektualni proces vključimo tudi gibalno in čustveno raven, torej se otrok hkrati razvija na 

afektivno-socialnem, psihomotoričnem in kognitivnem področju (Sicherl - Kafol, 2001). »Je 

horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, vsebin in učnih spretnosti« (Sicherl - Kafol, 2015, str. 

52). Odrasli je ta, ki v procesu celostnega poučevanja prevzema vlogo vzgojitelja, ki hkrati vzgaja 

in izobražuje (Kroflič in Gobec, 1995). 

Celosten razvoj otroka omogočamo preko dejavnosti, ki vključujejo metodo igre in učenja skozi 

umetnost (Geršak, 2006). Metode prilagajamo glede na razvojno stopnjo otrok, značilnosti skupine, 

cilj dejavnosti in spodbude (Kroflič in Gobec, 1995). 

Schmidt (1991, v Kroflič 1999, str. 116) je predstavnik celostnega učenja, poimenovanega 

“Learning in New Dimensions”, in izpostavlja pomembnost vloge učitelja v tovrstnem poučevanju. 

Med najpomembnejše lastnosti učitelja uvršča (prav tam): 

 obvladovanje in ljubezen do učne vsebine; 

 energičnost, veselje, igrivost in pozitivnost; 

 integrirano osebnost; 

 občutek za primerno avtoritativnost; 

 zaupanje vase in v druge; 

 smisel za dramsko igro, senzibilnost za glasbo; 

 sposobnost jasne razlage in demonstracije; 

 zmožnost opazovanja posameznikov in njihovih duševnih procesov; 

 spretnost zaznavanja in opazovanja dogajanja v skupini; 

 smisel za humor; 

 organizatorske sposobnosti; 

 fleksibilnost, odzivnost in sposobnost vključevanja; 

 sprejemljivost za povratne informacije s strani učencev in sodelavcev; 

 nudenje pomoči otrokom; 

 vera v sposobnosti za učenje. 

Pri izvedbi dejavnosti si zastavimo in poskušamo dosegati procesne cilje, ki jih ločimo na 

afektivno-socialne, psihomotorične in kognitivne. Le-ti so jedro načrtovanja celostnega pouka. Za 

starostno skupino otrok, ki obiskujejo varstvo (začetno obdobje osnovne šole), načrtujemo 

naslednje cilje (Sicherl - Kafol, 2001, str. 55; Sicherl - Kafol, 2015, str. 12): 

 afektivno-socialno področje: razvijanje samozaupanja, pozornosti, sproščenega in 

pozitivnega odnosa do učenja, ponotranjanje vrednot, medosebnih odnosov, zavedanja, 
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sodelovanja, samoiniciativnosti, zadovoljstva, prizadevanja, interakcijskega učenja, splošne 

in estetske občutljivosti (doživljanje in vrednotenje); 

 psihomotorično področje: razvijanje gibalne sproščenosti, gibljivosti in zavedanja telesa, 

orientacije v prostoru, gibalne spretnosti in koordinacije, ravnotežja, moči gibalne 

komunikacije, gibalno-estetske izraznosti in občutljivosti; 

 kognitivno področje: razvijanje intuitivnosti in imaginacije, miselnih strategij, učne 

samostojnosti, problemskega in ustvarjalnega mišljenja, kritičnega vrednotenja, ustvarjalne 

komunikacije različnih področij izražanja, estetskega izražanja in vrednotenja. 

Otroci med 6–8 letom (z vstopom v šolo in počitniško varstvo) na področju afektivno-socialnega 

razvoja preko igre oblikujejo socialne odnose in prijateljstva, lažje obvladujejo čustva, potrebujejo 

varnost, toplino in pozornost vrstnikov, so radovedni in željni uspeha (pogosta tekmovalnost), želijo 

pomagati drugim. Na področju psihomotoričnega razvoja imajo željo po gibanju, usvojijo temeljne 

gibalne zmožnosti in napredujejo v fino motoriki ter mišični koordinaciji, v gibanju so hitrejši, 

natančnejši in imajo več ravnotežja. Pri kognitivnem razvoju pa celostno zaznavajo, mišljenje 

vključuje uporabo konkretnih materialov in govora, razvijajo miselne operacije, imajo kratko 

pozornost, vendar napredujejo v pomnjenju (Kroflič, 1992). 

5.2 PROBLEMSKO UČENJE 

 

Ustvarjalni učitelj se mora zavedati, kako pomembno je načrtovanje problemskega učnega procesa, 

ki temelji na izkustvenem poučevanju in učenju (na podlagi izkušenj in doživljanja), ki ga nato 

povezujemo z znanjem (predznanje pojmov je potrebno). Vsaka nova izkušnja ima pozitiven donos 

na usvajanje pojmov in učenje. Proces, ki se odvije pri povezavi izkušnje z znanjem, imenujemo 

transfer. Pri tovrstnem poučevanju je pomembno sproščeno učno okolje, motivacija otrok in 

možnost otroškega svobodnega razmišljanja za ustvarjanje idej (Tacol, 2003).  

Guilford (1959, v Cropley, 2001), Shaw (1962, prav tam), Dillon (1982, prav tam) in drugi avtorji 

(v Cropley, 2001) so v zgodnjih sodobnih razpravah povezali ustvarjalnost z reševanjem 

problemov. Hilgard (1959, v Trstenjak, 1981) je prvi opozoril, da je v procesu ustvarjalnosti 

pomembno predvsem odkritje in odpiranje problema, ker je reševanje le-tega samo ena stran 

ustvarjalnosti. 

Guilford (1959, v Cropley, 2001, str. 47) je ustvarjalni proces razdelil na 4 faze (prav tam): 

 spoznanje, da obstaja problem; 

 kreiranje različnih primernih idej (divergentno razmišljanje); 

 ovrednotenje različnih proizvedenih idej; 

 priprava ustreznih sklepov, ki vodijo k rešitvi problema. 

5.3 CILJI 

 

Učni cilji so osnova, preko katere otroci razvijajo emocije, dosegajo znanje in razvijajo spretnosti. 

Pri načrtovanju ciljev moramo upoštevati razvojno stopnjo učencev, njihov družbeni ter 

individualni vidik (Tacol, 2003). 

 Vzgojni in izobraževalni cilji 

a) Vzgojni-afektivni cilji: načrtujemo jih glede na pričakovane vzgojne spremembe v procesu 

(prav tam). 
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b) Izobraževalni cilji – kognitivni in psihomotorični: načrtujemo jih glede na pričakovana znanja 

in zmožnostih, ki naj bi jih otrok usvojil v teoretičnem in praktičnem učnem procesu (prav tam). 

 Splošni (dolgoročni) cilji 

Cilje načrtujemo za daljše časovno obdobje. So dolgoročni in načrtovani glede na napredek, ki ni 

časovno opredeljen (prav tam). 

 Operativni (specifični) cilji 

Cilji, ki točno povedo, kaj od otrok pričakujemo. Pomemben je glagol akcije, ki ga uporabimo za 

opis cilja. Potrebno je poznavanje otrok, da lahko za vsakega izmed njih načrtujemo dosledno in 

jasno (prav tam). 

Glede na zvrst umetnosti načrtujemo cilje, ki sovpadajo z značilnostmi skupine, njihovo starostjo in 

načrtovano dejavnostjo (prav tam).  

5.4 NAČELA UMETNIŠKIH DEJAVNOSTI 

 

T. Tacol (2003) pravi, da načela usmerjajo proces učenja in poučevanja. Odrasli na podlagi načel 

lažje načrtuje učni proces in dosega boljše rezultate. B. Kroflič in D. Gobec (1995, str. 46–50) 

pravita, da pri vzgajanju z umetnostjo sledimo splošnim pedagoškim načelom, glede na vejo 

umetnosti pa upoštevamo še specifična načela. Načela so opredeljena tudi v priročniku za kulturno-

umetnostno vzgojo (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011): 

 Načelo aktivnosti 

Biti aktiven je otrokova naravna potreba, ki ji lahko zadostimo z umetnostnimi dejavnostmi. 

Njihovo aktivnost usmerimo v gibalno izražanje in ustvarjanje (Kroflič in Gobec, 1995). 

 Načelo interesa 

Sprva otroke motiviramo z različnimi spodbudami, da se pojavi spoznavni interes. Le-ta nato vodi v 

raziskovalni interes, pri katerem otroci sami raziskujejo ustvarjanje ter iščejo nove načine in motive 

izražanja preko različnih nalog, ki jim jih zastavimo (prav tam). Zagotoviti jim moramo, da se pri 

dejavnosti izražajo in sodelujejo svobodno (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). Pozitivno 

je, da otroke motiviramo na način, ki ne spodbuja tekmovalnosti, ampak kreativnost. Taka 

motivacija bo pozitivno vplivala na njihovo samopodobo, jim ponudila nove izzive in možnosti za 

uspeh (Majaron, 2006). 

 Načelo individualizacije 

Pri vzgoji z umetnostjo moramo upoštevati individualne osebnostne značilnosti otrok. Vsakemu 

posamezniku poskušamo omogočiti, da se preko dejavnosti lahko uveljavi v skupini ter da bo 

sprejet in pohvaljen. Otroci se morajo počutiti varne, da lahko nezavedno premagajo ovire, ki so za 

posameznika sicer nepremagljive, hkrati pa morajo imeti dovolj spodbud, ki pospešujejo njihov 

razvoj (Kroflič in Gobec, 1995). 

 Načelo ustreznosti razvojni stopnji in spolu 

Načrtovane dejavnosti, spodbude in metode morajo ustrezati razvojni stopnji otrok, ki ni enako kot 

starost otrok. Upoštevati moramo načelo individualizacije, ker je hitrost razvoja individualna, glede 

na to pa lahko načrtujemo tudi delo in razvrščanje v skupine. Glavno merilo pri načrtovanju vsebin 

glede na razvojno stopnjo otrok je, da so le-ti aktivni. Bolje je, da zastavimo višje cilje in 

načrtujemo nekoliko težje naloge glede na njihovo razvojno stopnjo in jih ne podcenjujemo, če ne 

lahko pride do nemotiviranosti otrok. Prilagajati moramo tudi spodbude, ker ne bodo imele enakega 

učinka pri mlajših otrocih kot pri mladostnikih. Potrebno jih je obogatiti glede na razvojno stopnjo 

mišljenja, psihomotoričnih sposobnosti, dojemanja in domiselnosti. Interes za dejavnosti se 
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razlikuje tudi glede na njihov spol, zato moramo vsebine pripraviti tako, da so motivirani, 

konstruktivni in izvirni vsi otroci (prav tam). Zagotoviti jim moramo enakovredne možnosti za 

razvoj vsakega izmed otrok in upoštevati tudi značilnosti skupinskih razlik (spol, socialno in 

kulturno poreklo, svetovni nazori ipd.) (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011).  

 Načelo kakovosti 

Načrtovanje kakovostnih in raznovrstnih kulturno-umetnostnih dejavnosti in vsebin (prav tam).  

 Načelo nazornosti in doživetosti 

Osnovne spodbude za umetnostno izražanje se nanašajo na otrokovo okolje, v katerem si le-ta 

nabira izkušnje, neposredno opazuje in gradi predstave o svetu (Kroflič in Gobec, 1995). 

 Načelo življenjske in psihične bližine 

Dandanes ima otrok že v predšolski dobi veliko posrednih in neposrednih izkušenj, ki jih pridobi na 

podlagi tehnološkega napredka, potovanj iz kraja v kraj, dopustov ipd. Tovrstne izkušnje bodo 

vplivale na njegovo umetnostno izražanje in odrasli ga kljub neodobravanju porasti gledanja 

televizije, animiranih filmov, računalniških igrah ipd. ne smemo zavirati pri njihovi spontani igri, ki 

je pogosto posledica videnega na televiziji. Pomembno je, da destruktivne vsebine uspemo 

pretvoriti v konstruktivno ustvarjanje in vrednotenje (prav tam). 

 Načelo postopnosti in sistematičnosti 

To načelo se nanaša na socialni in komunikacijski vidik pri razvijanju ustvarjalnega izražanja. 

Vsaka izmed zvrsti umetnosti vsebuje besedno in nebesedno komunikacijo, preko katere 

povezujemo posameznike v skupino. Pomembno je, da se tega lotimo postopno in nas ne zadovolji 

le to, da celotna skupina osvoji določen cilj. Metodični postopek lahko razčlenimo in tako otrokom 

dopustimo, da individualno, v paru ali v skupini ustvarjajo in doživljajo posamezno fazo dejavnosti. 

Tudi pri postopnosti sledimo določenim načelom: od lažjega k težjemu, znanega k neznanemu, 

skupinskega k posameznemu ipd. Sistematičnost pa upoštevamo pri izbiri spodbud, ki jih postopno 

širimo in vključujemo v dejavnost. Otrok se mora zavedati sistema in s tem možnosti za njegovo 

izražanje, da lahko spontano ustvarja (prav tam). 

 Načelo medkulturnega dialoga 

Otrokom moramo zagotoviti možnost, da spoznajo, ustvarjajo in vrednotijo lastno kulturo, hkrati pa  

zaznavajo, razumevajo in sprejemajo druge kulture in drugačnost. Vzgajamo jih k strpnosti (Bucik 

ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011).  

 Načelo načrtovanja, spremljanja in vrednotenja 

Za zagotovitev uspešne izvedbe umetniških dejavnosti je potrebno načrtovanje, ki upošteva 

razvojno-procesni pristop, spremljanje in vrednotenje (prav tam). 
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6 ELEMENTI IZVEDBE DEJAVNOSTI 
 

Vodenje 

Za kvalitetno načrtovanje in izvedbo dejavnosti je ključna oseba pedagog, ki ustvarja vzgojni 

proces. Pomembno je njegovo razumevanje in poučenost na področju ustvarjalnih dejavnosti. 

Njegovo delo vključuje pripravo (čas, sestava skupine, prostor, pripomočki in načrt izvedbe), 

izvedbo (izkaz smiselnosti ter primernosti priprave in motivacija) in analizo (evalvacija ciljev in 

izvedbe). Pomembno je upoštevanje osrednjih dejavnikov, ki so sestava in dinamika skupine, zvrst 

oziroma kombinacijo umetnosti ter strukturo in vsebino dejavnosti (Knoll, 2011). 

 

Motivacija 

Motivacijo delimo na notranjo, ki izvira iz posameznika ter skupine in zunanjo, ki jo predstavlja 

pedagog in zvrst umetnosti. Za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja je značilna notranja motivacija, 

ki zajema motive radovednosti, potrebo po raziskovanju, samopotrjevanju, dosežku in reševanju 

ustvarjalnih nalog (Kroflič in Gobec, 1995). 

 

Slika 5: Dinamika motivacije v procesu ustvarjalnega učenja (Rheinberg, 2000, v Juriševič, 2010) 

Ryan in Deci (2000, v Juriševič 2010) sta opredelila lastnosti motiviranega učenca (prav tam): 

 znanje in učenje sta zanj pomembni vrednoti; 

 zanima ga vse v povezavi z učenjem in učnimi spretnostmi; 

 želi si napredka v znanju; 

 sodeluje v učnem procesu ob težavah pa si poišče pomoč; 

 učni uspehi in neuspehi so mu vzpodbuda za učenje in doseganje rezultatov. 

M. Juriševič (2010) pravi, da je za aktiviranje višjih miselnih procesov, kakovostno učenje in 

ustvarjalno mišljenje »nujno, da učitelji poleg kognitivnih procesov poznajo tudi motivacijske 

potenciale svojih učencev ter pristope za učinkovitejše motiviranje učencev v območju njihovega 

bližnjega razvoja za ustvarjalno reševanje problemov in inovativne dosežke na različnih 

(umetnostnih) področjih«. Tudi B. Hennessey (2007, v Juriševič, 2010) pravi, da je motivacija eden 

ključnih dejavnikov ustvarjalnosti, ki ji moramo nameniti pozornost, ker je le-ta spremenljiva in 

odvisna od določenega učnega konteksta in situacije (prav tam). 
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Š. Knoll (2011, str. 9–10) kot pomembne potrebe za motivacijo pri izvedbi dejavnosti izpostavlja 

socialni kontakt (prijateljstva, izmenjava skupnih izkušenj), fizično aktivnost (aktivacija telesa in 

duha), sprejemanje (potreba po pohvali), red (potreba po varnosti), moč (zadovoljstvo ob doseganju 

umetnostnih izdelkov), vedoželjnost (razmišljanje o ustvarjalnem procesu in nova znanja), položaj 

(skupinska dinamika) in neodvisnost (občutek lastne identitete). Potrebe si sledijo glede na 

hierarhijo na spodnji sliki (prav tam). 

Slika 6: Potrebe za motivacijo (Knoll, 2011, str. 9) 

Proces 

Proces, ki se odvija med umetnostnimi dejavnostmi, imenujemo kreativni proces. Potek procesa nas 

popelje izven običajnega razumskega dogajanja v svobodno in odprto aktivnost. Ustvarimo nekaj 

novega in se vrnemo v razumsko realnost. Velik pomen ima zunanja motivacija, ki ustvarjalcem da 

zagon za začetek ustvarjanja, glavna pa je notranja motivacija (želja, volja, navdih), ki bo 

posameznika pripeljala do cilja (Knoll, 2011). 

Makarovič (2003) je kreativni proces razdelil na 4 faze, ki tvorijo celoto in ustvarjalca pripeljejo do 

kreativnega izdelka (prav tam):  

 Eksploracija 

V kreativnem procesu si težko postavimo načrt, ki nas bo pripeljal do cilja, ker še ne vemo, kaj 

bomo ustvarili. Biti moramo odprti, igrivi in avanturistični do vtisov iz okolja. »Ustvarjalec je kot 

sveže prekopana zemlja, vedno pripravljena sprejeti seme, kadar ga vanjo zanese Kairos, muhasti 

bog slučaja« (prav tam, str. 147). 

 Inkubacija 

»Kreacije ni mogoče izsiliti. Kreacija je dar. Vendar dar, ki ga je deležen le tisti, kdor je sposoben 

sprejemati« (prav tam, str. 147). V tej fazi ustvarjalec čaka, da se iz njegove podzavesti izmed 

mnogih idej pojavi tista prava rešitev. 
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 Inspiracija – “aha-doživetje” 

V trenutku sproščenosti pride do “aha-doživetja”, nenadnega navdiha ali vizije za tisto pravo idejo 

oziroma rešitev, ki je ustvarjalcu jasna in razumljiva. To fazo pojmujemo kot glavno fazo 

kreativnega procesa. 

 Elaboracija 

Zadnja faza je zavestna in kontrolirana. Ustvarjalec kritično deluje in ustvarja po poti, ki jo je odkril 

v fazi inspiracije. 

 

Podpora 

Podpora se nanaša na odraslega, in sicer na njegovo pozornost individualizaciji in diferenciaciji 

glede na posebnosti vsakega udeleženca v skupini. Pomembna je njegova strokovnost, ki otrokom 

da občutek varnosti, čustvena in fizična podpora, empatija ter dovoljenje, da se otroci sami 

odločijo, kako bodo sodelovali in ustvarjali (Knoll, 2011). 

 

Spremljanje 

Tudi ta element se nanaša na odraslega, za katerega je pomembno, da sproti analizira in usmerja 

cilje, kar mu bo pomagalo pri nadaljnjem načrtovanju dela. Opazujemo nivo razumevanja 

dejavnosti s strani otrok in izraznost, ki smo jo spodbudili (prav tam). 

7 UMETNOSTNA PODROČJA IN MEDPREDMETNOST 
 

Povezovanje umetnostnih področij je eden izmed celostnih didaktičnih pristopov. Povezave morajo 

biti smiselne, imeti skupne cilje, poglobljeno in sistematično načrtovanje in vrednotenje rezultatov 

(Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). Pri načrtovanju je potrebno znanje, pripravljenost, 

ustvarjalnost in iznajdljivost učitelja (Knoll, 2011). »Sposoben mora biti vodenja in razumevanja ne 

le posameznih zvrsti, temveč tudi vplivov, ki jih imajo druga na drugo ...« (Knoll, 2011, str. 97).  

Preko medpredmetnega povezovanja in združevanja vsebin, izkušenj ter znanja z različnih področij 

umetnosti pri otrocih spodbujamo in izoblikujemo odnos in občutljivost za kulturne vrednote 

(Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). Učenec na podlagi prenosa spretnosti in znanj usvoji 

procese celovitega spoznavanja učne stvarnosti (Sicherl - Kafol, 2015). 

Eden izmed ključnih konceptov sodobnega kulturno-umetnostnega izobraževanja je medpredmetno 

povezovanje. Izvajamo ga na dveh ravneh (Breznik ur., 2013, str. 13): 

 Medpodročno povezovanje – vzpostavljamo povezave med različnimi umetniškimi 

vsebinami in realiziramo cilje več umetnostnih področij. 

Primer: zasnova in izvedba gledališke predstave, glasbene pravljice, muzikala, lutkovne predstave, 

plesne kompozicije ipd. (povežemo dramsko igro, gibanje in ples, glasbo, likovno dejavnost, 

kostumografijo itd.). 

 Medpredmetno povezovanje na ravni vsebin pojmov in dejavnosti – poglabljamo in 

doživljamo določene vsebine, pomembno pa je, da vsak predmet obdrži svojo avtonomnost. 

Primer: povežemo pojem glasbenega ritma z likovnim ritmom, hojo in tekom v plesnem izražanju 

ipd. 
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LIKOVNA UMETNOST 

»Medpredmetno povezovanje je eden ključnih konceptov sodobnega likovnega izobraževanja. 

Učenci razvijajo kompleksno likovno mišljenje ob povezovanju vsebin in vseh predmetnih področij, 

saj ob tem razvijajo ključne kompetence vseživljenjskega učenja« (Štrukelj ur., 2011b). Likovna 

umetnost ima ogromno možnosti za povezovanje z drugimi predmetnimi področji. Že z samim 

likovnim izražanjem učenci razvijajo občutek za razumevanje prostora, izražajo svoje občutke, 

stališča ter vrednote (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). Povezovanje mora biti 

strokovno načrtovano in smiselno, izhaja pa naj iz logičnih in jasnih likovnih vsebin. 

Medpredmetno povezovanje, pri katerem le povzamemo motiv iz drugih vsebin ni sprejemljivo 

(Štrukelj ur., 2011b).   

 

DRAMA 

Povezovanje gledališke umetnosti z drugimi predmetnimi področji je lahko učiteljem v pomoč pri 

podajanju, spoznavanju in razumevanju snovi. Pri tem je pomembna učiteljeva ustvarjalnost in 

občutljivost, ki bo spodbudila ideje učencev in njihovo ustvarjanje (Bucik ur., Požar Matijašič ur., 

Pirc ur., 2011). 

 

PLES IN USTVARJALNI GIB 

»Ustvarjalni gib kot učni pristop je neizčrpen vir povezav med različnimi predmetnimi področji. 

Ples se povezuje z različnimi vzgojno-izobraževalnimi področji in je hkrati tudi sredstvo vzgajanja« 

(Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011, str. 263). Preko gibalnih dejavnosti otroci razvijajo 

orientacijo v prostoru, komunikacijo, občutljivost za gibanje ter oblike v okolju, raziskovanje 

simetrij, razvrščanje, odnose, mišljenje, izražanje čustev, medsebojno sodelovanje ipd. Vse te 

sposobnosti lahko povezujemo z drugimi predmetnimi področji. Otroci preko učenja skozi gib 

ustvarjalno izrazijo in doživijo učne vsebine (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). 

7.1 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE Z GLASBO 

 

»Interdisciplinarne povezave glasbe z drugimi področji omogočajo široko razgledanost na različnih 

umetniških in znanstvenih področjih. Učencem odpira širino kulturnih potreb, jih osvešča za 

umetniške vrednote in ekologijo zvočnega okolja ter jim razvija kritičnost in estetsko občutljivost« 

(Štrukelj ur., 2011a). Povezovanje podpira procese glasbenega mišljenja in hkrati omogoča 

izražanje glasbenih doživetij skozi druge umetnosti (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011). 

Povezovanje glasbe in drugih področij umetnosti je lahko kakovostno, če je smiselno načrtovano in 

vključuje procese, spretnosti, znanja in vsebine, ki spodbudijo učenje iz različnih zornih kotov. 

Tako nastane tudi prenos čustev, stališč in motivacije, ki omogočijo vseživljenjsko učenje – 

ustvarjalno delovanje v različnih okoliščinah (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011; Sicherl-

Kafol, 2015). »Transferni učinki glasbenih dejavnosti so rezultat kompleksnega in dinamičnega 

mrežnega delovanja možganov. Sinapse, kot poglavitni urejevalci možganske dejavnosti, 

povezujejo različna možganska področja. Glasbene zaznave v sinaptičnih zvezah so kompleksno 

obdelane z drugimi dražljaji, kar omogoča transferne efekte glasbe. Sinaptične zveze, ki se pogosto 

uporabljajo, so nosilci spomina, v katerem nastajajo mentalne predstave. Gosta mreža glasbenih 

predstav vključuje področja leve in desne možganske polovice, kar omogoča celostno učenje« 

(Sicherl - Kafol, 2001, str. 65). 

Potrebna je učiteljeva strokovnost in didaktično znanje ter poznavanje ciljev, postopkov, 

premišljeno načrtovanje, dobra izvedba in na koncu vrednotenje izvedene dejavnosti. Hkrati mora 

dobro poznati področja, ki jih povezuje, ker bo le tako povezovanje lahko uspešno (Sicherl - Kafol, 
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2015). Neprimerna zvočna kulisa na primer lahko tudi negativno vpliva na kognitivne procese 

(Hallam in Kotsopoulou, 1998, v Sicherl - Kafol, 2001). 

»Glasba je neizčrpen vir povezav z drugimi šolskimi predmeti ter področji otrokovega celostnega 

razvoja. Povezave se porajajo iz glasbenih dejavnosti ter iz glasbeno-umetniških in glasbeno-

informativnih vsebin« (Oblak, 2001, str. 33). Glasba animira obe možganski polovici, zato se 

pojavlja toliko možnosti za medpredmetno povezovanje. Ima pozitivne učinke na spomin, 

koncentracijo, grafomotoriko, prostorsko-časovne sposobnosti, učenje jezikov, matematike itd. 

(Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011, str. 92). »Skoraj vsa področja zahtevajo uspešnost v 

nizu inteligentnosti; in vsako inteligentnost je moč izkoristiti na širokem spektru področij, ki so na 

voljo v dani kulturi« (Gardner, 1995, v Sicherl - Kafol, 2015, str. 51). 

Bloom (2006, v Sicherl - Kafol, 2015) je razdelil možnosti načrtovanja medpredmetnega 

povezovanja (prav tam): 

 Vsebinski vidik – vzpostavljanje medpredmetnih povezav na podlagi učnih vsebin (tema, 

ideja, predmet ipd.). Negativni vidik tovrstnega načrtovanja je kopičenje vsebinskih dejstev 

in premalo pozornosti učnim procesom. 

 Procesni vidik – vzpostavljanje medpredmetnih povezav na podlagi procesov in ciljev 

(prenos učnih posopkov, pojmov, motivacije, stališč ipd.). Izvaja se na podlagi treh 

modelov: 

a) Konceptualni model – vzpostavljanje medpredmetnih povezav na podlagi koncepta 

(vzpostavljanje prenosa miselnih strategij na podlagi pojmov). Učenci si pri tovrstnem načrtovanju 

oblikujejo pojmovne mreže in ustvarjalno rešujejo probleme. 

b) Učno-ciljni model – vzpostavljanje medpredmetnih povezav na podlagi učnih ciljev (kognitivni, 

afektivni in psihomotorični). 

c) Procesno-razvojni model – vzpostavljanje medpredmetnih povezav na podlagi vzgojno-

izobraževalnega procesa. Uresničujemo vrednote, ki so opredeljene s procesnimi cilji (kognitivni, 

afektivni in psihomotorični). 

»Prednosti medpredmetnega povezovanja so v preseganju opredalčkanega znanja, odkrivanju 

globljih odnosov med pojavi, večji kakovosti učenja, ekonomični izrabi učnega procesa, večjem 

zanimanju in motivaciji za učenje, samostojnem in dejavnem pridobivanju učnih izkušenj, 

uporabnosti znanja, trajnosti znanja, povezanosti znanja, kompleksnosti mišljenja, sodobni 

didaktični organizaciji pouka (timsko delo, projektno delo itn.)« (Sicherl - Kafol, 2015, str. 56). 

 

GLASBA IN PLES TER USTVARJANI GIB 

Glasba je najpogostejša spodbuda za plesno gibanje. Otroci se odzovejo na njen ritem, ki ga 

interpretirajo skozi gibanje, hkrati pa izražajo svoje doživljanje in občutenje glasbe. Ples lahko 

vpeljujemo na vseh področjih glasbe (petje, poslušanje, izvajanje). Dejavnosti, ki povežejo ples in 

glasbo, so petje ob gibanju, rajalne igre, izražanje in ponazarjanje tempa, melodije ter ritma s 

plesom, glasbena pravljica, ples in igranje na lastna glasbila (otroci igrajo na dele svojega telesa) 

ipd. (Geršak, 2006). Raziskave (Oblak, 2001) pravijo, da so za gibalno-plesno izražanje najbolj 

sprejemljivi otroci v zgodnjem šolskem obdobju (prav tam). 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo v osnovni šoli so predlagane nekatere medpredmetne povezave 

na ravni vsebin in pojmov: gibalne sposobnosti (koordinacija, hitrost, gibljivost, natančnost), vaje 

dihanja in sproščanja, ravnotežje, telesna drža, mimika, ritmično gibanje (korakanje, hoja, skoki 

idr.), ljudski plesi in običaji, vzorec, pantomima, ritem, čas, sluh, pika, črta itd. (Štrukelj ur., 2011a, 

str. 27). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

49 

Primer dejavnosti: izražanje glasbenih vsebin z gibanjem, izražanje značilnosti glasbe in zvoka 

(tempo, višina, dinamika) (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011, str. 99). 

 

GLASBA IN DRAMA 

Glasba igro z lutko in dramske dejavnosti obogati in poudari kreativni dogodek, ki ga otroci 

pogosto želijo ponavljati, vendar bo le-ta za njih vsakič nov in drugačen (Majaron, 2006). Preko 

dramske pedagogike podajamo znanje, ki ga otroci doživijo in zato lažje usvojijo. Otroci na podlagi 

izkušenj in doživetij postanejo ustvarjalci in avtorji znanj, ne le sprejemniki. Prav zato lahko 

dejavnosti z dramskega področja z lahkoto medpredmetno povezujemo (Törnar, 2008). 

 

GLASBA IN LIKOVNA UMETNOST 

Raziskave (Oblak, 2001) kažejo, da se povezava med glasbo in likovno umetnostjo razvije v 

drugem triletju osnovne šole, priporočljivo pa je tudi spodbujanje že pred tem. Otroci radi ilustrirajo 

vsebino pesmi, glasbila, glasbene dogodke, programsko glasbo ipd., spodbujamo pa jih tudi k 

likovnemu izražanju glasbenega doživljanja in zvočnih predstav (tonskih višin, dinamike, 

razpoloženja, zvočnih barv glasbil ipd.). Z različnimi liki in nizanjem le-teh v zaporedja lahko 

izrazijo ritem, z risanjem krivulj pa melodijo. Dejavnosti lahko potekajo vzporedno z glasbo ali pa 

po spominu (prav tam). Otroci na podlagi medpredmetnega povezovanja razvijajo kompleksno 

likovno mišljenje in razvijajo kompetence vseživljenjskega učenja (Štrukelj ur., 2011b). 

T. Tacol (2003) in A. Štrukelj (ur.) (2011b) opisujeta dva načina medpredmetnega povezovanja 

likovne umetnosti (Štrukelj, 2011b; Tacol, 2003): 

 Besedna interpretacija – likovne pojme z drugimi področji povezujemo le besedno (ustno, 

pisno). 

 Besedna in likovna interpretacija  

a) Likovni motiv – izhodišče za načrtovanje likovnega problema je likovni motiv. Pazimo, da ne 

povzemamo zgolj določene vsebine, ki jo otroci nato upodobijo v katerikoli tehniki, ampak da si 

zastavimo in uresničimo tudi likovne pojme in cilje. 

b) Likovna tehnika – izhajamo iz likovne tehnike, na podlagi katere utrjujemo pojme, ki izhajajo 

iz drugega umetnostnega področja. 

c) Likovni pojem – izhajamo iz likovnega pojma, ki ga povežemo s pojmom v drugi umetnosti 

(npr. temne in svetle barve lahko povežemo z glasno, tiho glasbo). 

V učnem načrtu za glasbeno vzgojo v osnovni šoli so predlagane nekatere medpredmetne povezave 

na ravni vsebin in pojmov: umetnik, barva, lik, črta, pika, celota, deli celote, oblika, ponavljanje, 

večji–manjši, različen–enak, enakomerno – neenakomerno, nizanje, ritem, prostor, trd, mehak, 

hrapav, gladek itd. (Štrukelj, 2011a, str. 27.) 

Primeri dejavnosti: izražanje glasbenih doživetij z risbo ali sliko, likovno ponazarjanje značilnosti 

glasbe in zvoka (dinamika, tempo, višina tona) (Bucik ur., Požar Matijašič ur., Pirc ur., 2011, str. 

99). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

50 

EMPIRIČNI DEL 

8 METODOLOGIJA 

8.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V magistrskem delu sem raziskala pojem ustvarjalnosti in spodbujanje le-te v umetnostnih 

dejavnostih. Za raziskovanje tovrstne tematike sem se odločila zaradi želje po vključevanju 

pridobljenih kompetenc v načrtovanje ustvarjalnih dejavnosti, ki se izvajajo v počitniškem varstvu. 

Poletna počitniška varstva, sofinancirana s strani Mestne občine Ljubljana, otrokom in 

mladostnikom omogočajo kvalitetno preživljanje šolskih počitnic. Poudarek v varstvih je tudi na 

razvijanju ustvarjalnosti, za doseganje tega cilja pa je pomembna strokovno-didaktična 

usposobljenost izvajalcev, njihova spretnost v različnih vejah umetnosti, poznavanje razvojnih 

značilnosti otrok in seveda ustvarjalnost. Ker je v varstva vključenih tudi veliko otrok iz socialno 

ogroženih družin, ki v vsakodnevnem življenju morda nimajo toliko priložnosti za obšolske 

dejavnosti, preko katerih razvijajo ustvarjalnost, je še toliko bolj pomembno, da izvajalci izkoristijo 

svoj potencial doprinosa k njihovi ustvarjalnosti.  

V okviru navedene tematike sem raziskovala, če izvajalci počitniškega varstva izkoristijo potencial 

spodbujanja ustvarjalnosti v poletnih počitniških varstvih, pojem razumejo in tovrstne dejavnosti 

vključujejo v program. Hkrati sem si zadala nalogo, da na podlagi teoretičnih ugotovitev oblikujem 

program za spodbujanje ustvarjalnosti, ki je izvedljiv v počitniškem varstvu. Lahko je v pomoč tudi 

izvajalcem počitniškega varstva pri načrtovanju njihovega dela. 

Umetnost nastaja preko procesa umetnostnega izražanja in ustvarjanja ter se opira na improvizacijo. 

Uvrščamo jo pod predmetno ustvarjalnost, raziskovala pa sem področje glasbene, likovne, plesne in 

dramske umetnosti. Z aktivnim spodbujanjem ustvarjalnih sposobnosti in stališč olajšamo prenos 

ustvarjalnega vedenja v vsakdan in življenje posameznika (Gobec in Kroflič, 1995). Pri procesu 

spodbujanja ustvarjalnosti je pomembno tudi učno okolje, ki mora biti kakovostno ter 

spodbujevalno za razvoj otrokove osebnosti kot celostne strukture, ki vključuje telesno-gibalno, 

čustveno-motivacijsko in spoznavno odzivanje. V takem okolju lahko dosežemo cilje celostne 

vzgoje in razvoj pozitivnega odnosa do ustvarjalnosti ter vrednot (Bucik ur., et al., 2011). 

Glede na ogromno količino časa, ki ga med poletjem preživimo z otroki, sem se odločila, da 

raziščem, do katere mere izvajalci izkoristimo potencial našega prispevka k razvoju njihove 

ustvarjalnosti. Vsi starši si ne morejo privoščiti dolgih počitnic, zato so nekateri otroci v varstvu 

tudi več tednov poletja. Pomembno je, da otroci na kakovosten način preživljajo poletje in tukaj 

lahko pripomoremo tudi pedagogi v počitniških varstvih. Z raziskavo sem želela izpostaviti 

pomembnost načrtovanja kakovostnih dejavnosti na področju ustvarjalnosti in izvajalce počitniških 

varstev spodbuditi k rabi in načrtovanju le-teh. S tem bi pripomogla k še bolj kakovostnemu 

načrtovanju programov v prihodnjih počitniških varstvih. 

 

8.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Na podlagi predhodno opredeljene problematike je bil cilj raziskovanje ustvarjalnih dejavnosti, ki 

se izvajajo v poletnih počitniških varstvih. Splošni cilj sem raziskovala na področju analize prijav 

na razpis (C1), mnenj vpletenih v različna počitniška varstva (izvajalcev, otrok in odgovornih na 

MOL-u) (C2) in načrtovanja programa za spodbujanje ustvarjalnosti, ki se lahko izvaja v 

počitniškem varstvu (C3). Izsledki raziskave bodo izvajalcem programov počitniških varstev ter 

odgovornim za razpis na MOL izpostavili, kako pomembna je ustvarjalnost v otrokovem vsakdanu 

in kako lahko k vključevanju le-te doprinesemo tudi izvajalci pestro načrtovanih programov.  
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 Pregled prijav na razpis Počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času 

šolskih počitnic z vidika pogostosti načrtovanja dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost, 

smiselnosti, primernosti za različne starosti otrok, ciljev, metod in izvedbe le teh (C1). 

 Pridobitev mnenj izvajalcev počitniškega varstva, otrok, ki so varstva obiskali in 

odgovorne osebe za razpis na Mestni občini Ljubljana o vključevanju, načrtovanju in 

doživljanju ustvarjalnih dejavnosti (C2).  

 Načrtovanje programa, ki čim bolj raznovrstno spodbuja glasbeno ustvarjalnost v 

povezavi z drugimi umetnostnimi področji (likovna, plesna in dramska) (C3).  

8.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

  

1. Kako pogosto izvajalci počitniškega varstva v program vključujejo dejavnosti, ki spodbujajo 

ustvarjalnost? (C1) 

2. Katere zvrsti predmetne ustvarjalnosti se najpogosteje pojavljajo v programu? (C1) 

3. Ali so dejavnosti smiselne, primerne za različne starosti otrok in natančno opisane (zajemajo 

cilje, metode in način izvedbe)? (C1) 

4. Kakšno pozornost izvajalci namenijo vključevanju dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost 

pri načrtovanju programa počitniškega varstva? (C2) 

5. Kaj vpliva na pripravo ustvarjalnega programa, ki se izvaja v počitniškem varstvu? (C2) 

6. Kako otroci doživljajo ustvarjalne dejavnosti in ali jih med tednom v počitniškem varstvu 

pogrešajo ali količina izvedenih dejavnosti zadostuje? (C2) 

7. Katere dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost, so otrokom najbolj všeč? (C2) 

8. Kakšno je merilo za pridobitev sredstev za izvedbo počitniškega varstva glede dejavnosti, ki 

spodbujajo ustvarjalnost? (C2) 

9. Kako načrtovati dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost? (C3) 

10. Kako primerno vključiti glasbo in jo povezati z dejavnostmi, ki spodbujajo druge zvrsti 

ustvarjalnosti (likovna, plesna, dramska)? (C3) 

8.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabila sem kvalitativni raziskovalni pristop in kavzalno neeksperimentalno metodo.  

8.4.1 VZOREC 

V prvi del raziskave sem vključila 10 prijav na razpis, ki sem jih analizirala z vidika spodbujanja 

ustvarjalnosti (C1).  

V drugi del raziskave sem vključila 5 izvajalcev počitniškega varstva, ki sodelujejo pri pripravi ali 

izvedbi programa počitniškega varstva, 5 otrok, ki so obiskali varstvo, in odgovorno osebo za razpis 

na MOL, višjo svetovalko na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje (C2). 
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8.4.2 OPIS ZBIRANJA PODATKOV 

Na podlagi strokovne literature sem preučila pojem ustvarjalnost. Na ta način sem pridobila dovolj 

informacij, ki so mi omogočile oblikovanje kontrolne liste in vprašalnikov za izvajalce in otroke, ki 

so obiskovali počitniško varstvo. 

Za pridobitev podatkov za prvi raziskovalni cilj, ki se je nanašal na analizo prijav, sem pregledala 

prijave na razpis in jih analizirala. Umetnostne dejavnosti sem uvrstila v zvrsti predmetne 

ustvarjalnosti (glasbena, plesna, likovna in dramska) in raziskovala vpetost le-teh v načrtovanje in 

izvedbo programa. Pozorna sem bila na spodbujanje ustvarjalnosti, pogostost dejavnosti, primernost 

za različne starosti otrok, natančnost opisa, cilje, metode, oblike dela, izvedbo ipd. Skladno s 25. 

členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja so mi lahko prijave 13 sofinanciranih 

nevladnih organizacij, ki so izvajale programe poletnega počitniškega varstva MOL v letu 2016, 

dali samo na vpogled.  

Za drugi raziskovalni cilj, ki se je nanašal na mnenja vpletenih, sem pridobila mnenja in 

vrednotenja ljudi, ki so vključeni v razpis. Po pregledu in analizi prijav ter dejavnosti, ki spodbujajo 

ustvarjalnost, sem dobila vpogled v obstoječe stanje in za mnenje vprašala izvajalce, otroke in 

odgovorno osebo za razpis. Za izvajalce in otroke sem pripravila vprašalnik in na podlagi analize 

vseh vprašalnikov zapisala ugotovitve. Pri izvajalcih sem pridobila informacije glede razumevanja 

pojma ustvarjalnosti in spodbujanja ustvarjalnosti, načrtovanja dejavnosti, dejavnikov, ki vplivajo 

na pripravo programa, pozornosti vključevanja ustvarjalnosti v vsakdan počitniškega varstva, 

poteka izvedbe dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost, odziva otrok na tovrstne dejavnosti, metod 

dela, ciljev, starostne diferenciacije, občutenja lastne kompetence za izvedbo in načrtovanje 

ustvarjalnih dejavnosti in motivacije otrok. Pri otrocih, ki so obiskovali počitniško varstvo, sem 

preverjala doživljanje ustvarjalnih dejavnosti, razumevanje pojmov ustvarjalnost in ustvarjanje ter 

njihovo motiviranost. Otrokom, ki še niso vešči branja in pisanja, bom pri podajanju mnenj in 

reševanju vprašalnika pomagala. Na MOL-u pa bom preverila, kakšen pomen imajo načrtovane 

dejavnosti pri dodeljevanju sredstev, ali so dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost merilo za 

dodelitev le-teh in zakaj so se odločili, da naj bi varstva spodbujala prav ustvarjalnost. 

8.4.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pred analizo prijav sem oblikovala kontrolno listo za primerjavo načrtovanih dejavnosti in 

programa, ki spodbuja ustvarjalnost. Vnaprej sem določila kategorije, ki sem jih analizirala pri 

posamezni prijavi in vsaki dejavnosti. Za vsako institucijo sem napisala kratko predstavitev, ki je 

povzeta glede na opis v prijavi na razpis, opisala sem dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost, na 

koncu pa sem zapisala še povzetek posamezne analize. Ugotovitve, ki sem jih oblikovala na podlagi 

vseh analiz, sem povzela v evalvaciji prvega dela raziskave.  

Mnenja, ki sem jih pridobila s strani izvajalcev ter otrok (s pomočjo vprašalnika), sem pregledala in 

napisala refleksijo in evalvacijo ugotovitev. Mnenje odgovorne osebe za razpis na MOL sem 

vključila v magistrsko nalogo ter zanj napisala refleksijo. 

Sledilo je oblikovanje 5 dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost na različnih področjih v 

medpredmetni povezavi z glasbo in sovpadajo s strokovno literaturo. Poudarek je bil na vpetosti 

glasbe v vsako izmed ustvarjalnih dejavnosti. 
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9 SKLOP PRIJAV NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POČITNIŠKEGA 

VARSTVA S STRANI MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

V letu 2016 je sredstva za izvajanje 9-urnih programov počitniškega varstva pridobilo 17 

izvajalcev, od tega 13 za izvedbo poletnega počitniškega varstva, 4 pa za izvedbo zimskega. 

Tovrstna varstva lahko obiskujejo otroci od 1.–5. razreda osnovne šole, s stalnim prebivališčem v 

MOL. Vsa varstva vključujejo tudi prehrano (kosilo in dve malici). 

»Z razpisom želimo otrokom in mladostnikom omogočiti aktivnosti v času šolskih počitnic, 

poudarek je na športno‐ gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti (aktivna udeležba na 

delavnicah) ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu 

enakih možnosti« (Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektvo v MOL v letu 2016 s 

področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, Besedilo javnega 

razpisa, 2015, str. 2–3). 

V letu 2016 je bilo 10 tednov poletnih počitnic (od 27. 6.–31. 8.). Izvajalci so ponujali varstvo od 

3–10 tednov za 20–28 otrok na dan. Varstva so sofinancirana s strani MOL. Nekatera so popolnoma 

brezplačna, druga pa določijo še dodatni dnevni prispevek na otroka (od 2–16 EUR na dan). 

Prijavni obrazec za počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic 

(v Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja 

podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, 2015) poleg splošnih 

informacij o varstvu, izvajalcih, referencah, prehrani in financah, zahteva naslednje informacije z 

vidika načrtovanja dela in opisa programa (prav tam): 

 opis programa, 

 cilji in metode programa, 

 ciljna skupina, 

 izvedba programa, ki zajema natančno vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti za 

dosego postavljenih ciljev, metode za izvedbo posameznih aktivnosti programa, število ur za 

izvedbo posameznih aktivnosti programa in datumsko opredelitev posameznih aktivnosti 

programa oz. natančen terminski plan programa, 

 število obiskov drugih kulturnih in športnih prireditev in inštitucij na teden. 

Pri analiziranju prijav na razpis sem glede na kontrolno listo pregledala omenjene točke prijav z 

vidika ustvarjalnih dejavnosti. Podrobneje sem jih opisala glede na opis v prijavi. Informacije sem 

povzemala tako, kot so zapisane v sami prijavi, da sem lahko izpostavila tudi morebitne napake 

izvajalcev v razumevanju pojmov (metoda dela, oblika dela, cilji ipd.). 

9.1 ANALIZA PRIJAV NA RAZPIS 

 

1. ZAVOD VARNI INTERNET: POČITNIŠKI POLET NA ŠIRNI SPLET (Dominko, 2015) 

Namen programa počitniškega varstva je bil ozavestiti otroke o pomenu varne in učinkovite rabe 

interneta. Predstavili so jim predloge, kako se lahko zaščitijo pred nevarnostmi na internetu in kako 

ga uporabljati kot koristno orodje. Rdeča nit tedna v počitniškem varstvu je bil maskota Nace, ki 

potuje po vesolju in vsak dan obišče drug planet. Na vsakem planetu so spoznali drugo tematiko 

varne uporabe spleta. V varstvo so vključili 60 % otrok iz socialno ogroženih družin. To so 

uresničevali na podlagi dogovora s šolami. Šola je predlagala 5 otrok in 3 od tega so bili iz socialno 

ogroženih družin. 
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Opis programa ustvarjalnih dejavnosti 

1. Izdelovanje celotedenskega izdelka 

Trajaje: vsak dan – 30 minut 

Oblike dela: individualno delo z ustvarjalnimi materiali (izdelovanje plakata) 

Metode: razlaga, razprava (o značilnostih planetov, na kaj je potrebno paziti pri uporabi spleta in 

novodobne tehnologije) 

Opis: Izdelava plakata planetov, ki jih obiščejo. V sredini je maskota Nace, okoli njega pa so 

planeti, povezani z obravnavano temo na določen dan. Nanje napišejo najpomembnejše stvari o 

obravnavani temi (npr. pri planetu varnosti napišejo, da moramo na spletu paziti, da ne izdamo 

svojih osebnih podatkov). Vsak otrok naredi svoje vesolje, ki ga po zaključku tedna lahko odnese 

domov in ohrani spomin na naučeno v tem tednu. 

Cilji: / 

2. Izvedba delavnice Društva Gumb 

Trajanje: četrtek – 2 uri 

Oblike dela: individualno delo z ustvarjalnimi materiali (izdelovanje okvirja) 

Metode: razlaga (navodila za izdelavo), razprava (o pomenu razvijanja ustvarjalnosti in 

ustvarjalnega prostega časa) 

Opis: Otroci z izvajalci Društva Gumb izdelajo okvirje za sliko iz odsluženih računalniških 

tipkovnic. Po delavnici sledi pogovor o tem, da je razvijanje ustvarjalnosti in izdelovanje različnih 

umetnin tudi eden od načinov kako lahko preživljamo svoj prosti čas in se odtrgamo od računalnika. 

Cilji: Z izvajalci iz Društva Gumb izdelajo okvirje za slike iz odsluženih računalniških tipkovnic. 

3. Izdelava mask z emojiji 

Trajanje: ponedeljek – 1 ura in 30 minut 

Oblike dela: individualno delo z ustvarjalnimi materiali (izdelovanje mask), skupinsko delo (igra 

vlog) 

Metode: razlaga (navodila za izdelavo), igra vlog (izražanje čustev z maskami ali brez njih), 

razprava (o izražanju čustev v vsakdanjem življenju in v spletni komunikaciji) 

Opis: Izdelava mask iz kartona s podobami različnih smeškov (emojijev). Po izdelavi sledi izvedba 

igre vlog. Otroci si maske nadenejo in se pogovarjajo o različnih stvareh. Na različne načine 

poskusijo izraziti čustva, ki jih doživljajo (skozi masko, samo z glasom, brez izražanja čustev ipd.). 

Cilji: Pogovor skozi katerega otroci razvijajo lastno ustvarjalnost. 

4. Izdelovanje varne hiške 

Trajanje: torek – 1 ura in 30 minut 

Oblike dela: individualno delo z ustvarjalnimi materiali (izdelovanje hišk), skupinsko delo 

(razprava) 

Metode: razlaga (navodila za izdelavo), razprava (o hiškah) 

Opis: Vsak otrok dobi kartonasto predlogo hiške, ki jo spremeni v svojo varno hiško. To je hiška, v 

katero bi se zatekel pred težavami na spletu ali v vsakdanjem življenju. Otroci z različnimi materiali 

(papir, lepilo, škarje, blago, barvice, flomastri ipd.) narišejo ali napišejo stvari in osebe, ki bi jih 

potrebovali, da bi se v hiški počutili varne. Po izdelavi sledi pogovor o tem, kaj je v njihovih varnih 
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hiškah, razmislijo, če še kaj manjka in kam se lahko v resničnem življenju obrnemo, če se 

počutimo, da nismo varni. Sledi izdelava razstave. 

Cilji: / 

5. Risanje stripov 

Trajanje: sreda – 1 ura in 30 minut 

Oblike dela: skupinsko (risanje stripa v manjših skupinah) 

Metode: pripovedovanje zgodbe, razlaga (pojmi iz zgodbe, navodila za risanje), razprava (o oblikah 

spletnega nasilja in načinih pomoči) 

Opis: Pogovor o primerih spletnega nasilja in pomoči, ki jo lahko poiščemo pri drugih, s pomočjo  

zgodbe o pomoči prijatelju. Sledi risanje stripa v skupinah na temo pomoči prijateljem in iskanju 

pomoči ob spletnem nasilju. 

Cilji: / 

6. Izdelovanje spomina 

Trajanje: sreda – 45 minut 

Oblika dela: individualno (izdelovanje spomina) 

Metode: razlaga (navodila) 

Opis: Najprej izvedba igre spomina, nato pa izdelava spomina. Otroci dobijo natisnjene sličice, ki 

jih razrežejo, pobarvajo, okrasijo in nalepijo na trši karton. 

Cilji: / 

 

Analiza izvedenih dejavnosti 

V počitniškem varstvu Zavoda varni internet so se trudili spodbujati ustvarjalnost, vendar jim 

primanjkuje znanja o spodbujanju le-te v pravem pomenu besede. Sicer so načrtovali dejavnosti, ki 

so na ustvarjalno-umetnostnem področju, vendar so po opisu sodeč nekatere preveč usmerjene ali 

pa so zapisane kot ustvarjalne dejavnosti, vendar ne spodbujajo ustvarjalnosti v polnem pomenu 

besede (npr. izdelava plakata, na katerega sicer narišejo maskoto Naceta, nato pa nanj le zapisujejo 

značilnosti planetov ali pa izdelovanje spomina, kjer prilepijo že natisnjene sličice na karton in jih 

pobarvajo ali okrasijo). Razberem lahko, da so imeli otroci pri nekaterih dejavnostih prosto pot in 

so bili ustvarjalni, vendar bi bilo lahko spodbujanje bolje opisano. Dejavnosti so bile načrtovane 

predvsem na likovnem področju, izvedli pa so tudi eno dramsko aktivnost. Potekale so vsak dan v 

tednu ter vsebovale različne oblike in metode dela. Ker so imeli starost otrok v varstvu omejeno na 

8–10 let, starostna diferenciacija ni tako nujna. Dejavnosti so bile načrtovane starosti primerno. 

Potek le-teh je delno natančno opisan, opis bi lahko bil bolj obsežen. Vsekakor pogrešam zapis 

ciljev dejavnosti, bolje pa bi lahko razložili tudi zapis – delo z ustvarjalnimi materiali. 

 

2. PLESNA ŠOLA BOLERO: POLETJE V BOLERU (Kljun, 2015) 

Namen varstva je bil otrokom zagotoviti najlepše in nepozabne plesne počitnice. Obiskali so ga 

otroci od 5. –14. leta (1.–5. razred). Program so pripravili za vse, tudi za tiste, ki so se s plesom 

spoznali prvič. Otroci naj bi v varstvu vzljubili ples, se naučili novih plesnih korakov in sklepali 

nova prijateljstva. V varstvu so otroci sodelovali tudi na ustvarjalnih delavnicah (izdelki iz gline, 

kartona, papirjev, gumbov, riža itd.). Cilj varstva je bil otrokom omogočiti telesne aktivnosti tudi v 

času šolskih počitnic, ker si veliko otrok ne more privoščiti počitnic ali plesnih vaj v okviru rednih 

programov plesnih šol. V program so vključili tudi otroke iz socialno ogroženih družin preko 

sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje. 
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Analiza izvedenih dejavnosti 

Prijava Plesne šole Bolero je zelo skopa. Vse informacije, ki so podane, so zapisane v zgornjem 

opisu. Otroci so med tednom večino časa plesali, vendar zapisanega poteka plesnih dejavnosti v 

prijavi ni, tako da ne morem sklepati, ali so plesne dejavnosti spodbujale otrokovo plesno 

ustvarjalnost ali so se otroci le učili različnih zvrsti plesa. Glede na to, da je prijavitelj v osnovi 

plesna šola, bi pričakovala boljši opis poteka plesnih dejavnosti in spodbujanja plesne 

ustvarjalnosti. Izmed aktivnosti na umetnostnem področju lahko razberem le še, da so enkrat v 

tednu obiskali Narodno galerijo in da so imeli med tednom ustvarjalne delavnice na likovnem 

področju, katerih opis ni zapisan. Taka prijava zame odpre vprašanje glede meril dodeljevanja 

sredstev, ker ni skoraj nobenih informacij o poteku programa, ki se bo izvajal v počitniškem 

varstvu. Samo prijavo tudi težko komentiram, ker glede na zgoraj izpolnjeno kontrolno listo v 

prijavi ni skoraj nobenih podatkov, ki bi lahko prispevali k moji analizi. Opazila pa sem tudi 

napako, in sicer da je varstvo namenjeno otrokom od 1. –5. razreda, navedena starost od 5.–14. leta 

pa s tem ne sovpada. 

 

3. PLESNO DRUŠTVO LIBERO: PREPLEŠIMO POČITNICE (Selimanović, 2015) 

Program je temeljil na skrbi za fizično in psihično aktivnega otroka skozi ples. Poudarek je bil na 

humanih medsebojnih odnosih, sodelovanju, rušenju komunikacijskih ovir in pridobivanju 

neformalnih znanj, ki bodo otrokom koristila skozi življenje. Cilj varstva je bil približati plesno 

znanje vsem otrokom, predvsem tistim, ki si med letom ne morejo privoščiti obiskovanja rednih 

tečajev. V varstva so vključili tudi otroke iz socialno ogroženih družin. Prednost so imeli otroci iz 

enoroditeljskih družin z majhnimi prihodki in otroci iz družin z nizkimi prihodki. Vsak teden je bilo 

za otroke iz takih družin rezerviranih 6 mest (20 % glede na število prijavljenih). 

 

Opis programa ustvarjalnih dejavnosti 

1. Plesne urice 

Trajanje: vsak dan – 1 ura in 30 minut 

Oblike dela: skupinska 

Metode: razlaga, prikazovanje, posnemanje 

Opis: Dejavnosti plesnih uric vsak dan predstavijo drugo plesno zvrst (jazz balet, standardne in 

latinsko-ameriške plese, hip hop ipd.). Ker so otroci v počitniškem varstvu različnih starosti, so 

razdeljeni v dve starostni skupini (6–8 in 8–11 let). Vsaka skupina ima svojega plesnega učitelja, s 

katerim ustvarja. Koreografije, ki se jih naučijo med tednom, na koncu povežejo v plesno zgodbo. 

Preko plesa je cilj otroke naučiti tudi, kako pomembno je, da skrbijo za zdravje in vitalnost svojega 

telesa, ter jih podučiti, da ima ples 4 prednosti za telo: fleksibilnost, moč, vzdržljivost telesa in 

dobro počutje. S plesom in nastopanjem pred drugimi bodo otroci pridobili na samozavesti ter 

obvladovanju motorike telesa. Z delom v paru ter manjših skupinah se bodo naučili poslušanja in 

čutenja drug drugega, komunikacije in medsebojnega sodelovanja. 

Cilji: 

* Motivirati k fizični aktivnosti ter poučiti o pomembnosti fizične kondicije, ki močno vpliva na 

psihično in fizično zdravje posameznika. 

* Poučiti o pomembnosti fizične aktivnosti vsaj trikrat tedensko. Če otrok teh navad ne pridobi v 

otroški dobi, jih kasneje v življenju težko usvoji.  

* Omogočiti zdravo, aktivno, športno, vzgojno in izobraževalno preživljanje počitnic v naši družbi.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

57 

* Naučiti jih novosti in koristnih znanj za življenje skozi glasbo, ples in zabavo, ki manjka v 

vsakdanu.  

* Oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in 

sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti, spoštovanje športnega obnašanja, odnos do 

varovanja “šolske” lastnine in naravovarstveno ozaveščanje). 

* Preko igre jim bomo omogočili naraven način izražanja. Bogatili bomo otrokovo raziskovanje in 

dojemanje okolice ter samega sebe, kar ga bo spodbujalo k dejavnejšemu gibalnemu izražanju ter 

doživljanju. Izboljšali bodo svoje gibalne sposobnosti, orientacijo v prostoru, situacijsko mišljenje 

in ustvarjalnost ter zadovoljili potrebo po gibanju. Hkrati je le-ta pomembna za njihovo 

socializacijo, saj jim omogoča skupno sodelovanje in jih tako postopoma navaja na delovanje v 

skupini. 

* Predstavili jim bomo prednosti skupinskega dela, jih naučili, kako pomagati sebi in drugim ter 

kako sodelovati, predvsem pa jih bomo naučili sočutja in razumevanja drug drugega. 

* Zagotoviti uspešnost in motiviranost vseh učencev ter upoštevati njihovo različnost. Spodbujali 

jih bomo, da v sebi poiščejo praktičnost in iznajdljivost. 

* Z učenjem javnega nastopanja in izražanja bodo oblikovali pozitivne vedenjske vzorce 

(vztrajnost, samozavest, medsebojno sodelovanje in pomoč, strpnost in sprejemanje drugačnosti). 

2. Ustvarjalni kotiček 

Trajanje: vsak dan – 2 uri 

Oblike dela: skupinska, individualna 

Metode: razlaga, prikazovanje, posnemanje 

Opis: V varstvu je pripravljen ustvarjalni kotiček, v katerem lahko otroci prosto ustvarjajo med 

ostalimi dejavnostmi (zjutraj in ob koncu dneva). Na voljo so jim različni materiali, s katerimi lahko 

mladi ustvarjalci razvijajo njihovo kreativnost. Preko ustvarjanja je cilj otroke naučiti, kako miselno 

idejo prenesti v likovni izdelek. Izdelovali bodo dodatke za ples, praktične pripomočke in darila za 

domače. S tovrstnimi izdelki pa bodo spoznali, kako praktični so v resnici lahko, če le imajo malce 

iznajdljivosti v sebi. 

Cilji: 

* Spodbuditi otrokovo domišljijo, kreativnost, mišljenje, izražanje občutij, stališč in vrednot. Hkrati 

bodo bogatili svoje znanje, razvijali sposobnosti in lastnosti ter oblikovali svojo osebnost in odnose 

s posamezniki.  

3. Izdelovanje instrumentov iz odpadnih materialov 

Trajanje: ob deževnih dneh 

Oblike dela: individualna 

Metode: posnemanje 

Opis: Otroci od doma prinesejo odpadni material (rolice papirja, škatle za čevlje, kuhinjske elastike, 

slamice …), nato pa s posnemanjem izdelajo razne instrumente, na katere na koncu tudi zaigrajo. 

Cilji: / 

 

Analiza izvedenih dejavnosti 

Prijava Plesnega društva Libero je zelo dobro razdelana. Vidno je, da so se trudili spodbujati 

ustvarjalnost, le to so načrtovali in namerno uresničevali preko zastavljenih ciljev. Zapisani so zelo 

obsežno in pokrivajo vsa področja otrokovega razvoja (psihomotorični, kognitivni in afektivno-
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socialni). Ustvarjalne dejavnosti so vključevali v vsak dan in jih med tednom izvajali na vseh 

umetnostnih področjih (glasba, drama, ples in likovna umetnost). Iz opisa lahko sklepam, da so bile 

dejavnosti po večini vodene, vendar so se trudili otrokom pustiti tudi prosto pot do ustvarjanja. 

Lahko bi sicer bolje opisali, na kakšne načine jih spodbudijo k samostojnemu ustvarjanju in kako to 

poteka. V prijavi je možno razbrati tudi starostno diferenciacijo (delitev otrok v dve starostni 

skupini) za plesne dejavnosti in plesno zgodbo, lahko pa bi bila zapisana tudi pri drugih ustvarjalnih 

dejavnostih. Ker so jo vključili v prijavo in se zavedajo, da je potrebna, lahko predvidevam, da se jo 

trudijo uresničevati tudi pri drugih ustvarjalnih dejavnostih. Dejavnosti zajemajo raznolike metode 

in oblike dela. Opis in potek izvedbe bi lahko bila bolj podrobno zapisana. Sicer je jasno, kaj bodo 

otroci pri dejavnostih v osnovi počeli, ni pa natančnega in jasnega zapisa faz dela ter načinov, kako 

bodo spodbujali ustvarjalnost. Prav zato lahko iz prijave glede na zapisane cilje sklepam, da so 

dejavnosti delno spodbujale ustvarjalnost. Če bi bile le-te podrobneje opisane, bi spodbujanje lažje 

razbrala.  

 

4. ZAVOD LI-CE, LIKOVNI CENTER: ŠPORTNO USTVARJALNE POLETNE POČITNICE 

(Kovačič, 2015) 

Počitniško varstvo v zavodu LI-CE temelji na prepletanju športnih in ustvarjalnih delavnic. Cilj 

prvih dni varstva je preko spoznavnih delavnic otrokom ponuditi možnost navezave novih 

prijateljstev in poznanstev, nato pa v dobrih odnosih med otroki izvajati športno ustvarjalne 

aktivnosti. V varstva so vključeni tudi otroci iz socialno ogroženih družin (v vsakem terminu vsaj 

dva otroka). 

 

Opis programa ustvarjalnih dejavnosti 

1. Risanje in slikanje 

Trajanje: ponedeljek – 2 uri, torek – 1 ura, sreda – 2 uri, petek – 1 ura in 30 minut 

Oblike dela: individualno delo 

Metode: pogovor 

Opis: Risanje in slikanje glede na temo (počitnice, moja družina, kdo sem ...). 

Cilji: Razvijati ustvarjalnost in kreativnost otrok. 

2. Vživljanje v vlogo umetnika 

Trajanje: sreda – 3 ure 

Oblike dela: individualno delo 

Metode: razlaga, opazovanje 

Opis: Sprehod po galeriji (Narodna galerija) in ogled stalne zbirke z vodstvom kustosa. Po ogledu 

sledi pogovor o doživetjih in vživljanje otrok v vlogo umetnika. Otroci nato na papir in platno 

zlijejo lastne vtise videnega. 

Cilji: 

* Širiti umetniško, kulturno kot tudi splošno razgledanost z obiskom kulturnih ustanov in muzejev. 

* Razvijati ustvarjalnost in kreativnost otrok. 

3. Sprehod po naravi in ustvarjanje z naravnimi materiali 

Trajanje: torek – 3 ure 

Oblike dela: individualno delo 
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Metode: razlaga, opazovanje, pogovor 

Opis: Sprehod po naravi ter gozdu in opazovanje narave, barv, detajlov, listov, vejic, dreves ipd. 

Otroci stopijo v stik z naravo, nabirajo listje, vejice, želode ... Po povratku ustvarjajo z 

razpoložljivim materialom, ki ga ponuja narava. 

Cilji: Razvijati ustvarjalnost in kreativnost otrok. 

 

Analiza izvedenih dejavnosti 

Glede na to, da je prijavitelj počitniškega varstva zavod, ki je v osnovi likovni center, sem 

pričakovala, da bodo dejavnosti bolje opisane, morda celo bolj inovativne in bodo obsegale zapis 

načinov, kako spodbujati otrokovo likovno ustvarjalnost. Iz opisa sicer lahko sklepam, da so bili 

otroci ustvarjalni in so imeli prosto pot za izdelavo likovnih izdelkov, vendar pogrešam opis faz 

dela in ciljev pri posamezni dejavnosti, ki bi morda dodatno pripomogli k razumevanju poteka 

posamezne dejavnosti. Ustvarjalne dejavnosti so bile načrtovane na likovnem področju in so jih 

izvajali skoraj ves teden počitniškega varstva. Potekale so preko individualne oblike dela, 

vključevale pa so različne metode. 

 

5. KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO DESNI ŽEPEK: PRAVLJIČNE POČITNICE (Štorman, 

2015) 

Program je temeljil na gledaliških delavnicah, ki so bile prilagojene starostni stopnji otrok. Na 

delavnicah so otroci spoznali gledališče in poklice, ki so povezani z njim (igralec, kostumograf, 

režiser, scenograf ipd.). Otroci so preko improvizacijskih vaj spoznali zakonitosti gledališke igre, 

zaznali svoje telo preko dihalnih in telesnih vaj, preko igre osvojili prostor, gib v prostoru, 

interakcijo med igralci, odrsko prezenco, soočanje s tremo in spodbudili svojo kreativnost in 

domišljijo. Vsak teden počitniškega varstva je bil tematsko vezan na pravljico, ki je bila vsak teden 

drugačna ter hkrati poučna in otrokom poznana. Po prebrani pravljici so določili vloge, zapisali 

tekste in dialoge, izdelali kostume, scenografijo ter naredili prizore in na koncu vsakega tedna s 

predstavo nastopili na odru Kino gledališča Bežigrad. Cilj varstva je bil, da vsak otrok aktivno 

sodeluje pri predelavi in izvedbi pravljice. V varstva so vključili minimalno tri člane društva Beli 

obroč in minimalno 15 otrok iz socialno ogroženih družin. 

 

Opis programa ustvarjalnih dejavnosti 

1. Izvedba gledališke delavnice: vsi smo del predstave 

Trajanje: vsak dan – 3 ure 

Oblike dela: / 

Metode: branje, razlaga, razprava, prikazovanje, zaznavanje, igra vlog, gibalne vaje, dihalne vaje, 

sprostitvene vaje, nastopanje na odru, brainstorming 

Opis: Otroke seznanimo s pravljico in jo obnovimo. Seznanimo se s poklici v gledališču in 

določimo vloge pri gledališki igri. Pripravimo dialoge in scenarije. Otroke seznanimo s tehnikami 

gibanja in osnovami javnega nastopanja. Izvedemo vaje na odru. 

Cilji: 

* Večja samozavest otrok udeležencev. 

* Izguba treme pred javnim nastopanjem. 

* Spodbuditev kreativnega in ustvarjalnega mišljenja. 
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2. Izvedba gledališke delavnice: vsi ustvarjamo predstavo 

Trajanje: ponedeljek – 4 ure, torek – 3 ure, sreda – 4 ure, četrtek  - 3 ure, petek 4 – ure 

Oblike dela: / 

Metode: razlaga, prikazovanje, razprava, ustvarjanje, ročne spretnosti, brainstorming 

Opis: Otroke seznanimo z osnovami scenografije in kostumografije. Pripravimo materiale za 

izdelavo kostumov in scene, ki jih tudi izdelamo. 

Cilji: Spodbuditev kreativnega in ustvarjalnega mišljenja. 

3. Izvedba tedenske gledališke predstave: pravljica na odru 

Trajanje: petek – 2 uri 

Oblike dela: / 

Metode: prikazovanje, igra vlog, nastopanje na odru 

Opis: Pripravimo sceno na velikem odru in izvedemo predstavo za starše in povabljence. Po izvedbi 

sledi druženje z ustvarjalci predstave in igralci. 

Cilji:  

* Večja samozavest otrok udeležencev. 

* Izguba treme pred javnim nastopanjem. 

4. Izvedba tematske delavnice: ustvarjajmo skupaj 

Trajanje: sreda – 2 uri 

Oblike dela: / 

Metode: prikazovanje, ustvarjanje, uporaba ročnih spretnosti 

Opis: Določimo temo delavnice in pripravimo materiale. Otroci ustvarjajo, ko končamo pa 

priredimo mini razstavo. 

Cilji: Spodbuditev kreativnega in ustvarjalnega mišljenja. 

 

Analiza izvedenih dejavnosti 

Prijava je dobro in obsežno opisana z vidika ustvarjalnih aktivnosti. Razbrati je možno, da se 

društvo spozna na gledališko področje, ki so si ga zastavili v programu. Dejavnosti so kar dobro 

opisane, faze pa bi bile lahko še bolj razdelane, da bi lahko trdila, da dejavnosti spodbujajo 

ustvarjalnost in ugotovila, kako jo spodbujajo. Enako velja za cilje, ki bi bili lahko bolj opredeljeni 

in natančno zapisani. Pri izdelavi scene npr. so najverjetneje delovali na likovnem področju, vendar 

niso vključili nobenih likovnih ciljev, zapisa materialov in pripomočkov oz. poteka, kako so se dela 

lotili. Enako velja za tematske delavnice – ustvarjajmo skupaj, o katerih ni nobenega podatka glede 

poteka in tematike dejavnosti. Vključevali so jih v vsak dan počitniškega varstva. Poleg gledaliških 

aktivnosti, ki zahtevajo visoko koncentracijo otrok, ki pa je omejena, so z umetnostnega področja 

vključevali še aktivnosti risanja in barvanja. Oblike dela v varstvu niso zapisali, vključevali pa so 

različne metode. 

 

6. SOCIALNA AKADEMIJA – ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE IN KULTURO: 

JAZ, NOVINAR (Cepin, 2015) 

Varstvo je otrokom ponujalo priložnost, da preko športno-gibalnih aktivnosti, neprisiljenega in 

sproščenega raziskovanja ter ustvarjanja aktivno preživijo poletni počitniški čas, pridobijo nove 
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veščine in kompetence ter se spoznajo z vsebinami, ljudmi in metodami, ki na otroke delujejo 

preventivno (še posebej za otroke, ki prihajajo iz ranljivih družbenih skupin). Poudarek tedna 

počitniškega varstva je bil na načelu enakih možnosti, spodbujanju zdravega načina preživljanja 

prostega časa otrok, ustvarjanju pozitivnega vzdušja in vzpodbujanju dobrih medsebojnih odnosov 

ter spoštovanja vsakega posameznika, ustvarjalnih in raziskovalnih aktivnosti in vzgoja za medije 

(spoznavanje dela novinarja, sodobnih medijev, fotografije, pisanja prispevkov, snemanja, montaže 

ipd.). Teme so bile vezane na življenje otrok v Ljubljani, spoznavanje zgodovinsko-umetniških 

potez in pomena Ljubljane znotraj slovensko-evropskega prostora, Ljubljane na prepihu kultur 

(migrantska vprašanja) in na spoznavanje dela novinarja. Cilj varstva je bil otrokom omogočiti 

vpogled v dogajanje sedanjega časa skozi otroške oči ter nuditi priložnost za največje možnosti 

preživljanja prostega časa, nezavednega pridobivanja novih kompetenc in spodbujanja k 

pozitivnemu, nenasilnemu, ustvarjalnemu izražanju ter iskanju rešitev. V varstvo so vključili 25 % 

otrok iz socialno ogroženih družin (brezposelnost, enostarševske družine, nizka izobrazba staršev, 

migrantske družine, zdravstvene posebnosti otrok), izjemoma pa so sprejemali tudi mladostnike s 

posebnimi potrebami do 18. leta starosti. 

 

Opis programa ustvarjalnih dejavnosti 

1. Ustvarjanje z novinarskimi in multimedijskimi delavnicami 

Trajanje: vsak dan – 1 ura in 45 minut 

Oblike dela: / 

Metode: igra, raziskovanje, predstavitev, igra vlog 

Opis: Tematske delavnice, izvedene preko igre, raziskovanje, interaktivne predstavitve, simulacije, 

igra vlog, predstavitev sestave in rabe snemalne opreme. 

Cilji:  

* Otroci preko tematskih delavnic pridobijo nove kompetence. Ustvarjajo preko novinarskih in 

multimedijskih delavnic (delo novinarja, novinarske zvrsti, časopis in sodobni mediji, snemalna 

oprema in snemanje, montaža, tiskanje, kritično razmišljanje in etika). 

* Otrokom in mladostnikom iz MOL bomo po načelu enakih možnosti omogočili aktivno in 

kakovostno preživljanje prostega časa, grajenje pozitivne samopodobe in sklepanje novih 

prijateljstev. 

* Otroci bodo dobili priložnosti za razvijanje ustvarjalnosti, pridobivanje novih znanj in veščin na 

sproščen način med igro in raziskovanjem (izražanje preko novinarstva, delo z multimedijo). 

2. Javno nastopanje 

Trajanje:  petek – 1 ura in 45 minut 

Oblike dela: / 

Metode: nastopanje 

Opis: Otroci pišejo vezno besedilo, moderirajo in javno nastopajo. 

Cilji:  

* Otroci preko javnega nastopanja gradijo pozitivno samopodobo z javnim nastopanjem. 

3. Spoznavanje mesta Ljubljana 

Trajanje: vsak dan – 2 uri 

Oblika dela: / 

Metode: zgodovinsko-umetniška razlaga, fotografiranje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

62 

Opis: Otroci bodo preko umetnostno-zgodovinskega vodenja, fotografiranja in izpolnjevanja 

učnega lista spoznavali mesto Ljubljana v treh starostno različnih skupinah. Delavnice zajemajo 

umetnostne dejavnosti: “Odkrivanje skrivnosti Ljubljane” (fotografiranje in reševanje učnega lista), 

“Botanični vrt Ljubljana” (fotografiranje) in “Izlet na Golovec” (fotografiranje rastlin). 

Cilji: Otroci bodo na njim prilagojen način preko ustvarjanja in raziskovanja spoznavali svoje 

mesto, posebnosti življenja v njem, s spoznavanjem tujih kultur, ki sobivajo v Ljubljani, se bodo na 

njim razumljiv način seznanili z aktualno problematiko migracij ter se učili strpnosti in sprejemanja 

drugačnosti. 

4. Spoznavanje tujih kultur 

Trajanje: vsak dan – 1 ura in 15 minut 

Oblika dela: / 

Metode: prikaz tujih navad 

Opis: Preko delavnice “Ljubljana na prepihu kultur” se otroci učijo pesmic in fraz v tujem jeziku, 

tujih navad ipd. 

Cilji: Otroci se s spoznavanjem tujih kultur, ki sobivajo v Ljubljani, učijo strpnosti in sprejemanja 

drugačnosti. 

 

Analiza izvedenih dejavnosti 

Program je zanimivo in dobro zastavljen, vendar bi lahko bil bolje opisan. Razbrati je možno 

zametke umetnostnih dejavnosti, vendar so slabo opisani, spodbujanje ustvarjalnosti pa je nejasno. 

Sklepam lahko, da so pri aktivnostih otroci lahko ustvarjalni in imajo prosto pot, vendar zapis in 

opis dejavnosti mojega sklepanja ne more potrditi. Dejavnosti se odvijajo na glasbenem, likovnem 

in dramskem področju, vendar ni jasno, kakšen je bil pristop, izvedba, faze dela in cilji posamezne 

dejavnost. Okvir, kaj bodo otroci v varstvu počeli in spoznali, je jasen, potek posamezne dejavnosti 

pa ne. Oblike dela niso navedene, uporabljali pa so različne metode. 

 

7. SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR: AKTIVNE POLETNE POČITNICE SD NOVINAR 

(Kumar, 2015) 

Varstvo je bilo namenjeno aktivnemu preživljanju prostega časa otrok s poudarkom na športnih 

aktivnostih in delavnicah. V varstvo so na podlagi sodelovanja s centri za socialno delo vključevali 

tudi po tri otroke iz socialno ogroženih družin. 

 

Analiza izvedenih dejavnosti 

Iz prijave je razvidno, da je varstvo temeljilo na športnih aktivnostih (mali nogomet, mala odbojka, 

štafetne igre, elementarne igre v vodi, plavanje ipd.). Športne aktivnosti so zelo dobro in podrobno 

opisane, zajemajo različne metode dela in cilje. Iz tega vidika je program korektno pripravljen. V 

sami prijavi sicer zasledim tudi cilje, ki se lahko nanašajo na razvijanje ustvarjalnosti: razvijati 

kreativnost in ustvarjalnost otrok; razvijati samozavest in vztrajnost. Predvidevam lahko, da so bile 

tovrstne dejavnosti v varstvo vključene, vendar nikjer ni navedeno, kako so jih izvajali. Edina 

ustvarjalna dejavnost, ki je navedena, je izdelava letal v sklopu spoznavne delavnice, vendar je 

zapisano le to, tako da ne morem sklepati, če je ta dejavnost spodbujala ustvarjalnost, ker nikjer ni 

zapisanega poteka dela. Ker je v cilju razpisa napisano, da naj bi varstva spodbujala športno 

aktivnost otrok in ustvarjalnost, lahko razumem, da je ta prijava dobila sredstva, tudi če ne vključuje 

ustvarjalnih aktivnosti, ker je zelo dobro zadostila cilju in načrtovanju športne aktivnosti otrok. 
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8. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO–TACEN: MED POLETNIMI POČITNICAMI BO VESELO 

(Zajc, 2015) 

Program počitniškega varstva je bil zasnovan na razgibanem in kakovostnem izboru počitniških 

aktivnosti, ki so prilagojene letnemu času, temperaturam ozračja in željam udeležencev. Poudarek 

je bil na športno-gibalnih dejavnostih in preventivnih vsebinah, ki so v korist odgovornemu 

odraščanju udeležencev (varnost, samostojnost, aktivno vključevanje). Otrokom so želeli ponuditi 

športno-gibalne dejavnosti na prostem, spodbuditi notranje potrebe po gibanju, jih ozavestiti za 

odgovorno participacijo v športno-gibalnih aktivnostih, jih spodbuditi k aktivnemu in 

kakovostnemu preživljanju prostega časa ter omogočiti zdravo socializacijo in druženje z vrstniki. 

V varstvo so vključevali tudi 10 % otrok iz socialno ogroženih družin in otroke s posebnimi 

potrebami do 18. leta. 

 

Analiza izvedenih dejavnosti 

Tudi ta prijava temelji na športnih aktivnostih (loparjenje, igre z žogo, rolanje, vodne aktivnosti, 

trim steza, adrenalinski park ipd.), ki so korektno načrtovane. Ciljev, ki bi spodbujali ustvarjalnost, 

ni. Športne aktivnosti so sicer zelo dobro opisane, zajemajo različne metode dela in raznovrstne 

cilje. S strani športa in programa veljajo tudi za to prijavo ugotovitve, ki sem jih zapisala že pri 

prejšnji analizi prijave Smučarskega društva Novinar. 

 

9. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA – ŠIŠKA: POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO 

(Ljubišić, 2015) 

Program počitniškega varstva je temeljil na pestrosti, raznovrstnosti, prilagoditvi letnemu času, 

športno-gibalnih aktivnostih ter razvijanju ustvarjalnosti in kreativnosti. Otroci so med varstvom 

obiskali zunanje institucije in spoznali različne poklice. V varstva so vključevali tudi 15 % otrok iz 

socialno ogroženih družin. 

 

Opis programa ustvarjalnih dejavnosti 

1. Sproščujoče aktivnosti 

Trajanje: vsak dan 1 ura in 30 minut 

Oblike dela: / 

Metode: kreativno ustvarjanje, praktično delo, prikaz, demonstracija 

Opis: Otroci rišejo, režejo, lepijo, poslušajo umirjeno glasbo in se igrajo sprostitvene igre. 

Cilji: 

* Razvijanje ustvarjalnosti. 

* Spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti otrok. 

2. Ustvarjalno-kreativne delavnice 

Trajanje: ni navedeno kolikokrat, trajanje pa je do 4 ure 

Oblike dela: / 

Metode: prikaz, demonstracija, opazovanje, razlaga, ustvarjalno izražanje 

Opis: Ustvarjalno kreativne delavnice, ki se izvajajo v učilnici oz. na hodniku. 

Cilji:  

* Razvijanje ustvarjalnosti. 
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* Spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti otrok. 

 

Analiza izvedenih dejavnosti 

V prijavi na razpis je razvidno, da nameravajo v počitniškem varstvu spodbujati ustvarjalnost in 

izvajati aktivnosti na področju umetnosti. Opis na žalost spet ni dovolj natančen, da bi lahko 

ugotovila, na kakšne načine bodo to uresničevali. Tudi postopek, cilji posamezne dejavnosti in 

splošna priprava na določeno dejavnost niso razberljivi. Pri dejavnostih so vključevali različne 

metode, oblike dela pa niso navedli. V sami prijavi sem našla tudi druge cilje, ki se lahko 

navezujejo na ustvarjalne dejavnosti, vendar nikjer nisem zasledila zapisa dejavnosti, ki bi 

sovpadala s temi cilji: spodbujanje sodelovanja med otroki; zagotavljanje otrokovih potreb po 

gibanju; krepitev ritmičnih in motoričnih sposobnosti. Predvidevali so tudi obiske kulturno-

umetnostnih ustanov (muzeji, botanični vrt, predstava), vendar jih niso povezali z nobenimi 

poustvarjalnimi dejavnostmi ali pa morda so, vendar tega niso zapisali v prijavo. 

 

10. MESTNA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA: LJUBLJANA – MOJE MESTO! 

(Poljanšek, 2015) 

Program je temeljil na potepanju po Ljubljani, preko katerega se je v varstvu vzpostavljalo 

spoznavanje in skupinska dinamika. Popoldnevi so bili namenjeni kreativno/športnim delavnicam, 

kjer so otroci ustvarjali in izkusili to, kar so na ta dan doživeli. V varstva so vključevali tudi 10 % 

otrok iz socialno ogroženih družin, ki so vključeni v projekt Botrstvo v Sloveniji. 

 

Opis programa ustvarjalnih dejavnosti 

1. Izvedba počitniških aktivnosti 

Trajanje: ni opredeljeno 

Oblike dela: delo v skupini 

Metode: / 

Opis: Delo v skupini, kreativne, glasbene delavnice. 

Cilji: 

* Spodbujanje otroške kreativnosti in ustvarjalnosti. 

* Razvijanje in krepitev otroških talentov. 

2. Srednjeveška Ljubljana 

Trajanje: sreda 4 ure 

Oblike dela: / 

Metode: / 

Opis: Vzpon na Ljubljanski grad, ogled Starega, Novega in Mestnega trga, bralni kotiček (Niko 

Grafenauer) in kreativna delavnica. 

Cilji:  

* Spodbujanje otroške kreativnosti in ustvarjalnosti. 

* Razvijanje in krepitev otroških talentov. 
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Analiza izvedenih dejavnosti 

Ustvarjalne dejavnosti v prijavi niso opisane, zapisano je le, da se bodo izvajale, vendar nikjer ni 

podatka kako. Vse je zelo skopo napisano in ni možno razbrati bistva. Tudi cilji ne pomagajo, da bi 

bilo razumevanje poteka dejavnosti bolj jasno. Pojavlja se ena oblika dela, metode niso zapisane. 

 

Evalvacija analize prijav 

Prijave na razpis so bile z vidika pridobivanja podatkov o spodbujanju ustvarjalnosti v počitniških 

varstvih zelo skope. Le redki izvajalci podrobno načrtujejo ustvarjalne aktivnosti, raznolike metode, 

oblike dela in jasne cilje. Pri večini prijav ni jasno, kako bodo izvajali ustvarjalne aktivnosti in kaj 

bodo sploh počeli. Navedli so le, da bodo tudi to vključevali v program, vendar za uresničevanje 

cilja spodbujanja ustvarjalnosti v počitniškem varstvu to zagotovo ni dovolj. Zelo pozitivno pa je, 

da vse izmed analiziranih prijav vsebujejo načrt vključevanja otrok iz socialno ogroženih družin. V 

vsakem tednu počitniškega varstva je za njih namenjeno določeno število mest v posamezni 

organizaciji, nekateri izvajalci pa sodelujejo tudi z drugimi ustanovami, ki otroke iz socialnih družin 

vključujejo tudi v svoje programe (projekt Botrstvo, društvo Beli obroč, sodelovanje z osnovnimi 

šolami in Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje). 

Glede na to ugotovitev me vedno bolj zanima, kako je z merili za dodeljevanje sredstev glede 

načrtovanja programa. Na MOL-u iz takih prijav ne morejo razbrati, ali varstva dejansko 

spodbujajo ustvarjalnost ali ne. Pozitivno bi bilo, če bi se izvajalci že v sami prijavi nekoliko bolj 

potrudili in osmislili dejavnosti ter načrtovanje dela, ki bi se potem lahko dejansko izrazilo v 

spodbujanju ustvarjalnosti. Opazno je, da izvajalci ne izkoristijo potenciala, ki ga imajo, da otrokom 

ponudijo to, kar je cilj razpisa.  

Menim, da bi bila potrebna tudi večja izobraženost oseb, ki program načrtujejo. Nekateri se po 

prijavi sodeč sicer zavedajo pomembnosti vključevanja različnih oblik in metod dela, načrtovanja 

psiho-motoričnih, afektivno-socialnih ter kognitivnih ciljev in starostne diferenciacije, vendar v 

večini tega zavedanja primanjkuje. Lahko pa sklepam tudi, da morda kdo izmed načrtovalcev teh 

pojmov sploh ne pozna in jih zato tudi ne načrtuje. To lahko močno znižuje kvaliteto programov 

počitniških varstev. Zavedam se, da je že sama možnost počitniškega varstva zelo pozitivna in 

ogromno pripomore staršem, ki varstva za svoje otroke nimajo, vendar bi lahko ta varstva hkrati 

ogromno doprinesla k razvoju ustvarjalnosti otrok, njihovi športni aktivnosti in splošnemu razvoju.  

Analiza prijav je odgovorila na raziskovalno vprašanje glede pogostosti dejavnosti, ki spodbujajo 

ustvarjalnost, in sicer jo je eden izmed izvajalcev počitniških varstev vključeval enkrat tedensko, 

eden štirikrat tedensko, pet izvajalcev petkrat tedensko, trije pa v prijavo niso vključili tega podatka. 

V prijavah se najpogosteje pojavljajo dejavnosti na likovnem področju, sledijo glasbene in dramske, 

nato pa plesne. Glede splošne smiselnosti dejavnosti ne morem podati komentarja, ker po večini 

dejavnosti niso opisane in mi potek dejavnosti ni znan. Pri tistih redkih prijaviteljih, ki so dejavnosti 

bolj podrobno opisali, pa so le-te pri nekaterih preveč usmerjene, pomanjkljivo opisane z vidika faz 

izvedbe dejavnosti ali pa vsebujejo premalo ciljev. Med analiziranimi prijavami sicer ne najdem niti 

enega izvajalca, za katerega bi lahko rekla, da zelo dobro izvaja spodbujanje ustvarjalnosti. Cilji 

dejavnosti so pri večini zelo splošni in se ne navezujejo na specifična področja, prevladujejo 

kognitivni cilji, nato afektivno-socialni, redki pa so psihomotorični. Metode dela so pri večini 

izvajalcev zelo raznolike, nekateri pa jih ne navajajo oziroma sledijo samo eni metodi. Oblike dela 

izvajalci redko navajajo, če jih navedejo, pa najbolj pogosto uporabijo individualno ali skupinsko 

delo. 

Menim, da bi k izboljšavi programov na področju ustvarjalnosti in tudi športne aktivnosti močno 

pripomogel obrazec v obliki učne priprave. Izvajalci tako v prijavah na razpis ne bi le naštevali 

dejavnosti in navajali skope načrte dela, temveč bi obrazec izpolnili in navedli vse pomembne 

podatke za uspešno izvedbo dejavnosti. Dodeljevalci sredstev na MOL-u bi na tak način lažje 

razbrali, kdo uresničuje cilje razpisa in kdo ne. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

66 

9.2 MNENJA IZVAJALCEV POČITNIŠKEGA VARSTVA – ANALIZA VPRAŠALNIKA 

 

(Mestna zveza prijateljev in mladine Ljubljana, Plesno društvo Libero, Plesna šola Bolero in Zveza 

prijateljev mladine Ljubljana – Šiška) 

Za mnenje o ustvarjalnih dejavnostih v počitniških varstvih sem vprašala 5 izvajalcev, ki so 

sodelovali v počitniških varstvih (Plesno društvo Libero, Mestno zvezo prijateljev in mladine 

Ljubljana, Plesno šolo Bolero in Zvezo prijateljev mladine Ljubljana – Šiška) s pomočjo 

anonimnega vprašalnika. Mnenje je podalo pet izvajalk ženskega spola, ki sodelujejo tako pri 

načrtovanju kot pri izvajanju varstev od 3–5 let. Vse se počutijo kompetentne tako za načrtovanje 

kot za izvajanje programov počitniškega varstva. 

Vseh pet izvajalk varstev dobro pozna pojma ustvarjalnost in ustvarjanje, za katera se strinjajo, da 

je ključno, da na nov in drugačen način sami pridemo do končne rešitve. Poleg tega nekatere 

izvajalke na področju ustvarjanja izpostavljajo še različne umetnostne dejavnosti, za katere pa se 

zavedajo, da vse ne spodbujajo ustvarjalnosti v polnem pomenu besede, zato pa se trudijo, da bi 

otrokom pustile čim bolj odprto pot do reševanja nalog. »Ustvarjanje je krepitev lastnih sposobnosti 

preko različnih načinov na določenem področju, in sicer tako, da sami pridemo do končne rešitve na 

podlagi znanja in izkustev, ki jih imamo. Ustvarjalnost pa je sposobnost, da sami na svoj način 

pridemo do rešitve na inovativen, drugačen način.« (komentar izvajalke) 

Pri otrocih jo spodbujajo na različne načine, predvsem preko igre in samostojnega ustvarjanja na 

različnih umetnostnih področjih. Na razpolago jim dajo različen material, iz katerega otroci glede 

na nalogo lahko sami ustvarjajo. Pomembno je, da imajo otroci čim bolj prosto pot pri ustvarjanju 

in čim manj omejevanja. Ena izmed izvajalk je izpostavila, da je to včasih težko uresničevati, ker 

otroci ves čas želijo potrditev ideje, pohvalo, dodatno usmeritev ipd. »Ustvarjalnost pri otrocih 

spodbujam tako, da jim dam na razpolago določen material, oni pa sami iz tega nekaj sezidajo, 

narišejo ipd. Poskušam jih čim manj omejevati, čeprav imam občutek, da otroci od mene velikokrat 

zahtevajo, da potrdim njihovo idejo. Zastavljajo mi različna vprašanja, kot so: »Ali je lepo? Ali sem 

dobro naredil? Kaj naj še naredim?« (komentar izvajalke) 

Ustvarjalne dejavnosti v eni organizaciji vključujejo 2–3-krat tedensko, v ostalih štirih pa vsak dan. 

»Prav ustvarjalna delavnica je pri nas 2–3-krat tedensko, imajo pa otroci vedno možnost barvanja 

(no, pobarvanke niso ravno ustvarjalne v polnem pomenu) in risanja ter ustvarjanja iz odpadnih 

materialov – tulci, karton, zamaški ...« (komentar izvajalke)  

Štiri izvajalke pravijo, da so na vključevanje tovrstnih dejavnosti pozorne vedno, ena pa včasih. 

Tovrstne dejavnosti vključujejo, ker se jim zdi pomembno, da se otrok samostojno izraža preko 

ustvarjanja, ker preko dejavnosti spodbudijo otrokovo razmišljanje in povečujejo njihove spretnosti, 

ker se jim zdi, da so otroci v vsakdanjem življenju in v šoli pogosto omejeni in morajo v 

ustvarjalnih dejavnostih slediti določenim pravilom ter navodilom in ker otroci na ta način spoznajo 

nekaj novega. Na načrtovanje dejavnosti vplivajo različni dejavniki, kot so finančna sredstva, 

živahnost otrok, sovpadanje z ostalimi dejavnostmi, čas, prostor, tema tedna, učitelj, ki je nosilec 

programa v posameznem tednu, vreme, razpoložljivost pripomočkov ipd. 

Izvajajo plesno ustvarjanje (preko plesnih igric ali izmišljanja lastnih plesnih motivov), likovno 

ustvarjanje (glede na tematiko, npr. izdelava mesta iz tulcev, izdelava ptičkov, meduz ipd.), 

dramsko ustvarjanje (predstava talentov) in glasbeno ustvarjanje (izdelovanje in igra na instrumente 

iz odpadnih materialov). V varstvo dve organizaciji vključujeta dejavnosti na treh umetnostnih 

področjih, ena na dveh, dve pa na enem umetnostnem področju, in sicer likovnem. Poleg 

načrtovanih ustvarjalnih dejavnosti imajo otroci po večini ves čas na voljo tudi pobarvanke (za 

katere izvajalke takoj izpostavijo, da to ni ustvarjalna dejavnost v polnem pomenu besede) in pa 

liste za risanje. Naklonjenost otrok določeni ustvarjalni dejavnosti pa je odvisna od posameznika, 

njegovega spola in starosti. »Priljubljenost dejavnosti je odvisna od otrok, starosti in spola. Fantje 
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ne marajo preveč risanja in ženskega ustvarjanja, zato velikokrat raje delajo kakšne avtomobile iz 

tulcev, zidajo gradove ali pa se ustvarjalnih delavnic sploh ne udeležijo (kar je tudi možno).« 

(komentar izvajalke)  

Vseh pet izvajalk je pozornih na starostno diferenciacijo, program pa glede na starost otrok v 

skupini prilagajajo različno. Spodbujajo pomoč starejših otrok mlajšim in tem večkrat nudijo 

pomoč, razdelijo jih v skupine glede na starost ali pa se trudijo načrtovati dejavnosti, ki so dovolj 

zahtevne za mlajše, a hkrati niso prelahke za starejše otroke. »Glede na to, da imamo večino otrok v 

enaki starostni skupini tega ne počnemo, je pa res, da spodbujamo, da starejši pomagajo mlajšim in 

prav tako mlajšim večkrat priskočimo na pomoč.« (komentar izvajalke)  

Po mnenju vseh izvajalk večina otrok v dejavnostih uživa. V treh organizacijah so otroci vedno 

samoinicaitivno motivirani, v dveh pa včasih. V varstvih za ustvarjalne dejavnosti otroke tudi 

motivirajo, in sicer s pomočjo primerov izdelkov, uporabo izdelka pri drugi dejavnosti (plesu), 

besedno, s spodbudo, da izdelek izdelajo za nekoga, ogledom posnetkov ipd. Pojavijo pa se tudi 

otroci, katere je težko motivirati (predvsem starejši), ker jih dejavnost ne zanima, nimajo volje za 

sodelovanje, aktivnosti se jim zdijo dolgočasne ipd. »Ne da se jim, težko starejše pripraviš, da bi kaj 

likovnega ustvarjali, vse jim je brez veze, dolgočasno, za dojenčke oni pravijo.« (komentar 

izvajalke) 

Vse izvajalke pravijo, da se trudijo vključevati različne metode dela, glede načrtovanja ciljev pa so 

mnenja izvajalk različna. Tri izvajalke pravijo, da je načrtovanje ciljev pomemben del izvedbe 

varstva in da načrtujejo cilje na psihomotoričnem, afektivno-socialnem in kognitivnem področju, 

(ki jih v vprašalniku tudi ustrezno navedejo), dobila pa sem tudi dva odgovora, da v počitniškem 

varstvu cilji niso potrebni oziroma se nanje ne ozirajo. »V počitniških varstvih pa res ne 

potrebujemo ciljev oziroma se nanje ne oziramo toliko kot morda kje drugje.« (komentar izvajalke)  

Enako velja za delovni načrt za posamezno dejavnost. V dveh organizacijah pripravijo podroben 

načrt in faze dela (ki jih izvajalki v vprašalniku tudi navedeta), v treh pa pravijo, da tak način 

priprave ni potreben. »Za ustvarjalno delavnico: določitev teme tedna, določitev načina ustvarjanja, 

pregled materiala, dokup izdelkov, ki manjkajo, natisnem primere izdelkov, otrokom dam jasna 

navodila in jih tekom ustvarjanja vodim.« (komentar izvajalke) 

9.3 MNENJA OTROK – OBISKOVALCEV POČITNIŠKEGA VARSTVA – ANALIZA 

VPRAŠALNIKA 

 

(Zavod G-rega, Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo, Zavod LI-

CE, Plesno društvo Libero in Plesna šola Bolero) 

Za mnenje o ustvarjalnih dejavnostih v počitniških varstvih sem vprašala 5 otrok, ki so obiskali 

počitniška varstva organizacij (Zavod G-rega, Socialna akademija – zavod za izobraževanje, 

raziskovanje in kulturo, Zavod LI-CE, Plesno društvo Libero in Plesna šola Bolero), s pomočjo 

anonimnega vprašalnika. Mnenje so podale tri deklice in dva dečka, stari od 6–11 let.  

Vseh pet otrok pravi, da radi ustvarjajo, predstave o pojmih ustvarjalnost in ustvarjanje pa so 

različne. Pravijo, da je to izdelovanje iz različnih materialov, risanje, slikanje, barvanje in 

izrezovanje, izdelovanje iz papirja (živali, rožice, avion ali kaj podobnega) ipd. »Ustvarjalnost je to, 

da veliko ustvarjaš in ustvarjanje je to, da nekaj narediš.« (komentar otroka) »Ustvarjanje je 

izdelovanje izdelka, glasbene, plesne ali dramske predstave. Tako začneš ustvarjati in to na različne 

načine. Ustvarjalnost je krošnja drevesa domišljije in navdiha.« (komentar otroka) 

Vsi pravijo, da ustvarjajo sami od sebe, ustvarjalne dejavnosti, ki jih najraje počnejo v prostem 

času, pa so lepljenje, risanje, rezanje, barvanje, izdelovanje origamija, izdelovanje iz različnih 

materialov, plesanje, igranje v dramskem krožku, igranje instrumenta, petje in tudi igranje s 

prijateljicami. V počitniškem varstvu najraje plešejo, fotografirajo, rišejo in slikajo. Poleg 
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dejavnosti, ki so jih izpostavili kot najljubše v počitniškem varstvu, pa so našteli še ostale 

dejavnosti, ki so jih počeli v varstvu, in sicer slikanje motiva, kaj so počeli na morju, meditacija, 

sprehod po bajerju, joga in izdelovanje mišk, ribic in žabic iz papirja. 

Pravijo, da v varstvu nikoli ne ustvarjajo na glasbenem področju, trije ustvarjajo na plesnem 

področju, vseh pet ustvarja na likovnem področju, eden pa tudi na dramskem. Vsi so zadovoljni, ker 

je v počitniškem varstvu veliko ustvarjalnih aktivnosti (štirje otroci so vedno zadovoljni, eden pa 

včasih) in v njih uživajo ter se dobro počutijo, ko ustvarjajo. Pravijo, da so naloge v počitniškem 

varstvu zelo različne in ustvarjalnih dejavnosti ne pogrešajo. 

Dva otroka pravita, da jim učiteljica poda natančna navodila in jih med dejavnostjo veliko 

popravlja, trije pa, da jih učiteljica nikoli ne popravlja in da lahko ustvarjajo sami tako, kot želijo, 

glede na nalogo, ki jim jo da učiteljica. 

9.4 MNENJE ODGOVORNE OSEBE ZA RAZPIS NA MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 

Raziskovalno delo ne bi bilo izvedljivo brez pomoči Mestne občine Ljubljana. Celotna 

komunikacija glede analize prijav je potekala z mag. Melito Oven, ki je na MOL-u višja svetovalka 

na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Z njihove strani sem občutila pozitivno 

pripravljenost za sodelovanje in pomoč. 

S strani MOL-a sem želela pridobiti informacije glede pomena načrtovanih dejavnosti pri 

dodeljevanju sredstev, ali so dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost, merilo za dodelitev le-teh in 

zakaj so se odločili, da naj bi počitniško varstvo spodbujalo prav ustvarjalnost. 

 

Merila za dodeljevanje sredstev: 

Pri pregledu dokumenta Merila za izbor vlog po posameznih področjih (Javni razpis za 

sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2016 s področja podpornih storitev v 

vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, Besedilo javnega razpisa, 2015) sem zasledila 

naslednja merila, ki se navezujejo na vsebinsko načrtovanje programa in so pomembna tudi za mojo 

analizo (prav tam): 

 Skladnost ciljev programa s cilji, ki so opredeljeni v predmetu razpisa. 

20 točk Večina naštetih ciljev je skladna s cilji, opredeljenimi v predmetu razpisa, vlagatelj pa 

je opredelil tudi druge cilje programa. 

15 točk Vsaj polovica naštetih ciljev je skladna s cilji, opredeljenimi v predmetu razpisa, 

vlagatelj pa je opredelil tudi druge cilje programa. 

10 točk Večina naštetih ciljev je skladna s cilji, opredeljenimi v predmetu razpisa, vlagatelj pa 

ni opredelil drugih ciljev programa. 

5 točk Vsaj polovica naštetih ciljev je skladna s cilji, opredeljenimi v predmetu razpisa, 

vlagatelj pa ni opredelil drugih ciljev programa. 

0 točk Manj kot polovica naštetih ciljev je skladna s cilji, opredeljenimi v predmetu razpisa. 

 

 Jasnost, konkretnost, merljivost in dosegljivost zastavljenih ciljev programa. 

20 točk Vlagatelj je predstavil kvalitativne in kvantitativne cilje programa, ki so jasni, 

konkretni, merljivi in dosegljivi v okviru prijavljenega programa. 
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15 točk Vlagatelj je predstavil kvalitativne in kvantitativne cilje programa, ki so delno jasni, 

konkretni, merljivi in dosegljivi v okviru prijavljenega programa. 

10 točk Vlagatelj je predstavil kvalitativne ali kvantitativne cilje programa, ki so jasni, 

konkretni, merljivi in dosegljivi v okviru prijavljenega programa. 

5 točk Vlagatelj je predstavil kvalitativne ali kvantitativne cilje programa, ki so delno jasni, 

konkretni, merljivi in dosegljivi v okviru prijavljenega programa. 

0 točk Vlagatelj je predstavil kvalitativne in/ali kvantitativne cilje programa, ki niso jasni, 

konkretni, merljivi in dosegljivi v okviru prijavljenega programa. 

 

 Število in strokovna usposobljenost izvajalcev projekta. 

10 točk Število in strokovna usposobljenost izvajalcev projekta v celoti ustrezata 

zastavljenemu projektu in omogočata kvalitetno izvedbo projekta. 

5 točk Število in strokovna usposobljenost izvajalcev projekta le delno ustrezata 

zastavljenemu projektu, vendar še vedno omogočata kvalitetno izvedbo projekta. 

0 točk Število in strokovna usposobljenost izvajalcev projekta ne ustrezata zastavljenemu 

projektu in  ne omogočata kvalitetne izvedbe projekta. 

 

 Ciljna skupina. 

5 točk Ciljna skupina je v celoti skladna s ciljno skupino otrok in mladostnikov, ki je 

opredeljena v predmetu vsebinskega področja. 

1 točka Ciljna skupina v manjšem deležu zajema tudi udeležence izven ciljne skupine otrok 

in mladostnikov, ki je opredeljena v predmetu vsebinskega področja. 

0 točk Ciljna skupina je pomanjkljivo opredeljena oz. v večjem deležu ni skladna s ciljno 

skupino otrok in mladostnikov, ki je opredeljena v predmetu vsebinskega področja. 

 

 Jasnost in preglednost terminskega načrta izvedbe programa. 

10 točk Terminski načrt izvedbe programa je v celoti jasen in pregleden – natančno je 

razvidno, kako so časovno organizirane predvidene aktivnosti skozi trajanje 

programa. 

5 točk Terminski načrt izvedbe programa je delno jasen in pregleden – delno je razvidno, 

kako so časovno organizirane predvidene aktivnosti skozi trajanje programa. 

0 točk Terminski načrt izvedbe programa ni jasen in pregleden – ni razvidno, kako so 

časovno organizirane predvidene aktivnosti skozi trajanje programa. 

 

Izvajalci lahko na podlagi vsebinskega načrta dobijo 90 točk, na podlagi finančnega pa 60 točk. 

Merila so sicer za področje spodbujanja ustvarjalnosti ali športnih aktivnosti zelo ohlapna. Točk, ki 

bi bile dodeljene prav za načrtovanje tovrstnih dejavnosti, ni.  
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Mnenje višje svetovalka na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje. 

»Na razpis se vsako leto prijavi približno 100 izvajalcev, okrog 27 izvajalcev pa za programe 

počitniškega varstva (seveda se lahko tisti, ki prijavljajo programe počitniškega varstva, skladno s 

pogoji razpisa, prijavljajo tudi na druga razpisna področja). Vsako leto izvajalci prijavijo okrog 50 

programov počitniškega varstva (skupaj za zimske, poletne in jesenske počitnice), približno 

polovica od tega je programov poletnega počitniškega varstva. Sofinanciramo pa povprečno 13 

programov poletnega počitniškega varstva letno. 

Za sprejem v sofinanciranje morajo prijavitelji izpolnjevati tako osnovne kot posebne razpisne 

pogoje, hkrati pa morajo biti prijavljeni programi in projekti v skladu s predmetom javnega razpisa. 

Programi počitniškega varstva, ki jih sofinancira MOL, so namenjeni osnovnošolcem od 1. do 5. 

razreda OŠ in morajo potekati v času šolskih počitnic. Izvajalec mora zagotoviti program za 

najmanj 20 in največ 28 otrok dnevno ter najmanj dve odrasli osebi. Program mora trajati najmanj 9 

ur dnevno, v tem času morajo imeti otroci na voljo kosilo in dve malici, od katerih mora biti ena 

sadna, ter vodo in brezalkoholne napitke, ki so na razpolago otrokom ves čas trajanja programa. 

Programi morajo biti dostopni vsem otrokom, ki imajo stalno bivališče v MOL, pod enakimi pogoji, 

izvajalec lahko zahteva doplačilo staršev v višini največ 5 EUR dnevno. V letu 2017 smo z 

namenom, da v programe počitniškega varstva vključimo čim več otrok, uvedli omejitev, da je vsak 

posamezen otrok v posamezen program varstva vključen največ en teden. Med poletnimi 

počitnicami mora izvajalec v enem tednu otrokom brezplačno organizirati vsaj dva obiska zunanjih 

institucij. V predmetu javnega razpisa je zapisano, da želimo z razpisom otrokom omogočiti 

aktivnosti v času šolskih počitnic, poudarek je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju 

ustvarjalnosti ter na zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje časa po načelu enakih 

možnosti. Znotraj teh okvirov pa je vsebina posameznega programa prepuščena izvajalcu. 

Kot je zapisano v predmetu javnega razpisa, želimo z razpisom otrokom omogočiti aktivnosti v 

času šolskih počitnic, poudarek je na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti ter na 

zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje časa po načelu enakih možnosti. Eno od meril za 

izbor vlog je »Skladnost ciljev programa s cilji, ki so opredeljeni v predmetu razpisa«. Pri tem 

merilu, kjer lahko prijavitelji dobijo 20 točk (od 155 možnih, kar velja za javni razpis za leto 2017), 

ocenjujemo skladnost ciljev prijavljenega programa s cilji javnega razpisa. Če je manj kot polovica 

ciljev prijavljenega programa skladna s cilji, opredeljenimi v predmetu razpisa, program dobi pri 

ocenjevanju 0 točk za to merilo, kar pomeni, da ne izpolnjuje meril za sofinanciranje programa in 

ga ne sofinanciramo. 

Vlogo obravnavamo in ocenjujemo celostno, kar pomeni, da preberemo celotno vlogo in se ne 

osredotočamo, na primer pri ocenjevanju ciljev, izključno na tisto, kar je napisano pod točko »Cilji 

programa« v prijavnem obrazcu. Zavedamo se namreč, da niso vsi izvajalci enako vešči pisanja 

prijav, kar pa še ne pomeni, da nimajo pripravljenega kakovostnega programa in dobre ekipe 

sodelavcev, ki ta program lahko odlično izpeljejo. Iz celotne vloge, torej iz navedenega opisa 

programa, kvalitativnih in kvantitativnih ciljev ter natančne vsebinske opredelitve posameznih 

aktivnosti in metod za dosego postavljenih ciljev, referenc in strokovne usposobljenosti posameznih 

izvajalcev, natančnega opisa ciljne skupine, števila in raznolikosti vključenih otrok, terminskega 

plana, obiskov zunanjih institucij in drugih podatkov v vlogi ocenimo posamezen program. 

Poudarjamo, da ni obvezno, da je program v celoti športno in/ali ustvarjalno naravnan, zadostuje 

nekaj malega gibanja ali pa možnosti ustvarjanja, saj kakovost programa ni odvisna le od tega. S 

sofinanciranjem različnih programov dajemo staršem in otrokom možnost izbire glede na njihove 

različne želje in potrebe. 

Po našem mnenju je ustvarjanje proces, pri katerem posamezniku pustimo proste roke za razmislek 

o tem, kaj in na kakšen način bo nekaj opravil in seveda tudi za uresničenje te ideje. Pri tem procesu 

posameznik uporablja svoje talente, znanja in veščine in ni omejen na natančna navodila, kar 

pripelje do novih idej, novih izdelkov, rešitev problema ipd., čemur pravimo ustvarjalnost. 
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V procesu ustvarjanja se kreirajo nove ideje, nove povezave med že obstoječimi idejami, kar 

privede do inovativnih rešitev ali pa do izboljšanja že obstoječih rešitev. Ustvarjalnost je po našem 

mnenju gonilo družbenega napredka, zato se nam zdi smiselno, da je to eden izmed ciljev, ki jim 

sledimo pri sofinanciranju programov in projektov. Potencialne prijavitelje na javni razpis na 

informativnem dnevu pozivamo k oblikovanju novih, zanimivih programov in projektov (ne le 

počitniškega varstva), kjer se uporabljajo raznolike metode in izvajajo različne aktivnosti, zanimive 

in tudi poučne za otroke. Dodatno bi lahko poudarek na ustvarjalnosti v programih počitniškega 

varstva spodbudili tako, da bi to vključili kot razpisni pogoj, vendar pa tega ne bomo storili, saj 

spodbujanje ustvarjalnosti pri otrocih ni edini cilj, h kateremu stremimo s sofinanciranjem 

programov in projektov. Zavedamo se tudi, da so programi počitniškega varstva zelo specifični – 

vanje je za največ en teden vključenih od 20 do 28 različno starih otrok z različnih koncev 

Ljubljane, ki se ne poznajo med seboj, tako da morajo izvajalci nekaj truda vložiti že v to, da 

skupina deluje kot celota, seveda pa je vse odvisno od samih izvajalcev, ki delajo neposredno z 

otroki. Nekateri od izvajalcev so sami ustvarjalni in to spodbujajo tudi pri otrocih, drugi pa imajo 

fokus na drugih področjih.« (M. Oven, osebna komunikacija, 12. 9. 2017) 

10 UGOTOVITVE ANALIZE IN MNENJ 
 

Po analizi mnenj izvajalk počitniškega varstva, otrok, ki so varstvo obiskovali, in odgovorne osebe 

za razpis na MOL-u imam o vsem skupaj nekoliko drugačno sliko. Ugotovila sem, da tako izvajalke 

in načrtovalke varstva kot odgovorni na MOL-u poznajo pojem ustvarjalnost in se zavedajo 

pomembnosti spodbujanja le-te pri otrocih. Zelo dobro tudi ločijo ustvarjalne dejavnosti v pravem 

pomenu besede, od tistih nekoliko manj ustvarjalnih. Žal mi je le, ker nekatere ustanove ne 

izkoristijo potenciala in znanja, ki ga posedujejo na to temo in v prijavah na razpis ne načrtujejo 

dovolj tovrstnih dejavnosti. Ker se izvajalke v večini spoznajo na tematiko in so preko podajanja 

mnenj naštevale še nekatere dejavnosti, ki niso zapisane v prijavi na razpis, lahko sklepam in se 

strinjam z informacijo iz MOL-a, da nekateri prijavitelji le niso tako vešči pisanja prijav. Menim, da 

bi bilo delo ocenjevalcem in podeljevalcem sredstev na MOL-u močno olajšano, če bi izvajalci vse 

informacije, ki so jih podali meni, vključili tudi v razpis. S tem bi poleg golega naštevanja – izvedba 

likovne delavnice, izvedba plesne delavnice ipd., nekoliko bolj opredelili ter osvetlili dogajanje v 

varstvu, potek dejavnosti, tematiko le-teh in načine spodbujanja ustvarjalnosti. 

Načrtovanje programa počitniškega varstva je delo posamezne inštitucije, menim pa, da bi bilo 

pozitivno, da bi na MOL-u izvajalce nekoliko bolj usmerili ter s tem povečali spodbujanje 

ustvarjalnosti. V samem obrazcu prijave na razpis bi lahko napisali še nekaj dodatnih usmeritev, kot 

so vključevanje različnih, morda vsaj dveh umetnostnih področij v načrtovanje programa (glasbena, 

plesna, likovna in dramska), zapis ciljev za posamezno ustvarjalno dejavnost in izpostavitev 

izvajalcem pomembnosti le-teh, kratek opis faz dela posamezne dejavnosti ipd. Enako velja tudi za 

športne aktivnosti. Na MOL-u sicer poudarjajo, da ni nujno, da je program v celoti športno in/ali 

ustvarjalno naravnan, ker kakovost programov ni odvisna le od tega. Sofinancirajo raznolike 

programe in s tem staršem in otrokom dajejo možnost izbire glede na njihove želje in potrebe. 

Starostna diferenciacija izvajalkam ni tuja in se izvaja, enako velja za metode dela in motiviranje 

otrok. Ustvarjalne dejavnosti vključujejo v varstva minimalno 2–3-krat tedensko, večinoma pa v 

vsak dan počitniškega varstva. Kvaliteta ustvarjalnih dejavnosti in mera spodbujanja ustvarjalnosti 

pa je vprašljiva. Včasih je dejavnost uporabljena le kot sredstvo, da se otroke zamoti (pobarvanke, 

listi papirja in barvice ipd.), včasih pa so dejavnosti načrtovane in načrtno spodbujajo ustvarjalnost. 

Otroci, ki so obiskovali varstva, so z ustvarjalnimi dejavnostmi zadovoljni. Razvidno je, da pojma 

še ne znajo opredeliti, vendar se v njegovem okviru večinoma znajo izražati in razumejo, kaj pojem 

zajema. Tudi sami povedo, da v varstvu ne ustvarjajo na vseh področjih (glasbeno, plesno, likovno 

in dramsko), sicer pa so v večini s količino ustvarjalnih dejavnosti zadovoljni. Nekateri sicer 

izpostavljajo, da s strani učiteljic med izvedbo dejavnosti dobijo veliko natančnih navodil in 
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popravkov njihovega dela, kar med izvedbo ustvarjalnih dejavnosti sicer ni zaželeno. Ker so 

nekatere izmed izvajalk izpostavile, da otroci pri njih iščejo potrditev ideje in dodatne usmeritve, je 

morda mogoče te odgovore povezati tudi s tem. 

Na MOL-u se trudijo dodeljevati sredstva tistim, ki dosegajo merilo in cilje javnega razpisa 

(spodbujanje ustvarjalnosti in športnih aktivnosti). Pravijo, da tisti, ki zadanih ciljev ne dosegajo, 

sredstev ne dobijo, ni pa obvezno, da je program v celoti športno in/ali ustvarjalno naravnan, ker 

kakovost programa ni odvisna od tega. Glede na analizirane prijave to razumem, ker morajo izmed 

vseh prijav najti okvirno 13 izvajalcev, ki bodo poletna počitniška varstva izvedli in izbrane prijave 

so očitno najboljše izmed vseh. Kot napisano v evalvaciji prijav, so le redki programi podrobno 

opisani, zato tudi na MOL-u izpostavljajo, da prijave zaradi tega vidika ocenjujejo celostno. M. 

Oven (osebna komunikacija, 12. 9. 2017) sicer pravi, da bi lahko tudi s strani MOL-a v varstvih 

spodbudili ustvarjalnost, če bi le-to vključili med razpisne pogoje, vendar to ni njihov cilj, ker želijo 

stremeti k raznolikosti programov in ciljev. »Nekateri od izvajalcev so sami ustvarjalni in to 

spodbujajo tudi pri otrocih, drugi pa imajo fokus na drugih področjih.« (M. Oven, osebna 

komunikacija, 12. 9. 2017) 

Z letom 2017 velja novo pravilo, da lahko vsak otrok obišče varstvo določene organizacije največ 

za en teden. Za to so se na MOL-u odločili z namenom, da bi bilo v varstva vključenih čim več 

otrok. Glede na izvedeno počitniško varstvo v poletju 2017 sem opazila, da je bila kljub novemu 

pravilu večina otrok, ki so obiskali naše varstvo, med poletjem vključena v varstva različnih 

organizacij. Tudi to je pozitivno, ker otroci na ta način izkusijo več različnih programov, dejavnosti 

in načinov dela. 

Če povzamem, so možne izboljšave in morda so le-te najbolj potrebne pri oblikovni pripravi 

prijavnega obrazca in navodilih za izpolnjevanje le-tega. Predvidevam, da bi izvajalci pripravili 

boljše prijave na razpis, če bi se od njih zahtevala opredelitev ustvarjalnih ali športnih aktivnosti v 

obliki učne priprave (na različnih umetnostnih in športnih področjih). Na podlagi tega bi ocenjevalci 

na MOL-u lahko ocenili, če izvajalci razumejo, kako načrtovati delo in bi pridobili informacijo o 

kakovosti načrtovanih dejavnosti. Za vse ostale dejavnosti bi zadoščal kratek zapis faz in ciljev 

dela. Na ta način bi sredstva za izvedbo varstev lahko podelili tistim, ki dosegajo cilje spodbujanja 

ustvarjalnosti in športne aktivnosti ter se izognili celostnemu ocenjevanju in iskanju informacij po 

prijavi. Kakovost programov bi bila po mojem mnenju na ta način še višja. 
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11 NAČRTOVAN USTVARJALNI PROGRAM NA PODLAGI 

UGOTOVITEV 
 

DEJAVNOST 1 

Predmet: glasba 

Število ur: 2 uri in 30 minut 

Učna tema: Štirje letni časi 

Učna enota: Igranje na glasbila iz odpadnih materialov in na lastna glasbila 

Učne vsebine: posnetek zvokov pomladi: 

https://www.youtube.com/watch?v=H1iboKia3AQ 

posnetka zvokov poletja: 

https://www.youtube.com/watch?v=LgSmnx2fQ0E 

https://www.youtube.com/watch?v=qREKP9oijWI 

posnetka zvokov jeseni: 

https://www.youtube.com/watch?v=FkUqc8K624s 

https://www.youtube.com/watch?v=Go4YMAws6BU&t=1119s 

posnetka zvokov zime: 

https://www.youtube.com/watch?v=DDnTiR45XYg 

https://www.youtube.com/watch?v=GBqZBfPdMgM 

Učni cilji – 

učenci: 

Afektivno-socialni: 

Razvijajo izražanje in komuniciranje z umetnostjo. 

Razvijajo radovednost in veselje do glasbe, umetniških dejavnosti in umetnosti. 

Prizadevajo si za doživeto izvajanje koncerta. 

Aktivno sodelujejo pri umetniških dejavnostih. 

Pri glasbenih dejavnostih se sprostijo in usklajujejo medsebojne odnose. 

Oblikujejo pozitiven odnos do glasbene umetnosti. 

Usklajujejo odnose v skupini. 

 

Kognitivni: 

Pozorno poslušajo zvočni posnetek. 

Prepoznajo glasbila iz odpadnih materialov glede na barvo zvoka. 

Utrjujejo spoznanja o lastnih glasbilih. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1iboKia3AQ
https://www.youtube.com/watch?v=LgSmnx2fQ0E
https://www.youtube.com/watch?v=qREKP9oijWI
https://www.youtube.com/watch?v=FkUqc8K624s
https://www.youtube.com/watch?v=Go4YMAws6BU&t=1119s
https://www.youtube.com/watch?v=DDnTiR45XYg
https://www.youtube.com/watch?v=GBqZBfPdMgM
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Letne čase zvočno ilustrirajo z lastnimi glasbili in glasbili, izdelanimi iz 

odpadnih materialov. 

Izberejo ustrezno glasbilo za zvočno slikanje letnega časa. 

Ustvarjajo zvočne slike. 

Skupinsko muzicirajo. 

Razvijajo analitično zaznavo. 

Zaznavajo višje in nižje tonske obsege glasbil iz odpadnih materialov in lastnih 

glasbil. 

 

Psihomotorični: 

Sodelujejo pri igri na lastna in izdelana glasbila iz odpadnih materialov. 

Izdelajo glasbila iz odpadnih materialov. 

Preizkušajo zvočne razlike različnih snovi, materialov in predmetov. 

Preizkušajo zvočne značilnosti glasbila. 

Uporabljajo in razvijajo spretnosti, spoznavajo, raziskujejo in eksperimentirajo 

z umetniškimi sredstvi (telesom, gibom, materiali ipd.) in njihovimi izraznimi 

lastnostmi. 

Razvijajo motoriko za igro glasbil. 

Z lastnimi glasbili in glasbili iz odpadnih materialov improvizirajo. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: analitično poslušanje, izvajanje, ustvarjanje v glasbi, praktično delo, pogovor 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

računalnik, material za izdelavo glasbil (posodice, jogurtovi lončki, tulci 

papirnatih brisačk ali toaletnega papirja, baloni, riž, lepilni trak, časopisni papir, 

kuhinjske elastike, škatlice od vžigalic, steklenice, plastenke ipd.), pripomočki 

za izdelavo (škarje, lepilo, selotejp) 

Medpredmetne 

povezave: 

likovna umetnost – izdelovanje glasbil iz odpadnih materialov 

Viri in literatura: Denac, O. Glasba v vrtcu. Primeri didaktičnih enot.  Pridobljeno s 

https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/E_studijska_gradiva/Denac/Primeri_di

dakticnih_enot_2012.pdf. 

Oblak, B. (2001). Glasbena slikanica 3. Priročnik za učitelje. Ljubljana: DZS. 

Sicherl - Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja. Srce-um-telo. Ljubljana: 

Debora. 

 

 

 

https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/E_studijska_gradiva/Denac/Primeri_didakticnih_enot_2012.pdf
https://pef.um.si/content/Studij/1stopnja/E_studijska_gradiva/Denac/Primeri_didakticnih_enot_2012.pdf
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GLASBENE DEJAVNOSTI UČITELJ UČENCI 

Uvodna motivacija: 

Pozorno in zbrano poslušanje 

ter prepoznavanje zvokov iz 

narave, ki so značilni za 

določen letni čas (pomlad, 

poletje, jesen in zima). 

Izražanje doživetja določenih 

posnetkov. 

 

Otrokom po sklopih predvajam 

zvočne posnetke in jih 

spodbujam ter motiviram k 

prepoznavanju in uvrščanju le-

teh. 

Vodim pogovor o prepoznanih 

zvokih in učence poskušam 

pripeljati do pojma, na katerega 

se bodo navezovale ustvarjalne 

dejavnosti v tednu počitniškega 

varstva (štirje letni časi). 

 

Poslušajo in prepoznavajo 

zvoke iz narave. 

 

 

Sodelujejo v pogovoru in 

poskusijo ugotoviti iskani 

pojem. 

Preizkušanje in razgovor o 

zvočnih značilnostih različnih 

snovi. 

 

 

Izdelava glasbil iz odpadnih 

materialov. 

 

 

 

 

Preizkušanje izdelanih glasbil. 

 

Posnemanje zvokov 

določenega letnega časa z 

izdelanimi glasbili iz odpadnih 

materialov in igranjem na 

lastna glasbila. 

Otroke spodbudim k 

preizkušanju interakcije 

različnih snovi in proizvajanju 

različnih zvokov. Vodim 

pogovor o ugotovitvah. 

Vodim pogovor o tem, kako bi 

lahko izdelali glasbila glede na 

razpoložljive materiale in 

pripomočke in jih spodbudim k 

izdelavi. Ob izdelavi v ozadju 

predvajam posnetke zvokov, ki 

sem jih predvajala v uvodni 

motivaciji. 

Spodbudim jih, da preizkusijo 

čim več različnih glasbil in 

ugotovijo, kakšne so njihove 

zvočne značilnosti. 

Otroke spodbudim, da z 

izdelanimi glasbili in lastnimi 

glasbili poskusijo posnemati 

zvoke iz narave, ki so značilni 

za določen letni čas (petje ptice, 

sneg, dež, val morja, šelestenje 

listja ipd.).  

Proizvajajo zvoke z različnimi 

materiali in snovmi ter 

ugotavljajo, zakaj se zvoki 

razlikujejo. 

 

Sodelujejo v pogovoru in 

izdelajo glasbila. 

 

 

 

 

Preizkušajo različna glasbila in 

jih med seboj razlikujejo glede 

na njihove zvočne značilnosti. 

Posnemajo zvoke letnih časov z 

glasbili narejenimi iz odpadnih 

materialov in z lastnimi glasbili 

(ploskanje, trkanje, topotanje, 

udarjanje z dlanmi, pokanje z 

ustnicami, brbranje, pihanje, 

sikanje ipd.). 

Ustvarjanje zvočnih slik z 

lastnimi glasbili in glasbili, 

izdelanimi iz odpadnih 

materialov, ter priprava 

koncerta. 

 

 

Otroke razdelim v tri 

heterogene skupine in podam 

navodilo, da mora vsaka 

skupina pripraviti krajši koncert 

štirih letnih časov. Spodbudim 

jih k samostojnemu, 

ustvarjalnemu izražanju. 

Zaigrati morajo vse štiri letne 

čase, za prehajanje iz enega v 

Ustvarjajo zvočne slike letnih 

časov, izberejo ustrezna 

glasbila, se dogovorijo za 

interni znak in pripravijo krajši 

koncert. 
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Predstavitev koncerta ostalim 

skupinam. 

drugega pa se morajo 

dogovoriti za interni znak. 

Vsako skupino spodbudim, da 

glede na dogovor ostalim 

skupinam odigrajo svoj koncert. 

 

 

Določena skupina predstavi 

koncert, ostali otroci pa pozorno 

prisluhnejo. 
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DEJAVNOST 2 

Predmet: ples in ustvarjalni gib 

Število ur: 2 uri in 30 minut 

Učna tema: Štirje letni časi 

Učna enota: Ustvarjanje gibalnih vzorcev glede na predvajano glasbo 

Učne vsebine: glasbeni posnetek: Antonio Vivaldi – Štirje letni časi: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

Posnetki gibanja narave glede na letni čas: 

pomlad: 

https://www.youtube.com/watch?v=LjCzPp-MK48 

https://www.youtube.com/watch?v=CoInyfsySD0 

https://www.youtube.com/watch?v=B1uY7_wdYOA 

poletje: 

https://www.youtube.com/watch?v=envvGKwlNd4 

https://www.youtube.com/watch?v=4KzFe50RQkQ&t=14s 

jesen: 

https://www.youtube.com/watch?v=1EyBwq2sU4U 

https://www.youtube.com/watch?v=mxvyIFQfM7w 

https://www.youtube.com/watch?v=tIJQkR-ofFo 

zima: 

https://www.youtube.com/watch?v=et0Frsb8p0o 

https://www.youtube.com/watch?v=SMfB1REALp4&t=874s 

Učni cilji – 

učenci: 

Afektivno-socialni: 

Oblikujejo pozitiven odnos do gibalne umetnosti. 

Z interesom ustvarjajo gibalne motive. 

 

Kognitivni: 

Stopnjujejo pozorno glasbeno zaznavo. 

Poglabljajo občutek za ritem in metrum. 

Razvijajo analitično zaznavo. 

Zvok prevedejo v gibalne simbole. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
https://www.youtube.com/watch?v=LjCzPp-MK48
https://www.youtube.com/watch?v=CoInyfsySD0
https://www.youtube.com/watch?v=B1uY7_wdYOA
https://www.youtube.com/watch?v=envvGKwlNd4
https://www.youtube.com/watch?v=4KzFe50RQkQ&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=1EyBwq2sU4U
https://www.youtube.com/watch?v=mxvyIFQfM7w
https://www.youtube.com/watch?v=tIJQkR-ofFo
https://www.youtube.com/watch?v=et0Frsb8p0o
https://www.youtube.com/watch?v=SMfB1REALp4&t=874s
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Psihomotorični: 

Gibalno izrazijo doživetja glasbenih vsebin ter predstave o izraznih in 

oblikovnih prvinah (tonske višine, melodijo, dinamiko, oblikovne dele ipd.). 

Razvijajo motoriko za plesno izražanje. 

Z gibom izražajo lastno doživljanje glasbe. 

Z gibom ponazorijo glasbeno vsebino. 

Gibe usklajujejo z ritmom in melodijo glasbe. 

Orientirajo se v prostoru. 

Koordinirajo velike in majhne gibe. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska 

Učne metode: doživljajsko – analitično poslušanje, gibanje, ustvarjanje ob glasbi, pogovor 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

računalnik, projektor 

Medpredmetne 

povezave: 

glasba – plesno izražanje glede na glasbeno podlago 

Viri in literatura: Oblak, B. (2001). Glasbena slikanica 3. Priročnik za učitelje. Ljubljana: DZS. 

Borota, B., Geršak, V., Korošec, H. in Majaron, E. (2006). Otrok v svetu 

glasbe, plesa in lutk.  Strokovna monografija. Koper: Univerza na Primorskem, 

Pedagoška fakulteta Koper. 

Sicherl - Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja. Srce-um-telo. Ljubljana: 

Debora. 

 

PLESNE DEJAVNOSTI UČITELJ UČENCI 

Uvodna motivacija: 

Pogovor o letnih časih. 

 

 

 

Predstavitev glasbe Antonio 

Vivaldi – Štirje letni časi. 

 

Učence spodbudim, da 

sodelujejo v pogovoru o letnih 

časih. Govorimo o značilnostih 

letnih časov, lastnih izkušnjah 

ipd. 

Povem, da je skladatelj Antonio 

Vivaldi spisal violinski koncert, 

ki glasbeno izraža vsak letni 

čas. Napovem, da bomo kasneje 

koncert tudi poslušali. 

 

Sodelujejo v pogovoru in delijo 

lastne izkušnje. 

 

 

Zbrano poslušajo. 

Ogled posnetkov gibanja 

narave za določen letni čas 

Predvajam posnetke narave, ki 

so značilni za določen letni čas. 

Gledajo posnetke in opisujejo 
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(začnemo s posnetki pomladi). 

 

Prvo predvajanje in poslušanje 

krajšega odlomka koncerta 

Antonia Vivaldija – Štirje letni 

časi (pomlad). 

 

Izražanje in povzetek doživetij. 

 

 

 

 

 

Drugo poslušanje in vzporedna 

aktivnost – kreativni otroški 

ples na podlagi glasbenih 

vzgibov, ki se navezuje na 

naravno gibanje in mimiko. 

 

Izražanje in povzetek doživetij. 

 

Ponovitev dejavnosti za vsak 

letni čas. 

Učence spodbudim, da gibanje 

opisujejo. 

Napovem poslušanje odlomka 

(naslova ne povem) in učence 

umirim ter spodbudim, da 

zamižijo. Predvajam posnetek.  

 

Vodim pogovor o doživetjih in 

občutkih, ki so jih imeli otroci 

ob poslušanju odlomka in jih 

spodbudim, da poskušajo 

ugotoviti, kateri letni čas je 

predstavljen v odlomku, ter 

najti zvočne vzporednice z 

letnim časom. 

Učence ponovno umirim in 

pripravim za poslušanje. Med 

poslušanjem jih spodbudim, da 

odprejo oči in se glede na 

razpoloženje in čustvene 

reakcije na zvočne značilnosti 

ter glasbeno dinamiko gibalno-

plesno izrazijo. 

Vodim pogovor o doživetjih in 

občutkih, ki so jih imeli otroci 

ob plesnem izražanju. 

Učence s posnetkom gibanja 

narave novega letnega časa in 

pogovorom ponovno motiviram 

za zbrano poslušanje. Ponovim 

vse ostale dejavnosti za vsak 

letni čas posebej. 

gibanje narave. 

 

Miže, zbrano in pozorno 

poslušajo odlomek koncerta. 

 

 

Sodelujejo v pogovoru in 

ugibajo kateri letni čas je 

predstavljen v odlomku. Glede 

na lastne predstave izražajo, 

kateri zvoki iz posnetka jih 

spominjajo na zvoke iz narave, 

ki so značilni za tisti letni čas. 

 

Umirijo se in poslušajo 

posnetek, nato pa se gibljejo ter 

plešejo po prostoru glede na 

doživljanje glasbe. 

 

 

Sodelujejo v pogovoru. 

 

Sodelujejo v dejavnostih. 

Igra diamant na glasbo Antonia 

Vivaldija – Štirje letni časi. 

Razložim pravila igre. Učence 

razdelim v heterogene skupine 

po 4. Postavijo se v prostor in 

naredijo lik romb ◊ (vsak otrok 

je en kot romba). Igra se igra 

tako, da eden izmed otrok 

predstavlja prvega, ostali pa ga 

gledajo v njegov hrbet. Otrok, 

ki je prvi, vodi gibanje, ostali 

pa ponavljajo za njim. Ko se 

glasba zamenja, se prvi otrok 

obrne v drugo smer, in drug 

otrok postane prvi in vodi 

gibanje. Spodbudim jih, da 

poskusijo plesati in uporabljati 

Poslušajo navodila igre in 

sodelujejo v igri. 
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gibanje, kot narekuje letni čas, 

ki ga prepoznajo v glasbi. 
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DEJAVNOST 3 

Predmet: likovna umetnost 

Število ur: 2 uri in 30 minut 

Oblikovalno 

področje: 

risanje 

Likovna naloga: abstraktno risanje ob glasbi Antonio Vivaldi – Štirje letni časi 

Likovna tehnika: voščenka 

Likovni materiali, 

orodja, podlage: 

risalni list (A3), voščenke, časopisni papir 

Likovni motiv: Štirje letni časi 

Metode dela: doživljajsko poslušanje, demonstracija, praktično delo, razlaga, pogovor 

Oblike dela: individualna, frontalna 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

računalnik, glasbeni posnetek: Antonio Vivaldi – Štirje letni časi: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

Vrsta učne ure: praktična 

Medpredmetna 

povezava: 

glasba – likovno izražanje glede na glasbeno podlago 

Učni cilji – 

učenci: 

Vzgojno-izobraževalni: 

Ob likovnem izražanju razvijajo socialne, emocionalne in estetske osebnostne 

kvalitete. 

Razvijajo sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in 

izdelkov vrstnikov. 

 

Splošni: 

Razvijajo ustvarjalne likovno izrazne zmožnosti in negujejo individualni 

likovni izraz. 

Navajajo se na sproščeno likovno izražanje. 

Stopnjujejo pozorno glasbeno zaznavo. 

Poglabljajo zbrano in pozorno poslušanje. 

Razvijajo sposobnost vizualizacije, likovno mišljenje in domišljijo. 

Usposabljajo se za izvedbo likovnih nalog. 

Ob rokovanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično spretnost in 

občutljivost. 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
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Operativni: 

Voljno in pozorno poslušajo zvočne motive. 

Z interesom uglasbijo likovne motive. 

Zvok prevedejo v likovne simbole. 

Izrazijo nastala doživetja in predstave v likovnem jeziku. 

Z risbo izrazijo doživljanje glasbenih vsebin. 

Viri in literatura: Oblak, B. (2001). Glasbena slikanica 3. Priročnik za učitelje. Ljubljana: DZS. 

Borota, B., Geršak, V., Korošec, H. in Majaron, E. (2006). Otrok v svetu 

glasbe, plesa in lutk.  Strokovna monografija. Koper: Univerza na Primorskem, 

Pedagoška fakulteta Koper. 

Sicherl - Kafol, B. (2001). Celostna glasbena vzgoja. Srce-um-telo. Ljubljana: 

Debora. 

Štrukelj, A. (ur). (2011b). Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovl

jeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf 

Tacol, T. (2003). Likovno izražanje. Didaktična izhodišča za problemski pouk 

likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora. 

 

DEJAVNOSTI UČITELJ UČENCI 

Uvodna motivacija: 

Uganka 

 

Učencem povem uganki, 

katerih rešitev je današnji motiv 

(štirje letni časi). 

Obleke štiri v letu dni, kdo 

zamenja, ugani ti. 

Žarki sonca jih vrtijo, za petami 

si sledijo. Eden pride, drugi 

odide, leto v krogu se izide. 

 

Poslušajo in razrešijo uganko 

Navodila za izvedbo likovne 

naloge. 

 

 

 

 

 

Učencem podam navodilo za 

delo. Najprej naj zaščitijo mize 

s časopisnim papirjem. Na mize 

naj pripravijo voščenke, jaz pa 

jim razdelim risalne liste.  

Delo bo potekalo tako, da bom 

predvajala odlomek koncerta 

Štirje letni časi (enega izmed 

letnih časov), učenci pa se ob 

poslušanju glasbe likovno 

Poslušajo navodila za likovno 

nalogo in pripravijo delovno 

površino. 

 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
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Prvo poslušanje odlomka 

koncerta. 

 

 

Drugo poslušanje odlomka 

koncerta in vzporedna 

aktivnost – likovno izražanje. 

 

 

 

 

Ureditev razstave in ponovitev 

dejavnosti za vsak letni čas. 

izrazijo. 

Nato povem še motiv, ki sem ga 

nakazala že v uvodni 

motivaciji, in sicer Štirje letni 

časi.  

Učence umirim in spodbudim, 

da zamižijo ter si poskusijo 

predstavljati zvočne motive v 

barvnih podobah. Predvajam 

odlomek koncerta (pomlad). 

Učence spodbudim, da se ob 

poslušanju likovno izrazijo. 

Risanje motivov ni zaželjeno, 

spodbudim jih k abstraktnemu 

risanju. Rišejo naj glede na 

hitrost glasbe, melodijo, višino 

tonov ipd., zaključijo pa lahko, 

kadar začutijo, da je njihova 

risba končana. 

Učence ponovno motiviram za 

zbrano poslušanje. Vse izdelke 

razstavimo. Nalepimo jih na 

eno izmed štirih sten v učilnici 

(lepimo jih kar enega zraven 

drugega, ker bomo vsako steno 

uporabili kot kuliso za dramsko 

dejavnost, ki sledi naslednji 

dan). Ponovim vse dejavnosti 

za vsak letni čas posebej. 

 

 

 

 

Umirijo se, zamižijo, poslušajo 

odlomek in vizualizirajo zvočne 

motive v barvah. 

 

Poslušajo glasbo in se likovno 

izrazijo. 

 

 

 

 

 

Pomagajo pri pripravi razstave 

in sledijo ostalim dejavnostim. 

Analiza in vrednotenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pospravljanje delovnega 

prostora. 

Učence spodbudim, da 

sodelujejo v pogovoru in 

vrednotijo izdelke. 

Katera risba je najbolj 

nenavadna? 

Kateri izdelek vsebuje največ 

različnih barv? 

Ali so si izdelki glede na letni 

čas podobni? 

Katere barve ste po večini 

izbirali za določen letni čas? 

Ipd. 

Učence spodbudim, da 

pospravijo delovni prostor. 

Sodelujejo pri vrednotenju 

izdelkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pospravljanje. 
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DEJAVNOST 4 

Predmet: drama 

Število ur: 2 uri in 30 minut 

Učna tema: Štirje letni časi 

Učna enota: Uprizarjanje značilnosti letnih časov 

Učne vsebine: glasbeni posnetek: Antonio Vivaldi – Štirje letni časi: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

Učni cilji – 

učenci: 

Afektivno-socialni: 

Oblikujejo pozitiven odnos do dramske umetnosti. 

Izražajo misli in čustva. 

V dramskih igrah izkusijo občutek svobode. 

 

Kognitivni: 

Vadijo javno nastopanje, razvijajo sodelovalno spretnost. 

Uporabljajo znanja in spretnosti, ki so jih usvojili na drugih umetnostnih 

področjih. 

 

Psihomotorični: 

Upodabljajo resnične in fiktivne situacije. 

Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, v paru 

Učne metode: dramska igra, izvajanje, poslušanje, pogovor, 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

glasbila iz odpadnih materialov in lastna glasbila 

Medpredmetne 

povezave: 

glasba – ob dramskem izražanju ustvarjajo glasbeno spremljavo na lastna 

glasbila in na glasbila iz odpadnih materialov 

Viri in literatura: Törnar, J. V. (2008). Učni načrt za izbirni predmet. Gledališče in drama. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport:  Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetlet

ka/predmeti_izbirni/14_7_2010_gledalisce_end_3.pdf 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/14_7_2010_gledalisce_end_3.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/14_7_2010_gledalisce_end_3.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

85 

DEJAVNOSTI UČITELJ UČENCI 

Uvodna motivacija: 

Ogled prostora in pogovor o 

značilnostih letnih časov. 

 

Učence odpeljem v učilnico, v 

kateri smo pripravili razstavo 

likovnih izdelkov. Vsaka stena 

predstavlja enega izmed letnih 

časov in predstavlja kuliso za 

dramsko igro. 

Vodim pogovor o značilnostih 

letnih časov, aktivnostih, ki jih 

takrat počnemo in o izkušnjah 

otrok. 

 

Ogledajo si prostor in 

sodelujejo v pogovoru. 

Igra dramskih prizorov z 

glasbeno spremljavo. 

Učence razdelim v 4 heterogene 

skupine. Vsaka skupina se 

postavi pred svojo steno – 

kuliso in posluša navodila. 

V skupini se učenci razdelijo na 

pol. Polovica otrok bo igrala na 

lastna glasbila in glasbila, 

narejena iz odpadnih 

materialov, druga polovica pa 

bo zaigrala poljuben 

improviziran prizor, ki 

predstavlja letni čas (lahko je 

aktivnost, narava, žival ipd.). 

Prizor lahko poteka le ob 

spremljavi glasbe, lahko pa 

vključuje tudi govor. V obratnih 

vlogah pripravijo še en prizor 

za drug letni čas, ki si ga 

izberejo sami. 

Razdelijo se v 4 skupine in 

poslušajo navodila. Polovica 

učencev prime za glasbila, 

druga polovica pa vsak zase 

razmisli o vlogi, ki jo bodo 

odigrali. Vsi skupaj pripravijo 

prizor, ki je improviziran. Ko so 

ga pripravili, zamenjajo vloge 

in si izberejo drug letni čas in 

pripravijo še en prizor. 

Predstavitev pripravljenih 

prizorov. 

Učence posedem na tla v 

sredino učilnice. Vsako skupino 

spodbudim, da odigra en prizor. 

Gledajo predstavitev in odigrajo 

svoj prizor. 
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DEJAVNOST 5 

Predmet: glasba, likovna umetnost, drama, ples in ustvarjalni gib 

Število ur: 2 uri in 30 minut 

Učna tema: Štirje letni časi 

Učna enota: Predstava 

Učne vsebine: glasbeni posnetek: Antonio Vivaldi – Štirje letni časi: 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA 

Učni cilji – 

učenci: 

Afektivno-socialni: 

Razvijajo izražanje in komuniciranje z umetnostjo. 

Oblikujejo pozitiven odnos do glasbene, likovne, dramske in plesne umetnosti. 

Aktivno sodelujejo pri umetniških dejavnostih. 

Usklajujejo odnose v skupini. 

Izražajo misli in čustva. 

V dramskih igrah izkusijo občutek svobode. 

Z interesom ustvarjajo gibalne motive. 

Si prizadevajo za doživeto izvedbo predstave. 

Pri umetniških dejavnostih se sprostijo in usklajujejo medsebojne odnose. 

 

Kognitivni: 

Stopnjujejo pozorno glasbeno zaznavo. 

Poglabljajo zbrano in pozorno poslušanje. 

Letne čase zvočno ilustrirajo z lastnimi glasbili in glasbili, izdelanimi iz 

odpadnih materialov. 

Izberejo ustrezno glasbilo za zvočno slikanje letnega časa. 

Ustvarjajo zvočne slike. 

Skupinsko muzicirajo. 

Zvok prevedejo v gibalne simbole. 

Vadijo javno nastopanje, razvijajo sodelovalno spretnost. 

Uporabljajo in povezujejo znanja in spretnosti, ki so jih usvojili na štirih 

umetnostnih področjih. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRxofEmo3HA
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Psihomotorični: 

Uprizorijo predstavo. 

Upodabljajo resnične in fiktivne situacije. 

Gibalno izrazijo doživetja glasbenih vsebin ter predstave o izraznih in 

oblikovnih prvinah (tonske višine, melodijo, dinamiko, oblikovne dele ipd.). 

Razvijajo motoriko za plesno izražanje. 

Z gibom izražajo lastno doživljanje glasbe. 

Z gibom ponazorijo glasbeno vsebino. 

Gibe usklajujejo z ritmom in melodijo glasbe. 

Orientirajo se v prostoru. 

Koordinirajo velike in majhne gibe. 

Razvijajo motoriko za igro glasbil. 

Uporabljajo in razvijajo spretnosti, spoznavajo, raziskujejo in eksperimentirajo 

z umetniškimi sredstvi (telesom, gibom, materiali ipd.) in njihovimi izraznimi 

lastnostmi. 

Učne oblike: individualna, skupinska, v paru 

Učne metode: poslušanje, pogovor, dramska igra, izvajanje, ustvarjanje ob in v glasbi, gibanje 

Učna sredstva in 

pripomočki: 

računalnik, glasbila izdelana iz odpadnih materialov 

Viri in literatura: Törnar, J. V. (2008). Učni načrt za izbirni predmet. Gledališče in drama. 

Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport:  Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetlet

ka/predmeti_izbirni/14_7_2010_gledalisce_end_3.pdf 

 

DEJAVNOSTI UČITELJ UČENCI 

Uvodni del: 

Podajanje navodil za izvedbo 

predstave za starše. 

 

 

Učence posedem v dvorano, 

kjer imamo pripravljeno 

likovno kuliso. Povem jim 

navodila za izvedbo predstave. 

Vsak izmed učencev se lahko 

postavi v katerikoli letni čas 

želi (v vsakem letnem času pa 

mora biti najmanj 5 učencev). 

Tja lahko odnese glasbilo ali pa 

gre praznih rok. Pravilo je, da 

lahko kadarkoli prehaja iz 

enega letnega časa v drugega. 

 

Pozorno poslušajo navodila. 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/14_7_2010_gledalisce_end_3.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/14_7_2010_gledalisce_end_3.pdf
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Predstava bo temeljila na 

medsebojnem opazovanju in 

poslušanju. Ko so vsi učenci 

postavljeni v letne čase, se 

predstava prične. V enem izmed 

letnih časov se začne odvijati 

igra na lastna glasbila, glasbila, 

izdelana iz odpadnih materialov 

in dramska igra. Izvajajo in 

igrajo lahko, kar si želijo in kar 

čutijo glede na letni čas. Ostali 

učenci stojijo v svojem letnem 

času in opazujejo. Ko kdorkoli 

izmed ostalih učencev začuti, 

da bi želel, da se prebudi njegov 

letni čas, sam prične z dramsko 

igro ali igro na glasbila. V 

letnem času, kjer se trenutno 

odvija igra, morajo biti pozorni 

in opazovati ostale ter se ob 

prebujanju novega letnega časa 

počasi umiriti in pustiti, da 

drugi otroci odigrajo svoj del. 

Ta del predstave se odvija, 

dokler se ne predstavijo vsi 

letni časi. 

Ko se predstavijo vsi, odložijo 

glasbila in se pripravijo na 

plesni del. Ko zaslišijo posnetek 

letnega časa (Antonio Vivaldi – 

Štirje letni časi), v katerem 

stojijo in ga prepoznajo, se 

pričnejo gibati – plesati, glede 

na letni čas, ki ga predstavljajo. 

Ko se posnetek zamenja, se 

gibljejo tisti učenci, ki so v 

letnem času posnetka. 

Predstava se zaključi, ko jaz 

ugasnem luč. 

Izvedba predstave Učence spodbudim, da 

izvedemo poskusno predstavo 

glede na podana navodila. Po 

potrebi jih usmerjam in vodim. 

Izvedejo predstavo glede na 

dana navodila. 

Izvedba predstave za starše. Otroci poznajo navodila, 

princip predstave so tudi 

preizkusili, zato je čas, da v 

učilnico povabimo starše in jim 

pokažemo, kaj vse smo v tednu 

počitniškega varstva naredili. 

Izvedejo predstavo za starše v 

novih poljubnih postavitvah in 

vlogah. 
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Starši se postavijo na sredino 

dvorane, ker se bodo glede na 

dogajanje obračali in gledali v 

različne smeri. Učence 

spodbudim, da izvedejo 

predstavo. 
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ZAKLJUČEK 

 

Namen magistrskega dela Spodbujanje ustvarjalnosti v poletnih počitniških varstvih sofinanciranih 

s strani Mestne občine Ljubljana je bil pridobiti vpogled v načrtovane programe na področju 

ustvarjalnosti, ki jih izvajalci izvajajo med poletnimi šolskimi počitnicami in načrtovati ustvarjalni 

program, ki je izvedljiv v enem tednu počitniškega varstva. 

V teoretičnem delu je bil opredeljen pojem ustvarjalnosti in njenih značilnosti z različnih vidikov 

preučevanja ter značilnosti spodbujanja ustvarjalnosti skozi ustvarjalne dejavnosti na področju 

umetnosti (glasbene, plesne, dramske in likovne). Posegla sem tudi na področje medpredmetnosti, 

in sicer na povezovanje različnih zvrsti umetnosti (likovna, dramska in plesna) z glasbeno 

umetnostjo. 

Empirični del je zajemal pregled prijav na razpis za sofinanciranje poletnih počitniških varstev s 

strani MOL. Cilj je bil pridobiti vpogled v načrtovane ustvarjalne dejavnosti, ki pa so se izkazale za 

pomanjkljivo opisane, z nejasnimi cilji in so bile v večini načrtovane le na področju likovne 

umetnosti. Pozitivno je, da vsi izvajalci načrtujejo vključitev otrok iz socialno ogroženih družin v 

počitniško varstvo. 

Mnenja, ki sem jih pridobila s strani izvajalcev, povedo, da vsi zelo dobro poznajo pojem 

ustvarjalnosti ter načine spodbujanja le-te, skupen pa jim je tudi interes vključevanja tovrstnih 

dejavnosti v počitniško varstvo. Na podlagi mnenja s strani višje svetovalke za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje je jasno, da nekateri prijavitelji niso vešči pisanja prijav in v samem varstvu izvedejo 

več ustvarjalnih dejavnosti, kot jih navedejo v prijavi. Otroci so z njimi zadovoljni in so enotni v 

mnenju, da je v varstvu dovolj ustvarjalnih dejavnosti. Glavni cilj MOL-a je izvajanje kakovostnih 

programov, ki pa niso obvezno v celoti športno in/ali ustvarjalno naravnani. Sofinancirajo 

raznovrstne programe, staršem in otrokom pa dajejo možnost izbire, katero varstvo bodo obiskali 

glede na njihove želje in potrebe. Izpostavljajo tudi pomembnost posvečanja časa vzpostavljanju 

skupinske dinamike, ker se vsak teden otroci v varstvu zamenjajo in je potreben nov trud za 

vzpostavljanje skupine, ki deluje kot celota.  

Glede na pregledano strokovno literaturo se počutim kompetentno za načrtovanje ustvarjalnih 

dejavnosti. Pridobljeno znanje mi bo pripomoglo pri nadaljnjem načrtovanju programov 

počitniškega varstva. Ustvarjalni program sem zasnovala glede na teoretična izhodišča spodbujanja 

ustvarjalnosti in medpredmetnega povezovanja glasbe z drugimi zvrstmi umetnosti (likovne, plesne 

in dramske). V sklepnem delu programa je kot zadnja dejavnost načrtovana predstava, v kateri se 

prepletajo vse zvrsti umetnosti na podlagi celotedenskega dela. 

Spoznala sem, da ustvarjalno-umetnostne dejavnosti pozitivno vplivajo na otrokov celostni razvoj 

(emocionalni in intelektualni), pomagajo pri ustvarjanju lastnega umetniškega jezika, oblikovanju 

kritičnega mišljenja in grajenju kulturne identitete. Upam, da bom z raziskavo vplivala tudi na 

ostale izvajalce, jih motivirala in jim približala pomembnost spodbujanja ustvarjalnosti z željo, da 

bi tudi oni v bodoče načrtovali pestrejše programe na področju ustvarjalnosti. 
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PRILOGE 
 

PRILOGA A 

Vprašalnik o doživljanju ustvarjalnih dejavnosti s strani otrok 

 

Izpolni tabelo. Odgovore obkroži. 

Spol: deček deklica 

Starost 6 7 8 9 10 11 

 

Pred teboj je vprašalnik o ustvarjalnosti. Sestavljen je iz različnih vprašanj. Natančno preberi vprašanje, nato 

pa napiši ali obkroži odgovor. Vsi odgovori so pravilni. 

 

1. Ali rad/a ustvarjaš? Obkroži odgovor. 

DA  NE 

 

 Kaj je ustvarjalnost in ustvarjanje? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

 Napiši štiri ustvarjalne dejavnosti, ki jih najraje počneš. 

* ______________________________________, 

* ______________________________________, 

* ______________________________________, 

* ______________________________________. 

 

 Ustvarjam: (obkroži ali napiši) 

a) sam/a od sebe; 

b) ker to zahteva učitelj; 

c) ker to zahtevajo starši; 

d) drugo: ____________________________________________________________. 

 

 Naštej štiri ustvarjalne dejavnosti, ki si jih počel/a v počitniškem varstvu. 

* ______________________________________, 

* ______________________________________, 

* ______________________________________, 

* ______________________________________. 
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 Katera ustvarjalna dejavnost v počitniškem varstvu je tvoja najljubša? 

________________________________________________________. 

 

 Spodaj so navedene trditve o ustvarjanju in ustvarjalnosti. Vsako trditev preberi in zapiši (x) pri 

odgovoru, ki velja zate. 

 

TRDITVE VEDNO/POGOSTO VČASIH REDKO/NIKOLI 

V počitniškem varstvu ustvarjam na glasbenem 

področju (pojem, igram instrument, si izmišljam 

melodije ipd.). 

   

V počitniškem varstvu ustvarjam na plesnem 

področju (plešem, se gibam ipd.). 

   

V počitniškem varstvu ustvarjam na likovnem 

področju (rišem, slikam, barvam, kiparim, 

izdelujem stvari ipd.). 

   

V počitniškem varstvu ustvarjam na dramskem 

področju (igram različne vloge, igram pantomimo 

ipd.). 

   

Kadar ustvarjam v počitniškem varstvu, mi 

učiteljica poda natančna navodila in me veliko 

popravlja. 

   

Kadar ustvarjam v počitniškem varstvu, lahko 

ustvarjam sam/a tako, kot želim glede na nalogo, 

ki nam jo da učiteljica. 

   

Zadovoljen/zadovoljna sem, ker imamo v 

počitniškem varstvu veliko ustvarjalnih 

dejavnosti. 

   

V počitniškem varstvu uživam v ustvarjanju.    

Ustvarjalne naloge v počitniškem varstvu so 

različne. 

   

Kadar ustvarjam, se dobro počutim.    

V počitniškem varstvu pogrešam ustvarjalne 

dejavnosti. 
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PRILOGA B 

Vprašalnik za izvajalce počitniških varstev 

 

Izpolnite tabelo osnovnih podatkov. 

Spol: moški ženska 

Ali sodelujete pri načrtovanju 

programa? 

da ne 

Ali sodelujete pri izvajanju 

programa? 

da ne 

Koliko let že sodelujete pri 

počitniškem varstvu? 

 

 

1. Ali radi ustvarjate? 

DA  NE 

 

2. Kaj je ustvarjalnost in ustvarjanje? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

3. Kako jo spodbujate pri otrocih? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

4. Kolikokrat na teden izvajate dejavnosti, ki spodbujajo ustvarjalnost? 

_______________________________________. 

 

5. Naštejte in opišite tri–štiri ustvarjalne dejavnosti, ki jih izvajate v počitniškem varstvu: 

* ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

* ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

* ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

* ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 
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6. V kateri ustvarjalni dejavnosti iz vašega programa otroci najbolj uživajo? 

_________________________________________________________________________. 

 

7. Spodaj so navedene trditve o ustvarjanju in ustvarjalnosti. Vsako trditev preberite in zapišite (x) 

pri odgovoru, ki velja za vas. Pri stolpcu primer le-tega podajte, če je zahtevan. 

 

trditve vedno/pogosto včasih redko/nikoli primer 

Pri načrtovanju programa v 

počitniškem varstvu smo 

pozorni na vključevanje 

dejavnosti, ki spodbujajo 

ustvarjalnost. 

   / 

Vključevanje dejavnosti, ki 

spodbujajo ustvarjalnost, se 

nam zdi pomembno (trije 

primeri zakaj). 

    

Načrtujemo dejavnosti, ki 

spodbujajo ustvarjalnost na 

področju glasbene umetnosti (če 

da, primer in informacija 

kolikokrat tedensko). 

    

Načrtujemo dejavnosti, ki 

spodbujajo ustvarjalnost na 

področju likovne umetnosti (če 

da, primer in informacija 

kolikokrat tedensko). 

    

Načrtujemo dejavnosti, ki 

spodbujajo ustvarjalnost na 

področju plesne vzgoje in 

ustvarjalnega giba (če da, 

primer in informacija kolikokrat 

tedensko). 

    

Načrtujemo dejavnosti, ki 

spodbujajo ustvarjalnost na 

področju dramske umetnosti (če 

da, primer in informacija 

kolikokrat tedensko). 

    

Trudimo se vključevati različne 

metode dela. 

 

    

Načrtujemo jasne cilje (vsaj 5 

primerov). 
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Vključujemo cilje na 

psihomotoričnem, afektivno-

socialnem in kognitivnem 

področju (primer za vsakega). 

 

 

 

 

    

Na načrtovanje dejavnosti 

vplivajo različni dejavniki (vsaj 

4 primeri). 

 

 

 

 

 

    

Za izvedbo posamezne 

dejavnosti si vnaprej pripravimo 

delovni načrt, ki se ga držimo 

(kratek opis faz dela ene 

dejavnosti). 

 

 

    

Pri načrtovanju dejavnosti smo 

pozorni na starost otrok, ki 

obiskujejo počitniško varstvo. 

   / 

Potek dejavnosti glede na 

starost otrok prilagajamo 

(primer kako). 

 

 

 

    

Počutim se kompetentnega za 

izvajanje/vodenje dejavnosti, ki 

spodbujajo ustvarjalnost. 

   / 
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Počutim se kompetentnega za 

načrtovanje dejavnosti, ki 

spodbujajo ustvarjalnost. 

   / 

Otroci ob ustvarjalnih 

dejavnostih uživajo. 

   / 

Otroke za ustvarjalne dejavnosti 

motiviramo (dva primera kako). 

 

    

Večina otrok je samoiniciativno 

motiviranih za ustvarjalne 

dejavnosti. 

   / 

Pri motivaciji otrok za 

ustvarjalne dejavnosti se 

pojavljajo težave (dva primera). 
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PRILOGA C 

Kontrolne liste za analizo prijav na razpis 

 

ZAVOD VARNI INTERNET: POČITNIŠKI POLET NA ŠIRNI SPLET (Dominko, 2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  

glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 

da ne Primer: 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 
skupinska v paru individualna ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 
da ne Primer: pogovor, razlaga, razprava, igra 

vlog. 

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci, ki so zaključili 3.–4. razred (8–10 let). 
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PLESNA ŠOLA BOLERO: POLETJE V BOLERU (Kljun, 2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  

glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 

da ne Primer: 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane:  da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 

skupinska v paru individualna ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 

da ne Primer:  

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci iz 1.–5. razreda (5–14 let). 
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PLESNO DRUŠTVO LIBERO: PREPLEŠIMO POČITNICE (Selimanović, 2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  

glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 
da ne Primer: pri plesnih uricah so otroci 

razdeljeni v dve starostni skupini (6–8 

let, 9–11 let). 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 
skupinska v paru individualna ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 
da ne Primer: razlaga, prikazovanje, 

posnemanje. 

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci iz 1.–5. razreda (6–11 let). 
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ZAVOD LI-CE, LIKOVNI CENTER: ŠPORTNO USTVARJALNE POLETNE POČITNICE (Kovačič, 2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 

  

5-krat 

tedensko 

  

ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  

glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 

da ne Primer: 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 

skupinska v paru individualna ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 
da ne Primer: pogovor, razlaga, opazovanje 

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje:   da ne 

Ciljna skupina: Otroci iz 1.–5. razreda. 
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KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO DESNI ŽEPEK: PRAVLJIČNE POČITNICE (Štorman, 2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  

glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 
da ne Primer: program je sestavljen tako, da 

lahko otroci znotraj starostne skupine 

prevzamejo določene zadolžitve in 

naloge. 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 

skupinska v paru individualna ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 
da ne Primer: branje, razlaga, razprava, 

prikazovanje, zaznavanje. 

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci med 6.–10. letom starosti. 
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SOCIALNA AKADEMIJA – ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, RAZISKOVANJE IN KULTURO: JAZ, 

NOVINAR (Cepin, 2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  
glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 
da ne Primer: program je prilagojen vsaki 

starostni skupini tako, da lahko otroci 

neobremenjeno in z zanimanjem 

pristopijo k ustvarjanju končnih 

novinarskih izdelkov na temo, ki si jo 

sami izberejo. Delavnice so prilagojene 

na razvojno fazo za tri starostne 

skupine (6–8 let, 8–10 let, 10–11 let). 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 

skupinska v paru individualna ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 
da ne Primer: igra, raziskovanje, igra vlog, 

predstavitev, nastopanje. 

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci iz 1.–5. razreda (6–11 let) in otroci s posebnimi 

potrebami do 18. leta. 
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SMUČARSKO DRUŠTVO NOVINAR: AKTIVNE POLETNE POČITNICE SD NOVINAR (Kumar, 2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  

glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 

da ne Primer: 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 

skupinska v paru individualna ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 

da ne Primer:  

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci 1.–5. razreda (6–10 let). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Urša Grm; magistrsko delo 

106 

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO – TACEN: MED POLETNIMI POČITNICAMI BO VESELO (Zajc, 2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  

glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 

da ne Primer: 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 

skupinska v paru individualna ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 

da ne Primer:  

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci iz 1.–5. razreda in otroci s posebnimi 

potrebami do 18. leta. 
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ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA – ŠIŠKA: POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO (Ljubišić, 

2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  
glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 
da ne Primer: program pripravljamo glede na 

razvojno stopnjo šolskih otrok. 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 

skupinska v paru individualna ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 
da ne Primer: prikaz, demonstracija, 

opazovanje, razlaga 

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci iz 1.–5. razreda. 
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MESTNA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA: LJUBLJANA – MOJE MESTO! (Poljanšek, 

2015) 

 

Ustvarjalne dejavnosti 

so vključene v 

počitniško varstvo: 

1-krat 

tedensko 

2-krat 

tedensko 

3-krat 

tedensko 
4-krat 

tedensko 
5-krat 

tedensko 

  

ni 

podatka 

Ustvarjalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih 

področjih umetnosti:  
glasba ples likovna 

umetnost 

drama 

V prijavi je opisan način starostne 

diferenciacije: 
da ne Primer: program pripravljamo glede na 

razvojno stopnjo šolskih otrok. 

Ustvarjalne dejavnosti so primerne za različne starosti otrok: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti so natančno opisane: da delno ne 

Potek izvedbe dejavnosti je natančno opisan: da delno ne 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo naslednje oblike 

dela: 
skupinska v paru individualna ni podatka 

Ustvarjalne dejavnosti zajemajo 

različne metode dela: 

da ne Primer:  

Ustvarjalne dejavnosti spodbujajo ustvarjalnost: da delno ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo psihomotorične cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo afektivno-socialne cilje: da ne 

Načrtovane dejavnosti vsebujejo kognitivne cilje: da ne 

Ciljna skupina: Otroci iz 1.–5. razreda. 

 


