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Povzetek 
 
V magistrskem delu sem se ukvarjala z grafiko v predšolskem obdobju in z otroško 

risbo nasploh. Opisala sem značilnosti otroške risbe s pomočjo že obstoječih 

raziskav. Kaj otroška risba je, kaj pomeni nam odraslim, kaj otroci z njo izražajo. 

Navedla sem faze razvoja otroške risbe po letih ter opisala njihove značilnosti.  

V nadaljevanju sem se osredotočila na grafiko v zgodnjem obdobju otroškega 

likovnega izražanja. Prav tako sem s pomočjo literature raziskala značilnosti grafike v 

predšolskem obdobju. Zanimalo me je, v kolikšni meri se v vrtcu z grafiko dejansko 

ukvarjajo, katerih tehnik se poslužujejo in zakaj. Raziskala sem pogoje za drugačne 

vrste visokega tiska.  

Pedagoški del sem izvajala z dvaindvajsetimi otroki, v starosti od treh do šestih let. 

Risali so sebe, motiv, ki je primeren in tipičen za njihovo starost, na list papirja in 

kasneje na grafično ploščo. Raziskava temelji na primernosti grafične tehnike 

stirografija v predšolskem obdobju. Zanimalo me je, če bo tehnika risanja na mehke 

penaste plošče ter tiskanje v vrtcu izvedljiva in kako. Raziskovala sem, če je ročno 

tiskanje z vodnimi barvami v vrtcu možno in če otroci lahko sami odtiskujejo svoje 

grafike. Sama sem na Pedagoški fakulteti v grafičnem ateljeju nekaj matric odtisnila 

tudi z grafično prešo, tako da sem ugotavljala razlike v grafičnem odtisu glede na 

vrsto odtiskovanja. Predvidevala sem, da bo grafična tehnika s penastimi ploščami, tj. 

stirografija, otrokom v predšolskem obdobju zanimiva in izvedljiva. Stirografija je 

namreč drugačna grafična tehnika od ostalih tipičnih za predšolsko obdobje, zato 

menim, da bo to za vrtce nova pridobitev. Na koncu sem predstavila tudi svoje lastno 

delo v stirografiji z motivom gibanja v športu. 

 

 

 

 

Ključne besede 

Grafika, otroška risba, likovni motiv, grafične tehnike, tiskanje, grafični odtis, 
stirografija 
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Abstract 

In my thesis, I was dealing with graphics in preschool education and with children 
drawings in general. Based on existing researches, I described characteristics of 
children's drawing. What it is, what it means to grownups, how children can express 
with it. I stated all the stages of children's drawings. 

Further, I focused on describing all the graphics techniques in graphics in early 

period of children's artistic expression. With existing researches I explored graphics 

characteristics in preschool education. I was interested to see how much is graphics 

practicing in nursery schools, which techniques are they using and why. I was 

researching terms for different kind of relief printing and demonstrated new graphics 

technique, styrography. 

In pedagogical part of my thesis I was cooperating with twenty-two children, aged 

between three and six years. They were drawing themselves on a piece of paper and 

later on foamy board.  This motive is suitable and typical for that age. My research is 

based on adequacy of this graphics technique in preschool education. I wanted to 

see if that new graphic technique would be practicable in nursery school and in what 

way. I did a research on printing by hand with watercolors in kindergarten and 

explored the ability of children doing graphic prints on their own. I did a few graphic 

prints on my own with graphic press in Faculty of education, so I could see some 

differences between printing by hand and graphic press. I predicted that this new 

technique, styrography, would be interesting and workable. Styrography is different 

from other techniques, which are typical for preschool education. That is why I think 

this could be a new acquisition for nursery schools. At the end of my thesis I also 

presented my own work in styrography, but with other motive. I was working on 

movement in sports. 

 

 

 

Key words  

Graphics, children drawing, art motive, printmaking technique, printing, graphic print, 
styrography
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1. Uvod 
 

»Otrok je v risbi prisoten s svojo dušo. Sili nas, da gledamo skozi njegove oči in za 

trenutek doživljamo svet kot on…Otrok ima do oblikovanja stvarnosti prvoten, od 

nasvetov še ne izkrivljen okus in njegovo likovno izražanje je revno, zato pa doživeto 

in globlje, bogatejše in dragocenejše. Riše samo, kadar ga to veseli, kadar želi, da bi 

risbe pomenile uresničitev njegove želje...K risanju ga žene samo želja, da bi stvari, 

ki jih hoče, bile pred njim.« (Ravnikar, 2007, str. 27) 

 

Otroški risbi bi lahko rekli fenomen, saj nam pove mnogo več, kot risba odraslega. V 

otroški risbi prepoznamo voljo otroka, starost otroka, čustva, okolje v katerem živi in 

še kaj. Zato je otroška risba ter razvoj le-te tako zelo zanimiv. Skupaj z likovno 

ustvarjalnostjo raste tudi otrokov osebnostni razvoj. Likovni razvoj otroka in otrokov 

razvoj sta neposredno povezana. Z risbo otrok išče sebe, raziskuje svet okoli sebe, 

se uči in razvija fino motoriko. Z vsem tem otrok pridobiva na osebnostni rasti, kar ga 

oblikuje v unikatno osebo in specifičen karakter. 

Dejstva o otroški risbi in njenem razvoju sem poiskala v različnih virih, kar mi je 

pomagalo pri analizi moje raziskave. Poglobila sem se tudi v pojem grafike nasploh in 

grafiko v predšolskem obdobju. Risba in grafika sta močno povezani, še posebej v 

določenih tehnikah, kot na primer stirografiji -  tehniki, ki sem jo uporabila v svoji 

raziskavi. Stirografija je tehnika, ki jo je prvič prakticiral prof. Črtomir Frelih in o kateri 

še ne vemo čisto vsega. Tehnika, s katero upam, da se bodo vrtci srečevali 

pogosteje, saj je več kot primerna tudi za predšolske otroke. To je tehnika, ki me je 

navdušila tudi za izdelavo lastne grafike. 

Med študijem sem ugotovila, da je grafika izredno zanimiva. Različne tehnike so me 

vsakič znova navduševale, zato sem magistrsko delo povezala s tem. Ko je moj 

mentor, prof. Črtomir Frelih razvil novo tehniko, stirografijo, sva dobila idejo, da bi 

magistrska naloga temeljila na njej. Opravila sem raziskavo, ki še ni bila izvedena. 

Tudi otroci so se prvič srečali s tovrstno grafiko. Ker me risanje zanima že od 

otroštva, se mi je zdelo smiselno združiti ti dve likovni področji. 
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Zakaj sem se odločila sodelovati s predšolskimi otroki? Tekom študentskih let sem 

mnogokrat nadomeščala vzgojitelje v vrtcih in se tako srečevala z načinom dela v 

predšolskem obdobju. Seveda me je najbolj zanimalo likovno izražanje otrok. 

Predvsem me je motilo dejstvo, da se grafika v predšolskem obdobju tako zelo malo 

uporablja. V vseh letih sem bila samo enkrat priča ustvarjanju v grafiki, pa še takrat 

sva z vzgojiteljico večinoma sami odtiskovali. Nekaj otrok je sicer nekaj odtisnilo, a 

jim  je zelo hitro postalo dolgočasno. Zato sem začela razmišljati o tem kako bi otroke 

navdušila nad grafiko. Ta tehnika se mi je zdela več kot primerna. 

Ob razmišljanju o ciljih svojega magistrskega dela sem prišla do različnih mnenj. 

Prebirala sam razne raziskave in literature o otroški risbi in grafiki v predšolskem 

obdobju. Večina knjig o otroški risbi pove podobne stvari. Otroška risba je zelo 

pomemben del otroštva. In ne samo otroštva… Tisti, ki so v otroštvu prikrajšani za 

risanje ali pa tisti, ki risanja v otroštvu ne nadgrajujejo, lahko ostanejo na isti stopnji 

likovnega izražanja celo življenje. Kar pa ni edino pomembno dejstvo o otroški risbi. 

Sama otroška risba pove marsikaj o otrokovem počutju, mišljenju, razvoju, volji in še 

bi lahko naštevali. Mnogo težav se lahko reši skozi risbo. Ne samo pri otrocih. 

Marsikatera knjiga navaja mnogo različnih primernih grafičnih tehnik, a vendar se jih 

v vrtcih zelo redko poslužujejo. Grafika je zanimivo likovno področje, tako za otroke 

kot za odrasle. Obstaja mnogo različnih tehnik, za vsakega se najde kaj, kar mu 

ustreza. Zato sem predvidevala, da bo stirografija tehnika, ki bo otrokom zanimiva in 

zabavna.  

Želela sem poiskati dejstva o otroški risbi, da bom prepoznala kakšne zanimive 

značilnosti na risbah otrok, ki so sodelovali v moji raziskavi. Zanimale so me knjige 

na področju predšolskega ustvarjanja, predvsem grafike. Tako, da sem se seznanila, 

kaj grafika v predšolskem obdobju sploh je, kaj otrokom pomeni in zakaj je 

pomembna. Osredotočila sem se tudi na novo predstavljeno tehniko, stirografijo. Le-

ta je za mojo magistrsko delo zelo pomembna, saj predstavlja bolj kot ne bistvo 

naloge.  

Pred začetkom pedagoškega dela sem si zastavila nekaj ciljev in raziskovalnih 

vprašanj, na katera sem si tekom raziskave že odgovorila. Cilje sem v večini 

izpolnila. Predvsem me je zanimalo kako se risba spreminja iz enega medija v 

drugega, tj. iz risbe v grafiko. Šlo je tudi za analizo samih risb in grafik otrok, prav 
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tako pa sem se osredotočila tudi na podajanje smernic za nadaljnjo uporabo te 

tehnike. Zanimalo me je, kakšna je problematika uporabe grafike v predšolskem 

obdobju. Katere tehnike lahko v vrtcih uporabljamo in katerih ne.  

Na koncu raziskave in analize del sem se odločila, da naredim tudi svojo grafiko v isti 

tehniki. Za motiv sem si izbrala gibanje v športu. S to problematiko sem se ukvarjala 

že v četrtem in petem (prvem letniku druge stopnje) letniku pri predmetu Slikanje. Ta 

tematika me zanima predvsem zato, ker je šport velik del mojega vsakdana.  
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2. Teoretični del 

2.1 Otroška risba 
 

Otroška risba oziroma risanje je ena izmed oblik, ki kaže otrokovo dejavnost in 

ustvarjalnost. (Horvat in Magajna, 1987). Otrokova potreba po risanju je enaka 

otrokovi potrebi po igranju, gibanju in govoru. Otroško risbo včasih težko razumemo, 

predvsem zaradi domišljije, ki jo otrok vanjo spontano vnese. Risbe so domišljijsko 

zelo bogate, zato mnogokrat ne prepoznamo vse njene razsežnosti. Izražanje v 

otroških risbah je po vsem svetu podobno. V risbi se pojavljajo identični načini 

izražanja, ne glede na to od kod izhajajo. Razlike se pojavljajo v motiviki, značilni za 

okolje, v katerem bivajo. Glede na dejstvo, da skozi risbo predšolski otroci 

spoznavajo svet okrog sebe, je razumljivo, da upodabljajo okolje, ki ga vsakodnevno 

srečujejo (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Otroci sami se zavedajo, kar vidijo in 

včasih znajo to tudi narisati. (Matthews, 2003).  Zato otroci iz severnih dežel rišejo 

zasnežene pokrajine, polarni sij, živali značilne za tisto podnebje. Afriški otroci 

upodabljajo pesek, sonce, slone. Filipinski otroci največkrat vidijo pisane cvetove, 

zato se to pojavi v njihovih risbah. Otroci iz velikih mest se srečujejo z betonom, 

otroci iz slovenskega podeželja pa upodabljajo zelena polja, gozdove, travnike. 

Četudi so motivi otrok z različnih pokrajin različni, pa to še ne pomeni, da je enako z 

likovnim izražanjem. Likovno izrazen način je pri vseh otrocih enake starosti enak, ne 

glede na motiviko. Otrokov razvoj je podoben razvoju otroške risbe. V obeh primerih 

začnemo z lažjimi stvarmi in postopoma prehajamo na težje. V otroškem razvoju 

začnemo s plazenejm pa potem prehajamo na hojo ob steni, nato samostojno hojo. 

Pri likovnem razvoju je podobno. Najprej se spoznavamo z materiali, pisali in 

podobno. Tako je z risbo. Začnemo z linijami, nadaljujemo z oblikami in ploskvami ter 

vedno bolj prehajamo na popolne oblike. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Otrok bo 

znal najprej narisati krog, potem kvadrat in šele na koncu trikotnik. (Vrlič, 2001). 

Napredovanje v otroški risbi nam veliko pove tudi  o posebnostih otroškega 

psihomotoričnega razvoja (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Eno in dvoletni otroci 

radi uporabljajo vse tiste predmete, ki puščajo sledi (Horvat in Magajna, 1987). 

Zanimivo dejstvo je, da otrok zelo hitro opazi svoje stopinje v snegu ali pesku, odtise 

ptičkov in njihovih majhnih nogic, hitro ugotovijo da se v kakšno hrano da s prsti 

narediti sled. Ni potrebno, da imamo pred sabo list papirja in svinčnik, da rišemo. 
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Enostavno je lahko pred nami pesek in s paličico vrisujemo vanj sledi. Tudi to je 

risanje oziroma likovno ustvarjanje (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986).  

V otroški risbi lahko kaj hitro prepoznamo voljo otroka. Če je ta srečen in zadovoljen, 

bo v risbi veliko pisanih barv, po vsej verjetnosti tudi sonce. Če pa se otrok počuti 

ogroženega in je svet do njega nerazumevajoč in nevaren, bo risba v črnih in sivih 

odtenkih (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). S takimi potezami se otroci izražajo, ne 

da bi se tega sploh zavedali. Z risbo nam otroci povedo tisto, kar ustno ne znajo. In to 

v osnovnih in preprostih likovnih tehnikah (Malchiodi, 1998). Ob otroškem likovnem 

izražanju preučujemo razvitost finih ročnih spretnosti, socialno doživljanje okolja, 

otrokove sposobnosti zaznavanja in notranje čustveno življenje. (Horvat in Magajna, 

1987). 

Za predšolsko obdobje je značilno, da v otroški risbi sodeluje otrok kot celota. Z leti, 

ko odraščamo, imamo sicer vedno več vedenja in znanja, v likovnih delih pa vedno 

manj osebnih izpovedi. Likovno delo se razlikuje tudi glede značaja otroka. Občutljivi 

in plašni otroci rišejo zelo negotove črte, rahle linije, risbo po navadi uokvirjajo in 

večinoma motiv ni na sredini formata. Po drugi strani pa impulziven otrok uporablja 

bolj močne, pogumne in izrazite linije. Risba je velika glede na format in pogosto je 

barvna. Zelo pomemben dejavnik samoizražanja je barva. Sama izbira le-te in  

razpored barv po formatu. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986) 

Za otroka je zelo pomembno da se mu že v zgodnjem obdobju ponudi možnost 

ustvarjanja. Torej, da mu damo v roke svinčnik, barvice in papir, brez da bi mu 

kakorkoli vsiljevali svojo (odraslo) risbo. Veliko odraslih meni, da otrok le čečka in 

paca, zato mislijo, da če mu bodo pomagali s svojimi risbami, bodo s tem otroka 

naučili risati. Ne vedo pa, da mu s tem le škodijo. S tem otroku zavirajo pot do 

samostojnega likovnega izražanja. Vsak roditelj bi moral vsaj nekaj vedeti o otroški 

risbi. Otrok bi moral v zgodnjem obdobju čim več ustvarjati. Zato je v naših vrtcih 

vodilo to, da otroci dnevno rišejo, slikajo, modelirajo, ustvarjajo. S tem se sproščajo, 

se navdušujejo in z risbo marsikaj povedo. Otroška risba je iskrena risba z mnogo 

informacijami. Ko pogledamo otroško risbo nam je kaj hitro jasno, zakaj znani 

umetniki iščejo in najdejo navdih v njih (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Paul Klee 

je eden izmed umetnikov, čigar slike in ilustracije inspirirajo otroške risbe.   
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Otroško risanje je določen fenomen, ki ga ne bi smeli primerjati z odraslimi. Prav tako 

kot otrok ne primerjamo z odraslimi. V otroški risbi lahko prepoznamo otrokovo 

starost, v odrasli risbi pa starosti ne moremo več ugotoviti. Otroška risba je poseben 

instrument, ki kaže otroka takšnega, kakršen je. Je pripomoček za spoznavanje 

otrokovega razvoja tako za psihologe, starše, kot tudi za vzgojitelje in druge odrasle. 

Kot že rečeno, se v risbi opazi razpoloženje otroka. Ne le veselje in zadovoljstvo, 

pokaže se tudi žalost, izpostavljenost, stiska in podobno (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 

1986). Na osnovi likovnega izdelka lahko nenatančno ocenimo, kako naj bi potekal 

otrokov psihosocialni razvoj (Horvat in Magajna, 1987). Otrok z risbo in vsebino risbe 

zelo dobro pokaže tudi svoje počutje. Žive barve, sonce, rastline bodo pokazale, da 

se otrok počuti dobro, da je zadovoljen in srečen. Medtem ko bodo temne barve, 

žalostna mimika na obrazu, velike črne figure pokazale nasproten učinek, torej slabo 

voljo, strah, žalost. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986).  

 

2.1.1 Razvoj otroške risbe 

 

Razvojne faze otrokovega likovnega izražanja ne potekajo enako pri vseh otrocih. Pri 

nekaterih gre hitreje, pri nekaterih pa počasneje in pri prehajanju iz ene v naslednjo 

fazo zaostajajo. To je lahko kazalec, da se otrok tudi duševno počasneje razvija, ali 

da ima zdravstvene težave. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986) 

Navedla bom le stopnje v predšolskem obdobju, kar je pomembno za moje 

magistrsko delo. 

• Stopnja čečkanja: 

»Čečkarije kateregakoli otroka jasno odražajo njegovo popolno zatopljenost v občutje 

brezciljnega drsenja roke z voščeno barvico po površini lista. … V tem je nekakšna 

čarobnost.« (Edward Hill, v Armstrong, 2000, str. 157) 

Ta faza lahko nastopi že v začetku drugega leta, če smo otroka dovolj zgodaj 

seznanili s papirjem in raznimi pisali. Prve znake, ko otrok vleče prste po papirju, 

imenujemo gibalne sledi ali motorična igra. Ti se pri zdravem otroku pojavijo pri 

starosti enega leta in pol. Nekateri tej stopnji rečejo tudi stopnja predhodnega 
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čečkanja. Otrok je začuden, ker njegovi prstki in pisalo dejansko puščajo neko sled. 

Tako postane pogumnejši in navdušen za pogostejše likovno izražanje. Prve sledi se 

nato izpopolnijo in nadaljujejo v čečkanje. Vsi vemo, da samo čečkanje vsebinsko ne 

pomeni nič, tudi otroci na vprašanje, kaj so narisali, odgovorijo z »nič«. Velikokrat le 

posnemajo odraslega, ki kaj piše ali kaj podobnega. Vendar čečkanje ni nesmisel. Za 

otroka je več kot smiselno. Matthews v svoji knjigi Drawing and painting (2003) pravi, 

da kadar otrok v fazi čečkanja želi upodobiti gibanje, na primer avta, ne bo narisal 

samo avta, ampak bo s krožnimi gibi nakazal premikanje le-tega.  

Lowenfeld (1987) loči dve vrsti čečkanja: neurejeno čečaknje in kontrolirano 

čečkanje. Neurejeno  čečkanje je značilno za začetno ustvarjanje in v risbi 

prevladujejo nekontrolirane čačke v vse smeri. Ko otrok po približno 6 mesecih 

ugotovi, da so poteze njegovih rok in sledi na papirju povezane med seboj, takrat 

temu pravimo kontrolirano čečkanje. V tretjem letu starosti poimenujejo, kar so 

narisali, vendar se iz risbe še ne da razbrati vsebine. Čečkanje je večkrat posledica 

veselja nad gibanjem, zato se kot prve čačke pojavijo krožne oblike in spirale (Duh in 

Vrlič, 2003). Pečjak (2003) pravi, da nekateri avtorji fazo čečkanja delijo na stopnjo 

predhodnega in stopnjo pravega čečkanja. Razlikujeta se v tem, da je v pri fazi 

čečkanje povsem neorganizirano, v drugi fazi pa se pojavljajo simetrija, grupiranje in 

morda celo konfiguracija. Na ravni čečkanja večina otrok ostane do svojega tretjega 

leta starosti. Prve črte  so krožne, simbolizirajo pa lahko več stvari hkrati. Jontesova 

(2008) pravi, da se takšno gibanje imenuje 'opisno gibanje' ali 'gestikulacija'. Otroci v 

tej fazi razvijejo različne črte (lahko so to krivulje, krožnice, spirale, ravne črte, 

poševne črte ipd) in različne oblike (npr. pike). (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) 

Najprej so črte nenadzorovane, močnejše, nato krajše in bolj oblikovane. Kmalu otrok 

v svoji risbi najde podobnost s kakšnim predmetom in tako risbo poimenuje. 

Razvojno to pomeni, da bo kmalu prešel na simbolično slikovito izražanje.  

»Čečkanje je torej na videz samo sebi namen, torej neki nesmisel, a ima globok 

smisel v vaji; je neke vrste, kot pravijo psihologi, igra vaje.« (Toličič, Vipotnik, 

Jernejec, 1986, str. 23) 

• Stopnja simboličnega risanja: 

»Ko zna otrok risati kaj več kot čačke – pri starosti treh ali štirih let – je v njem že 

oblikovano jedro pojmovnega znanja, ki obvladuje likovno ustvarjanje … S pričetkom 
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izobraževanja, ki bolj ali manj temelji na jeziku, otrok opusti risarska prizadevanja in 

se začne v celoti zanašati na besede. Jezik najprej pohabi risanje, potem ga 

popolnoma požre.« (Karl Buhler v Armstrong, 2000, str. 158). 

Po fazi čečkanja se razvije simbolna stopnja risanja (Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004; Horvat in Magajna, 1987). To stopnjo nekateri avtorji (Toličič, Vipotnik, 

Jernejec, 1986; Horvat in Magajna, 1987) imenujejo stopnja simboličnega risanja. 

Nekateri avtorji jo poumenujejo stopnja simbolov ali shem (Vrlič, 2001). Ta stopnja 

naj bi potekala med tretjim in šestim letom. Lowenfeld (1987) pa jo definira kot 

predshematsko stopnjo, ki poteka med četrtim in sedmim letom starosti. V četrtem 

letu starosti otroška risba že dobi skoraj prepoznavno obliko. Otrok risbo poimenuje 

že med samim risanjem (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Stopnjo simbolične risbe 

delimo na fazo naključne in fazo shematske risbe. V fazi naključne risbe otrok svojo 

risbo opiše že z besedami, v drugi fazi pa risbo nariše z namenom, da bi nekaj 

pomenila (Pečjak, 2006). Ko otrok ugotovi, da ga čačka na nekaj spominja, sam 

poišče pomen v narisanem. To lahko je lahko na primer sonce ali žoga (Vrlič, 2001). 

»Barvni madež oziroma krog, ki v tem obdobju nastaja pri otrokovem delu je trdna 

enota, je lik, ki se loči od ozadja.« (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986, str. 32). V petem 

letu starosti je že čista prepoznavna oblika, je že točno razvidno, kaj je otrok želel 

narisati. Otrok odkrije, da lahko z risbo nekaj pove, zato začne izražati svoje izkušnje 

s svetom. V tem obdobju je novost v tem, da otrok že vnaprej pove, kaj bo narisal 

(Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986), vendar si lahko vmes večkrat premisli in je lahko 

izdelek drugačen od tistega, ki si ga je na začetku zamislil (Horvat in Magajna, 1987). 

Simbolno risanje traja celotno predšolsko obdobje, vendar kmalu začnejo poleg 

kroga risati tudi ostre oblik, kvadrate in pravokotnike ter trikotnike (Duh in Vrlič, 

2003). V šestem letu starosti je risanje še bolj izpopolnjeno. Prepoznajo se deli 

celote, plastičnost, dinamika, ritmične črte (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Oblike v 

tej stopnji imenujemo zgrešena podoba, saj stvarnost v risbah otrok prikazuje zelo 

shematsko. (Pogačnik-Toličič, 1986) 

• Glavonožec: 

Prvi simbol, ki ga otrok poimenuje je figura človeka. Narisan je s pomočjo kroga in 

dvema vertikalnima linijama (Lowenfeld, 1987). Prva prepoznavna človeška figura je 

imenovana glavonožec (Cox, 1993). Človek kot glavonožec se v otroški risbi pojavi 

okoli tretjega leta. Od četrtega leta naprej otroci že upodabljajo človeka tako, da mu 
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narišejo glavo, telo in okončine (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Iz glavonožca 

zelo kmalu nastane človek s trebuhom, obrazom, očmi in usti ter z rokami in nogami 

(Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). 

Kaj kmalu otrok pokaže željo po risanju gibanja. Risba tako postane bolj igriva in 

dinamična. Premikanje figure otrok nakaže oziroma upodobi kot sosledje figur, 

podobno kot v stripih. Otrok v središče postavlja sebe. (Grgurić in Jakubin, 1996; 

Marjanovič Umek in Zupančič (ur.), 2001; Pogačnik-Toličič, 1986) 

Kvadrat se pri otrocih pojavi šele po četrtem letu, prav tako kot globina otroške risbe. 

Najprej so predmeti nametani po celem formatu, po petem letu se že pojavlja pot ob 

hiši, po šestem letu pa se že opazi pravilna razdalje med predmeti. Stvarnost 

prikazuje shematsko. Ne riše tako, kot je, ampak tako, kot on to občuti. Opazimo tudi 

rentgenske risbe. Piščanec v jajcu, dojenček v mamici itd. V risbo vnaša celotne 

vtise, ki jih je doživel, pridobil ob stiku s posameznim predmetom. Otroci neprestano 

iščejo nove oblike, predmete, dokler ne najdejo takšnih, ki so si jih želeli, ki jih najbolj 

zadovoljijo (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Zato je pametno zbirati otroške risbice, 

saj sčasoma, ko imamo vse na kupu, vidimo, kako otrok dozoreva, kako se izpolnjuje 

v svojih oblikah. Ne smemo ga siliti v risanje, ali od njega zahtevati, da nariše nekaj, 

česar še ni sposoben. Pustimo otroku, da sam ustvarja, glede na svojo domišljijo in 

voljo. Spodbujajmo ga k risanju in pohvalimo vsako risbo, kjer je viden otrokov trud in 

doživetost izražanja. Tako bo otrok postal samozavesten in bo sčasoma risal ne več 

samo tistega, kar pozna, temveč tudi tisto, kar je zanj novo. Kaj kmalu v risbah 

začutimo gibanje, dinamiko, ljudje se premikajo, se gibljejo. Otroške risbe po četrtem 

letu zažarijo. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986; Marjanovič Umek in Zupančič (ur.), 

2001) 

»V tem razvojnem obdobju se otrokovo egocentrično stališče v risbi spremeni, prav 

tako kot se pojavijo spremembe v celotnem razvoju. V risbi ni več on v središču 

pozornosti, temveč dogajanje okoli njega.« (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986; str. 26) 

• Stopnja intelektualnega realizma: 

Stopnja je značilna za otroke starosti med petim in osmim ali devetim letom 

(Karlavaris in Berce – Golob, 1991). Otrok v risbah upodablja ne le tisto, kar na 

predmetu, živalih, ljudeh vidi, temveč tudi tisto, kar o stvareh, ljudeh, živalih že ve. V 

risbo bodo otroci vnesli vse, kar je v njihovih središčih pozornosti in želja. (Pečjak, 
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2006). Oblike v tej stopnji imenujemo zgrešena podoba, saj stvarnost v risbah otrok 

prikazuje zelo shematsko. (Pogačnik-Toličič, 1986).  »Tako otroci v starosti okoli šest 

let poševno stoječo steklenico, ki je do polovice napolnjena s tekočino, upodabljajo 

tako, da rišejo poševno tudi gladino tekočine, ki je v nagnjeni steklenici, čeprav 

seveda vidijo vodoravno. Videnje ni tako pomembno, kot zavedanje, da sta 

steklenica in tekočina v njen v medsebojnem odnosu. Zato tudi otroci rišejo kozarec z 

okroglino na vrhu in ravno odrezanim dnom. Vedo namreč, da je zgoraj odprtina, 

spodaj pa mora biti ravno, saj kozarec trdno stoji na ravni mizi.« (Duh in Vrlič, 2003, 

str. 10).  

Otrok star pet ali šest let se je že sposoben znajti v prostorski situaciji, ki je ne pozna, 

po drugi strani pa je še ni sposoben opisati z besedami, ali po njej narisati risbe. 

(Gardner, 2006). 

Matthews (2003) pravi, da se začetek risanja kompozicije v otroški risbi pojavi že 

okoli tretjega leta starosti. Nekatere raziskave so pokazale, da je kompozicija v 

otroški risbi neobvezen dodatek k resničnemu problemu prikazovanja oblike in 

prostora. Po drugi strani pa Matthews (2003) pravi, da je prav ta organizacija oblik in 

barv ter predmetov v sami otroški risbi usmerjena s strani estetskega smisla. Prav 

tako meni, da to vsebuje intuicije o harmoniji, ravnotežju in kompoziciji ter 

oblikovanju.  

 

Ravnanja pri likovno-vzgojnem delu temeljijo na šestih likovnih načelih. Načela so 

tako prisotna na vsakem koraku likovno-vzgojnega dela. 

• Načelo ustvarjalnosti je osnovno načelo likovne vzgoje. Otroku moramo pustiti 

možnost svojega lastnega ustvarjanja in svobodo likovnega izražanja. »Razvoj 

ustvarjalnosti je kompleksno početje, ki je vtkano v vse vsebine likovne vzgoje 

mlajših otrok.« (Vrlič, 2001, str. 42.)  

• Načelo kakovosti nam pove, da je potrebno v otrokovo okolje vnašati samo 

najboljše vzore. Razvoj estetskega čuta je možen samo v relaciji s 

kakovostnimi likovnimi, glasbenimi in literarnimi deli.  

• Načelo aktivnosti je pomembno zato, ker se otrok najbolje likovno razvija le 

skozi lastno aktivno udeležbo v vseh delih likovno vzgojnega dela. Krašenje 
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igralnice ali razreda so sposobni tako predšolski kot šolski otroci. Gre za 

pomembnost njihove aktivne vloge pri likovnem delu.  

»Likovna okrasitev, ki temelji na izdelkih otrok in ki izžareva stopnjo otrokovih likovno 

izraznih sposobnosti, je v prostoru teh otrok najboljša možna in edina strokovno 

upravičena.« (Vrlič, 2001, str 48.) 

• Načelo zanimanja temelji na tem, da moramo pri načrtovanju in izvajanju 

likovnih dejavnosti izhajati iz otrokovega zanimanja.  

• Načelo individualizacije je pomembno zato, da znamo upoštevati posameznika 

v njegovih značilnostih pri likovni vzgoji. Potrebno je upoštevati značilnosti 

vsakega posameznika in jim dejavnosti prilagodimo glede na njihove 

sposobnosti.  

• Načelo nazornosti poudarja, da moramo otroke nazorno seznanjati s svetom 

kateri jih obdaja. Skrbeti moramo, da otrokom predstavimo zahteve, ki so 

primerne njihovim zmožnostim. Čim pogosteje moramo otoke seznanjati z 

vidnim svetom in jim omogočiti neposredno soočanje z vidno stvarnostjo. Če 

ne gre, poskusimo kar najbolje izkoristiti vsa nadomestila, ki so nam na voljo 

(filmi, slike,zvok). (Vrlič, 2001)  

 

2.1.2 Značilnosti 

 

 »Nekatere splošne značilnosti razvoja otroka v mlajšem obdobju so tesno povezane 

z razvojem likovnega izražanja, zato se jih moramo zavedati in jih pri likovni vzgoji 

upoštevati.« (Vrlič, 2001, str. 21) 

Otrok se od tretjega do šestega leta igra, se zamišlja, ustvarja, likovno izraža, 

komunicira z risbo in grafiko, tudi s sliko in lepljenko, plastiko, konstrukcijo, s 

predmeti in prostorom. Za otroka te starosti je značilno, da tipa, boža, gnete površine 

in različne materiale. Je zmožen uporabljati različne tehnike za risanje, slikanje, 

tiskanje, lepljenje, modeliranje ipd. Že uporablja svetlo-temne kontraste, zna ustvariti 

dvo- ali celo tridimenzionalno likovno kompozicijo. Iste motive že izraža v različnih 

dimenzijah, iste motive upodablja v različnih tehnikah (risanje, slikanje, glina). 

(Bergant, Čelin, Porenta, Vipotnik, 1986)  
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Kinetična risba, kot temu pravita Horvat in Magajna (1987), je risba, pri kateri otrok 

uporablja gibanje roke in pisala po risalni površini. Le-ta se skupaj s hitrim razvojem 

otroka paralelno razvija in napreduje. Zato je motorični razvoj še kako pomemben, 

saj se tako otrok začne zavedati svojih črt, jih začne nadzorovati, drži se dane risalne 

površine in tako se pojavi otrokova lastna risba, prvi lastni vzorec (Horvat in Magajna, 

1987). V začetkih otroške risbe se razvijejo različne oblike, kot so pike, črte, krogi. 

Otrok med drugim in četrtim letom počasi spozna, kako z raznimi črtami in oblikami 

nakazati enostavne oblike in različne predmete, ter tudi gibanje v risbi (Marjanovič in 

Zupančič, 2004; Arnheim, 2009). Kasneje se poleg kroga in ovalnih oblik pojavijo tudi 

oglate in ostre oblike, kot so kvadrat, pravokotnik, trikotnik. (Duh in Vrlič, 2003; Vrlič, 

2001; Darling Kelly (1947). Živa bitja, takšna kot obstajajo, želi upodobiti v celoti. 

Zaradi tega pa se pojavijo spremembe v velikosti figur glede na risalno površino 

(Belamarič, 1986). Otrok želi upodobiti žival tako veliko kot je, zato mu je včasih 

format premajhen.  

Ko postaja otrokova risba bolj izpopolnjena z detajli, bolj je na risbi neka specifična 

oseba s posebnimi prepoznavnimi znaki (atributi označujejo konkretno osebo). Otroci 

vsebino risbe predstavijo kot »to je moj prijatelj Luka, ki ima nove čevlje«. Od 

četrtega leta starosti otrok običajno ne riše več le človeka, ampak se na risbi pojavi 

več ljudi. Lahko je to družina, prijatelji, skupine ljudi v raznih zgodbicah, ki jih je 

poslušal ali doživel. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986) 

Otroci v svojih risbah upodabljajo tudi živali in rastline. Na začetku je drevo 

sestavljeno iz dveh prekrižanih črt, čez čas pa otrok ugotovi, da veje rastejo iz debla 

in jih nariše tako, da štrlijo na obe strani, pravokotno na deblo (Vrlič 2001). Živali 

upodablja podobno kot človeka, Ne loči še med različnimi živalmi, zato enako 

upodobi tako psa, kot mačko, ptiča ali metulja, ribo. Na živalih opazimo človeški 

obraz (Vrlič 2001), ki ga postopoma spremeni s tem, ko riše podrobnosti, kot so 

rogovi, rilci, ušesa (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Glede na svoje doživljanje riše 

otrok tudi predmete. Miza je štirikotnik, noge pa štrlijo v vse smeri. To so za otroka 

pomembna dejstva. Če nariše hišo, jo nariše iz vseh strani, ni važno kako hiša stoji, 

le da ima streho in okna. Kadar otrok pomeša zunanji in notranji svet,. Od zunaj se 

vidijo tudi notranje stopnice, pohištvo, kamin in podobno. Prav tako se to opazi, kadar 

rišejo sebe. Otrok nariše sebe, pa v svojem želodcu še tisto, kar je ta dan pojedel. Na 

ta način otroci izražajo svoja spoznanja iz okolja (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). 



Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju                                 Urša Zalar; magistrsko delo 

13 

 

Na začetku svoje ustvarjalne poti, v fazi čečkanja, otrok riše preko formata in šele v 

fazi nadzorovanega čečkanja riše po celem formatu (Lowenfeld, 1987). Hiše visijo v 

zraku, sonce se nahaja na sredini papirja, rastline lebdijo med hišami in soncem, 

ljudje in živali plavajo po risalni površini. Taki sliki psihologi rečejo raztresena slika 

(Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Format se nekako umiri, ko otrok doseže peto leto 

starosti. Spodaj nariše tla, zemljo, zgoraj pa je nebo in sonce. Vsi dodatni elementi 

stojijo na spodnji črti – na tleh. Taki sliki rečejo stoječa slika (Toličič, Vipotnik, 

Jernejec, 1986).. Ker pa otroci kaj kmalu želijo svoji risbi dodati globino, jim spodnja 

in zgornja črta nista več dovolj. Zato se predmeti pojavijo tudi v ozadju. Tako sliko 

imenujejo ploskovna slika. Tako vrsto risanja najdemo pri otrocih starih med šest in 

sedem let. Vzporedno s tem, otroci začnejo list med risanjem obračati, zato 

nastanejo hiše in drevesa na obeh straneh ceste. Tako sliko imenujejo vrtljiva slika. 

Perspektivo otrok dodobra spozna šele v osnovni šoli. Ker pa v risbah otrok opazimo 

razlike v velikosti ljudi, si to pojasnimo tako, kot nam otroci povedo. Večji na sliki so 

tisti, ki jih imajo otroci rajši, kar mu je manj pomembno, nariše manjše. Temu pravimo 

izrazne proporcije. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986) 

»Seveda otroci vidijo več, kot narišejo, ampak postopati tako kot mehanski fotoaparat 

ni funkcija likovnega izražanja, človekova upodobitev je vedno posledica različnih 

namenov, ki narekujejo način upodobitve. (Vrlič, 2001, str. 24) 

 

2.1.3 Govorica otroške risbe 

 

Govorica otroške risbe se morda zdi preprosta, vendar temu ni tako. Ko jo enkrat 

znamo brati in razumeti, imamo vse, kar je potrebno, da vidimo otrokovo notranjost. 

Načeloma vsi otroci rišejo enako v istem razvojnem obdobju. Vidi pa se precejšna 

razlika pri manj motorično razvitih otrocih in pri otrocih, ki zaostajajo v razvoju. Zato je 

otroška risba že zelo zgodaj zelo pomemben kazalec zdravega psihomotoričnega 

razvoja, še posebno za psihologe (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Otrok se v risbi 

izraža precej bolje kot v katerikoli drugi obliki izražanja. Če je otrok zadovoljen, 

srečen, dobi dovolj ljubezni in bližine, se bo vse to poznalo v njegovi risbi. Le-ta bo 

polna raznolikih barv, po vsej verjetnosti bo na risbi tudi sonce, zapolnjen bo cel 

format. Ljudi, živali in predmete, ki jih ima rad, bo narisal velike. Poudaril bo kakšne 



Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju                                 Urša Zalar; magistrsko delo 

14 

 

dele ali jih bo celo drugače obarval. Pogačnikova (1986) navaja primer štiriletne 

deklice, ki je narisala svojo mamo večjo od ostalih in ji je poudarila roke. Roke so bile 

večje in namesto prstov je narisala cvetove. Ko jo je vprašala, kaj je narisala, ji je le-

ta odgovorila, da ima svojo mamico zelo rada. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). 

Predšolski otroci v svoji risbi velikokrat upodobijo to, kar si tisti trenutek želijo. Lahko 

je to kos torte, kakšna igrača in podobno. Vendar otrok to nariše čez cel format 

(Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Risanje lahko otroku pomaga pregnati strah ali 

tesnobo. Pogačnikova (1986) je staršem predlagala, naj takoj zjutraj, ko se otrok 

zbudi iz nočne more, nariše, kaj je sanjal. Na papirju se tako pojavljajo različne 

spake, ki so otroka prestrašile v sanjah. S tem risanje postane pomemben 

psihoterapevtski pripomoček. Psihologi ugotavljajo tesno povezanost med otroško 

risbo in dejanskim stanjem v družini. Otrok bo družino narisal tako, kakršno jo 

zaznava, kako se v družini počuti in ne kako naj bi družina realistično izgledala 

(Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Risbo so pogosto uporabljali za diagnostične in 

terapevtske potrebe (Horvat in Magajna, 1987). Zato marsikdaj lahko iz risbe 

ugotovimo, če se otrok počuti zapostavljenega bodisi zaradi novega bratca ali 

sestrice, bodisi zaradi česa drugega. V takem primeru bo sebe narisal čisto 

majhnega, ali pa se bo postavil v kot risbe. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986) 

V otroški risbi nikoli ne najdemo napak. Otrok v predšolskem obdobju ne riše 

predmetov takih, kot so, ampak nariše to, kar o predmetu ve (Toličič, Vipotnik, 

Jernejec, 1986). Vse, kar otrok nariše, je doživel, občutil, je bilo zanj pomembno. 

Zato otroške risbe ne smemo popravljati ali kakorkoli spreminjati.  

Razvojne stopnje risanja se pri vsakem otroku pojavijo malo drugače, kar pa je 

odvisno od spodbujanja okolja, doma in vrtca, v večini pa od posebnosti celostnega 

razvoja posameznega otroka. Vsak posameznik ob svojem času preide na naslednjo 

stopnjo risanja, nekateri se na kakšni stopnji zadržijo dlje (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 

1986). Redko se katero preskoči. Otroku moramo pustiti, da nam sam razloži, kaj je 

narisal. Pri tem moramo biti zelo pozorni na način govora, ko nam risbo predstavi. Je 

govor umirjen, vznemirjen, kakšno držo ima medtem, ko nam pripoveduje. Vsi ti 

faktorji so izjemno pomembni pri predstavitvi otroškega dela. Vseeno pa moramo biti 

pri sami razlagi zelo previdni. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). 
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Različni psihologi uporabljajo različne risarske teste, s katerimi spoznavajo otrokovo 

duševnost. Na primer Goodenough-test, pri kateremu je naloga narisati moža, 

človeka (Toličič, Smiljanić, 1979) , Kochov test, katerega naloga je narisati drevo. Ali 

pa BremGraserjev test, pri kateremu otroci rišejo svojo družino in živali, ali pa najbolj 

znani test F. Minkowske, kjer otrok nariše risbo na temo moja družina, jaz, moj dom 

(Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Pri teh testih psihologi ugotavljajo vlogo 

posameznega člana v družini, odnose v družini, velikost posameznih oseb na risbi, 

pomembnost tistih, ki jih je iz risbe spustil, predvsem pa kako je otrok upodobil 

samega sebe. S pomočjo risanja pridejo do izraza zlasti nerešeni čustveni konflikti. 

Predvsem pa je za to potrebno imeti ogromno znanja s tega področja. Vsaka faza 

otroške risbe je otrokov polni izraz in ne samo prehod k naslednji razvojni stopnji 

(Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986).  

»Otrok, ki sam spozna govorico svoje risbe, ne potrebuje naše pomoči.« (Toličič, 

Vipotnik, Jernejec, 1986, str. 17) 

Ko otrok zaključi svojo risbo, ga moramo kar hitro vprašati o sami vsebini izdelka. 

Vendar ne na način: »Kaj naj bi to bilo, je to hiša ali avto«. Stremeti moramo k temu, 

da ga naša vprašanja vzpodbujajo k samostojnemu opisu vsega, kar je ob risanju 

doživljal. »Zanima me, kaj si narisal«, »Vidim, kaj si narisal, a mi boš sam bolje 

razložil« in podobno. Naša vzpodbuda otroka k risanju ni cilj »vzgoja bodočega 

umetnika«, temveč spodbujanje otrokove govorice z risbo. Le-ta je ena 

pomembnejših oblik človekove komunikacije. (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986) 

 

2.2 Psihologija otroške risbe 

 

Če otroku ne vsiljujemo določenih oblik, vsebine, barve, bo otrok ostal ustvarjalen, 

izviren in pristen. Papir, svinčnik ali barvice bodo otroka same spodbudile k risanju. 

Cilj in bistvo ustvarjalnosti je prav v tem, da otrok riše sam, po lastni zamisli, s svojo 

domišljijo. Otroku je potrebno pustiti avtonomnost pri likovnem ustvarjanju (Podobnik 

2014). Le tako mu bo tudi svet odprt na stežaj. Otroci bi morali risati povsod, tako 

doma, kot v vrtcu in šoli. Če je otroška risba pristna, v njej najdemo sestavine igre, 
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učenja in ustvarjanja. Take risbe vsebujejo mnogo izvirnih in nenavadnih idej. Prav to 

ustvarjalnost pa bo otrok lahko uporabil tudi drugače, ne le na papirju. 

Jernejec (1986) pravi, da predšolski otroci dojemajo čustveno in ne tako, kot v resnici 

je. Okolje, v katerem živi, čuti na svoj način, zato nam ga včasih na nam nerazumljiv 

način tudi izrazi. Otroška risba ni le zaposlitev otroka, temveč je njegov način 

spoznavanje sveta. Razumeti moramo faze otroškega likovnega razvoja in mu ne 

vsiljevati svojih zahtev, katerim ni dorasel. Spoznavanje sveta je ena 

najpomembnejših otrokovih potreb. Otrok z risanjem komunicira z nami na drugačen, 

svojevrsten način.  

»Naj bo svoboden v svojih odločitvah, kaj bo narisal in kako se bo likovno izražal.« 

(Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986, str. 47) 

Kot je navedeno v nacionalnem kurikularnem svetu za vrtce (kurikulum za vrtce), 

umetnost otroku omogoča realizacijo ustvarjalnih potencialov, kateri se pokažejo že v 

otrokovem spoznavanju in raziskovanju sveta okoli njega, kar je zanj inspiracija in 

motivacija. Z likovnim izražanjem, na splošno z umetnostjo, se otrok (kot tudi 

posameznik) izraža in komunicira. Z umetnostjo lahko predstavi svojo voljo, želje, 

počutje, čustva, opiše dogodek, ki se mu je zgodil, ali pa si ga je preprosto zamislil.  

Cilji (nekateri), navedeni v kurikulumu za vrtce: 

� Doživljanje umetnosti kot del družbenega in kulturnega življenja 

� Doživljanje in spoznavanje umetniških del 

� Razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in 

ustvarjanjem 

� Negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov v fazah 

doživljanja, zamišljanja, izražanja, komuniciranja in uveljavljanja na področju 

umetniških dejavnosti 

� Negovanje in spodbujanje bogatega ter razgibanega odzivanja na notranji in 

zunanji svet 

� Doživljanje in spoznavanje umetniških jezikov in njihovih izraznih lastnosti 

� Spodbujanje splošne ustvarjalnosti pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev 

in prostora 
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Pod osnovne oblike otrokove osebnosti štejemo risanje in slikanje. Na ta način lahko 

bolje spoznamo otrokov duševni razvoj. (Toličič, Smiljanić, 1979)  

Otroci skušajo vse posnemati, zato čim je otrokova risba podobna nekemu predmetu, 

jo le-ta poimenuje. Otroci se osredotočijo na prepoznavanje oblik, dojemanje celote. 

Otroci drugače doživljajo svet kot odrasli. Tudi drugače dojemajo oblike in celote, kar 

se tudi vidi na otrokovih risbah. Predmeta ne bodo narisali takšnega kot je, vendar 

takšnega, kot ga sami doživljajo. V risbah opazimo, da so med seboj povezani deli, ki 

v resnici niso niti skupaj. Zato otroci v določenem starostnem obdobju narišejo 

človeka tako, da iz glave molijo tako roke, kot noge. Temu pravimo glavonožec. 

Otroci so človeka narisali točno tako, kot ga doživljajo in ne tako, kakor v resnici 

zgleda. Otroci ne narišejo le tistega, kar vidijo, ampak tudi tisto, kar začutijo ob dotiku 

tega predmeta. Zato kocka ne bo samo ploskev, ampak bo na svoj način narisano 

tudi, kako je ta predmet začutil, ko se ga je dotaknil. Pri risanju človeške glave lahko 

otroci na enem obrazu narišejo dva nosova, kar pa ne pomeni, da ima človek dva 

nosova. Pomeni le, da so enega narisali zato, ker vejo, da je nos na sredini obraza in 

drugega zato, ker vejo, da nos sega izven glave. Če damo otrokom pred oči predmet, 

ki naj bi ga gledali in narisali, bodo narisali ta predmet tako, kot ga doživljajo. 

Predmet rišejo glede na predstavo, ki jo imajo o tem specifičnem predmetu. Otroci 

predstave dobivajo postopoma, z različnimi izkušnjami, zato je popolnoma 

nepotrebno, da od njih zahtevamo, da bi v risbo vključili nekaj, česar njihova 

predstava še ne zmore. Kadar  odrasli otrokom narišejo določen vzorec, po kateremu 

naj bi se zgledovali, ko bi risali ta predmet, niso s tem naredili koraka naprej v 

otrokovem likovnem izražanju. S takim načinom se bodo otroci navadili na take oblike 

in vzorce in bodo s tem zavirali svojo predstavo in svoja doživetja o samih predmetih. 

To je razlog, da pride do vidnega zastoja pri individualnem izražanju (Toličič, 

Smiljanić, 1979) .Tukaj se pokaže, da otrok odpove pri novi nalogi, pri kateri naj bi 

nadgradil svoje izkušnje in predstave, katere naj bi samostojno podal. Zato večkrat 

slišimo, da otrok reče, da tega ne zna narisati. Korak naprej pri otrokovem likovnem 

izražanju dosežemo tako, da otroku kažemo zadovoljstvo ob njegovih izdelkih in 

tako, da mu omogočimo nova spoznanja, izkušnje, doživetja. Težave se pojavijo tudi, 

kadar odrasli ne razumejo otroških risb. Vendar predšolski otrok stvari ne dojema 

realistično, ampak nazorno simbolično. Otroci v svojih risbah poudarijo stvari, ki so za 

njih pomembne, ali to nakažejo z drugo barvo. Primer otroka, ki je na risbah 

sosedovo hišo vedno barval s črno barvo. Po določenem času so ga vprašali, če je 
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sosedova hiša črne barve. Otrok je odvrnil, da hiša ni črne barve, ampak da je ne 

mara, ker v njej živi stric, ki ga stalno zmerja (Toličič, Smiljanić, 1979).  V risbah se 

poleg izkustvenega doživljanja pogostokrat pojavijo tudi čustveni elementi. Prav zato 

otroške risbe ni lahko razumeti. (Toličič, Smiljanić, 1979). 

Otrokova potreba po risanju je enaka otrokovi potrebi po igranju, gibanju in govoru. 

Vedno starejši postajamo, vedno več znanja imamo in je v likovnih delih vedno manj 

osebnih izpovedi (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986; Jolley 2010). Takrat, ko govorni 

razvoj naglo narašča, se začne otrok tudi likovno izražati, saj sta risba in govor 

sorodni izrazni sredstvi (Toličič in Simljanić, 1979). Z risbo nam otroci povedo tisto, 

kar ustno ne znajo. In to v osnovnih in preprostih likovnih tehnikah. (Bergant, Čelin, 

1986) 

Otrok bi moral v zgodnjem obdobju čim več ustvarjati. Zato je v naših vrtcih vodilo to, 

da otroci dnevno rišejo, slikajo, modelirajo, ustvarjajo. S tem se sproščajo, se 

navdušujejo in z risbo marsikaj povedo (Toličič, Vipotnik, Jernejec, 1986). Otrok je od 

tretjega leta dalje zmožen uporabljati različne tehnike za risanje, slikanje, tiskanje, 

lepljenje, modeliranje ipd. Iste motive že izraža v različnih dimenzijah, iste motive 

upodablja v različnih tehnikah (risanje, slikanje, glina). (Bahovec idr., 1999; Cox, 

2005) 

Likovno izražanje ima pomembno vlogo že pri funkciji spoznavanja otrokovega 

razvoja, prav tako pa ima pomen tudi pri kreiranju osnov za razvoj likovno 

ustvarjalnega človeka. Otroška risba je pripomoček za raziskovanje in spoznavanje 

sveta okoli njega. Svobodno likovno izražanje je sorazmerno z duševnim razvojem 

otroka. Če se otrok likovno ne izraža svobodno, se ne bo mogel polnovredno 

razvijati. »Otrokovo likovno izražanje v mlajšem obdobju je likovno mišljenje.« (Vrlič, 

2001, str. 13) 

»Otroška likovnost torej ni preprost odraz psiholoških parametrov njihovega razvoja 

niti izraz neke vrojene estetske potrebe, marveč razvojno orodje in kognitivna nuja.« 

(Muhovič 1990a, str. 13) 

Otroška risba v predšolskem obdobju je znakovni diagram (Vrlič, 2001). Pri likovnem 

izražanju otrok odkriva in spoznava stvari okoli sebi, si razlaga zakaj stvari so takšne, 

kot so, razlaga si lastnosti posameznih predmetov. Poznamo dva pristopa razlage 

otroških likovnih del. Prvi pristop je, da se osredotočimo na to, kaj ja otrok upodobil. 
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Zanima nas motiv, ki ga primerjamo in tolmačimo v odnosu do njegove realne 

predloge. Na ta način delajo psihologi, ko otroku naročijo, da narišejo svojo družino, 

s čimer bodo prodrli v otrokovo psiho. Ta pristop je smisel na diagnostičnem in 

terapevtskem področju in je v domeni klinične psihologije. Značilnosti drugega 

pristopa pa so, da se  ukvarjajo z vprašanjema kako in zakaj se otrok likovno izraža. 

Za pristop je značilno, da se ukvarja z vprašanjem, zakaj je otrok neko vsebino 

narisal, in ne kaj je narisal. Zakaj otrok določeno vsebino v nekem času nariše tako, v 

drugem času pa drugače. Ta pristop je domena razvojne psihologije in likovnosti. Ta 

pristop je kot eden prvih poskusil Gustaf Britsch (v Vrlič, 2001). Pri tem želimo 

ugotoviti, kako otrok spoznava in si razlaga svet okoli sebe. Če shematično razdelimo 

ta dva pristopa glede na področje, vprašanja, ki ga zanimajo, kaj ugotavlja, s čim 

pristopa in kaj predstavlja, lahko ugotovimo, da se: 

• klinično psihološko področje ukvarja z vprašanjem Kaj, kaj je motiv; 

ugotavlja povezave med pomeni, ki vežejo likovno izražene in resnične 

stvari in čustvene relacije. K raziskavi pristopa ikonografsko in 

predstavlja psiho-diagnostično sredstvo. (Vrlič, 2001) 

• likovno razvojno psihološko področje pa se ukvarja z vprašanji Kako in 

Zakaj je otrok narisal vsebino risbe. Ugotavlja različne razlage, ki vodijo 

otroka, da se v določenem času likovno izraža na določen način, 

zanima ga razvoj oblikovanja. K raziskavi pristopa oblikovno-analitično 

in predstavlja orodje za preučevanje spoznavnega razvoja otroka. 

(Vrlič, 2001) 

Pristopa se med sabo razlikujeta, oba imata svoj cilj in namen. Nekatera spoznanja 

oblikovno-analitičnega pristopa so lahko uporabna pri ikonografskem pristopu, a 

vendar obratno ni vedno tako. Ikonografska spoznanja za oblikovno-analitični pristop 

niso vedno uporabna, večkrat celo vodijo v napačne razlage otrokovega likovnega 

izražanja. (Vrlič, 2001, Toličič, Smiljanić, 1979) 

Mišljenje predšolskega otroka se močno razlikuje od mišljenja odraslega, pa tudi od 

šolarjev in mladostnikov. Piaget (v Vrlič, 2001) razdeli značilnosti dojemanja v 

predšolskem obdobju na šest delov: 

� Prednost zaznav pred predstavami.  

� Simboli predmetov so tesno povezani s predmeti samimi.  
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� Realizem.  

� Egocentrizem.  

� Animizem. 

� Finalizem. 

»Na splošno bi lahko rekli, da otrokov razvoj mišljenja poteka od konkretnega v smeri 

abstraktnega ter v ločevanju med notranjim in zunanjim svetom.« (Vrlič, 2001, str. 22) 

 

2.3 Likovna vzgoja v predšolskem obdobju 

 

Če želimo, da se otroci naučijo nekaj novega, si moramo zastaviti cilje, po katerih se 

bomo ravnali. Različne dejavnosti nam pomagajo, da otroka pripeljemo do zadanega 

cilja. »Izraz cilj pomeni namernost, usmerjenost na neko končno namero, ki se 

razodeva v različnem delovanju.« (Tacol, 1999, str. 85) 

»Likovno izražanje v predšolskem obdobju je del otrokovega spoznavnega razvoja, 

je razvojno orodje, ki mu pomaga pri prodiranju v kompleksnost danosti in zakonitosti 

prostora, v katerega je bil postavljen ob rojstvu.« (Vrlič, 2001b, str. 125) 

Zelo je pomembno, da otroku ne damo naloge, ki presega njegove zmožnosti. Če 

sledimo njihovim sposobnostim in njihovemu razvoju, lahko otroci dosežejo vse tisto, 

kar zmorejo. Kasneje lahko to celo presežejo. 

Prvi likovni simbol v otrokovem izražanju je krog. Nepovezane čačke se povežejo v 

sklenjeno obliko, kar se razlikuje od praznega ozadja. (Duh in Vrlič, 2003). Zavestne 

oblike začne otrok upodabljati šele okoli četrtega leta starosti. Otrok začne ločevati 

predmete po njihovih karakteristikah, za kar uporablja svojo paleto oblik, spiral, 

različno dolgih črt v različnih smereh. Pojavijo se prvi sestavljeni simboli. Nekateri 

avtorji pravijo, da je to najbolj ustvarjalno obdobje otrokovega likovnega razvoja. V 

tem obdobju se otroci začnejo ukvarjati s problemom trodimenzionalnosti na papirju, 

ki ima samo dve dimenziji. Prvič se pojavijo poskusi upodabljanja globine, prostora. 

(Tacol, 1999; Vrlič, 2001, Horvat in Magajna, 1987) 

Otroci med petim in sedmim letom počasi spoznavajo nove oblike, ki izhajajo iz 

kombinacij različnih elementov. Do sedaj sestavljene celote začne dojemati kot 
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samostojne enote. Figura ni več upodobljena kot krog, trup in roke, temveč je 

povezana z eno samo konturo in je neka celota. Kasneje v tem obdobju se pojavi 

talna črta. V tem obdobju je značilna transparentnost. Notranjost hiše, jezdec na 

konju z obema nogama in podobno. Še kasneje otroci začnejo uporabljati prikrivanje 

in izrez.  

Vrlič (2001) pravi, da do četrtega leta starosti poskrbimo za razvoj tistih sposobnosti, 

ki bodo otroku v kasnejših obdobjih omogočali polno likovno izražanje. Osnove so 

motorika rok, svobodno risanje črt, primeren material, definiranje oblik. Pri osnovah 

odtiskovanja je to komponiranje oblik v enostavnem ritmu. V kasnejšem obdobju, 

med četrtim in petim letom, otroke seznanimo z bolj konkretnimi nalogami. Uporaba 

šablon, škarij, otroke pripravimo na samostojno pripravo materiala, seznanimo jih z 

zahtevnejšimi likovnimi tehnikami.  

Splošni globalni cilji likovne vzgoje mlajših otrok so razvoj motorike, ročnih spretnosti 

in obvladovanje uporabe orodij in postopkov. Prav tako razvoj opazovanja, spomina, 

mišljenja, domišljije, čustev, koordinacije oči in rok, razvoj kritičnosti, pozornosti, 

volje, delovnih navad, spoznavanje z delovnimi postopki, razvoj samostojnosti, 

solidarnosti. (Vrlič, 2001) 

Likovni globalni cilji likovne vzgoje mlajših otrok pa so, razvijati in spodbujati otrokovo 

naravno nagnjenje do likovnega izražanja, razvijati in krepiti otrokovo ustvarjalnost, 

seznanjanje otrok z likovnimi tehnikami, materiali in orodji, razvijati osnove za 

vrednotenje likovnih stvaritev. (Vrlič, 2001) 

Cilji in naloge s področja risanja za otroke od četrtega do petega leta starosti so 

popolnejše tehnično in izrazno obvladovanje materialov in orodij, razvoj izražanja z 

različnimi črtami, bogatenje čuta za črtno izražanje, risanje predmetov iz 

neposrednega okolja, razvoj smisla za urejanje na dvodimenzionalni površini, risanje 

različnih oblik, iskanje risarsko zanimivih motivov v okolju. (Vrlič, 2001) 

Cilji in naloge s področja odtiskovanja za predšolske otroke so spoznavanje novega 

načina likovnega izražanja in njegovih značilnosti (zrcalnost odtisa, izdelava matric, 

seznanjanje z odtisi v vsakdanjem okolju…), povezovanje odnosov med tipnimi in 

vidnimi občutki in vtisi, izražanje in spoznavanje z različnimi likovnimi ritmi, 

sodelovanje pri skupinskem delu (skupinsko tiskanje), pri otrocih od četrtega do 

petega leta starosti pa ciljamo na enostavno ritmično odtiskovanje raznih pečatnikov, 
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iskanje površin z zanimivo strukturo ter njihovo odtiskovanje s pomočjo tehnike 

frontaža, seznanjanje s pojmoma gladko in hrapavo. (Vrlič, 2001) 

Pri tej starosti moramo paziti na uporabo čim več različnih črt, gledati moramo na to, 

da oblika dobi določen obris, da upodabljajo enostavne sestavljene oblike, da opazijo 

prvo razlikovanje velikosti oblik. Uporabljati morajo intenzivne barve, več različnih 

barv. Kompozicija je že razvidna pri razporejanju levo in desno, uporabljajo 

enostavne ritme. Pojavljajo se osnovne oblike podajanja prostora, pojavi se talna 

črta. Opazimo proporce, ki ne izhajajo iz vidnih vtisov. Svetlo-temnega še ne 

upoštevajo, prav tako ne tekstur. (Vrlič, 2001) 

Glavna likovna področja pri likovni vzgoji so risanje, slikanje, kiparstvo, grafika in 

oblikovanje prostora. Osredotočila se bom na risanje in grafiko, kar je za mojo 

raziskavo pomembno. (Vrlič, 2001) 

Za pravilno izvedbo likovno vzgojnih dejavnosti morajo biti izpolnjene določene 

splošne zahteve pri pripravi prostora, materiala in orodja. Materiala mora biti dovolj 

za vse udeležene, vsi otroci morajo imeti enake možnosti z vsemi orodji in z vsem, 

kar potrebujejo za delo. Za izvajanje dejavnosti mora imeti vsak otrok dovolj delovne 

površine, prostor mora biti primerno osvetljen, materiali za tehnike morajo biti v 

primerni oblik (ne pregoste ali preredke barve ipd). Vsa orodja morajo biti prilagojena 

za uporabo za predšolske otroke. (Vrlič, 2001) 

Tehnike so lahko tudi neprimerne, če otroci temu niso dorasli, ali so za otroka 

prezapletene. Zato moramo vedno paziti, da bo dejavnost, ki jo bomo izvajali 

primerna otrokovi starosti in sposobnosti. Neprimerne so vse tehnike, ki vsebujejo 

strupe, kisline ali jedka topila. Neprimerne so tudi tehnike, ki zahtevajo dolgotrajne 

postopke. Četudi je tehnika primerna, moramo paziti na določene negativne primere, 

povezane z likovnimi tehnikami, materiali, orodji in postopki. Vedno moramo preučiti 

vse lastnosti in možnosti tehnike. V nasprotnem primeru se lahko izkaže za 

neprimerno. Dejavnosti morajo biti raznolike, vselej ista tehnika in isti materiali so za 

otroke nezanimive in se jih hitro naveličajo. Pretiravanje z mešanjem likovnih tehnik z 

namenom prikrivanja nevešče risbe je neprimerno. Prav tako kot izmišljevanje novih 

likovnih tehnik. Predvsem moramo paziti na zahtevnost likovne naloge, da je 

sorazmerna s sposobnostjo otrok. (Vrlič, 2001) 
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2.3.1 Risanje 

 

Vrlič (2001) pravi, da so glavna likovna izrazila risanja  točka, črte, oblike, svetlo-

temni odnosi in površine. Pri likovno vzgojnem delu mlajših otrok se točka pojavi kot 

osnovni gradbeni element, ali kot dodatni element, ali pa kot način podajanja 

površine. Poznamo ravne in lomljene črte ter krivulje. Črta v naravi ne obstaja, 

ampak na risbi označuje stike med različnimi elementi, ploskvami in ravninami. Glede 

na debelino črte ločimo debele in tanke črte. Mlajšim predšolskim otrokom za 

upodabljanje debele črte nudimo različna pisala, ki puščajo različno debele črte. 

Starejši predšolski otroci lahko z istim pisalom dosežejo tako tanke, kot debele črte. 

Mlajši otroci se izražaje le s tanko in debelo črto, medtem ko se starejši predšolski 

otroci izražajo z širšo paleto tankih in debelih črt. Glede na smer ločimo navpične, 

vodoravne in različne poševne črte. Poznamo kratke in dolge črte. Ločimo 

geometrijske in prostoročno narejene črte. Prostoročne črte so žive in unikatne, 

medtem ko so geometrijske črte ponovljive in mrtve (Vrlič, 2001). Glede na značaj jih 

delimo na trde in mehke črte, prekinjene in neprekinjene črte, samozavestne in plahe 

ter enolične in zanimive črte (Vrlič, 2001). Vodoravna črta predstavlja nasprotje 

navpičnici. Navpičnica deluje bolj živo, dinamično, predstavlja življenje, gibanje in 

rast. Vodoravna črta pa deluje mirno, statično in sproščeno. Pri predšolskih otrocih 

vodoravnica najpogosteje predstavlja tla. Ta črta mu nudi trdna tla, na katere bo 

postavil svoje figure in predmete. Leva diagonala je aktivna, desna pa je pasivna. 

Diagonale predstavljajo gibanje, prostor, padec ali rast. Ploskev je površina, ki jo 

omejujejo črte in ima dve dimenziji. Ločimo temeljno ploskev in ploskovne like. Prva 

je dvodimenzionalna podloga za risanje ali slikanje. Like ločimo na geometrijske in 

svobodne. Pri mlajših predšolskih otrocih dobijo liki dodatno vlogo okoli petega leta 

starosti, ko začnejo otroci oblike obravnavati ploskovno. Risanje je osnovno likovno 

področje na predšolski stopnji. Otroku moramo vedno dati na voljo osnovna pisala, ki 

jih je sposoben uporabljati in papir ali drugačno podlago za risanje. Poznamo mnogo 

risarskih tehnik: risanje s svinčnikom, risanje z voščenko, risanje z oljnim pastelom, 

risanje s kredo, risanje z ogljem, risanje s kemičnim svinčnikom, risanje s flomastrom, 

risanje z brisalcem tinte, črtna praskanka, kombinirano risanje, risanje s tušem in 

trsko, risanje s tušem in peresom, risanje s tušem in čopičem, lavirana risba, 

enobarvna luščenka. (Vrlič, 2001) 
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Risanje s svinčnikom: svinčnik damo otroku v roke šele takrat, ko imajo dovolj dobro 

razvite ročne spretnosti, da lahko obvladujejo pisalo in pritisk pisala na podlago (Vrlič, 

2001). Mlajši predšolski otroci najpogosteje rišejo z močnim tesarskim svinčnikom, 

starejšim predšolskim otrokom pa lahko ponudimo mehkejše svinčnike (B oznaka). 

Radirkam se raje izognemo. Radirana risba izpade nečista, kar otroku zbija 

samozavest. (Vrlič, 2001) 

Risanje z voščenko: najmlajšim predšolskim otrokom nudimo najdebelejše voščenke. 

Otroci brez pincetnega prijema lahko po mili volji opletajo z voščenkami, tolčejo z 

njimi ob podlago, jih mečejo ob tla. (Vrlič, 2001). Za delo z voščenkami  ponavadi 

uporabimo risalne liste. Pri predšolskih otrocih smo pozorni predvsem na to, da jim 

ponudimo dovolj kompaktne podlage, ki so lahko tudi večjih dimenzij, npr. pak papir.  

Risanje z oljnim pastelom: njihova sled je močnejša in kakovostnejša, kot pri 

voščenkah, čeprav so si podobni. Uporaba oljnih pastelov v predšolskem obdobju je 

zelo redka. So precej dražje kot voščenke in hitreje se porabijo.  

Risanje s kredo: krede so cenovno zelo ugodne, zato jih imajo otroci na voljo v večjih 

količinah. Za risanje s kredami uporabimo tršo podlago, papirja za to tehniko ne 

bomo uporabili. Najbolje je zid, tabla ali preprosto del pločnika. Krede so primerne za 

svobodno izražanje, zato otroke pri tej tehniki spodbujamo k izražanju na velikih 

površinah.  

Risanje z ogljem: oglje je primerno za starejše otroke. Nudi nam mnogo različnih 

debelin črt, saj je tako mehak da z malo več pritiska dobimo opazno debelejšo črto. 

Pri tej tehniki pa otrokom nudimo radiranje, uporabo brisač in prste za brisanje. Pri tej 

tehniki se otroci srečajo s svetlenjem in temnenjem površin. Oglje nam ne nudi 

natančnosti, zato ga uporabimo takrat, kadar želimo otrokom preprečiti, da bi se 

preveč izgubljali v podrobnostih.  

Risanje s kemičnim svinčnikom: je tehnika, ki jo le redko uporabljamo. Sam kemični 

svinčnik je bolj namenjen pisanju, kot risanju, saj je večina svinčnikov slabše kvalitete 

in zato neenakomerno puščajo barvo. Je pa enostaven za uporabo, zato ga včasih le 

uporabimo. Lahko jih uporabimo v kombinaciji z debelejšimi flomastri, saj kemični 

svinčniki puščajo zelo tanko sled.  
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Risanje s flomastrom: uporabljamo flomastre na vodni osnovi. Tako je sled, ki jo 

pušča flomaster enakomerna in veš čas enako intenzivna. Za to tehniko uporabimo 

gladke papirje. Načeloma pri risanju s flomastri rišemo na manjše formate. Risanje z 

brisalcem tinte: to tehniko uporabimo na s črnilom enakomerno obarvano podlago. 

Črnilo nanašamo z debelejšimi čopiči ali gobicami. Rezultat risanja z brisalcem tinte 

je svetla risba na temni podlagi. To tehniko lahko uporabimo tudi v nasprotnem 

vrstnem redu. Najprej rišemo z brisalcem tinte, kasneje površino prebarvamo s tinto. 

Črtna praskanka: rumenjak ločimo od beljaka, zmešamo z enako količine temne 

tempera barve in z mešanico pobarvamo gladek papir (npr. zadnja gladka stran 

stenskega koledarja). Bolj gladek bo list, lažje bomo praskali barvo. Ko se barva 

posuši, otroci z raznimi trskami, plastičnimi vilicami in podobnim materialom praskajo 

barvo s podlage.  

Risanje s tušem: tuš je tehnika, ki ga v likovno vzgojnem procesu bogato 

uporabljamo. Risanje s tušem in trsko je uporabna tehnika za spoznavanje otrok s 

tušem. Značilnost risanje s trsko je različno intenzivna sled. Črta, ki jo vlečemo s 

trsko postaja vedno manj intenzivna, vedno svetlejša. Risanje s peresom ponudimo 

otrokom šele takrat, ko vidimo, da so otroci tega sposobni. Najpogosteje se to zgodi 

šele v šolskem obdobju. Potrebno je obvladovati pravilno držo peresa in uravnavati 

primeren pritisk peresa na podlago. Črta je pri tej tehniki ves čas enakomerna. Za 

risanje s tušem in čopičem uporabljamo različno debele akvarelne čopiče. Mlajši 

predšolski otroci rišejo s čopiči svobodno, starejšim otrokom pa nudimo možnost 

izražanja z različnimi debelinami črt, ki jih dobimo z različno debelimi čopiči ali pa z 

različno držo posameznega čopiča.  

Lavirana risba: to je mešanje tuša z vodo. Najpogosteje se uporablja risanje s tušem 

s katerimkoli omenjenim risalom na moker papir. Tako se tuš pri risanju razliva, kar je 

za otroke zabavno in zanimivo. Otroci se pri tej tehniki ne obremenjujejo s 

podrobnostmi.  

Enobarvna luščenka: ta tehnika je primerna za starejše predšolske otroke, ki so 

sposobni vsaj delnega likovnega predvidevanja. Uporabljamo trši bel papir manjšega 

formata. Z belo barvo narišemo željen motiv. Počakamo da se barva posuši, nato 

celoten papir premažemo s črnim tušem. Ko se tuš posuši, risbo speremo pod tekočo 

vodo. Tempera se spere, tuš ostane na podlagi. Pojavi se osnovna risba, narisana z 

belo tempero na črni podlagi. (Vrlič, 2001) 
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2.3.2 Grafika 

 

»Pri osnovah odtiskovanja seznanjamo otroke z osnovami fenomena tiskanja z 

najrazličnejših vidikov. S tem jim nudimo možnost za spoznavanje in razumevanje 

določenega fenomena v svetu, obenem pa pripravljamo podlago za kakovostno delo 

pri grafiki v naslednjih letih izobraževanja.« (Vrlič, 2001, str. 100) 

Odtiskovanje (grafika): »Grafika je likovno področje, ki ni vezano na določena likovna 

izrazila, ampak na način in postopke izdelave.« (Vrlič, 2001, str. 100). Za grafiko je 

pomembno, da grafiko dobimo z odtiskovanjem, ne glede na to ali uporabimo 

risarska ali slikarska likovna izrazila. Odtiskujemo grafične matrice, to so v vrtcu 

pečatniki iz različnih materialov, različne dele telesa in podobno. Izdelek pri grafiki 

imenujemo odtis oziroma grafika (grafični list). Pri odtiskovanju otroke seznanimo z 

osnovami fenomena tiskanja z najrazličnejšimi odtisi. S tem otroke pripravimo na 

kakovostno delo pri grafiki v prihodnjih letih izobraževanja. Otrokom pa tudi nudimo 

možnost spoznavanja in razumevanja določenega fenomena v svetu. Pri grafiki v 

predšolskem obdobju ločimo različne tehnike: odtiskovanje delov telesa, tisk s 

pečatniki, tisk s šablonami, tisk z naravnimi materiali, frotaž, kolažni in kartonski tisk, 

kolagrafija, simetrično odtiskovanje, monotipija. Pri grafiki uporabljamo različne 

tehnike, materiale in postopke, ki jih prilagajamo in uvajamo glede na starost in 

sposobnost otrok. (Vrlič, 2001) 

Odtiskovanje delov telesa: to je osnovna tehnika, primerna za vse starosti otrok. 

Otroci odtiskujejo svoje roke, prstne blazinice, dlani, komolce, stopala, obraz in 

podobno. Najprej dele telesa odtiskujejo v pesek, mivko, sneg, glino ali ostale mehke 

površine, kasneje pa si na dele telesa nanesejo barvo in to odtisnejo na papir, blago, 

zid in tako dalje.  

Tisk s pečatniki: mlajši predšolski otroci si svoj pečatnik poiščejo – naj bo to radirka, 

kamen, gobica, ali kaj podobnega. Starejši predšolski otroci pa si svoj pečatnik 

izdelajo sami iz valovite lepenke, radirke, plute, penaste gobe, vrvice, usnja, 

gumijastega podplata, čipk. Vedno pa lahko uporabimo tudi stare, že uporabljene 

pečatnike. Pomembno je, da je otrok sposoben svoj pečatnik držati brez težav in ga 

zato tudi primerno uporabljati. Nekatere pečatnike lahko primerno izrežemo, da 

dobimo dobro držalo, na ostale lahko prilepimo lesena držala. Tisk s pečatniki je 
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primerna tehnika za dinamično nizanje enakih oblik, kjer se otroci spoznavajo z 

osnovami likovnih ritmov. Mlajši predšolski otroci oblike najprej nizajo prosto, 

svobodno, kasneje jih nizajo linearno v različnih smereh. Vse kar ustvarjajo, 

ustvarjajo spontano in ne na prej narisane sledi. Starejši predšolski otroci pa že 

uporabljajo različne barve in ritmizirajo različne oblike in barve. Dinamiko odtisov 

udejanjimo z gledanjem različnih motivov vzorcev, ograj, tlakovcev, šahovnice… 

»Vedno poskušamo poiskati ritmično zanimive motive, ki so primerno kompleksni 

glede na sposobnosti dojemanja otrok v različnih starostih.« (Vrlič, 2001, str. 101) 

Tisk s šablonami: iz tršega papirja izrežemo različne šablone. Nekateri si motiv prej 

narišejo, nekateri prosto režejo. Poznamo pozitivne in negativne šablone. Rezultat 

pozitivne šablone je prazna oblika v pobarvanem madežu. Rezultat negativne 

šablone pa je odtis barvne izrezane oblike na površini. Oblik kasneje na risbi ne 

popravljamo, kar pa velja tudi za tisk s pečatniki. Ta tehnika je primerna za skupinsko 

delo, kjer vsak otrok s svojimi šablonami prispeva k skupinskemu izdelku na velik 

format.  

Tisk z naravnimi materiali: naravni materiali, ki jih za to tehniko zbiramo, morajo biti 

razgibanih površin, dovolj veliki in vsaj delno ploščati. Največkrat uporabimo 

drevesno listje, lubje, cvetove,  kamenje in podobno.  

Frotaž: druga beseda je drgnjenka, čeprav bi jo lahko uvrstili tudi med risarske 

tehnike. Pri drgnjenki otroci spoznajo povezave med taktilnimi in vizualnimi lastnostmi 

različnih površin. Na profilirano, razgibano površino položijo mehak papir in preko 

njega drgnejo ploščato položeno voščenko temnejše barve. Tako se tekstura spodnje 

površine prenese na papir. Pomembno je, da otroci spoznavajo, da se na papirju 

pozna le tisto, kar se da otipati.  

Kolažni in kartonski tisk: ta tehnika zahteva več časa za pripravo in izvedbo. Starejši 

predšolski otroci si lahko sami izdelajo enostavno matrico iz raznih materialov, na 

primer kartona, blaga, vrvi itd. na celotno površino z valjem nanesejo tiskarsko barvo 

na vodni osnovi, na matrico položijo mehkejši papir večjega formata od matrice in 

odtiskujejo. Lahko odtiskujemo s kuhinjskim valjarjem ali drgnjenjem s kuhinjsko 

žlico.  

Kolagrafija: pri predšolskih otrocih uporabljamo le osnovne možnosti te tehnike. 

Enostavni motiv izdelajo na gladek karton, tako da rišejo s prozornim lepilom. Ko je 
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lepilo suho, matrico premažemo z vodno tiskarsko barvo in odtisnemo. Rezultat je 

zanimiv prikaz svetlo temnega, svetlo obrobljene risbe na temni podlagi.  

Simetrično odtiskovanje: papir razdelimo na dve polovici. Na eno stran otroci slikajo z 

gostejšimi mokrimi barvami in barvnimi tuši. Nato papir po prelomu prepognejo, 

zgladijo in razprejo. Rezultat te tehnike je bolj ali manj simetrično likovno delo. S 

starejšimi otroci lahko to tehniko razvijemo tako, da otroci slikajo na obe polovici na 

različne dele in šele z odtisom dobimo končno likovno delo.  

Monotipija: monotipija je unikatna tehnika, ki je ne moremo večkrat odtisniti. 

Najenostavnejši način za uporabo v predšolskem obdobju je risanje na papir, 

položen na tršo podlago, katera ne vpija barve (bodisi pleksi steklo, bodisi linolej). 

Podlaga je enakomerno prebarvana (barvo navaljamo z valjčkom) s svežo tiskarsko 

barvo. Otroci na papir rišejo z različnimi risali, na papir lahko pritiskajo s prsti, karkoli 

se dotakne papirja, se bo poznalo. Monotipija je lahko tudi večbarvna, pri kateri 

polagamo papir na več različno obarvanih podlag. Drugi način pa je, da otroci na tršo 

podlago rišejo motive in še svežo sliko odtisnejo na papir. Rezultat je zrcalni odtis, ki 

je zaradi odtiskovanja zamegljen, prelivajoč in nenatančen. Obstaja še en način, ko 

otroci iz sveže barve z različnimi materiali (palčke za ušesa, zobne ščetke itd) brišejo 

barve s podlage. Nato dobljeno risbo odtisnejo na papir.  

Ostale grafične tehnike: zahtevnejših grafičnih tehnik se v predšolskem obdobju ne 

radi poslužujejo, izjema je v specializiranih likovnih delavnicah pod vodstvom 

strokovno usposobljenih likovnikov. Raje se te tehnike uporablja v šolskem obdobju, 

kjer imajo svoje stiskalnice in potrebne materiale in orodja.  

Računalniška grafika: v šoli je pogosta, v vrtcih pa za enkrat še ne tako zelo. Za delo 

z računalnikom je potrebna računalniška pismenost. Nekateri vrtci že imajo 

računalniško opremljene prostore in se te tehnike tudi že poslužujejo. »Likovno 

izražanje z računalnikom je področje likovne vzgoje, ki si svojo pot na veliko utira, pri 

likovni vzgoji mlajših otrok pa ob tem ne smemo zanemariti tega, da na eni strani 

predolgo gledanje v ekran škodi vidu, po drugi strani pa je to medij prihodnosti,  

obenem pa predstavlja pri otrocih močan motivacijski dejavnik.« (Vrlič, 2001, str, 106; 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004;, Bergant, Čelin, Porenta, Vipotnik, 1986)) 
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2.3.3 Teme in motivi 

 

Pri likovni vzgoji mlajših predšolskih otrok tema predstavlja širši vsebinski sklop, 

znotraj katerega otroci upodobijo več različnih motivov. Motiv je tisto, kar otrok 

upodobi znotraj teme, s katero se ukvarja. Na izbrano temo lahko otroci narišejo 

precej različnih motivov. Teme, ki se pojavljajo pri likovni vzgoji na predšolski stopnji 

izhajajo tudi iz drugih področij. Tema pomlad in promet je lahko tudi tema o barvah, 

črtah in oblikah. Tematika je le povod za likovno delo. »Primerne teme pri likovni 

vzgoji so tiste, ki omogočajo obravnavo likovne problematike, obogatijo izražanje 

otroka in tvorno pomagajo pri uresničevanju likovnih ciljev.« (Vrlič, 2001, str. 148).  

Tema naj bo otroku čustveno blizu, saj s tem otroka silijo v inovativnost in širijo 

njegova obzorja tudi na ostalih področjih.  

Motiv je tisto, kar je umetnik na svojem delu upodobil. Poznamo več vrst motivov, 

eden pomembnejših je človek. Pri upodabljanju človeka ločimo figuro, torzo, akt in 

portret. Med ostale pomembnejše motive spadajo tudi živalski motivi, motivi pokrajin, 

tihožitja, interier, žanr, fantazijski motivi, dekorativni – ornamentalni motivi in 

abstraktni motivi.  

 »Motiv je najpomembnejši dejavnik, s katerim pripravimo otroka, da se ukvarja z 

izbranim likovnim problemom.« (Vrlič, 2001, str. 148) Primeren motiv je tisti, ki nas bo 

pripeljal do uresničitve cilja za zadano nalogo. Če želimo doseči likovno izražanje z 

mnogimi barvami, otroku ne bomo rekli, naj se ukvarja z mnogimi podrobnostmi v 

različnih barvah, ampak bomo rekli, naj upodobi Piko Nogavičko. Primerni motivi v 

predšolskem obdobju so figuralni motivi, fantazijski motivi, abstraktni vzorci, ali pa naj 

motivi izhajajo iz čiste likovne igre. Motivi naj se vsakodnevno spreminjajo. Tudi 

motivi morajo biti otroku čustveno blizu. »Motive izberemo glede na zadane cilje 

likovne dejavnosti.« (Vrlič, 2001, str. 150) 

Izbira tehnike vpliva na izbiro motiva. Nekatere likovne motive lahko otrok upodobi le 

v tistih likovnih tehnikah, ki jih dobro pozna in obvladuje. Ko otroku predstavimo novo 

likovno tehniko, mu dela ne otežujemo še z likovnim motivom. Takrat naj se otroci 

svobodno igrajo in izražajo z novo likovno tehniko. (Vrlič, 2001) 
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2.4 Grafika 

 

Pojem grafika izvira iz grške besede »graphein«, kar predstavlja širok spekter 

likovnih vsebin. Pomeni vrezati, vgravirati, pisati in risati. Prvotno je bila grafika 

sredstvo za vizualno obveščanje, zato so grafiki tistega časa primerljivi z današnjimi 

novinarji. Grafika je bila v razcvetu vse do razvoja fotografije. Ta se pojavi okoli leta 

1900 in tako je grafični tisk izgubil položaj v obveščanju. Grafika se ponovno razcveti 

v drugi polovici 19. stoletja, ko postane samostojna umetnost.  

Grafika je v današnjem času izrazilo sama po sebi. Produkcija je odvisna le od želje 

umetnika. (Gaberšek Prosenc, 1992) 

V grafiki poznamo različne grafične tehnike, katere ločimo glede na vrsto tiska. To je 

odvisno od tega, kako nanašamo tiskarsko barvo in kako odtisnemo matrico. Ločimo 

štiri primarne skupine tiska; visoki, globoki, ploski tisk in sitotisk.  

V osnovni šoli, in tudi v predšolskem obdobju, se uporabljajo tiskarske barve na vodni 

osnovi. Tako jih veliko lažje očistimo. So tudi bolj prijazne okolju, saj za čiščenje 

vodnih tiskarskih barv ne potrebujemo petroleja in bencina, s čimer v zraku nastane 

toksičnost, hlapljivost in eksplozivnost. Pri grafiki se lahko uporablja različne 

materiale, površine pa se obdeluje z različnimi postopki. Barvo na matrice nanašamo 

na različne načine in odtiskujemo na različne materiale. (Jesih, 2000) 

»Pri osnovah odtiskovanja seznanjamo otroke z osnovami fenomena tiskanja z 

najrazličnejših vidikov. S tem jim nudimo možnost za spoznavanje in razumevanje 

določenega fenomena v svetu, obenem pa pripravljamo podlago za kakovostno delo 

pri grafiki v naslednjih letih izobraževanja.« (Vrlič, 2001) 

Zgodovina človeške družbe nam dokazuje, da je bil izum tiska eno pomembnejših 

odkritij v zgodovini človeštva. Tiskana knjiga je bila osnova za razvoj, za izobrazbo. 

(Jesih, 2000). Grafika je ena izmed zvrsti v likovni umetnosti, spada med štiri različna 

likovna področja. (Jesih, 1999). Grafika nam ponuja različne možnosti, ki temeljijo na 

eksperimentiranju. (Cenc, 2004). Otroci naj pri obravnavanju grafike spoznajo tudi 

uporabnost grafike in grafičnega oblikovanja v vsakdanjem življenju, ne le umetniško 

grafiko. Kajti to znanje z grafičnega področja lahko uporabimo pri tisku raznih čestitk, 

pri oblikovanju in tisku plakatov itd. (Jakubin, 1990). V grafiki poznamo različne 
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grafične tehnike, ki jih ločimo glede na vrsto tiska. To je odvisno od tega, kako 

nanašamo tiskarsko barvo in kako izdelamo in odtisnemo matrico. Ločimo štiri 

primarne skupine tiska; visoki, globoki, ploski tisk in sitotisk. V magistrskem delu bom 

raziskovala le visoki tisk in ga natančneje opisala. Tehnike visokega tiska so: lesorez, 

linorez, tisk s pečatniki, tisk s šablonami, kolažni tiski in kolagrafija v visokem tisku. 

 

2.4.1 Predšolsko obdobje 

 

V osnovni šoli in tudi v predšolskem obdobju se uporabljajo tiskarske barve na vodni 

osnovi. Tako barve veliko lažje očistimo s podlag in tudi iz oblek. So tudi bolj prijazne 

okolju, saj za čiščenje vodnih tiskarskih barv ne potrebujemo petroleja in bencina 

(Jesih, 2000). Grafične tehnike, materiale in postopke prilagajamo glede na starost in 

sposobnost otrok. (Vrlič, 2001) 

Odtiskovanje delov telesa je ena izmed osnovnih grafičnih tehnik, ki jo lahko 

izvajamo kadarkoli, ne glede na starost in sposobnost otrok. Ena lažjih tehnik je tudi 

tisk s pečatniki. Pečatnike se da poiskati kjerkoli, bodisi so to pokrovčki, flomastri, 

igrače, svinčniki. Če so otroci starejši, si pečatnike lahko naredijo sami iz različnih 

materialov. (Vrlič, 2001) 

 

2.4.2 Tehnike 

 

V grafiki ločimo štiri vrste tiska: globoki tisk, ploski tisk, visoki tisk in sitotisk. Vsaka 

vrsta ima svoj način tiskanja, ki se med seboj razlikujejo glede na uporaben material, 

pripravo in obdelavo tiskovne plošče. Ti načini so imenovani grafične tehnike. (Jesih, 

2000) 

Pri globokem tisku se poslužujemo načina, kjer kovinsko ploščo udremo s pomočjo 

ostrega rezila ali jedkanjem. Rezila in jedkanje puščajo zelo tanke zareze, zato 

moramo tiskarsko barvo nanesti z vtiranjem v te nastale vdolbine s pomočjo tampona 

ali tekstila. Končano matrico odtisnemo na vlažen papir, saj vlaga pobere barvo z 
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zarez. Zaradi nanašanja barve v vreznine, temu načinu pravimo globoki tisk. (Jesih, 

2000; Pibernik, 2006) 

Tehnike, ki jih uvrščamo v globoki tisk so: 

o Mehanične tehnike: 

� bakrorez 

� suha igla 

� mezzo tinto 

� punkturna tehnike 

� gravura v plastično maso 

 

o Kemične tehnike: 

� jedkanica 

� akvatinta 

� tehnika mehke prevleke (vernis mou) 

� izkrušenka (reservage) 

(Jesih, 2000, str. 25) 

 

Pri ploskem tisku odtiskujemo ravne in ploske matrice, saj deluje po načelu 

nerazdružljivosti maščobe in vode. Barvo nanesemo na navlaženo površino. Barva 

se prime le na mastne dele. V šoli kot ploski tisk uporabljajo monotipijo. (Jesih, 2000, 

Pibernik, 2006) 

»Pri ploskem tisku je matrica ploska plošča in odtis ni odvisen od razlike višin na 

njej.« (Tomšič Čerkez, 2010, str. 67) 

Tehnike ploskega tiska so: 

� tehnika litografske krede 

� tehnika litografskega tuša 

� litobrušenka 

� tehnika laviranega tuša 

� tehnika pretiska 

� litogravura 
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� litografska inverzija 

� fotolitografija 

(Jesih, 2000, str. 25) 

Sitotisk se močno razlikuje od ostalih vrst tiska. Pri tem tisku izkoriščamo propustne 

in nepropustne dele sita. Na grafiščni list nanašamo, oziroma vtiramo barvo skozi 

mrežico, ki je napeta na okvir. Na zaprtih delih mrežice barva ne prodre na tiskanec. 

Tehnike sitotiska so:  

� tehnika zapiranja mreže s šablonami 

� tehnika zapiranja z emulzijo 

� tehnika fotopostopka 

(Jesih, 2000, str. 25) 

Za mojo raziskavo najpomembnejša vrsta tiska pa je visoki tisk. Vse tehnike, ki imajo 

izbočene in poglobljene dele spadajo med vrsto visokega tiska. Barvo nanašamo s 

pomočjo valjčka, ki se oprime le na izbočene dele matrice. Vedno uporabljamo 

valjček, da se barva ne bi nanesla še na vbočene dele. Visoki tisk je najpreprostejši 

za izdelovanje in se lahko tiska tudi ročno. Ta vrsta tiska velja za največji del šolske 

grafike. (Pibernik, 2006) 

Tehnike visokega tiska so:  

o Lesorez: 

� obrezni linorez (črtni, linearni) 

� tolčena (punktirana) tehnika 

� beli rez (lesorez belih linij) – inverzija belega reza 

� gravura v les 

� tonski lesorez 

� lesorez (splošni, univerzalni) 

� barvni lesorez:  

- ročno obarvani lesorez 

- montažni barvani lesorez 
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o Linorez: 

� obrezni linorez (črtni, linearni) 

� beli rez (linorez belih linij) – inverzija belega reza 

� gravura v linolej (linogravura) 

� tonski linorez 

� linorez (splošni, univerzalni) 

� barvni linorez:  

- linorez v prekrivanju barv 

- montažni linorez 

o Rezanje v mavec 

o Tisk s pečatniki 

o Tisk s šablonami:  

- tisk s premično šablono 

- tisk s pritrjeno šablono 

o Kolažni tisk 

o Kolagrafika 

o Visoka jedkanica 

o Visoki bakrorez 

o Gravura v plošče PVC 

o Tisk naravnih materialnov 

(Jesih, 2000, str. 24, 25) 

Stirografija je nova tehnika, ki jo tudi uvrščamo med visoki tisk in je imenovana po 

osnovnem materialu styroporu, kar je eno od tehničnih imen za polisterol. »Material 

je lahek, poceni in na voljo v velikih ploščah, kar je primerno za potrebe grafike 

velikega formata.« (Frelih, 2015) 

Iste tehnike in isti materiali nam dajejo možnost različnega načina likovnega 

ustvarjanja (Butina, 1997). Likovni motivi izhajajo iz likovne naloge, kar lahko 

ugotovimo ob pogledu na likovno delo. Motivi naj bi se skladali z likovno tehniko, kar 

pomeni, da je za uspešen likovni rezultat poleg likovnega problema ter izbora 

likovnega motiva pomembno poznati tudi likovno tehniko. (Berce-Golob, 1993). 

Grafične tehnike, materiale in postopke prilagajamo glede na starost in sposobnost 

otrok. (Vrlič, 2001)  
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2.5 Stirografija 

 

Stirografija ali stiroprint je nova tehnika, katere avtor je profesor na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, mag. Črtomir Frelih. Tehnika se imenuje po osnovnem materialu 

styroporu, kar je eno izmed tehničnih imen za polistirol. To je sintetični termoplast z 

dobrimi izolacijskimi lastnostmi. Uporabljajo ga za polaganje pod laminat. V različnih 

državah ima različna imena: Styropor – Nemčija, Austrotherm – Avstrija, Telgopor – 

Španija, Sagex - Švica, Lustorn, Roofmate, Jackodur – USA … Material je izredno 

lahek, cenovno ugoden in dostopen v trgovinah z opremo za dom in podobno. Dobi 

se ga v velikih ploščah pakiranih po več skupaj, kar zadostuje tudi potrebam grafik 

velikega formata. (Frelih, 2015) 

Za prvi preizkus te tehnike je prof. Frelih uporabil kemični postopek obdelave matrice 

za visoki tisk. Risal je s čopičem in nitro razredčilom. Nitro je v momentu poglobil 

porisane površine in razkrajanje plošče se v parih sekundah tudi konča, saj nitro 

izhlapi. Na obdelano matrico je z valjem iz penaste gume nanesel vodno tiskarsko 

barvo. Na matrico je položil tiskarski papir in začel z odtiskovanjem. Odtiskoval je 

ročno s težjim gumiranim valjem. Odtis je podoben tehniki belega reza pri lesorezu. 

Upora materiala ni (upor materiala se pojavi tako pri linorezu, kot pri lesorezu), zato 

so oblike mehkejše. Tehnika ni primerna za podrobnosti, ampak predvsem za 

izražanje v velikih enostavnih potezah. 

Naslednjič je na ploščo nanesel akrilno barvo, katera se je posušila in je predstavljala 

pozitivno risbo. Poskušal je še z jedkanjem oziroma z nitro razredčilom na drugačne 

načine. Premazoval je  s čopiči, namočenimi krpami in brizganjem z nitro-spreji. 

Plošče nitro ni razjedel tam, kjer je bila premazana z akrilno barvo. Tako je plošča na 

tistih mestih ostala visoka, dvignjena in nanjo se je prijela tiskarska barva. Tiskal je 

na isti način, kot sem ga navedla zgoraj. 

Tehnika je primerna upodobitev velikih potez ter linij in ni primerna za risanje 

detajlov. (Frelih, 2015) 

Sama sem tiskala na grafično prešo. Masko sem naredila iz enakega materiala, torej 

penaste plošče, debeline 5 mm. Nad tiskarski papir sem položila še eno penasto 

ploščo. Ta način se je izredno obnesel. Odtis je pokazal prave karakteristike te 
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tehnike. Material je tako mehek, da se pozna že sam pritisk prsta. Kaj šele nohta in 

trših materialov. 

 

2.6 Razmerje med risbo in grafiko 

 

Risba in grafika sta zvrsti umetnosti, ki sta skoraj nerazdružljivi. Obstaja neskončno 

podobnosti, ki ju povezujejo in prav tako obstaja toliko razlik, ki ju razhajajo.  

Osnovna enota je tista, ki je obema skupna. Tako risba, kot grafika se začne z eno 

samo potezo, tj. potegom risala. Skupek končnih potez pa tvori končni videz in 

izraznost (Muhovič, 1992). Kar se pokaže je to, da ista oblika, ista poteza, ki je 

izvedena drugače, lahko nima enake vsebine. Tako se lahko opazi razlika grafike in 

risbe, saj lahko ista oblika v grafiki nosi drugačen karakter, kot ga nosi v risarskem 

mediju. Vse te oblike se lahko razlikujejo tudi znotraj samega medija. (Koschatzky v 

Muhovič, 1992) 

Risba predstavlja neposredno in svežo predstavo umetnika. Muhovič pravi, da 

obstajata dva kompatibilna in komplementarna načina za nastanek risbe. Prvi način 

predstavlja hitro beleženje neposrednih vtisov, razpoloženj in idej. Pri drugem načinu 

pa se pokaže karakteristika umetnika, saj se v risbi pokaže umetnikov lastni izraz. 

Vse kar nariše, je izdelano tako, da lahko hitro prepoznamo, kdo je to narisal. Grafika 

pa temelji na risbi, zato predstavlja skupek njenih artikulacijskih usmeritev in 

možnosti. Grafični medij karakterju risbe doda še svoje značilnosti in karakteristike. 

Te estetsko dopolnjujejo, spreminjajo in kompleksificirajo z risbo artikulirano razmerje 

med človekom in prostorom. (Muhovič, 1992). 

Grafika pa nastane z daljšim postopkom. Najprej moramo imeti izdelan osnutek, 

skico oz. risbo, katero prenesemo na matrico. Če želimo, da bo grafika enaka naši 

ideji na papirju, moramo na matrico vse zrcalno prenesti. Tako se v umetniški grafiki 

srečamo z dvojno kopijo – izdelan osnutek in na papir odtisnjena matrica (Jesih, 

2000). Ko kopiramo vse likovne elemente, linije in ploskve na matrico izgubljamo 

spontanost likovnega dela. Prvinskost risbe ne bo več v ospredju, saj naše poteze 

postanejo kontrolirane. S kopiranjem osnutka, tehničnimi in kemičnimi grafičnimi 

procesi z določenimi postopki nimamo več občutka sproščenosti, ki jo najdemo pri 
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risbi. Kopiranje oz. prenos skice na matrico zahteva določeno discipliniranje. S tem 

kaj izgubimo in kaj tudi izgubimo. (Borčič, 2001 v Grdina, 2011) 

Razlike med linijo, ki jo potegnemo s svinčnikom po papirju, in linijo, ki jo naredimo s 

katerim koli pripomočkom v mehko penasto ploščo, so torej opazne. Te spremembe 

spreminjajo estetsko vsebino oblik. Razlike opazimo tako pri prenosu risbe na 

matrico, kot pri linijah odtisnjene matrice. Karakteristika iste grafike pa se spreminja 

tudi pri tiskanju z grafično prešo in tiskanju na roke. 
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3. Pedagoški del 
 

Pedagoški del sem opravila v zasebnem vzgojno varstvenem zavodu (VVZ). Delala 

sem z dvaindvajsetimi otroki, starosti od tri do šest let. Držala sem se svojega 

predhodnega načrta. Prvi dan risanje na papir in ustvarjanje matrice s penasto 

ploščo, drugi dan odtiskovanje le-te na papir.  

Otroke sem razdelila v skupine po osem, zato da so imeli dovolj prostora. Želela sem 

izvirne risbe. To je izvedljivo, če so skupine otrok manjše in se med seboj ne motijo. 

Otrokom sem razložila, da bodo danes ustvarjali malo drugače, saj bodo dve nalogi. 

Vendar sem vsako nalogo predstavila posebej. Povedala sem jim, da bodo na list 

papirja narisali sebe. Otrokom nisem želela vsiljevati svoje ideje, saj sem želela 

izvirno, unikatno risbo. Na mizo sem položila liste formata A4. Nisem jih obrnila ne 

pokončno, ne ležeče, saj sem želela, da se otroci sami odločijo, kaj želijo. Počakala 

sem, da so otroci dokončali svoje risbe. Nekateri so z motivom odplavali malo stran 

in so risali še sonce in tla, nekateri še družinske člane, nekateri so se poskušali 

podpisati. Ko so vsi končali, sem jim vsem na enkrat pokazala penasto ploščo, istega 

formata A4 in različne pripomočke, s katerimi lahko v to ploščo rišemo. Ponudila sem 

jim palčke za ušesa, svinčnike, čopiče, pokrovčke od flomastrov. Pokazala sem jim 

tudi možnosti, ki nam jih mehka plošča nudi. Vse kar bomo z roko malo bolj pritisnili, 

se bo na plošči poznalo. Vsi so poskusili risati v to poskusno ploščo, da so se z 

materialom spoznali. Nato sem razdelila plošče in jim dala enako nalogo. Ponovno so 

morali narisati sebe. Nekateri so risbo z lista čisto prekopirali, nekateri so se z 

materialom igrali in dobili različne vzorce.  

Naslednji dan sem v vrtec prinesla črno barvo za tisk na vodni osnovi, papir za 

odtiskovanje in  valjar za nanašanje barve. Mize smo zaščitili. Odločila sem se, da 

bom tiskanje izvajala z dvema otrokoma naenkrat. Na enem delu mize bodo otroci 

nanašali barvo, na drugem koncu mize pa odtiskovali. Sama sem jim pomagala z 

nanašanjem barve na matrico. Na valjar sem nanesla dovolj tiskarske barve, potem 

sem otroku pokazala, kako naj barvo nanese na matrico. Nato so otroci tiskali čim 

bolj samostojno. Malo sem pomagala, tam kjer je bilo pritiska občutno premalo. Nato 

smo matrico prestavili na drugi konec mize, kjer so otroci z minimalno pomočjo 

vzgojiteljice matrico odtisnili. Nekateri so pridno počakali, da jim je vzgojiteljica 
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previdno vzela papir iz matrice, nekateri pa so bili preveč neučakani, kaj bo spodaj in 

so kar sami (prehitro) dvignili papir. Vsakič, ko je vzgojiteljica obrnila list in pokazala 

otrokovo risbo odtisnjeno na papir se je slišal enako navdušen odziv. Takoj, ko so 

odtisnili, so si šli umit roke in se naprej igrat. Odtise smo skrbno spravili na mesto 

nedosegljivo otrokom, matrice smo odložili na stran, da bi se čez vikend posušile.. 

Med samim postopkom sem vzgojiteljici vprašala, če se jima zdi možno, da bi to 

lahko izvajali sami, brez likovnega pedagoga in sta se proti koncu že opogumili in 

dejali, da se jima zdi čisto izvedljivo. Otroci so nadvse uživali, saj so ustvarjali tako, 

kot še nikoli. Prvič so se srečali s takim načinom odtiskovanja. Poznali so samo 

pečatnike in odtiskovanje prstkov, pa še tega so izkusili dokaj malo. Tudi vzgojiteljici 

sta bili navdušeni in sta odtise obesili v garderobo, kjer so bili na ogled tudi drugim.  

Pred izvedbo sem si zadala nalogo, da nekaj matric kasneje odtisnem tudi sama, s 

pomočjo grafične preše. Tako sem videla razliko in lastnost materiala. Na fakulteti 

sem s pomočjo mentorja odtisnila deset matric, in tako videla resnično izvirnost 

materiala – zaradi boljših pogojev in profesionalne opreme, sva lahko videla, kakšen 

odtis lahko nastane. Naredila sva masko iz enakega materiala, kot je matrica in prvi 

odtis odtisnila s filcem. Nato sva poskusila čez filc dodati karton, kar se ni preveč 

obneslo. Kasneje sva namesto filca dala čez še eno penasto ploščo in tiskala tako. 

Ugotovila sva, da je to najboljša rešitev, saj se v tem primeru niti papir niti matrica ne 

premikata. Stiroprint je res edinstvena tehnika, s posebno lastnostjo, ki je podobna 

litografiji. Izjemni in edinstveni odtisi.  
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3.1 Risbe in grafike otrok 
 

 
Slika 1: M3(1)*. Risba na papir. Motiv: jaz.  

 

 
Slika 2: M3(1). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz.  

*M3(1) = deček, star 3 leta, zaporedna številka 

Na risbi vidimo, da še ni sposoben razmišljati in risati samo ene stvari. Vedel je, da je 

bila naloga narisati sebe, pa je med risanjem govoril, da riše še gore in morje, pa 

sonce, svojo družino. Ko sem ga vprašala, kakšna je naloga, je odgovoril, da morajo 

narisati sebe. Zavedal se je, kakšna je naloga, pa so mu misli, roka in svinčnik bežali 

po svoje. Edinstvena risba. Ko pa je risbo moral prenesti na penasto ploščo, je kaj 

kmalu ugotovil še druge lastnosti materiala in se je začel igrati s pokrovčkom 

flomastra. Ko sem ga vprašala, kaj je to, je rekel da sneži. Iz slik je enostavno 

razbrati, da ga je lastnost mehkega materiala zamotila in je tako upodobil spet 

drugačen motiv.  
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Slika 3: Ž3(3)*. Risba na papir. Motiv: jaz 

 
Slika 4: Ž3(4). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 

*M3(1= deklica, stara 3 leta, zaporedna številka 

Pri prejšnji fotografiji (slika 2) se je zgodilo podobno kot pri sledeči (slika 4). Pri 

prenosu risbe na penasto ploščo jo je zamotila lastnost materiala – mehkost. Zato je 

odtiskovala od prstov, do pokrovčkov, do konice svinčnika. Zanimivo pri tej deklici je, 

da je bila risba obrnjena pokončno, pri prenosu risbe pa je matrico obrnila ležeče. 

Risba na matrici je tudi veliko bolj bogata. To je videla pri sosedu, ki se je igral z 

odtiskovanjem pokrovčkov. Sama risba že malo kaže na začetke risanja človeka. 

Risbica je le na spodnjem delu formata in zelo majhna. Na grafiki pa se vidi, da se je 

malo opogumila in risala čez celoten format. 
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Slika 5: Ž3(5). Risba na papir. Motiv: jaz                    Slika 6: Ž3(6). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Na njeni risbi že opazimo človeka, z veliko glavo in obraznimi detajli. Risala je bolj 

nežno in v spodnji polovici formata. Pri prenosu risbe je ugotovila lastnosti materiala 

in močneje pritiskala. Tudi risala je čez celo površino formata. Spet se je malo 

izgubila risba človeka, se je pa poudarila njena osebna plat. 
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Slika 7: M3(7). Risba na papir. Motiv: jaz 

 
Slika 8: M3(8). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Deček se ni pustil motiti in je na glas sproti spreminjal motive, ki jih riše. Enkrat je bil 

to človek, drugič drevesa, spet tretjič morje itd. za izdelovanje risbe si je vzel veliko 

časa, tudi ko so drugi če končali je ta deček še vedno risal. In glasno govoril, da še ni 

končal. Enako se je zgodilo, ko je risbo prenašal na papir. Kot ostale, je tudi njega 

prevzela lastnost materiala in upodobil je zimo.  
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Slika 9: M4(9). Risba na papir. Motiv: jaz                     Slika 10: M4(10). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Avtor teh dveh del je najmlajši v tej skupini (4-6 let), saj je ravnokar dopolnil štiri leta, 

kar se opazi tako pri risbi kot pri ostalih stvareh. Vidi se, da je risbo želel prenesti na 

penasto ploščo, ampak mu zaradi karakteristike materiala to še ni čisto uspelo. Ni pa 

risbe čisto spremenil, kot so to naredili najmlajši izvedenci v moji raziskavi.  
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Slika 11: M4(11). Risba na papir. Motiv: jaz 

 
Slika 12: M4(12). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Pri tej risbi se že lepo vidi glavonožec. Tudi prenos risbe je dečku dobro uspel. Se je 

pa osredotočil na motiv in ne toliko na lastnost materiala. Na risbi se vidi tudi poskus 

podpisa. Na matrici tega ni prakticiral. 
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Slika 13: Ž4(13). Risba na papir. Motiv: jaz 

 
Slika 14: Ž4(14). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Deklica je svojo risbico človeka lepo prenesla na matrico. Na risbi je figura majhna in 

ni drugih oblik, linij in ploskev nikjer okrog. Na matrici je figuro prenesla precej 

podobno, ampak poleg dodala še nekaj linij in črk. Mehkost materiala ji je bila 

zanimiva, zato je poskusila, kaj se z različnimi pripomočki da narediti. 



Razmerje med risbo in grafiko v predšolskem obdobju                                 Urša Zalar; magistrsko delo 

47 

 

 

 
Slika 15: Ž4(15). Risba na papir. Motiv: jaz 

 
Slika 16: Ž4(16). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Deklica je na risbi upodobila kompaktno podobo človeka, z močnimi pritiski in 

odločnimi potezami. Podobno je naredila na matrici, le da se je tam še malo poigrala 

z materialom. Zaradi neučakanosti je list prehitro dvignila, in zato se matrica ni 

dokončno odtisnila. Tudi tukaj vidimo, da je pri matrici format obrnila ležeče. 
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Slika 17: Ž4(17). Risba na papir. Motiv: jaz 

 

 
Slika 18: Ž4(18). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Deklica je poleg sebe upodobila še ostale družinske člane. Zapolnila je celoten 

format papirja in tudi matrice. Vidijo se odločne poteze na obeh materialih. Na matrici 

so se podobe človeka malo izgubile. 
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Slika 19: Ž4(19). Risba na papir. Motiv: jaz 

 

 
Slika 20: Ž4(20). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Na risbi se lepo vidijo podobe ljudi, stilizirane. Le glave imajo nekaj detajlov. Prenos 

motiva na matrico ni tako zelo uspel, je pa na grafiki vidno igranje z novim 

materialom. 
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Slika 21: Ž5(21). Risba na papir. Motiv: jaz 

 
Slika 22: Ž5(22). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Tudi tukaj se vidi podoba človeka. Deklica si je vzela malo prostora na formatu in 

risala z nežnimi potezami. Na matrici se vidi poskus črk, vendar so zrcalno obrnjene. 

Spet vidimo neučakanost, saj matrice še ni odtisnila, ko je list že obrnila. 
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Slika 23: Ž5(23). Risba na papir. Motiv: jaz         Slika 24: Ž5(24). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Pri tej deklici opazimo zelo natančen prenos risbe na penasto ploščo. Ni je zamotil 

material, ampak se je zelo osredotočila na motiv, ki ji je bil zastavljen. Vidi pa se, da 

si je pri matrici vzela več prostora za motiv, saj je zapolnila format od glave do peta 

(dobesedno). 
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Slika 25: M5(25). Risba na papir. Motiv: jaz          Slika 26: M5(26). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Pri teh dveh delih, se podobno kot pri prejšnji fotografiji, vidi natančen prenos risbe 

na matrico. Spet se opazi majhna figura na papirju in večja figura na matrici. 

Natančnost detajlov na obrazu pa je enaka na risbi in grafiki. 
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Slika 27: M5(27). Risba na papir. Motiv: jaz 

 
Slika 28: M5(28). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Deček je risal na pokončno postavitev, za matrico se je pa odločil da bo ležeča. 

Figuri sta si podobni, velikost je prilagodil postavitvi papirja. Poskusil se je podpisati, 

vendar je na grafiki to videti zrcalno. 
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Slika 29: M5(29). Risba na papir. Motiv: jaz.  

 
Slika 30: M5(30). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 

 

Deček je na risbici narisal še ostale člane družine, sebe je upodobil kot največjega. 

Pri prenosu se je odločil, da bo narisal samo sebe, zato je velikost figure prilagodil 

formatu in zapolnil celoten prostor. Lep primer glavonožca. 
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Slika 31: Ž5(31). Risba na papir. Motiv: jaz. 

 
Slika 32: Ž5(32). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 

 

Deklica je poleg sebe narisala še tla, rožico in sonce. Pri prenosu se je detajl rožice 

malo stiliziral, podoba človeka in sonce pa je še vedno razvidno. 
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Slika 33: Ž5(33). Risba na papir. Motiv: jaz. 

 
Slika 34: Ž5(34). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 

 

Avtorica teh dveh del je za razliko od ostalih, na papir narisala večjo figuro kot na 

matrico. Na risbi figura trdno stoji na tleh in se dotika vseh robov formata. Medtem ko 

na matrici figura lebdi v zraku na zgornji polovici formata. Sicer je sliko sebe kar 

dobro prenesla na penasto ploščo. 
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Slika 35: M5(35). Risba na papir. Motiv: jaz. 

 
Slika 36: M5(36). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 

 

Deček je sebe upodobil s precej nežnimi potezami, v majhnem formatu. Pri prenosu 

je ugotovil lastnost drugačnega materiala in poleg sebe odtisnil še pokrovček 

flomastra. Sebe je upodobil precej podobno kot na risbi, le malo večje in brez rok. 
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Slika 37: M5(37). Risba na papir. Motiv: jaz. 

 
Slika 38: M5(38). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 

 

Ta deček je sedel zraven dečka, ki je avtor prejšnjih dveh del, zato se vidi 

ponavljajoče vzorce – odtiskovanje zamaškov flomastra. Figura na papirju je odločna, 

z močnimi potezami, vendar majhna. Na matrici je figura večja, zraven pa je še par 

drugačnih oblik. 
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Slika 39: Ž6(39). Risba na papir. Motiv: jaz. 

 
Slika 40: Ž6(40). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 

 

Ta deklica gre naslednje leto že v šolo, kar se vidi tudi pri bolj razviti risbici. Pokaže 

se že polnjenje ploskev in detajli - trepalnice na očeh in drugače izdelani lasje. Pri 

prenosu so se ti detajli izgubili. Figura je samostojna, na sredini formata, narisana z 

odločnimi potezami. 
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Slika 41: M6(41). Risba na papir. Motiv: jaz. 

 
Slika 42: M6(42). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 

 

Pri temu dečku se prav tako opazi drugačna struktura narisanih las, ostalih detajlov 

pa ni. Figura je podobna tistim pri mlajših otrocih. Pri prenosu se je še malo poigral s 

penasto ploščo in zato poskusil narisati še nekaj linij zraven figure. 
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Slika 43: Ž6(43). Risba na papir. Motiv: jaz. 

 
Slika 44: Ž6(44). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 

 

Pri najstarejši deklici se že opazi drugačno risanje, predvsem pri nogah človeka. Niso 

več le linije, temveč so že nastale oblike. Pri prenosu risbe so noge spet postale le 

črte. 
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3.2 Primerjava odtisov z grafično prešo in tiskom na roke 
 

 

Slika 45: Primerjava matric premazanih z barvo. Stirografija. Motiv: jaz 

Razliko opazimo že pri količini nanosa barve na matrico. Na zgornjih pet matric sva z 

mentorjem sama nanesla barvo, na spodnjih pet so barvo nanesli otroci sami. Zgoraj 

je bila uporabljena oljna barva za visoki tisk, nanešena s profesionalnim gumiranim 

valjem velikega premera, spodaj pa je bila uporabljena vodna barva, nanešena z 

gumiranima valjem širine 20 cm. Razlika se vidi že v sami kvaliteti barve. V vrtcu smo 

imeli na voljo vodno tiskarsko barvo, zaradi dela z majhnimi otroci. Pogoji so bili 

dokaj primerni, prostora je bilo dovolj, valjar je bil dovolj velik, da je v enem nanosu 

prekril matrico. Če zaključim, je grafična izkušnja s to tehniko možna in tudi koristna v 

preprostih pogojih z zasilnimi materiali in orodji. 
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Slika 46: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz 

 
Slika 47: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 48: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz 

 

Slika 49: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 50: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz         Slika 51: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 52: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz       Slika 53: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 54: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz 

 
Slika 55: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 56: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz 

 
Slika 57: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 58: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz 

 
Slika 59: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 60: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz 

 
Slika 61: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 62: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz 

 
Slika 63: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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Slika 64: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz     Slika 65: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz 
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3.3 Fotografije med izvajanjem raziskave v vrtcu 
 

 
Slika 66: Otroci pri risanju sebe na papir. 
 

 
Slika 67: Otroci pri ustvarjanju s svinčnikom na papir. 
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Slika 68: Otroci pri opazovanju demonstracije nove naloge – z različnimi pripomočki v penasto ploščo. 

 

 
Slika 69: Otroci pri risanju sebe v penasto ploščo. 
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Slika 70: Deklici pri ustvarjanju matrice. 

 
Slika 71: Risanje v penasto ploščo. 
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Slika 73: Nanašanje barve na matrico.                           Slika 74: Nanašanje barve na matrico. 

  

     
Slika 75: Nanašanje barve na matrico.                          Slika 76: Nanašanje barve na matrico. 
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Slika 77: Grafični odtis je narejen. 
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4. Ugotovitve 
 

Med raziskavo sem prišla do določenih ugotovitev. Na začetku pisanja magistrskega 

dela sem pri raziskavi želela doseči prenos risbe iz papirja na grafično ploščo. Tako 

naj bi primerjala, kaj se z enako risbo dogaja v različnih medijih. Ko sem primerjala 

dela otrok med seboj in tudi otroke med samim ustvarjanjem, sem ugotovila, da je 

zastavljen cilj popolnoma dosežen pri otrocih starih pet in šest let. Pri tri in štiri 

letnikih ni jasne povezave med risbo in grafiko. Matrica je spodbujala drugačne vrste 

sledi (vtiskovanje, vtiranje, grobe poteze), kot svinčnik (linearne, tanke sledi). 

Risba se je pri tri in štiri letnikih v risbi in grafiki močno razlikovala. Mehka plošča jih 

je spodbudila k drugačnemu poskušanju puščanja sledi in s tem posledično tudi k 

spremembi motiva. Bolj jih je zanimal sam material, kot prenos v likovnem smislu. 

Medtem, ko pri pet in šest letnikih risba v teh dveh medijih ni tako odstopala. Otroci 

so jasno prenesli motiv iz enega medija v drugega. Otroci te starosti že likovno 

dojemajo in lahko prenesejo risbo na matrico. Zato sem mnenja, da je za tri in štiri 

letnike to dobra izkušnja, za pet in šest letnike pa je to že likovno smiselna naloga. 

Pri tri in štiri letnih otrocih se risba iz enega medija v drugega spremeni tako likovno 

kot v razvojni stopnji. Otroci so pri tej starosti zmožni narisati zaprt krog, morda tudi 

križ. Kar se vidi na risbah tri letnih otrok. Pri prenosu na matrico se teh oblik več ne 

opazi, vidimo le dokaj nekontrolirane črte po podlagi. Pri starejših otrocih pa se glede 

na razvojno stopnjo risba niti ne spremeni. Pri risbi in njenim odtisom najdemo razlike 

v smislu izgubljenih detajlov. Vendar se to zgodi predvsem zaradi lastnosti materiala. 

Grafična plošča ni primerna za detajle in majhne podrobnosti, temveč za velike oblike 

in površine. 

Menim, da bi tako obliko grafike lahko prenesli že v predšolsko obdobje. Ustvarjanje 

ni zahtevno in lahko ga izvedemo tudi pri slabših pogojih in z manj kvalitetnimi 

materiali. Material (grafična plošča) je cenovno ugodna in dostopna vsakomur.  

Z likovnega vidika mislim, da je grafika pomembna za otrokovo napredovanje v 

ustvarjanju. Žal mi je, da se tako zelo malo odtiskuje v predšolskem obdobju. Če se 

že, pa vedno prakticirajo le odtiskovanje prstkov ali mogoče uporabijo kakšen 

pečatnik. V moji raziskavi so otroci, saj so se spoznali z novim materialom in z novo 

obliko tiskanja.  
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Zgoraj navedene grafične tehnike, ki jo lahko uporabljamo v predšolskem obdobju 

večinoma v vrtcih ne prakticirajo. Kot sem že omenila, se večina vzgojiteljic poslužuje 

le najenostavnejših tehnik (pečatniki, deli telesa). Zdi se mi, da je problematika 

uporabe grafike ta, da vzame več časa kot navadna risba ali slika in zato vzgojitelji 

drugačnih tehnik ne poskušajo. Stirografija je tehnika, ki ne vzame veliko časa, niti ne 

pušča za seboj prevelikega nereda. Matrica je narejena na enak način kot risba, 

potrebno je le optimalno določiti koliko otrok naenkrat lahko tiska, Menim da je to 

nekaj osnovnih razlogov, zakaj bi lahko bila ta grafika pogosteje uporabljena v 

predšolskem obdobju.  

Med ustvarjanjem v vrtcu sem otroke vprašala ali  jim je bilo vse skupaj všeč, glede 

na to, da so se takšno vrsto tiskanja srečali prvič. Že brez takojšnjih odgovorov se je 

na njihovih obrazih videlo da so uživali, ker so počeli nekaj novega in razburljivega. 

Povedali so mi, da se jim zdi zelo zanimivo, ker je drugačno. Med nanašanjem barve  

smo videli same nasmejane obraze. Ko pa smo vsakemu pokazali odtis njegove 

risbe, je bil odziv vedno enako navdušen: »vav!«.  

Na podlagi vsega naštetega lahko rečemo, da je tehnika stirografije izredno zanimiva 

tako za otroke kot tudi za vzgojiteljice. 
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5. Lastno grafično delo 
  

V svojih grafikah sem upodobila gibanje v športu. Natančneje, upodobila sem 

gimnastični element. Sama treniram gimnastiko in sem tudi trener. Že od mladih nog 

sem v stiku s tem športom, zato ga vključujem v svoj vsakdan. Prav zato sem tudi v 

magistrskem delu pri svoji grafiki uporabila gimnastiko. Na treningu sem fotografirala 

telovadca, ki je izvedel gimnastični element - sklonjena salta nazaj z mesta.  

Prvotna ideja je bila razdeliti element na štiri različne segmente, štiri dele elementa. 

Skupaj bi tvorili celoto. Razdelila bi jih na štiri dele zato, da lahko s statično risbo 

upodobim gibanje. Vsaka grafika zase bi prestavljala zgolj gimnastičen položaj, 

skupaj bi tvorili element.  

Začela sem s skicami na papir. Nikakor nisem prišla do želenega rezultata. Risala 

sem s svinčnikom, pa kasneje z voščenko, da so bile poteze debelejše. Vseeno 

nisem bila zadovoljna. Zato sem se odločila da bom skico naredila kar v matrico. In 

spet sem bila postavljena pred vprašanje, katero pisalo bi uporabila, da bi bilo 

najboljše. Poskusila sem s svinčniki, flomastri, škarjami, različnimi paličicami… 

Izbrala sem si enako velikost matric, torej A4. Kasneje sem te matrice doma odtisnila 

na eko papir, z vodno barvo in gumiranim valjčkom. Uporabljala sem črno tiskarsko 

barvo na vodni osnovi, zato ker je pomembna risba in ne barva. Enako sem uporabila 

tudi pri raziskavi z vrtčevskimi otroki. Pokazala sem jih mentorju, ki je grafike pohvalil 

in spodbujal, da naj še naprej ustvarjam. Spet sem se lotila skic direktno na penasto 

ploščo. Vendar sem sedaj uporabila drug pripomoček za risanje v matrico. uporabila 

sem pripomoček za nohte – kovinsko manikerko. Ugotovila sem, da mi ta pripomoček 

povsem ustreza. Lahko naredim tanke linije, močno globoke ali pa čisto plitke. Lahko 

naredim debele in grobe linije, brez da bi se pena natrgala. Tako sem izdelala še 

nekaj matric, ki sem jih kasneje tudi odtisnila. Nastalo je polno grafik z istim motivom, 

vendar z drugačno interpretacijo.  

Ker sem si izbrala enak material, kot sem ga uporabila v pedagoškem delu, to je  

mehka penasta plošča, so podobe na grafikah precej stilizirane. Sam material nam 

ne omogoča natančnega risanja, ampak bolj ploskovite poteze. Vendar tega nisem 

mogla potrditi, dokler nisem začela risati neposredno v penasto ploščo. Ko sem skice 

delala še na papir, sem risala precej natančno, s tankimi linijami in detajli. Po 
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pogovoru z mentorjem, ki mi je rekel, naj delam skice z debelejšim pisalom, sem se 

lotila izdelave skic kar v matrico. takrat sem sama sebi potrdila, da je ta material 

namenjen stiliziranim podobam. Sčasoma, ko sem skic naredila že veliko, so bile tudi 

moje poteze že zelo samozavestne. Nisem več pazila, da ne bo točno tako, kot je v 

resnici. Roka je kar tekla po podlagi, gimnastične položaje sem vedela na pamet, 

tako da je roka sama ustvarjala. Ni bilo več potrebno razmišljati, kaj že moram tukaj 

narisati. Poteze so bile podzavestne, kar se vidi tudi na fotografijah grafik, saj se 

redko kje sploh še opazi podoba človeka. Vidi se jo le, če točno veš kaj naj bi bilo 

narisano.  

Ko sem naredila več različnih grafik, sem bila lahko sproščena pri delu. Prej sem 

razmišljala, kakšen kot je med roko in telesom, kako so noge pokrčene, kakšen 

položaj ima glava… Vendar ko večkrat rišeš isti motiv, ti vse to postane podzavestno 

in se ne sekiraš kako, kaj in zakaj. Preprosto je, tako kot narišeš.  

Zato končni izdelek ni ena sama grafika, en element v štirih segmentih, ampak je 

ponavljajoč se motiv na različnih grafikah z drugačno interpretacijo. Nekje so 

odtisnjene štiri matrice, na vsaki matrici sta po dva gimnastična položaja. Nekje je na 

eni sami grafiki celoten gimnastičnih element po segmentih. Nekje sem naredila 

samo en gimnastičen položaj na eno grafiko in odtisnila štiri take na en papir. Skupaj 

tvorijo celoten element. 

 

 
Slika 78: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 
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Slika 79: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 

 

 

Slika 80: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 
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Slika 81: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 

 

 

Slika 82: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta.  
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6. Zaključek 
 

»Likovno izražanje v predšolskem obdobju je del otrokovega spoznavnega razvoja, 

je razvojno orodje, ki mu pomaga pri prodiranju v kompleksnost danosti in zakonitosti 

prostora, v katerega je bil postavljen ob rojstvu.« (Vrlič, 2001b, str. 125) 

 

Otroška risba je zelo kompleksna, zato si jo vsak posameznik razlaga po svoje. 

Večina avtorjev je enakega mišljenja glede likovnega razvoja otrok, likovni pedagogi 

spremljamo likovni razvoj skozi drugačne oči, mnogo staršev spregleda pomen risbic 

njihovih otrok. Gre za to, koliko se temu posvetiš in posledično kako to razumeš. 

Otroška risba je dober pokazatelj, kako poteka otrokov psihični razvoj. Če se otroški 

risbi vsaj malo posvetiš, vidiš, ali je otrok srečen, nesrečen, tesnoben, v strahu in 

tako naprej. Če pa se temu ne posvečaš, misliš, da otrok čečka in ne ve kaj riše. Zato 

mnogo otroških risbic konča v smeteh. Otroško likovno izražanje je vzporedno z 

otrokovim psihološkim razvojem in dobro je risbe shranjevati ter skozi leta opazovati, 

kako se otrok razvija in odrašča. 

Med pisanjem magistrskega dela sem še bolj doumela, kako zelo pomembna je 

otroška risba. Ne samo v vrtcu, pomembno je, da se otrok likovno izraža povsod 

(doma, na počitnicah, na vrtu..). Ni nujno, da za ustvarjanje uporablja le papir in 

svinčnik. Otrok bo kaj kmalu ugotovil, da lahko ustvarja tudi s kamenčki, mivko, 

rastlinami in podobno. Zelo pomembno je, da otroka pri ustvarjanju spodbujamo, da 

mu dajemo motivacijo in ga pohvalimo. Ko nam otrok pove, kaj je narisal, se s tem 

strinjajmo in mu ne govorimo, da tega na risbi ne vidimo. Saj je tam, ampak v otroški 

interpretaciji. 

Risba je prisotna na vseh likovnih področjih. Pri kiparstvu je potrebno napraviti skico, 

preden se lotimo samega dela, pri slikanju se velikokrat vidi risba na sliki, pri risanju 

je risba osnovni element, pri grafiki pa je poleg skic, risba vidna tudi v določenih 

grafičnih tehnikah. Zato je povezava med  risbo in grafiko tako zanimiva. Risba na 

papirju in risba na grafični matrici... 

Raziskava je pokazala, da je stirografija grafična tehnika, ki je več kot primerna za 

predšolske otroke. Vendar ne samo za otroke ampak  tudi za vzgojitelje. Stirografija 
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ne vzame veliko časa in ne zahteva tako veliko dela, kot ostale tehnike. Stirografija je 

zanimiva že samo zaradi lastnosti materiala. Uporabna je predvsem pri predšolskih 

otrocih, ki še spoznavajo različne trdote in oblike materialov. Tehnika je izvedljiva tudi 

brez profesionalnih pripomočkov, brez grafičnega ateljeja. Vse kar potrebujemo je 

gumiran valjček, vodotopna barva, list papirja, svinčnik in matrica. Boljši pogoji niso 

potrebni.  

Tekom raziskave sem ugotovila, da je tehnika izvedljiva pri starosti od tri do šest let. 

Izkazalo pa se je, da je naloga bolj primerna za starejšo skupino, to so otroci v 

starosti pet in šest let. 

Če posplošim, so vsi otroci zelo uživali in ustvarjali z veliko dobre volje. V primeru, da 

gledamo na ustvarjanje z likovnega vidika, pa opazimo določene specifike glede na 

starost otroka. Mlajša skupina, to so otroci stari tri in štiri leta, se je ustvarjanja 

razveselila, pa vendar motiva niso prenesli iz risbe na matrico. Na risbi so risali 

naročen motiv, sebe, vseeno so včasih malo zašli in risali kaj drugega. Ko pa smo 

zamenjali podlago z mehko penasto ploščo namesto navadnega lista papirja, se je 

začelo drugačno likovno izražanje in ustvarjanje. Mlajši so raziskovali lastnosti 

materiala in matrica je spodbujala drugačne vrste sledi. Ni bila več samo linearna 

tanka sled, ki jo pušča svinčnik. Ugotovili so, da lahko delajo razne debeline črt, 

različne stvari lahko vtirajo v ploščo ipd. Zato so motiv popolnoma opustili. Lahko 

zaključim, da je bila naloga glede na spoznavanje novega materiala in novega načina 

ustvarjanja primerna za to starost. V likovnem smislu pa naloga za to skupino ni bila 

tako zelo primerna. Risba se je pri prenosu iz enega medija v drugega precej 

spremenila, tako v likovnem kot razvojnem smislu. Prvotni motiv na matrici ni bil 

prepoznaven, opazimo sledi, ki jih na dosedanjih materialih niso mogli ustvariti. Za 

mlajšo skupino je bila ta naloga zgolj lepa izkušnja. 

Pri starejši skupini pa se že opazi likovni prenos risbe iz enega medija v drugega. 

Motiv je bil več kot prepoznaven v obeh medijih, pri mnogih celo zelo podoben. 

Nekateri so se držali naloge tako, da so poskušali na list in na matrico narisati 

povsem enako risbo. Drugi pa so v materialu še malo ustvarjali na podoben način kot 

mlajša skupina. V motivu se pojavljajo razlike na matrici, saj material ni primeren za 

detajle in natančne poteze. Zato je risba na papirju bolj natančna kot risba na matrici. 

Pogosto se izgubijo oči, ali pa podrobno narisani lasje, detajli na oblekah ipd. Pri 

nekaterih tudi opazimo, da so matrico obrnili položno, medtem ko so imeli list papirja 
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postavljen pokončno. Nekateri otroci so na listu sebe narisal na majhno, na matrici pa 

na veliko. Kakorkoli, naloga je za to starost več kot primerna. Tako v likovnem kot v 

razvojnem smislu. Pet in šest let stari otroci že likovno dojemajo in lahko 

podzavestno prenašajo motiv v različne medije.  

Vsi otroci so se pri nalogi zabavali in motivacije ni zmanjkalo. Že samo zaradi tega, 

ker sem pri razlagi naloge povedala, da bodo imeli dve nalogi. Povedala sem, da jim 

za drugo nalogo povem šele po tem, ko bodo prvo dokončali. Vsi so planili po 

svinčnikih in doživeto risali z zanimivimi opazkami. »Narisala bom še mamico in 

očija.«, »Narisala bom še sonce.«, »Tukaj smo v gozdu in v gorah.« … Komaj so 

čakali da povem, kakšna je druga naloga. Že prej sem jim omenila, da je nekaj 

takega, kar še niso počeli. Zato sem jih vse poklicala za eno mizo in jim pokazala 

penasto ploščo. Razložila sem jim, kaj vse lahko pušča sledi na matrici. Vsi so malo 

poskusili z različnimi materiali na to poskusno ploščo. Nato se je spet vsak usedel na 

svoj prostor in začeli so ustvarjati. Najprej je bila tišina, nato so se ponovno pričeli 

pogovarjati. Pri fantih se je poznalo, kdo sedi skupaj, saj so bile nekatere sledi v 

matrici enake kot pri sosedu. Pri tiskanju so vsi z nasmehom na obrazu nanašali 

barvo z valjarjem in z navdušenjem pogledali kakšen je odtis. Naloga je navdušila 

tudi vzgojiteljici ki menita, da bi lahko v bodoče tudi sami izpeljali kaj podobnega.  

Menim, da sem z raziskavo dokazala, da se v predšolskem obdobju lahko uporablja 

grafiko tudi na drugačne načine. Stirografija je zabavna in zanimiva za vse starosti. 

Ni zahtevna za vzgojitelje v smislu pripravljanja in pospravljanja, za otroke pa je 

nekaj novega in zato zanimivega, nekaj kar vzpodbuja njihovo ustvarjalnost in s tem 

pripomore k njihovemu kvalitetnejšemu razvoju. 
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7. Slikovni viri 
 
Slika 1: M3(1). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 2: M3(2). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 3: Ž3(3). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 4: Ž3(4). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 5: Ž3(5). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 6: Ž3(6). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 7: M3(7). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 8: M3(8). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz 
 
Slika 9: M4(9). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 10: M4(10). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 11: M4(11). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 12: M4(12). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 13: Ž4(13). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 14: Ž4(14). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 15: Ž4(15). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 16: Ž4(16). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 17: Ž4(17). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 18: Ž4(18). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 19: Ž4(19). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 20: Ž4(20). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 21: Ž5(21). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 22: Ž5(22). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 23: Ž5(23). Risba na papir. Motiv: jaz 
 
Slika 24: Ž5(24). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
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Slika 25: M5(25). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 26: M5(26). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 27: M5(27). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 28: M5(28). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 29: M5(29). Risba na papir. Motiv: jaz.  
 
Slika 30: M5(30). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 31: Ž5(31). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 32: Ž5(32). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 33: Ž5(33). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 34: Ž5(34). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 35: M5(35). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 36: M5(36). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 37: M5(37). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 38: M5(38). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 39: Ž6(39). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 40: Ž6(40). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 41: M6(41). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 42: M6(42). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 43: Ž6(43). Risba na papir. Motiv: jaz. 
 
Slika 44: M6(44). Grafični odtis. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 45: Primerjava matric premazanih z barvo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 46: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 47: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 48: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 49: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 50: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
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Slika 51: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 52: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 53: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 54: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 55: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 56: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 57: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 58: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 59: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 60: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 61: Tisk na roke.. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 62: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 63: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 64: Tisk na grafično prešo. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 65: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: jaz. 
 
Slika 66: Otroci pri risanju sebe na papir. 
 
Slika 67: Otroci pri ustvarjanju s svinčnikom na papir. 
 
Slika 68: Otroci pri gledanju demonstracije nove naloge – z različnimi pripomočki v 
penasto ploščo. 
 
Slika 69: Otroci pri risanju sebe v penasto ploščo. 
 
Slika 70: Deklici pri ustvarjanju matrice. 
 
Slika 71: Risanje v penasto ploščo. 
 
Slika 73: Nanašanje barve na matrico. 
 
Slika 74: Nanašanje barve na matrico. 
 
Slika 75: Nanašanje barve na matrico.    
                   
Slika 76: Nanašanje barve na matrico. 
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Slika 77: Grafični odtis je narejen. 
 
Slika 78: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 
 
Slika 79: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 
 
Slika 80: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 
 
Slika 81: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 
 
Slika 82: Tisk na roke. Stirografija. Motiv: sklonjena salta nazaj z mesta. 
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10.  Priloge 

 


