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POVZETEK 

Likovni razvoj otrok poteka skozi različne razvojne stopnje. Te so postavljene okvirno, saj jih 
otroci lahko prehajajo zelo različno. Nekateri jih prehajajo hitreje, drugi počasneje. Nekateri 
znotraj posameznih stopenj razvijejo več podstopenj, spet drugi manj. Po eni strani je torej 
likovni razvoj pri vseh otrocih zelo podoben, po drugi pa so si otroci pri tem zelo različni. Na 
različno prehajanje faz pri otroku vplivajo njegovi geni, okolje in samodejavnost. Razlike in 
podobnosti v likovnem razvoju otrok je zato še posebno zanimivo opazovati pri otrocih, ki 
izhajajo iz istega okolja in imajo podobno genetsko osnovo, torej pri bratih in sestrah, zlasti pri 
dvojčkih, trojčkih ipd. Kljub temu da je bilo na področju likovnega razvoja narejenih že veliko 
raziskav, je zaradi težkega dostopa do ustreznega vzorca malo raziskav narejenih pri enojajčnih 
ali dvojajčnih dvojčkih ali trojčkih. Prav primerjava likovnega razvoja trojčkov je bila zato 
predmet naše raziskave. V teoretičnem delu smo najprej analizirali faze otrokovega likovnega 
razvoja na temelju obstoječih raziskav in predstavili dosedanje ugotovitve raziskav likovnega 
razvoja pri enojajčnih dvojčkih. V empiričnem delu smo nato izvedli študijo primera risb trojčic 
(od 1. do 12. leta starosti), med katerimi sta dve enojajčni, tretja pa ne. Vse trojčice odraščajo 
v isti družini, v istem okolju. Enojajčni trojčici imata enake gene, medtem ko si tretja sestra z 
njima v povprečju deli 50 % genov. Risbe trojčic, ki so narisane na isto temo ob istem času, 
smo likovno analizirali in jih med seboj primerjali glede na parametre likovnega jezika in na 
osnovi tega ugotavljali podobnosti in razlike v posamezni fazi likovnega razvoja. Še posebno 
nas je zanimalo, kako se razlikuje likovna ustvarjalnost dveh trojčic, ki sta enojajčni, v odnosu 
do tretje trojčice, ki je dvojajčna. Ker imata enojajčni trojčici enake tako gene kot okolje, vsaka 
pa ima svojo lastno voljo, trojčica, ki ni enojajčna, pa ima v primerjavi z njima deloma druge 
gene in enako okolje ter svojo lastno voljo, smo na podlagi obstoječih raziskav in literature 
ugotavljali, ali, in do katere mere, je mogoče razlike in podobnosti v likovnem razvoju trojčic 
pripisati genom, okolju in samodejavnosti. 

 

Ključne besede: otroška risba, likovni razvoj, trojčki, geni, okolje, samodejavnost 
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ABSTRACT 

The artistic development of children goes through different developmental stages. The age 
when each stage appears is set roughly, as children pass through them differently - some faster 
than the others. Furthermore, some children develop more substages within each stage, while 
some of them do not. This means that the artistic development occurs in a similar manner in all 
children, but each child experiences it differently. Children’s genes, environment and one’s 
own activity influence how each child passes through stages. Therefore, it is interesting to 
observe the differences and similarities of the artistic development of children who come from 
the same environment and those who share a similar genetic basis, like siblings and especially 
twins, triplets, etc. Even though there are many researches concerning the field of artistic 
development, not many researches were published that deal with identical and fraternal twins 
or triplets, because there lacks a sufficient sample. Therefore, a comparison of the artistic 
development of triplets was the main topic of this dissertation. In theoretical part the stages of 
children’s artistic development were analysed based on the existing studies. Then, previous 
findings of the researches of the artistic development in identical twins were presented. The 
empirical part focused on a case study of triplets (aged from 1 to 12 years). Two of them are 
identical, one fraternal. All triplets are from the same family and live in the same environment. 
The identical twins have the same genes, while the third sister shares approximately 50% of the 
same genes. The drawings by them, which have the same theme and were drawn at the same 
time, were artistically analysed and compared according to the parameters of visual language. 
Based on that the similarities and differences were determined according to each stage of artistic 
development. We were especially curious how the identical triplets’ artistic creativity differs in 
relation to the fraternal triplet’s creativity. The identical twins have the same genes and the 
same environment, but also each their own will, while the fraternal triplet has partly different 
genes, shares the same environment as they do, but her own will. According to the existing 
research and literature, a study was made on how differences and similarities in the artistic 
development of triplets can be contributed to genes, environment, and one’s own activity. 

 

Keywords: children’s drawing, artistic development, triplets, genes, environment, one’s own 
activity 
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1. UVOD 
Likovni razvoj otrok poteka skozi različne razvojne stopnje. Te so postavljene okvirno, saj jih 
lahko otroci prehajajo zelo različno. Nekateri jih prehajajo hitreje, drugi počasneje. Nekateri 
znotraj posameznih stopenj razvijejo več podstopenj, spet drugi manj. Po eni strani je likovni 
razvoj pri vseh otrocih zelo podoben, po drugi pa so si otroci pri tem zelo različni. Razlike in 
podobnosti v likovnem razvoju otrok je zlasti zanimivo opazovati pri otrocih, ki izhajajo iz 
istega okolja in imajo podobno genetsko osnovo, torej pri bratih in sestrah, zlasti pri dvojčkih, 
trojčkih ipd. Kljub temu da je bilo na področju likovnega razvoja narejenih že veliko raziskav, 
je zaradi težkega dostopa do ustreznega vzorca narejenih malo raziskav pri enojajčnih ali 
dvojajčnih dvojčkih ali trojčkih. Prav primerjava likovnega razvoja trojčkov je zato predmet te 
raziskave. V magistrskem delu smo se natančneje poglobili v razvoj risb trojčic, pri čemer sta 
dve trojčici enojajčni in imata enake gene, dvojajčna sestra pa si z njima v povprečju deli 50 % 
genov. Med seboj smo primerjali njihove risbe od 1. do 12. leta starosti, ki so jih ustvarjale ob 
istem času in na isto temo. Enojajčni trojčici imata enake gene in skupno okolje. Medtem ko si 
dvojajčna trojčica s sestrama deli isto okolje in ima deloma druge gene, imajo vse tri svojo 
lastno voljo. Na podlagi obstoječih raziskav smo tako ugotavljali, katere lastnosti v razvoju 
trojčic lahko pripišemo genom, okolju in samodejavnosti. 
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2. TEORETIČNI DEL 
2.1 TROJČKI 
Trojčki, dvojčki, četvorčki, petorčki in nosečnosti z visokim številom plodov spadajo v skupino 
večplodne nosečnosti. To je nosečnost, ko je v maternici ali zunaj nje več kot en plod (Pajntar 
in Novak-Antolič, 2004). Trojčke nato naprej delimo glede na nastanek. Če trojčki nastanejo iz 
enega oplojenega jajčeca, ki se nato deli na tri identične dele, se trojčki imenujejo identični 
trojčki. Le-ti so izjemno redki, saj se rodijo enkrat na 76.000 rojstev. Če trojčki nastanejo iz 
treh jajčec, ki so ločeno oplojena, trojčke imenujemo neidentični ali bratski trojčki. Pri tretji in 
zadnji možnosti sta ločeno oplojeni dve jajčeci, eno od teh pa se nato deli naprej. Tako nastaneta 
dva identična trojčka in en neidentičen. Take trojčke imenujemo mešani trojčki in so izmed 
vseh vrst trojčkov najpogostejši. Med njimi se pojavita oba odnosa, tako identičnih in 
neidentičnih dvojčkov (Three, Four or More…, 2015). Identični dvojčki si med seboj delijo 
enak genski zapis, medtem ko imata neidentična dvojčka v povprečju 50-odstotno ujemanje v 
zaporedju DNK. Za znanstvenike so dvojčki izredno pomembni, saj jim pomagajo pri 
ugotavljanju, katere lastnosti imajo najverjetneje gensko ozadje in na katere bolj vpliva okolje. 
Ugotovili so, da so inteligentnost, ustvarjalnost in genialnost ter temperament med tremi 
vedenjskimi lastnostmi, ki so v največji meri gensko pogojene (Majce, 2013).  

Trojčice, katerih risbe bomo analizirali v tem magistrskem delu, so mešane trojčice. Trojčici 
B1 in B2 sta identični trojčici, trojčica A pa je v razmerju do svojih sester neidentična trojčica. 
Vse trojčice si delijo isto okolje, medtem ko imata prvi dve enake gene, pa imata v odnosu do 
tretje trojčice v povprečju 50 % ujemanje v zaporedju DNK.  
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2.2 RAZVOJ RISBE 
Zanimanje za otroško risbo se je najprej pojavilo leta 1857, ko je temo otroške risbe prvič 
obravnaval Ruskin v svoji knjigi Elements of Drawing. Risba otrok pa je leta 1885 močno 
pritegnila tudi slikarja Franca Cizeka, ki je nato Dunajsko izobraževalno ustanovo zaprosil za 
postavitev otroške likovne šole, vendar so njegov predlog zavrnili. To je bilo obdobje 
navduševanja umetnikov nad primitivno umetnostjo, ki je vključevala tudi umetnost otrok. 
Cizek je leta 1897 dobil dovoljenje za začetek prvega likovnega pouka, ki je bil tako uspešen, 
da mu je država dovolila vključitev pouka v institucionalni program Kunstgewerbeschule. V 40 
letih je njegov pouk obiskalo več tisoč otrok med 2. in 14. letom, pritegnilo pa je tudi zanimanje 
številnih umetnikov in pedagogov s celega sveta. Risba otrok pa ni pritegnila le umetnikov in 
pedagogov, temveč tudi strokovnjake drugih področij. Poleg umetniškega in pedagoškega se je 
razvil tudi psihoanalitični, psihopataloški, projektivni, semiotski, perceptivno-formalni, 
gensko-razvojni, antropološki, psihometrični in motorični pristop (Machón, 2013).  

Različni avtorji tako otroško risbo vidijo in analizirajo z različnih vidikov, nam pa omogočajo 
širok vpogled v njeno razumevanje. 

2.2.1 ČAČKA 
2.2.1.1 RAZVOJ RISBE MED 1. IN 3. LETOM STAROSTI 

Čečkanje je razvojna stopnja v obdobju od 1. do 3. leta starosti. Začetek likovnega izražanja se 
začne, ko otrok ugotovi, da nekateri predmeti za seboj puščajo sled (Duh in Vrlič, 2003). Risbe 
v tem obdobju ne predstavljajo predmetov, oseb ali pojmov in v njih ni mogoče najti smisla 
(Pečjak, 2006). 

Matthews (2003) za risbo čačke definira tri pomembne načine gibanja roke. Prvi je vertikalni 
lok, pri katerem gre za močan gib roke navzdol, pri čemer otrok pisalo trdo trči ob predmet. 
Rezultat tega gibanja so pike in vejice. Naslednji je horizontalni lok, pri katerem gre za krožni 
gib po horizontalni površini. Tretja dejavnost je porini-povleci ali gib roke naprej in nazaj. Pri 
tem otrok drži pisalo, ki ga porine naprej od sebe, nato pa ponovno povleče nazaj k sebi.  

R. Kellogg (1970) čačko razdeli na 20 osnovnih čačk (slika 1), ki so kombinacije gibov roke 
naprej in nazaj, krožnih gibov in gibov po vertikalnem loku (pike in vejice).  
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Slika 1: 20 osnovnih vrst čačk po R. Kellogg 

Zelo podrobno obdobje čačke predstavi avtor Machón (2013), ki obdobje čačke razdeli na štiri 
podpoglavja. Za analizo risb trojčic je podroben opis zelo pomemben, zato bomo faze 
podrobneje predstavili.  

Predhodna, začetna faza: predčačka (11 mesecev–1 leta in 4 mesecev) 

Predčačka se pojavi pri starosti 11 mesecev, ko želi otrok posnemati odraslega ali drugega 
starejšega člana družine. Pri tem prime svinčnik ali kateri koli drug predmet, ki pušča sled, in 
ga vleče po površini (po tleh, papirju itn.). Teh sledi otrok ne zazna, če pa jih zazna, jih ne zazna 
kot posledico svoje lastne aktivnosti. Veselje mu predstavljata možnost posnemanja in gibalna 
aktivnost. Grafični rezultat te faze so vbodi (pike in vejice), gibi naprej in nazaj, ki so na splošno 
agresivni, zaobljeni in razpršeni po celotni površini. Črte presegajo robove papirja in so 
posledica impulzivnih gest. Gibi so nesimetrični, sunkoviti in spremenljivi (Machón, 2013). 

Faza nenadzorovane čačke (1 leta in 5 mesecev–1 leta in 8 mesecev ) 

Čačka v pravem pomenu besede se začne, ko otrok odkrije povezavo med svojim dejanjem in 
sledjo, ki jo pušča na površini (Machón, 2013). Otrok uživa v gibalni aktivnosti, dodaten užitek 
pa mu prinaša vidna sled, ki jo ustvari sam z zavzetim premikanjem roke naprej in nazaj 
(Arnheim, 1974). Njegove nezrele gibalne sposobnosti mu še ne omogočajo nadzora njegovega 
gibanja, zato je le-to sunkovito in nestalno. V tem obdobju otrok še vedno nima občutka o 
grafičnem prostoru, zato njegovi gibi potekajo vse preko robov papirja. Za to obdobje sta 
značilni dve vrsti čačk, in sicer čačka giba roke naprej in nazaj in čačka razbijanja (Machón, 
2013). 
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Čačka giba roke naprej in nazaj: prvi stabilni zapis otrokove grafične ekspresije 

Okrog 1 leta in 6 mesecev se nerodni in sunkoviti gibi spremenijo v stalnejše, nepretrgane gibe 
podlakti, z gibanjem v komolcu, ki povzroči zaobljene gibe naprej in nazaj. Skozi te prve gibe 
začne otrok obvladovati in usklajevati zgornje gibe rok. Roka in podlakt, ki sta bili prej vodeni 
iz ramenskega sklepa, izgubita svojo togost z gibljivostjo komolčnega sklepa. Zapestje je še 
vedno togo, otrok pa pisalo drži s stiskajočo pestjo. Ostre konice pri gibih roke naprej in nazaj 
začnejo postajati vse bolj zaokrožene, ko komolčni sklep začne postajati vse dejavnejši in izgubi 
svojo togost (Machón, 2013). 

Čačka razbijanja: pike in vejice 

Poleg čačke, ki je posledica gibov roke naprej in nazaj, se v tem obdobju pojavijo tudi črte v 
obliki vejic, ki nastanejo v smeri od zgoraj navzdol proti telesu otroka in so rahlo ukrivljene. 
Podobne krajše črte so videti kakor pike (Machón, 2013). 

Faza usklajene čačke (1 leta in 9 mesecev–2 let in 7 mesecev) 

V tej fazi se pri gibih pojavijo povezanost, fluidnost in ritmičnost, ki so v nasprotju s trdoto in 
togostjo prejšnje faze. Pojavijo se do zdaj še nevidene ciklične krožne oblike, ki so za to fazo 
tudi najznačilnejše. Nastanejo pri upogibanju in raztegovanju toge oblike gibov rok naprej in 
nazaj. Pozneje te gibe nadomesti gibljivost zapestja. Otroci v tej fazi še ne morejo in nimajo 
namena predstavljatiničesar iz okolja. Otrok še ni ugotovil nobene povezave med risbo in 
objekti in tako ne čuti potrebe po poimenovanju svojih čačk pred nastankom in po njem. Ob 
vprašanju otroka o tem, kaj je narisal, ga v veliki meri zmedemo, sam pa se počuti prisiljenega, 
da si izmisli ime ali razlago, ki nima nobene povezave z otrokovo motivacijo in nameni za 
nastanek risbe. Kljub temu da otroci svojih čačk ne poimenujejo, jih lahko včasih samo gibanje 
ali zvok pri nastajanju čačke spomni na premikanje oseb, objektov ali naravnih elementov, ki 
pripadajo realnemu svetu. Tako lahko glasovi pri risanju otroka spominjajo na zvok dežnih 
kapelj in ob risanju pravi, da dežuje, kljub temu da otrok v tej fazi nima namena vizualno 
prikazovatidežja. V tej fazi oko še vedno sledi smeri roke in čačka se konča, ko se gibi roke 
končajo. V tej fazi se že začne razvijati predstava o grafičnem prostoru. Otrok začne upoštevati 
robove papirja in se počuti vznemirjenega, če mu risba uide čez njegove meje. Pri krožnih gibih 
pa se pojavi notranji prostor, ki je ločen od zunanjega. Za to fazo je značilnih 18 vrst čačk, ki 
so kombinacija treh naravnih gibov rok, in sicer giba roke naprej in nazaj, krožnega gibanja in 
giba roke navzgor in navzdol (Machón, 2013). 

Robata čačka naprej in nazaj 

Polkrožni gibi podlakti ustvarjajo lokasto obliko z ostrimi robovi. Ta vrsta čačke je 
najzgodnejša, najpogostejša in najvztrajnejša oblika čačke. Njena največja pogostost pojavnosti 
je v obdobju od 1 leta in 6 mesecev do 2 let in 2 mesecev (Machón, 2013). 

Zaobljena čačka naprej in nazaj 

Pojavi se pozneje in je manj pogosta. Od prejšnje se razlikuje po rahlo zaobljenih robovih 
(Machón, 2013). 

Ovalna čačka naprej in nazaj 

Ko ostri robovi izginejo in čačka delno izgubi svojo krivino, zavzame mandljevo ali fižolovo 
obliko. Pojavi se pozneje kot prvi dve obliki (Machón, 2013). 
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Razširjena čačka naprej in nazaj 

Je čačka, ki se širi po papirju z nedvomno prostorsko usmerjenostjo. Z njeno težnjo po širjenju 
želi zavzeti in zapolniti površino, z gibanjem proti robovom papirja raziskuje širino in meje 
grafičnega prostora. Ta vrsta čačke se v največji meri pojavi v obdobju od 2 let in 6 mesecev 
do 2 let in 8 mesecev in je pogostejša pri risbi dečkov (Machón, 2013). 

Usmerjena čačka naprej in nazaj 

Tudi ta čačka je prostorska in zavzema različne smeri na papirju. Čez format se razprostira v 
krajših in bolj odprtih gibih roke naprej in nazaj. Čačka je vzdolžna in je na pogled podobna 
zobem žage, imamo jo za predhodnico cikcak gibov. Je najbolj razvita in zadnja vrsta gibov 
roke naprej in nazaj. V največji meri se pojavi v obdobju od 3 let do 3 let in 2 mesecev. Tako 
kakor prejšnja čačka je tudi ta pogostejša pri dečkih (Machón, 2013). 

Majhne lise 

Majhne, prodorne lise so vrsta čačke gibov roke naprej in nazaj. Nastanejo z majhnimi gibi 
nadlakti ali zapestja. So prostorski indikatorji, ki označujejo notranjost ali zaprtost oblik, ko te 
začnejo predstavljati osebe ali objekte. Oblike so ustvarjene z močnim pritiskom in imajo 
določeno čustveno povezavo. Sama struktura določa določeno vrsto agresivnosti in včasih jo 
otroci uporabijo za izraz občutkov odpora in zavrnitve ali pa za prekritje pomembnih čustvenih 
gibov. Prvič se pojavijo v obdobju od 2 let in so značilnejši za risbo deklic. Ta vrsta čačke se v 
risbah pojavlja vse do 5. leta starosti (Machón, 2013). 

Vzdolžni gibi 

Vzdolžni gibi so rezultat večje motorične spretnosti, upočasnitve in začetka nadzora impulzov 
(Machon, 2013). Kljub temu da je ravna črta vizualno najpreprostejša, predstavlja roki, ki jo 
mora narisati, kar nekaj napora (Armheim, 1974). Največjo pojavnost beležimo v obdobju od 
2 let do 2 let in 2 mesecev (Machón, 2013). 

Lomljeni gibi 

Lomljeni gibi so le del gibov roke naprej in nazaj. Tako kakor gibi v obliki loka so tudi ti gibi 
še vedno impulzivni (Machón, 2013). 

Pike in vejice 

Ta vrsta risbe ni več povezana z agresivnimi sunki, temveč gre z roko v roki z veselim 
razpoloženjem ter prijetno in sproščujočo igro. Vzpostavi se nova gibalna izkušnja v nasprotju 
s prejšnjimi horizontalnimi gibi. Pride do vertikalnih in navzdol usmerjenih gibov. Zaradi nove 
narave gibov se pojavijo tudi glasovi, ki pri otroku vzbujajo občutek ritma. Prav tako se tudi pri 
vejicah pojavi zvok, ki pa je zaradi gibanja zadušen. Največjo pojavnost pik in vejic v risbi 
beležimo približno pri starosti 2 let in 6 mesecev (Machón, 2013). 

Koncentrični krog 

Prostrana krožna čačka s prekrivajočimi se gibi zavzame določeno območje na papirju. Čačke 
se med seboj pogosto prekrivajo in so različnih barv. V največji meri se ta vrsta čačke pojavi v 
obdobju od 2 let do 2 let in 2 mesecev (Machón, 2013). 

Razširjeni krogi 

Z željo pa zapolnitvi risalne površine se krogi raztegnejo. V največji meri se tovrstna čačka 
pojavi v obdobju od 2 let in 6 mesecev in 2 let in 8 mesecev (Machón, 2013). 
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Usmerjeni krogi  

Z željo po raziskovanju smeri v grafičnem prostoru se ustvari ritmični vzorec vijačnice, hitrost 
izvajanja se zmanjšuje, s tem pa se poveča nadzor nad gibanjem. Je manj pogosta oblika kakor 
oblika razširjenih krogov in se v največji meri pojavi v obdobju od 2 let do 2 let in 2 mesecev 
(Machón, 2013). 

Krožni gibi z notranjim krogom 

Ta krožna oblika zamejuje in ločuje notranji in zunanji prostor. Je med manj pogostimi in se v 
največji meri pojavi v obdobju od 3 let do 3 let in 3 mesecev (Machón, 2013). 

Kratki krogi 

Ko otrok pridobiva nadzor nad impulzi, postanejo krožni gibi krajši in manj obsežni. Krožni 
gibi pa dajejo občutek prostorskih enot (Machón, 2013). 

Krožni gib 

Začetek krožnega giba v grafičnem razvoju je mogoč, ko otrok uspešno preide tri faze, in sicer 
nadzor impulzov, nevro-motorični razvoj in nenehno prevlado vizualne funkcije nad akcijo. 
Prvi krožni gibi se pojavijo pri starosti 2 let in 2 mesecev in dosežejo svojo največjo pojavnost 
v obdobju od 2 let in 5 mesecev do 2 let in 8 mesecev ter ne izginejo do 4. leta (Machón, 2013). 

Zanka 

Je ena pogostih oblik čačke v tem obdobju. Je zelo hitrega nastanka, kratek, enkraten gib. 
Včasih ga lahko zamenjamo s krožnim gibom, ki pa je za razliko od zanke veliko bolj 
nadzorovan in ni tako impulziven (Machón, 2013). 

Gibi v obliki loka 

Gibi izvirajo iz delov krožnih gibov. Podobni so zamahom, le da so narejeni z večjim 
motoričnim nadzorom (Machón, 2013). 

Potujoča linija 

Je nenavadna vrsta gibov, ki je v risbi precej pogosta. Zanjo je značilno, da se svobodno in 
igrivo premika po papirju, otroku zadovoljstvo prinaša njegov nadzor gibov roke. Roka sledi 
poti pogledov, ki tavajo po praznem prostoru. Prvič se ti gibi pojavijo v starosti okrog 2 let in 
se končajo okrog 3 let in 5 mesecev (Machón, 2013). 

Vse vrste čačk tega obdobja so lepo prikazane v spodnji preglednici (slika 2), kjer je tudi 
pojasnjen odstotek njihovega pojavljanja v obdobju.  
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Slika 2: Grafični prikaz obdobja usklajene čačke po Machónu 

Faza nadzorovane čačke (2 let in 7 mesecev–3 let in 3 mesecev) 

Faza nadzorovane čačke se prične, ko je otrok sposoben umiriti ritem svoje roke, po želji 
dvigniti risalo od papirja, namerno spremeniti smer gibanja in obvladovati hitrost. Ta tako 
postane vse počasnejša in nadzorovana. Pritisk postane vse fleksibilnejši in prilagodljivejši, 
otrok je sposoben delati gibe po svoji lastni volji in jih usmerjati v želeno smer. Pozornost se 
usmeri na obliko gibov, ki postanejo ločene enote z lastno identiteto. Faza nadzorovane čačke 
je obdobje prehoda iz obdobja brez oblik v obdobje oblik. Otroci odkrijejo oblike, ki zahtevajo 
svojo lastno identiteto in avtonomijo in ki so navdane z ekspresivnostjo in pomenom (Machón, 
2013). Ko nastane prva oblika, ki ji otrok pripisuje določen pomen, ta preide iz faze čečkanja v 
novo stopnjo likovnega izražanja, v t. i. stopnjo simbolov ali shem (Zupančič, 2001). Shematska 
stopnja risanja traja vse do 9. leta starosti in se deli na dve stopnji. Od približno 3. do 7. leta 
starosti nastopi predshematska stopnja, od 7. do 9. leta starosti pa shematska stopnja risanja 
(Umek in Zupančič, 2013). 

Vse od 11 mesecev naprej ramenski sklep počasi predaja funkcijo komolčnemu sklepu, ta pa 
nato zapestnemu, ki prevzame vodilno vlogo pri izvedbi določenih gibov prejšnje faze. V tej 
fazi zapestje postane manj pomembno, saj pride v ospredje gibanje palca in kazalca, ki držita 
svinčnik in omogočata otroku izboljšanje njegovih finomotoričnih sposobnosti. Otroku nov 
prijem risala omogoča natančnejšo spremembo smeri giba, izbiro začetne in končne točke, 
dodajanje gibov prejšnji obliki in zapiranje oblik (Machón, 2013). 

V fazi nadzorovane čačke se pojavijo nove vrste čačk, čeprav čačke iz prejšnje faze ne izginejo 
popolnoma. Večina čačk je enaka čačkam iz prejšnje faze, le da so te izvršene s pomočjo boljših 
motoričnih sposobnosti. Tovrstne čačke so čačke nepopolnih krogov in ovalov, gibi v obliki 
vijačnice, potujoča linija, pike in vejice, majhne lise in pike ter vzdolžni gibi. Pri vzdolžnih 
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gibih se v tej fazi zgodi, da potekajo ob robovih papirja in tako tvorijo okvir. Poleg vseh zgoraj 
naštetih pa se pojavijo še štirje novi gibi (Machón, 2013). 

Pentlje 

Zanke iz prejšnje faze se nadaljujejo in postanejo kompleksnejše. Nasprotno obrnjeni zanki se 
združita in nastane pentlja (Machón, 2013). 

Spirala 

Je ena od najoriginalnejših oblik te faze. Za njen nastanek je potreben velik nadzor krožnih 
gibov roke, pri čemer so si nastale črte vzporedne in se ne prekrivajo. Največja pojavnost spiral 
je pri starosti 2 let in 11 mesecev (Machón, 2013). 

Cikcak oblike in valovi 

Te oblike zahtevajo specifične motorične sposobnosti in predstavljajo korak naprej od 
usmerjenih čačk naprej in nazaj in usmerjenih krogov. Najpogostejši tip cikcak gibov se v 
največji meri pojavi v starosti 2 let in 11 mesecev (Machón, 2013). 

Zamahi 

Podobni so velikim dolgim vejicam v obliki loka. Njihova najbolj prepoznavna lastnost je 
ritmična igra akcije, poudarjena z zvokom, ritmom in občutkom za grafično in časovno 
enotnost. V večini se zamahi pojavijo v skupinah, v največji meri pa se pojavijo v obdobju od 
2 let in 9 mesecev do 2 let in 11 mesecev (Machón, 2013). 

Vse oblike čačk so predstavljene v spodnji preglednici (slika 3) z njihovim obdobjem največje 
pojavnosti. 

 

Slika 3: Grafični prikaz obdobja nadzorovane čačke po Machónu 
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V tej fazi se pojavi zaprtje gibov, katerih posledica je pojav notranjega in zunanjega prostora. 
Ta otrokom ponudi nove pojme, kot so omejitev, zajezitev in vključitev, ki se pojavi ob koncu 
nove faze in je ena najpogostejših in najznačilnejših oblik naslednje faze. Ideja o notranjem 
prostoru je ena od prvih prostorskih konceptov, ki jih odkrijejo otroci, in je posledica zaprtja 
oblik. Koncept je razumljen v smislu izvajanja akcije, ki vključuje označevanje prostora z 
določeno čačko. To so lahko pike, vejice in majhne lise, ki smo jih že označili za indikatorje 
prostora. V največji meri se pojavi v starosti od 2 let in 11 mesecev do 3 let in 6 mesecev. V 
tem obdobju največjo pozornost prevzame identiteta gibov in prostor, medtem ko je barva 
drugotnega pomena (Machón, 2013). 

2.2.1.2 RAZVOJ RISBE MED 3. IN 4. LETOM STAROSTI 

Razvoj risbe med 3. in 4. letom starosti lahko razdelimo na dve fazi, in sicer na fazo enot in 
fazo operacij in kombinacij. V tem obdobju je čačka še vedno prisotna, vendar veliko manj 
pogosta. Pogosto je združena z oblikami novega obdobja (Machón, 2013). 

Obdobje enot (3 let in 3 mesecev–3 let in 9 mesecev) 

Otrok prične z izdelavo majhnega števila bolj ali manj geometričnih oblik, katerih zbirka se 
nato postopoma povečuje skozi celotno obdobje. Otrok kaže veliko predanost izpopolnjevanju, 
učenju in avtomatiziranju oblik skozi neutrudno ponavljanje. Imena, ki jih otrok daje oblikam, 
so povezana z njihovimi oblikovnimi značilnostmi. Njihovo poimenovanje nam sporoča o 
njegovem prvem odkritju podobnosti med obliko risbe in imenom objekta, ki ima iste osnovne 
oblikovne značilnosti. Na začetku sta to le dve oblikovni enoti, in sicer zaprta krožna oblika in 
črta. Ti dve obliki sta najprimarnejši simbol koncepta enotnosti in individualnosti. Repertoar 
dveh osnovnih oblik se skozi celotno obdobje povečuje, pri katerem nastajajo nove oblike in 
liki, nekateri odprti, drugi zaprti (Machón, 2013). 

Osnovne zaprte oblike tega obdobja so krog in oval, kvadrat in pravokotnik, zaprta nesimetrična 
zaobljena oblika, zaobljena nesimetrična oblika ravnih črt, trikotnik in polkrog (Machón, 2013). 

Osnovne odprte oblike tega obdobja so cikcak in valovite linije, vijačnica (cycloids), kot, križ 
in diagonalni križ, pentlja in lok (Machón, 2013). 

Njihovo največje število pojavnosti lahko razberemo iz spodnje razpredelnice (slika 4). 
Nekatere oblike, kot so kvadrat, pravokotnik, trikotnik, križ in ostale oblike te vrste, so že 
kombinacije, zato je njihova najvišja pojavnost v obdobju operacij in kombinacij (Machón, 
2013). 
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Slika 4: Grafični prikaz obdobja enot po Machónu 

Obdobje operacij in kombinacij (3 let in 6 mesecev–4 let in 3 mesecev) 

V tem obdobju začnejo otroci operirati z novimi oblikami, jih med seboj kombinirati in s tem 
povečevati raznovrstnost in zapletenost oblik z novimi strukturami in oblikami. Ti eksperimenti 
otrokom omogočajo odkrivanje določenih zakonov s področij matematike, računstva in 
geometrije. Razvije se jim predstava o položaju (znotraj-zunaj), o številu (eden-več), 
sorazmernosti (več-manj), velikosti (veliko-majhno), razdalji (blizu-daleč) itn. in prispeva k 
otrokovemu intelektualnemu in kognitivnemu razvoju (Machón, 2013). 

Vse možne nastale kombinacije oblik lahko razvrstimo v pet večjih skupin.  

Obrobljanje (obkrožanje) 

Sestavljeno je iz enega ali več gibov, ki obkroži prej nastalo risbo, ki je razpršena po grafičnem 
prostoru in jo tako združi skupaj. Obkrožanje se v največji meri pojavi v obdobju od 3 let do 3 
let in 5 mesecev. To dejanje, ki trenutno vsebuje velike krožne gibe, se v risbi ohrani dolgo 
časa, pozneje pa preide v obrobljanje s kvadratnimi in pravokotnimi linijami (Machón, 2013). 

Ustvarjanje karakterizacije notranjemu prostoru 

Ustvarjanje in razlikovanje notranjega in zunanjega prostora se je pojavilo že v obdobju 
nadzorovane čačke, kjer je otrok notranji prostor zaznamoval s pikami, vejicami in manjšimi 
lisami, da bi razlikoval med notranjim in zunanjim prostorom. V tem obdobju pa se poleg 
prvega pojavi še drugi način, ki izvira iz grafično-simbolnega procesa, s čimer zaprte oblike 
postanejo predstavnice objekta. Otrok oblike zapolni ali prekrije z gibi, ki simbolično 
predstavljajo lastnosti in značilnosti tega objekta (Machón, 2013). 
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Dodajanje in kombiniranje enot 

V to skupino spadajo vse operacije, pri katerih so kombinirane različne oblike, tako odprtega 
kot zaprtega tipa (Machón, 2013). 

Kombinacije zaprtih enot 

Zaprte oblike, kot so krogi, ovali, kvadrati, pravokotniki in druge nepravilne oblike, so pogosto 
narisane z manjšimi oblikami znotraj njih, s katerimi ustvarjajo enak efekt kot pri obkrožanju. 
Večje oblike tako postanejo zabojniki za manjše. Te oblike otroke spominjajo na objekte in 
osebe s podobnimi značilnostmi in strukturo. Take oblike otroci poimenujejo različno: gnezdo 
z jajci, žakelj krompirja, košara z jabolki itn. Oblike kombinacij zaprtih enot močno spominjajo 
tudi na mikroskopski pogled živalskega kraljestva (Machón, 2013). 

Mešane kombinacije odprtih in zaprtih enot 

Kombinacije odprtih in zaprtih oblik dajo možnost velikemu številu novih raznovrstnih oblik. 
Med njimi je najpogostejši vzorec sončnega izbruha, ki je sestavljen iz zaprtega kroga, iz 
katerega izhajajo črte. V največji meri se pojavi v obdobju od 4 let do 4 let in 2 mesecev. Manj 
pogosta je različica s kvadratom ali pravokotnikom. Otroke ekspresivnost, dinamičnost, 
vitalnost in organskost oblik spomni na živa bitja in jih glede na njihovo obliko poimenujejo 
kot ljudi ali živali (Machón, 2013). 

Mešane kombinacije skozi vključitev in dodajanje 

Dodajanje oblik v kroge iz prejšnje mešane kombinacije odprtih in zaprtih oblik privede do 
oblik, ki spominjajo na živali in ljudi. Otroci jih poimenujejo tako: fant, pajek, rak itn. Te oblike 
otroci pogosto ustvarijo, da bi jih prikazali. Najpogostejša oblika od vseh je glavonožec, ki je 
prvi prikaz človeške figure (Machón, 2013). 

Kombinacije odprtih enot 

Odprte oblike so v največji meri kombinirane vzporedno in sekajoče, vključujoč križanje pod 
pravim kotom. Ko so linije postavljene pravokotno in vzporedno, nastane kvadrat, pravokotnik 
in križ, ki smo jih že videli pod obdobjem enot. Združevanje teh oblik privede do serije novih 
oblik, kot sta oblika lestve in mreže. Otroci te oblike pogosto poimenujejo kot letalo, TV-
antena, lestev, balkon, postelja itn. Diagonale se prvič pojavijo šele na koncu tega obdobja, kar 
pojasni pozen pojav trikotnika, ki je najpogostejši v starosti 4 let (Machón, 2013). 

Rast zaprtih struktur 

Oblike, ki so pogosto imenovane kot škatle, omare in stavbe, hitro postanejo strategija za prikaz 
vlakov, šol, bolnic in vseh vrst gradnje, ki so sestavljene iz velikega števila sob in stanovanj, 
prikazanih z zračne perspektive (Machón, 2013). 

Delitev notranjega prostora 

Včasih je zaprti prostor oblik prekrižan z ravnimi črtami, ki razdelijo prostor v oddelke ali 
mrežo, ko se linije sekajo pravokotno (Machón, 2013). 

Ustanovitev notranje prostorskih odnosov 

Oblike se tukaj v nasprotju s prejšnjimi fazami med seboj ne dotikajo in ostanejo ločene, kljub 
temu pa zaradi svoje bližine tvorijo celoto (Machón, 2013). 

Oblike in njihovo obdobje največje pojavnosti so lepo predstavljeni v spodnji preglednici (slika 
5).  
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Slika 5: Grafični prikaz obdobja operacij in kombinacij po Machónu 

 

2.2.2 RISANJE ČLOVEŠKE FIGURE 
Po 4. letu starosti je večina otrok že v fazi simbolnega risanja, ki je značilno za obdobje med 3. 
in 9. letom starosti. Ta stopnja zajema predshematski načina risanja, ki traja od 3. do 7. leta 
starosti, in shematsko stopnjo, ki traja od 7. do 9. leta starosti (Lowenfeld in Brittain, 1964). V 
predshematskem obdobju otroci težijo k temu, da v risbi izrazijo le tisto, kar se jim na figuri ali 
objektu zdi zanimivo (Karlavaris in Berce-Golob, 1991). V risbi neprestano iščejo koncepte in 
simbole za predstavitev določenega objekta, zato je to obdobje eno najzanimivejših in 
fleksibilnejših obdobij otroške risbe. Da je otrok v razvoju risbe v fazi predshematske stopnje, 
lahko prepoznamo po tem, da deli risbe izgubijo svoj pomen, ko jih ločimo od celote. Če v 
predshematski stopnji otrok z različnimi oblikami predstavlja isti predmet, pa v shematski 
stopnji po številnih poskusih za vsak predmet razvije določeno shemo. To shemo nato ponavlja 
toliko časa, dokler ga določena izkušnja ne pripelje do spremembe sheme. Sheme se od otroka 
do otroka močno razlikujejo. Določena shema objekta je tako koncept, do katerega otrok po 
številnih poskusih končno prispe in predstavlja njegovo aktivno znanje o objektu (Lowenfeld 
in Brittain, 1964). 
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Med 9. in 12. letom starosti otroci preidejo iz simbolne stopnje risanja v stopnjo realističnega 
risanja (Marjanovič Umek, 2011). Otroci se v tem obdobju spoprimejo s prikazovanjem 
globine, sorazmerij in odnosi med prvinami in želijo, da je njihova risba videti čim bolj 
realistično (Golomb, 2002). Pri tem so otroci izredno natančni in kritični, zato svoja dela 
pogosto popravljajo (Thomas in Silk, 1990). 

2.2.2.1 RAZVOJNE ZAKONITOSTI RISANJA ČLOVEŠKE FIGURE 

Glavonožec 

Glavonožec je prva prepoznavna oblika človeške figure. Sestavljena je iz glave in nog, brez 
trupa. Glava lahko vključuje obrazne značilnosti, na glavi so lahko lasje, klobuk, ušesa. Roke 
so lahko ločene od nog, pojavijo se lahko tudi dlani in stopala (Cox, 1993). Otroci pričnejo 
risati glavonožca pri zelo različnih starostih. Taylor in Bacharach (1981, v: Cox, 1993) navajata, 
da je v njunem vzorcu 42 % triletnih in 45 % štiriletnih otrok risalo glavonožca. M. Cox (1993) 
v svoji raziskavi navaja, da je bila od vseh 133 otrok, vključenih v raziskavo, povprečna starost 
risanja človeške figure v obliki glavonožca v starosti 4 let in 1 meseca. Najmlajši otrok, ki je 
narisal glavonožca, je bil star 2 leti in 9 mesecev.  

Skozi fazo risanja glavonožca gre večina otrok. Pri nekaterih lahko ta faza traja le nekaj dni, pri 
drugih pa več mesecev, tudi let. Otroci v tej fazi o človeški figuri vedo veliko več, kot so 
sposobni narisati. Otrok je v tej starosti praviloma zmožen pravilno pokazati vse svoje dele 
telesa. Ko je treba človeško figuro narisati, pa mora otrok ugotoviti, kateri deli so za risbo nujno 
potrebni in kateri izbirni, kako je najbolje prikazati vsak del posebej, v vrstnem redu risanja 
priklicati tistega, ki je na vrsti, vedeti kam vsak del gre v povezavi z drugim delom in jih znati 
skupaj sestaviti na papir. Otroci, ki rišejo glavonožce, v največji meri menijo, da je to najboljši 
prikaz človeške figure (Cox, 1992). 

V študiji M. Coxa in Stona (v Cox, 1992) so 25 otrokom v fazi risanja glavonožca pokazali tri 
vnaprej narisane človeške figure. Prva je bila figura glavonožca, druga je bila figura prehodne 
stopnje (glava, obraz, podaljšane noge, roke izhajajo iz nog, popek med nogami), tretja pa je 
bila konvencionalna človeška figura (glava, obraz, telo, roke in noge). 21 otrok od 25 je menilo, 
da je risba glavonožca najboljši prikaz človeka. Petnajstim se je konvencionalna figura zdela 
najbolj smešna, 10 pa jih je menilo, da je najbolj smešna figura prehodne stopnje.  

M. Cox (1993) pravi, da še ni povsem jasno, zakaj otroci v fazi glavonožca niso sposobni 
narisati konvencionalne človeške figure. Lahko je nepopoln njihov notranji model, ideja o 
človeški figuri ali pa je ta popoln, vendar nedostopen. Obstaja možnost, da je otroku enostavno 
najljubša figura glavonožca.  

Prehodna ali tranzitivna oblika 

Prehodna ali tranzitivna oblika je vmesna stopnja med glavonožcem in konvencionalno 
človeško figuro. Značilna je za otroke, stare okoli štiri leta. Otrok na tej stopnji človeka nariše 
tako, da nariše dolge spodnje okončine, nanje pa nato doriše še zgornji okončini. Vmesni 
prostor razume kot telo. To je lahko še posebej nakazano s popkom ali s črto, ki povezuje noge 
(Cox in Parkin, 1986, v Umek in Zupančič, 2009). Povprečna starost otrok, ki rišejo prehodno 
obliko, se od raziskave do raziskave razlikuje, vsi pa poročajo o starostnem zamiku med 
risanjem glavonožca in prehodne figure (Cox, 1993). 

Konvencionalna človeška figura 

Konvencionalna človeška figura se od glavonožca in prehodne oblike razlikuje po ločenem 
risanju trupa in glave. Značilna je za otroke, stare od pet do šest let. Figura z ločenim trupom 
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od glave postane veliko bolj podobna realni podobi človeka. Otroci človeški figuri vse do 12., 
13. leta dodajajo vedno več detajlov in delov telesa. Med deli telesa se najpogosteje pojavljajo 
glava, telo, noge in oči, najmanj pogosto pa ušesa in vrat (Cox, 1993). Pri konvencionalni 
človeški figuri je vsak del telesa najprej narisan kot ločena prvina (Umek in Zupančič, 2013). 
Tak način risanja se imenuje segmentno risanje (Cox, 1993). Otrok dele telesa ponazori s črto 
ali obliko glede na njihovo naravo. Dele telesa, ki so bolj okrogli, na primer glava in telo, 
ponazori z obliko, dele telesa, pri katerih prevladuje njihova dolžina, pa s črto, na primer, roke, 
noge, prste itd. (Willats, 1985; 1987, v Cox, 1993). M. Cox (1993) je v svoji raziskavi ugotovila, 
da se otrokom s starostjo spreminja način risanja okončin. V njeni raziskavi je 84 % otrok, ki 
so risali glavonožca in prehodno obliko, pri svojih figurah roke ponazorilo zgolj s črto. Črto so 
za noge uporabili v 96 %. Otroci konvencionalne človeške figure so v 76 % za risanje rok 
uporabili dvojno črto, za risanje nog pa v 65 %.  

Pri risanju konvencionalne človeške figure sta lahko obliki, ki predstavljata trup in glavo, 
samostojni zaprti obliki, ki se prekrivata na območju vratu. Pri drugi možnosti ostane oblika 
glave zaprta oblika, trup pa se prične na eni točki glave in zaključi na drugi. Linija med obema 
točkama predstavlja vrat. Med otroki, ki rišejo na ta dva načina, se v starostnem povprečju 
pojavi manjša razlika. Povprečna starost otrok, ki rišejo na prvi način, je 5 let in 2 meseca, 
starost otrok, ki rišejo na drugi način, pa 5 let in 5 mesecev (Cox, 1993).  

Med 6. in 7. letom starosti začnejo otroci prej ločene dele telesa povezovati z linijo. Z linijo 
najpogosteje med seboj združijo roke in trup ter noge in trup. Gre za t. i. risanje obrisa (Koppitz, 
1968; Papadakis, 1989, v Cox, 1992). Pri osmih letih se v risbi pojavi risanje ramen, ki so 
narisana skupaj s sklenjeno linijo vratu (Fenson, 1985; Reith, 1988, v Cox, 1992). Risanje 
obrisov je v primerjavi s segmentnim risanjem fleksibilnejše, otrokom omogoča bolj realistično 
risanje, risanje figur v več različnih orientacijah in prikaz različnih dejavnosti figur (Cox, 1993). 

Človeške figure mlajših predšolskih otrok so pogosto narisane v značilni drži, imenovani 
kanonična orientacija figure. Figura je obrnjena proti opazovalcu, noge ima narisane narazen, 
roke pa izhajajo iz trupa. Na ta način otrok najjasneje prikaže pomembne dele človeške figure 
in se izogne prekrivanju delov telesa. Kljub temu da otrok figuro opazuje tudi od zadaj in od 
strani, pa tega načina prikazovanja figure navadno ne uporablja vse do 5., 6. leta starosti (Cox, 
1993). Tisti otroci, ki pri tej starosti rišejo figuro od strani, najpogosteje od strani narišejo zgolj 
spodnje okončine. Starejši od strani narišejo tudi zgornje okončine in glavo. Nazadnje in 
najredkeje od strani narišejo trup (Cox, 1992). 

Otroci v različnih kontekstih rišejo različne človeške figure. Če je človeška figura v ospredju, 
bo ta natančnejša, v nasprotnem primeru pa poenostavljena. Otroci tako glede na situacijo 
spreminjajo in prilagajajo svoj slog risanja (Goodnow, 1977). 

2.2.2.2 DELI ČLOVEŠKE FIGURE IN NESORAZMERNOST PRI RISANJU POSAMEZNIH DELOV 

Pri človeški figuri otrok pogosto opazimo nesorazmernost v velikosti posameznih delov telesa. 
Mlajši predšolski otroci navadno niso pozorni na ustrezna razmerja in določene dele telesa, npr. 
glavo, roke in noge narišejo nesorazmerno velike glede na druge dele telesa (Golomn, 1992). 
Če začne otrok risati figuro pri glavi, ki vključuje največ obraznih podrobnosti in je zato večja, 
to že sodoloča velikost preostalih delov telesa (Cox, 1993).  

2.2.2.3 NAKAZOVANJE SPOLA ČLOVEŠKE FIGURE 

Pri risanju človeške figure otroci pred petim letom starosti spola figure praviloma ne nakazujejo 
(Mott, 1954, v Cox, 1993). Z leti pričnejo risati vse več znakov, s katerimi nakažejo spol figure. 
Kot prvi spolno prepoznaven znak se pojavi risanje dolžine las, ki ga uporabljajo že predšolski 
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otroci. Ženskam rišejo skodrane ali dolge lase, moškim pa kratke lase ali plešo. Razliko med 
spoloma nakazujejo tudi z risanjem trikotnega trupa pri ženskah. Ženske figure navadno 
vsebujejo več spolno prepoznavnih znakov kakor moške, saj za ženske v zahodni kulturi obstaja 
več spolno specifičnih znakov (Cox, 1993). 

Otroci v zahodni kulturi za spolno prepoznaven znak zelo redko rišejo genitalije, saj te običajno 
niso vidne in praviloma njihovo risanje ni poimenovano za primerno in ustrezno (Cox, 1993). 
Fortes (1940, v Cox, 1993) navaja, da so v risbah figure afriških otrok kulture Tallensi obrazne 
značilnosti izpuščene, kot glavni spolno prepoznaven znak pa služijo spolni organi. V družbi, 
kot je ta, so spolni organi navadno bolj vidni, zato jih otroci uporabijo v risbi kot glavni spolno 
prepoznaven znak.  

2.2.2.4 GIBANJE ČLOVEŠKE FIGURE 

Otroci, stari od pet do deset let, gibanje človeške figure prikazujejo zelo različno. Najmlajši 
gibanje prikažejo z razširjenimi nogami, malo starejši s spremenjenim položajem rok in nog, 
šele devet- do desetletni otroci gibanje človeške figure prikažejo s spremenjenim položajem 
trupa oz. z naklonom telesa (Goodnow, 1977). 

Avtorico C. Goodnow (1977) je v svojem poskusu zanimalo, kako bi otroci, stari od štiri do 
deset let, narisali človeka, ki se sklanja, da bi pobral žogo. Zanimalo jo je, kako bodo otroci 
rešili problem, ki zahteva spremembo naklona telesa. Figura najmlajših otrok je vključevala 
najmanj sprememb. Pogosto so narisali žogo in človeka drugega ob drugem, včasih med njima 
niso prikazali nobenega odnosa. Nekateri so problem rešili tako, da so podaljšali roko, s katero 
je oseba pobrala žogo, drugi pa so spremenili položaj žoge bližje roki. Šele najstarejši otroci, 
od sedmega do desetega leta, so bili zmožni prikazati pobiranje žoge z nagnjenostjo figure, 
prikazano s pokrčenimi koleni, upognjenostjo v pasu ali obojim. 

Otroci lahko gibanje figure prikažejo tudi na druge načine. Figuro narišejo od strani, gibanje pa 
nakažejo s plapolajočimi lasmi, valovito obleko, kapljicami potu in s črticami. Nekateri 
dogajanje prikažejo tudi z risanjem stripa (Cox, 1992). 

2.2.2.5 OBLAČENJE ČLOVEŠKE FIGURE 

Odrasli in otroci v obdobju srednjega otroštva navadno pri risanju oblečene človeške figure 
pričnejo z risanjem oblačil in nadaljujejo z risanjem vidnih delov telesa. Otroci v obdobju 
zgodnjega otroštva pa začnejo z risanjem telesa, ki ga nato oblečejo. Posledica takega načina 
risanja je rentgenska risba (Cox, 1992). Oblačenje figure otrok, starih od štiri do devet let, lahko 
razvrstimo v tri skupine. Prekrivanje dela telesa s čačko, odebelitev linij, ki nakazujejo telo in 
obris oblačila, kjer se telo vidi skozenj (Goodnow, 1977). 

2.2.2.6 ČLOVEŠKA FIGURA V RAZLIČNIH KULTURAH  

Eno zgodnejših in pomembnejših raziskav s področja risanja človeške figure v različnih 
kulturah je opravil Paget, ki je zbral 60.000 risb otrok z različnih delov sveta. Večina otrok je 
prihajala z oddaljenih področij Afrike in Azije. Njihove risbe človeških figur so bile drugačne 
od človeških figur otrok zahodnega sveta. Za zahodni svet so značilne ovalne, pravokotne in 
trikotne oblike ter risanje obrisa, v Pagetovi zbirki risb pa so se našle človeške figure, ki so bile 
popolnoma prebarvane, palične figure (celotno telo zgrajeno iz linij, le za glavo pika) in dvojno 
trikotne figure (telo v obliki peščene ure). Pojavile so se tudi figure, pri katerih so bile obrazne 
značilnosti prikazane brez obrisa, še bolj drugačne pa so bile t. i. »verižne figure«, pri katerih 
so bile značilnosti narisane po vertikalni osi od zgoraj navzdol (Paget, 1932, v Jolley, 2010). 
Paget (1932, v Cox, 1993) je ugotovil, da je med 4000 risbami, narisanimi s strani 967 Maori 
otrok z Nove Zelandije, kar 61 % figur otrok, starih 5 let, narisanih od strani. Prav tako je od 
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strani narisanih kar 88 % figur otrok, starih 8 let. Figure, narisane od strani, se pri otrocih 
zahodnih kultur načeloma ne pojavijo vse tja do 9. leta starosti.  

Človeška figura je v zahodnem svetu najpogostejša tema otroških risb, kar pa ne drži za celotni 
svet (Jolley, 2010). V vzhodni Indiji se človeška figura pojavlja le v 10 % risb, medtem ko so 
pogostejše risbe rastlin, živali, zgradb in orodij (Du Bois, 1944, v Cox, 1993). V nekaterih 
kulturah, kot je na primer kultura beduinov, pa celo ni vzpostavljene tradicije reprezentativne 
umetnosti, risanje pa je na splošno zelo redko izvajano (Cox, 1993). Njihove risbe so zelo 
osnovne, z majhnim številom podrobnosti (Dennis, 1960, v Cox, 1993). Do podobnih 
ugotovitev sta prišla Cox in Bayraktar (1989, v Cox, 1993), ki sta ugotovila, da so risbe otrok 
in nepismenih odraslih z območja Turčije, kjer je risanje redko izvajano in so risbe redko 
videne, zelo osnovne. V starosti 3–6 let so trije otroci risali čačke, 13 otrok glavonožce, šest 
prehodno obliko in osem konvencionalno človeško figuro. Od tega so odrasli z istega območja 
v starosti 16–27 let risali vse oblike človeške figure. Kar sedem odraslih je risalo glavonožce, 
osem jih je risalo prehodno obliko in 15 konvencionalno človeško figuro.  

V kulturi Walbirov, ki spadajo v skupino aboriginov, za risbo uporabljajo posebne simbole, ki 
jih ženske rišejo v pesek, da prikažejo svoje sanje. Med mnogimi simboli se nahaja tudi simbol 
za človeka, ki ga predstavijo s polkrogom. Otroci pri risanju človeka ne posnemajo realne 
podobe, temveč prevzamejo način risanja svojih mater. Šele s šolanjem in z izpostavitvijo 
zahodnim slogom so otroci pričeli mešati različne načine prikazovanja v svojih risbah (Munn, 
1973, v Cox, 1993). 

Tako kot so si med seboj različne kulture, so različni tudi otroci znotraj njih. Nekateri otroci 
razvijejo svoj lasten slog risanja z nekaj vpliva drugih otrok, drugi pa kopirajo njihov način 
risanja. Določen način risanja človeške figure ali njenih delov se nato lahko razširi po razredu 
ali celotni skupnosti (Cox, 1992). Paget (1932, v Cox, 1992) je proučeval risbe 295 angleških 
otrok, starih 5–9 let, in naštel kar 53 različnih simbolov za risanje nosu. Podobno se po razredu 
ali skupnosti razširijo načini risanja rok, nog in drugih delov telesa (Cox, 1992). 

2.2.2.7 PRERISOVANJE  

Prerisovanje je veščina tako kakor mnoge druge. Otroci si s prerisovanjem širijo svoja obzorja. 
Sposobnost prerisovanja se gradi z leti in za otroke ni preprosta. Od njega zahteva mentalno 
delitev objekta v manjše dele, odločitev, kje začeti ter po kateri poti iti, da bodo vključeni vsi 
deli in da bodo med seboj pravilno postavljeni. Otroci so že zelo zgodaj sposobni prerisovati, 
vendar le pod pogojem, da opazujejo nastanek določenega giba. V starosti 2 let so sposobni 
prerisati navpično linijo in krožni gib, v starosti 2 let in 6 mesecev vodoravno linijo in pri 3 
letih križ. Teh linij niso sposobni prerisati iz končane risbe. Iz le-te so krog sposobni prerisati 
v starosti 3 let, križ v starosti 4 let, kvadrat v starosti 4 let in 6 mesecev, trikotnik v starosti 5 
let in romb v starosti 7 let (Cox, 1992). 

2.2.2.8 NEČLOVEŠKA FIGURA 

V začetnih poskusih risanja živalske oblike otroci uporabijo enako shemo kot za risanje 
človeške figure. Pogosto je živalska oblika postavljena pokonci, nato pa jo otroci postopoma 
postavijo horizontalno. Klub temu da ji dodajo značilne, prepoznavne lastnosti, pa uporabijo 
enake osnovne oblike. Problem se pojavi pri postavitvi nog in orientaciji glave. Otroci glavo 
orientirajo glede na značilnosti glave narisane živali. Če je glava podolgovata, jo narišejo od 
strani, ploskovito glavo pa od spredaj (Cox, 1992). 
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2.2.3 IZRAŽANJE ČUSTEV V RISBI 
2.2.3.1 NAČINI IZRAŽANJA ČUSTEV V RISBI 

Izražanje čustev v risbi lahko delimo na tri dele, in sicer na dobesedno, vsebinsko in abstraktno. 
Pod dobesedno izražanje čustev spadajo čustva, prikazana na obrazih ljudi, živali in drugih 
živih bitij in neživih predmetov (Jolley, 2010). Otroci, stari 2 leti, načeloma še ne rišejo 
prepoznavnih čustev na obrazih, medtem ko to že počnejo triletni otroci. Otroci izmed čustev 
najprej narišejo veselje in žalost, šele pozneje rišejo čustva, kot so gnus, presenečenje, jeza in 
strah. Pri starosti 4 let otroci na obraz že uspešno narišejo vsa osnovna čustva. Otroci veselje v 
risbi prikažejo tako, da črto za usta obrnejo navzgor. Najmlajši otroci usta rišejo z eno črto, 
starejši otroci pa že z dvema. Žalost pokažejo tako, da črto ali črti za usta obrnejo navzdol (Cox, 
2005). C. Golomb (1992) je v eni izmed raziskav ugotovila, da otroci kot znak žalosti rišejo 
tudi solze, in sicer v največji meri v starosti 8 let, kjer se te pojavijo v kar 90 % otroških risb. 
V starosti 6 let je za prikaz žalosti solze uporabilo le 10 % otrok, v starosti 11 let pa 50 %. Jezen 
obraz otroci prikažejo z vijugasto črto za usta ali pa jezo prikažejo tako, da se v ustih vidijo 
zobje. Gnus pogosto prikažejo z jezikom, ki moli iz ust. Strah prikažejo z odprtimi usti in široko 
odprtimi očmi (M. Cox, 2005).  

Pod vsebinsko izražanje čustev spadajo predmeti iz življenja, ki jih avtor uporablja, da z njimi 
izrazi svoje občutke. Risba s strelami, oblaki in dežjem daje povsem drugačna občutja kakor 
risba s cvetlicami, soncem in modrim nebom. Pri abstraktnem izražanju so občutja izražena 
brez reprezentativnih simbolov in jih lahko interpretiramo prek barve, kompozicije, linije itd. 
(Jolley, 2010). 

2.2.3.2 PRVI TESTI ZA RAZBIRANJE OTROKOVIH ČUSTEV NA PODLAGI RISBE 

Leta 1949 se je pojavil prvi test za dostop do otrokove osebnosti in njegovih čustev, in sicer na 
podlagi risbe moške in ženske figure. Test se je imenoval Draw-a-Person Test avtorja 
Machoverja, njegov končni rezultat pa je bil v veliki meri odvisen od razlage psihoanalitika, ki 
je razdelil risbo na manjše enote in v njih iskal simbolne pomene. Pri tem ni bil pozoren na 
normalen razvoj otroške risbe (Machover, 1949, v Cox, 1993).  

Leta 1968 je avtorica Koppitz sestavila seznam 30 indikatorjev čustev na podlagi otroške risbe. 
Indikatorji so vsebovali odsotnost določenih delov telesa (ust, oči, vratu, nog, stopal), velikost 
figure, nagnjenost, zelo dolge ali zelo kratke roke, vključitev dodatnih elementov v risbo in 
mnoge druge. V svojem poskusu je primerjala dve skupini otrok v starosti 5–12 let. V obeh 
skupinah je bilo 76 otrok. V prvi skupini so bili otroci, ki so obiskovali običajno šolo in so jih 
učitelji določili kot dobro prilagojene. V drugi skupini so bili otroci, ki so bili vključeni v 
kliniko za usmerjanje, vodenje otrok. Prva skupina otrok je skupno narisala 22 čustvenih 
indikatorjev, medtem ko jih je druga skupina ustvarila kar 166. Štirje indikatorji so se očitno 
pogosteje pojavili v drugi skupini, in sicer slaba vključitev delov telesa, senčenje telesa ali 
okončin, nagnjenost figure in majhnost figure. Pogosteje so se pojavili tudi naslednji indikatorji: 
velike figure, kratke roke, odrezane roke in izpust vratu. Znotraj druge skupine je avtorica 
analizirala še risbe agresivnih in sramežljivih otrok. Agresivni otroci so narisali več čustvenih 
indikatorjev kakor sramežljivi otroci. Pogosteje so risali nesimetrične okončine, zobe, dolge 
roke, velike roke in odrezane roke, medtem ko so sramežljivi otroci pogosteje izpustili usta. 
Kljub temu da se nekateri indikatorji pojavijo pogosteje v določenih skupinah otrok, pa ni 
smiselno postavljati diagnoz na podlagi določenega indikatorja, saj lahko otrok probleme izrazi 
na različne načine v različnih okoliščinah, prav tako pa tudi ni smiselno otroka analizirati zgolj 
na podlagi celotnega števila indikatorjev v risbi, temveč je treba otroka obravnavati celostno in 
upoštevati tudi njihovo starost, socialno in kulturno okolje in druge dosegljive informacije 
(Koppitz, 1968, v Cox, 1993). 
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2.2.3.3 RAZBIRANJE ČUSTEV NA PODLAGI VELIKOSTI FIGUR 

Velikost figur naj bi že od nekdaj sporočala poseben status ljudi. Že stari Egipčani so ljudi 
upodabljali različno velike. Figure kraljev so bile večje od figur meščanov in te večje od figur 
sužnjev. Na podlagi tega je bilo predpostavljeno, da tudi otroci pri risanju nekaterih figur z 
velikostjo sporočajo njihovo pomembnost. Večja kot je figura, večjo pomembnost ji pripišejo. 
Manjša kot je figura, bolj je nepomembna (Lowenfeld, 1939, v Cox, 1993). Pri tem je treba 
opozoriti na zaporedje risanja figur. Težava se lahko pojavi pri sami organizaciji risalne 
površine, ko za prvo figuro na risalni površini ostane manj prostora. Druga figura je tako lahko 
manjša zaradi manjše risalne površine in ne zaradi njene nepomembnosti (Cox, 1993).  

Za ugotavljanje povezave med velikostjo figure in njeno pomembnostjo sta avtorja Fox in 
Thomas (v Cox, 1993) proučila velikosti narisanih figur otrok, starih 4–9 let. Njihova naloga je 
bila, da na ločen list papirja (tako sta se znebila težave z organizacijo risalne površine) narišejo 
figuro svoje matere in naključno žensko figuro. Pol otrok je najprej narisalo svojo mater, 
polovica pa naključno žensko figuro. V drugem primeru so ponovili eksperiment, vendar so 
tokrat otroci risali figuro očeta in naključno moško figuro. Večina otrok je narisala večje figure 
svojih staršev kot naključnih ljudi ne glede na to, ali so najprej narisali svoje starše ali naključno 
žensko/moško figuro.  

Otroci bi lahko svoje starše narisali večje tudi zato, da bi v figuro lahko vključili vse njihove 
podrobnosti. Thomas, Chaigne in Fox (1989, v Cox, 1993) so otrokom 4–9 let naročili, da 
narišejo samo obris nevtralne osebe. Nato so jih prosili, da narišejo še obris prijazne in 
nesramne osebe. Vsi otroci so narisali obris prijazne osebe večji od obrisa nevtralne osebe in 
obris nesramne osebe manjši od nevtralne. Skupina otrok, ki je dvakrat risala nevtralno figuro, 
je oba obrisa figur narisala enako velika. 

2.2.3.4 IZRAŽANJE ČUSTEV SKOZI BARVO 

Barva je ena od človekovih osrednjih zaznav sveta in našega odnosa do njega. Sama oblika ne 
obstaja v izolaciji, temveč je prežeta z barvo in svetlobo. Tako kot v življenju tudi v umetnosti 
barva služi številnim namenom, med njimi estetskemu, ekspresivnemu in prilagajočemu. Barva 
pritegne našo pozornost, v nas vzbudi različna čustva in razpoloženja in služi kot označevalec 
vizualnega sveta (Golomb, 2002). 

V risbah mlajših otrok barva še ne igra pomembne vloge. Najmlajši otroci v obdobju 1–3 let so 
med likovnim ustvarjanjem usmerjeni predvsem v risanje predmetov, medtem ko jih barva ne 
zanima in jo izbirajo povsem naključno (Zupančič, 2001). Ko otroci usvojijo risanje osnovnih 
oblik in ta proces ne zahteva več posebnega napora, pričnejo otroci uporabljati različne barve, 
da bi olepšali svoje risbe. Pri tem posvetijo zelo malo pozornosti realistični uporabi barv 
(Golomb, 2002). 

Postopoma se pričnejo v otroških risbah pojavljati določene realistične omejitve pri uporabi 
barv. Petletniki v risbi še vedno uporabljajo številne barve, vedno bolj pa je prisotno nagnjenje 
k upoštevanju pravila, da imajo barve določen pomen oz. predstavno vrednost (Zupančič, 
2001). Najprej se realistična uporaba barv prične pri risanju zelene trave, rjavih debel dreves, 
rdečih jagod in rumene lune. Z večanjem zavedanja o uporabi realističnih barv pričnejo nekateri 
otroci risbam dodajati okrasno obrobljanje, ki vsebuje domišljijsko in igrivo uporabo barv v 
vzorcih kot alternativo realistični uporabi barv (Golomb, 2002).  

Po 9. letu starosti barva ne služi več zgolj zapolnjevanju oblik, temveč postane glavni element 
risbe. Barva zdaj postane kompozicijski element in lahko služi tudi kot pokazatelj prostorskih 
odnosov (Golomb, 2002). 
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Če izbira teme in barv v risbi izraža otrokova čustva, so mnenja deljena. C. Golomb (2002) 
meni, da otrokova izbira barv in teme sama po sebi ne odraža stanja otrokovega počutja. 
Widlöcher (1965, v Machón, 2013) pa je v svoji raziskavi ugotovil, da ima barva neposreden 
vpliv na subjektovo čutno podzavest in je povezana z otrokovimi čustvi. Svetle barve naj bi 
uporabljali ekstravertirani in dobro prilagojeni otroci, nevtralne barve pa so značilne za 
samosprejemajoče, neodvisne in pogosto agresivne otroke. Rdeča barva je otrokova najljubša 
barva, lahko pa izraža tudi sovražnost in agresijo. Modro barvo uporabljata dve vrsti otrok, in 
sicer tisti, ki iščejo udobje v zunanjih pravilih, vendar jih globoko v sebi ne sprejemajo, in tisti, 
ki potrjujejo pravila skupine, vendar niso dovolj zreli, da bi jih sprejeli. Črna izraža zadržek, 
strah in zaskrbljenost in je značilnost depresivnega obnašanja. Oranžna izraža veselje in 
mirnost, zelena odziv nasproti strogi disciplini, vijoličasta pa označuje konfliktno napetost. 

2.2.4 PROSTOR V RISBI 
Risanje prostora, ki se širi v tretjo dimenzijo na dvodimenzionalni površini, otroku predstavlja 
velik izziv (Golomb, 2002). Otrok prostora v risbi ne prikazuje zgolj na podlagi tega, kar vidi, 
temveč tudi na podlagi miselne predstave. Ta ga pripelje do tega, da v risbi nariše tudi to, kar 
na predmetu sploh ni vidnega (Piaget in Inhelder, 1956, v Umek in Zupančič, 2013). 

2.2.4.1 NAKLJUČNO PREKRIVANJE IN PONAVLJANJE (1–2) 

V fazi čečkanja se v otroški risbi še ne pojavljajo nikakršni zavestni prostorski in kompozicijski 
odnosi. V risbi prihaja do naključnega ponavljanja in prekrivanja, pri čemer prekrivanje ni 
odraz zavestne gradnje prostora, temveč pokazatelj, da lahko poteza pade kamor koli, tudi na 
prejšnjo (J. Selan, predavanja in zasebna komunikacija, 2016).  

2.2.4.2 ODNOSI MED OBLIKAMI (3–5) 

Okrog 3. leta starosti preidejo otroci iz faze čečkanja v fazo izločitve barvne lise. Barvna lisa 
dobi simbolen pomen in lahko otroku predstavlja marsikaj. Pojavi se jasno razločevanje med 
figuro in ozadjem, kar je povezano z otrokovo željo, da obliko jasno predstavi (J. Selan, 
predavanja in zasebna komunikacija, 2016). Razvojno gledano se v tej fazi prvič pojavi eno 
prvih prostorskih načel, tj. ločevanje (Golomb, 1992). Barvna lisa se nato členi navznoter in 
navzven. Navznoter se členi tako, da dobi nos, usta, oči ipd., navzven pa tako, da se vzpostavi 
središčna oblika, druge pa se razporedijo okrog nje. V tem obdobju se prvič pojavijo odnosi 
med oblikami, ne pa še odnosi med oblikami in formatom (J. Selan, predavanja in zasebna 
komunikacija, 2016). 

2.2.4.3 ODNOSI MED OBLIKAMI IN FORMATOM (5–7) 

Otroci, stari 5–7 let, pričnejo upoštevati razmeroma enostavno načelo, imenovano načelo 
bližine oz. sosedstva. Figure pričnejo razporejati eno ob drugo, po namišljeni ali narisani 
horizontalni liniji (Golomb, 2011). Figure, postavljene ena ob drugi, otroci najprej razporejajo 
kamor koli na papir. To je lahko zgoraj, v sredini ali na spodnjem robu. Otroci figure na risalno 
površino razporedijo glede na temo risanja, pri čemer figure, ki predstavljajo družino, 
najpogosteje razporedijo na sredino risalne površine, naravo in druge predmete pa na spodnji 
rob risalne površine (Golomb, 1992). Črto, ki predstavlja tla in po kateri so horizontalno 
razporejene figure in predmeti, imenujemo talna črta. Ta format razdeli na spodnji in zgornji 
del, na zemljo in nebo. S pojavom talne črte se vzpostavi odnos med oblikami in formatom. 
Tak način oblikovanja likovne kompozicije in likovnega prostora se imenuje pasovno vezana 
kompozicija. Kompozicija daje obliko traku ali pasu in je glede na odnos oblik do formata 
zgoraj in spodaj opredeljena, levo in desno pa ni jasno definirana (J. Selan, predavanja in 
zasebna komunikacija, 2016). Otroci lahko v risbo narišejo več talnih črt, eno nad drugo, ki pa 
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še ne pomenijo poskusa risanja bližnjih in daljnih predmetov, temveč reševanje prostorskega 
problema. Šele pozneje se pojavi risanje globine (Cox, 1992). 

2.2.4.4 PREKRIVANJE, ZVRAČANJE IN STOPNJEVANJE OBLIK (7–16) 

Željo po risanju prostora lahko v otroku vzbudi določen motiv, ki sam po sebi zahteva risanje 
v globino. Ali se bo otrok odločil za spremembo risbe, je odvisno od njegovega kognitivnega 
razvoja. Otroci, stari 7–9 let, prostor pogosto prikazujejo z zvračanjem oblik, kar pomeni, da 
elemente, ki so v vizualnem prostoru postavljeni vertikalno, zvrnejo v ravnino slikovne ploskve. 
Pogosto uporabljajo tudi vertikalno perspektivo, za katero je značilno, da so elementi od 
spodnjega roba navzgor razporejeni v več ravninah. Značilnost tega obdobja je tudi 
prikazovanje teles z več strani hkrati, po principu razstavljanja oblik (Duh in Vrlič, 2003). Če 
otrok v eni risbi uporabi več perspektiv, tak način prikazovanja prostora imenujemo 
poliperspektiva (Grgurić in Jakubin, 1996). Skozi čas otroci postopoma pridobijo dober občutek 
za postavitev elementov in tako najdejo načine za prikaz sprednjega, zadnjega in sredinskega 
prostora (Golomb, 2002). 

Otroci, stari 9–12 let, so na razvojni stopnji, ki jim pri prikazovanju prostora omogoča 
upoštevanje perspektive, razporejanje elementov glede na njihove medsebojne odnose in 
usklajevanje različnih pogledov. Talentirani in visoko motivirani otroci tako težijo k načinom 
za ustvarjanje iluzije volumna in globine na dvodimenzionalni površini. Pri tem 
eksperimentirajo s številnimi načini za doseganje tega cilja, kot so stopnjevanje velikosti, delno 
prekrivanje oblik, uporaba diagonal za nakazovanje stranic objekta, skrajšave, uporaba barvne 
teksture in barvnega gradienta in na koncu z izginjajočimi linijami linearne perspektive. Le 
redki otroci samostojno dosežejo risanje prostora z linearno perspektivo (Golomb, 2002). 

2.2.5 PISAVA V RISBI 
Okrog tretjega leta starosti pride otrok v fazo simbolne risbe. Takrat določena oblika postane 
simbol za neko stvar (Adi-Japha, Levin, &Solomon, 1998, v Adi-Japha in Freeman, 2001). To 
je lahko človek, predmet ali kaj drugega (Zupančič, 2001). Otrok pa se v svojem razvoju ne 
spopada le s simboli za risbo, temveč tudi s črkami in številkami. Naučiti se mora, kam neka 
oblika spada, kaj nek sistem omogoča za prikazovanje, kaj ta lahko in česa ne more predstaviti 
(Ferreiro, 1986, v Brenneman, Massey, Machado, Gelman, 1996). Pisava se v otroški risbi 
pojavi že zelo zgodaj, njene začetne poskuse pa zaradi podobnosti lahko zlahka zamenjamo za 
risbo. Znanstveniki predvidevajo, da sta tako risba kot pisava nadzorovani iz kortikularnega 
sistema, pri katerem se obe področji ne prekrivata popolnoma. Risba in pisava si delita skupne 
poteze rok, razlikujeta pa se v tem, da je risba kompozicijski sistem, pisava pa dogovorjen 
sistem znakov (Freeman, 1980, v Adi-Japhan in Freeman, 2001). Pisava se razvija vse od 1. do 
12. leta starosti, v tem obdobju pa jo lahko razdelimo na pet glavnih faz.  
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2.2.5.1 PREDFONETIČNA FAZA 

Otrok v tej fazi poskuša oblikovati črke ali preproste simbole, ki so poskus ponazoritve črke. 
Ta faza se v največji meri pojavi med 2. in 4. letom starosti (slika 6 in slika 7) (Cairney, 2011). 

   

Slika 6: Črke A                                                                          Slika 7: Prve črke 

2.2.5.2 POLFONETIČNA FAZA  

V tem obdobju je otrok sposoben napisati večino črk in nekaj približkov besedam. Nekaj črk 
pozna tudi po imenih. Ta faza se v največji meri pojavi med 4. in 5. letom starosti (slika 8 in 
slika 9) (Cairney, 2011). 

 

Slika 8: Pisava 4-letnega Andraža                                   Slika 9: Pisava 5-letnega Davida 

2.2.5.3 FONETIČNA FAZA  

V tej fazi je otrok sposoben zvoke predstaviti s primernimi črkami. Besede prične predstavljati 
na konvencionalnejši način, pogosto pa uporablja izmišljeno izgovarjavo v besedah, kjer je 
nekaj črk pravilnih. Ta faza se v največji meri pojavi med 5. in 6. letom starosti (slika 10) 
(Cairney, 2011). 
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Slika 10: Miklavž 

2.2.5.4 PREHODNA FAZA 

V tej fazi so otroci sposobni razmišljati o besedah in razvijejo vizualni spomin. Vedo, kdaj je 
beseda videti pravilna, in začnejo ponotranjati njeno izgovarjavo.V največji meri se ta faza 
pojavi med 6. in 7. letom starosti (slika 11) (Cairney, 2011). 

 

Slika 11: Čriček v luknjici 
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2.2.5.5 KONVENCIONALNA FAZA  

Ta faza traja od 7. do 12. leta starosti. V njej otroci uporabijo vse do zdaj pridobljeno znanje na 
področju pisanja, kot so vidne in slušne sposobnosti. Sposobni so hitrega učenja in pisanja 
daljših besed z več zlogi iz spomina (slika 12) (Cairney, 2011).  

 

Slika 12: Draga veverica 
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2.3 DOSEDANJE RAZISKAVE 
Kakor je razvidno iz zgornje literature, je bilo na področju likovnega razvoja narejenih že kar 
nekaj raziskav. Zaradi težkega dostopa do ustreznega vzorca pa je malo raziskav narejenih pri 
enojajčnih ali dvojajčnih dvojčkih ali trojčkih. Te nam omogočajo razumeti vpliv genov in 
okolja na posameznika. Za lastnosti, ki se ujemajo pri enojajčnih dvojčkih, znanstveniki 
sklepajo, da imajo večjo gensko osnovo, kakor za tiste lastnosti, ki se ujemajo tako pri 
enojajčnih kot tudi pri dvojajčnih dvojčkih. Te so zato bolj posledica okolja (Majce, 2013). Za 
ta namen pa je treba imeti bazo enojajčnih in dvojajčnih dvojčkov. Tako je King's College 
London ustanovil TEDS (Twins early development study). V ta projekt je vključenih 15.000 
družin z dvojčki. Delujejo od leta 1994, na podlagi raziskav pa so objavili tudi članek o vplivih 
genov na otrokovo risbo figure in povezavo z inteligentnostjo v razponu 10 let (TEDS, b. d.).  

Leta 2014 so opravili raziskavo, ki je ugotavljala vpliv genov na otroško risbo figure in 
povezavo z inteligentnostjo v razponu 10 let. V raziskavo je bilo vključenih 7752 parov 
dvojčkov. Ugotovili so, da so si bile risbe enojajčnih dvojčkov veliko bolj podobne kakor risbe 
dvojajčnih dvojčkov. Tako so zaključili, da imajo pri starosti 4 let genske razlike večji vpliv na 
otrokovo risanje figure kakor razlike v okolju, med različnimi družinami (Arden, Trzaskowski, 
Garfield in Plomin, 2014). 

Ena izmed zgodnejših raziskav s področja ugotavljanja vplivov genov in okolja na otroško risbo 
je bila izvedena leta 1991. V njej je sodelovalo 31 enojajčnih in 13 dvojajčnih dvojčkov različne 
starosti, ki so imeli enako okolje oz. so še vedno živeli skupaj. Njihova naloga je bila spontano 
risanje družine pri obedu z vsemi družinskimi člani. Dvojčki so bili ob risanju ločeni, risali pa 
so na enak list papirja in imeli na izbiro enake barvice. Na podlagi njihove risbe je bila narejena 
analiza desetih parametrov, in sicer prvi vtis, izbira barve, izbira perspektive, sedežni red, 
dvojčka, oblika mize, postavitev krožnikov in hrane, pohištvo, risba stavbe in pokrajina. 
Rezultati analize so pokazali na rahlo gensko komponento, na splošno pa je prevladovala 
kreativnost vsakega posameznega dvojčka, kar so pripisali vplivom epigenetike (različno 
izražanje enakih genov) (Gedda, 1991).  
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3. EMPIRIČNI DEL  
3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Po analizi literature lahko ugotovimo, da je področje likovne ustvarjalnosti pri enojajčnih in 
dvojajčnih dvojčkih še vedno relativno slabo raziskano. Največja raziskava s tega področja, 
omenjena zgoraj, se je osredotočila zgolj na risanje figure pri starosti štirih let. V raziskavi zato 
želimo v študiji primera risb trojčic proučiti in primerjati likovni razvoj trojčic, od tega dveh 
enojajčnih in ene dvojajčne, od 1. do 12. leta starosti. V raziskavi se ne bomo osredotočili le na 
en element risbe (npr. na figuro), pač pa na vse ravni risbe glede na celotno strukturo likovnega 
jezika. Na ta način želimo ugotoviti, kakšne so podobnosti in razlike med risbami trojčic v 
posamezni fazi likovnega razvoja z vidika celotne strukture likovnega jezika glede na 
posamezne ravni likovnega jezika. Na podlagi obstoječih raziskav in literature bomo nato 
poskušali interpretirati, ali – in do katere mere – lahko izrazite podobnosti in razlike, ki jih 
bomo odkrili, pripišemo samodejavnosti, genom in okolju. 

3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
3.2.1 CILJI RAZISKAVE 

 Glede na parametre likovnega jezika ugotoviti podobnosti in razlike v likovnem razvoju 
trojčic z vidika posameznih ravni likovnega jezika (fotološke, morfološke, sintaktične). 

 Ugotoviti, kateri parametri likovnega jezika se v posameznih stopnjah likovnega razvoja 
skladneje pojavljajo v risbah enojajčnih trojčic v primerjavi z dvojajčno trojčico. 

 Ugotoviti, kateri parametri likovnega jezika se v posameznih stopnjah likovnega razvoja 
skladneje pojavljajo pri vseh trojčicah. 

 Ugotoviti, kateri parametri likovnega jezika se v posameznih stopnjah likovnega razvoja 
pojavljajo pri posamezni od enojajčnih trojčic in pri dvojajčni trojčici. 

 
3.2.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 Kakšne so podobnosti in razlike v likovnem razvoju trojčic z vidika strukture likovnega 
jezika? 

 Ali se bodo med enojajčnima trojčicama pojavljale večje podobnosti v likovni ustvarjalnosti 
v posamezni razvojni stopnji kakor z dvojajčno trojčico? 

 Kateri parametri likovnega jezika se bodo v posamezni razvojni stopnji skladneje pojavili 
v risbi enojajčnih trojčic? 

 Kateri parametri likovnega jezika se bodo v posamezni razvojni stopnji skladneje pojavili 
v risbi vseh treh trojčic? 

 Kateri parametri likovnega jezika se bodo v posamezni razvojni stopnji skladneje pojavili 
pri enojajčnih in dvojajčni trojčici? 

 Ali – in do katere mere – je mogoče razlike v likovnem razvoju trojčic pripisati genom, 
okolju in samodejavnosti? 

 

3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
V empiričnem delu raziskave smo izvedli študijo primera likovnega razvoja trojčic.  

3.3.1 VZOREC 

V empiričnem delu smo uporabili neslučajnostni namenski vzorec – trojčice (dve enojajčni in 
ena dvojajčna) in njihove likovne izdelke (od 1. do 12. leta starosti). Vsi likovni izdelki trojčic 
so bili ustvarjeni na isto temo in ob istem času. 
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3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

V empiričnem delu smo vsa likovna dela trojčic kronološko razvrstili po datumu, hkrati pa tudi 
po temi. Vse risbe trojčic smo dobili od staršev, spravljene v mape, za vsako šolsko leto posebej. 
Za tehniko zbiranja podatkov smo uporabili raziskovalni dnevnik, kamor smo vnašali vse, kar 
nam je pomagalo bolje opisati in analizirati likovne izdelke.  

3.3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Likovne izdelke trojčic smo najprej analizirali glede na parametre likovnega jezika (z vidika 
posameznih ravni le-tega), pri čemer nam je bila v pomoč literatura s področja otroške risbe in 
likovnega jezika. Nato smo analize likovnih izdelkov trojčic na isto temo primerjali med seboj 
in ugotavljali podobnosti in razlike glede na parametre likovnega jezika. Podrobne likovne 
analize in primerjave risb trojčic se nahajajo v prilogi.  

Na osnovi narejenih likovno-jezikovnih primerjav smo nato ob pomoči literature sestavili 
preglednice, za vseh pet glavnih področij risbe. V tabelah smo izpostavili razvojne mejnike 
risbe in njihove lastnosti ter pri vsaki trojčici označili, ali se je ta lastnost v njeni risbi pojavila. 
Prazen prostor smo pustili, ko se določena lastnost v risbi ni pojavila. Z modro barvo smo 
označili polja, ko se je določena lastnost hkrati pojavila pri vseh treh trojčicah (A, B1 in B2), z 
rumeno barvo smo označili polja, ko se je določena lastnost pojavila le pri enojajčnih trojčicah 
(B1 in B2), z zeleno barvo smo označili polja, ko se je določena lastnost pojavila med dvojajčno 
trojčico in eno izmed enojajčnih trojčic (A in B1 ali A in B2) ali posamično le pri eni od trojčic. 

Pri interpretaciji smo nato posamezne lastnosti v risbah trojčic glede na ujemanje poskušali 
pripisati vplivom genov, okolja in samodejavnosti. Tiste lastnosti likovnega jezika, ki so se 
izrazito skladneje pojavljale pri vseh treh trojčicah, smo v večji meri pripisali vplivom okolja, 
delno pa tudi genov. Parametre likovnega jezika, ki so se izrazito razlikovali med vsemi tremi 
oz. med posameznima dvema trojčicama, pa smo pripisali vplivom samodejavnosti. Ker gre za 
študijo primera, v zvezi s tem seveda ni mogoče narediti dokončnih zaključkov, pač pa 
ugotovitve veljajo le za raziskovani primer. Se pa na osnovi pridobljenih rezultatov nakazujejo 
možnosti za nadaljnje raziskovanje. 
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N = 13   Zaporedna št. risb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Skupaj: 

Gibi roke naprej in nazaj 

A ● ● ●    ● ● ●   ● ● 8 

27 B1 ● ● ●   ● ● ● ●   ● ● 9 
B2  ● ● ●  ● ● ● ● ●  ● ● 10 

Ciklične krožne oblike 

A    ●          1 

5 B1   ●  ●         2 
B2   ●   ●        2 

Pike in vejice 

A    ●          1 

5 B1    ●          1 
B2    ●     ●     2 

Enote 

A  ●     ● ● ● ● ● ● ● 8 

22 B1       ● ● ● ● ● ● ● 7 

B2       ● ● ● ● ● ● ● 7 

Kombinacije enot 

A       ● ● ● ● ● ●  6 

16 B1       ● ●  ● ● ●  5 
B2       ● ●  ● ● ●  5 

Starostna obdobja: 1.–3. leta 3.–4. leta  

Preglednica 1: Čačka v risbi 

 

3.4 O
BD

ELAVA REZU
LTATO

V IN
 IN

TERPRETACIJA 
3.4.1 ČAČKA V RISBI 
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Preglednica 1 prikazuje čačko v risbi z vidika petih glavnih lastnosti čačke. Prve tri spadajo v 
obdobje od 1. do 3. leta starosti, zadnji dve pa v obdobje od 3. do 4. leta starosti. V preglednici 
je vključenih 13 risb trojčic, narisanih v obdobju od 1. do 4. leta starosti.  

Gibi roke naprej in nazaj se pri trojčicah A in B1 pojavijo že v prvi risbi, ko sta bili stari 1 leto 
in 9 mesecev. Že pri drugi risbi pri starosti 1 leta in 10 mesecev vse trojčice v risbi uporabljajo 
gibe roke naprej in nazaj, ki se nadaljujejo vse do konca 4. leta. Kar sedemkrat vse tri trojčice 
v risbi hkrati uporabijo gibe roke naprej in nazaj, samo enkrat enojajčni trojčici in prav tako 
enkrat v risbi gibe roke naprej in nazaj uporabita dvojajčna in enojajčna trojčica. Samo v dveh 
primerih se gibi roke naprej in nazaj pojavijo samo pri eni od trojčic. Največ risb, v katerih se 
pojavijo gibi roke naprej in nazaj, nariše trojčica B2 (10), manj trojčica B1 (9) in najmanj 
trojčica A (8).  

Ciklične krožne oblike se v risbah trojčic občutno manj pojavljajo kakor gibi roke naprej in 
nazaj. V največji meri se pojavljajo v obdobju, ko so gibi roke naprej in nazaj uporabljeni v 
manjši meri (risba 4, 5, in 6). Ciklične krožne oblike se najprej pojavijo pri trojčicah B1 in B2, 
le v eni risbi pozneje se pojavijo tudi pri trojčici A. Enkrat se ciklične krožne oblike hkrati 
pojavijo pri enojajčnih trojčicah, trikrat pa se pojavijo le pri eni od trojčic. Največ risb, v katerih 
se pojavijo ciklične krožne oblike, narišeta trojčici B1 in B2 (2), manj trojčica A (1).  

Pike in vejice se v risbah trojčic pojavijo le v risbi 4 in 9. V risbi 4 se pojavijo prvič in pri vseh 
trojčicah hkrati. V risbi 9 se pojavijo le pri trojčici B2. Tako se pri vseh treh trojčicah hkrati 
pike in vejice pojavijo le enkrat, enkrat pa se pike in vejice pojavijo le pri eni trojčici. Največ 
risb, v katerih se pojavijo pike in vejice, nariše trojčica B2 (2), manj pa trojčici A in B1 (1).  

Enote se najprej pojavijo v risbi 2 trojčice A, ko je bila stara 1 leto in 9 mesecev. V tej risbi 
trojčica nariše zaprto krožno obliko, ki je značilna šele za obdobje od 3. leta naprej. Naslednjič 
se enote pojavijo v risbi 7 pri vseh treh trojčicah hkrati in se tako nadaljujejo vse do risbe 13. 
Enote se tako pri vseh treh trojčicah hkrati pojavijo kar sedemkrat, pri čemer se le enkrat v risbi 
pojavijo le pri eni izmed trojčic. Največ risb, v katerih se pojavijo enote, nariše trojčica A (8), 
manj trojčici B1 in B2 (7).  

Kombinacije enot se najprej pojavijo v risbi 7 pri vseh trojčicah hkrati. Te se pri vseh treh 
trojčicah pojavijo kar petkrat, enkrat pa se pojavijo le pri eni od trojčic. Največ risb, v katerih 
se pojavijo kombinacije enot, nariše trojčica A (6), manj trojčici B1 in B2 (5).  

Iz preglednice 1 je razvidno, da se gibi roke naprej in nazaj, ciklične krožne oblike ter pike in 
vejice v večji meri pojavljajo med 1. in 3. letom starosti, pri čemer se gibi roke naprej in nazaj 
pojavljajo tudi v obdobju med 3. in 4. letom starosti. Enote in kombinacije enot se v največji 
meri pojavljajo med 3. in 4. letom starosti in v risbi 7, 8 in 9, ko so trojčice stare tri leta. Vsako 
izmed petih lastnosti čačke trojčice vključijo v podobno število risb. Pri tem enojajčni trojčici 
v enako število risb vključita ciklične krožne oblike, enote in kombinacije enot. Enako število 
risb, v katere so vključene pike in vejice, pa se pojavi pri dvojajčni in enojajčni trojčici. 

Pri cikličnih krožnih oblikah lahko opazimo, da se pojavljajo redko in v različnih kombinacijah. 
Iz tega ne moremo jasno določiti, ali na ciklične krožne oblike v večji meri vplivajo geni ali 
samodejavnost.  

Pri gibih roke naprej in nazaj, pikah in vejicah, enotah in kombinacijah enot lahko opazimo, da 
se določena lastnost v največji meri pojavlja pri vseh treh trojčicah hkrati. Na osnovi tega bi 
sicer lahko zaključili, da na te lastnosti najbolj vpliva okolje, delno pa tudi geni, vendar se pri 
tem verjetno predvsem kaže to, da gre v fazi čečkanja za univerzalne principe otroške risbe, ki 
so skupni vsem otrokom.
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N = 23 
Zaporedna št. 

risb: 
7. 8. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 29. 31. 33. 36. 37. 38. 41. Skupaj: 

Glavonožec 

A                        0 

1 B1   ●                     1 

B2                        0 

Prehodna  
oblika 

A                        0 

2 B1       ●                 1 

B2   ●                     1 

Konvencionalna 
človeška 

figura 

A    ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19 

57 B1  ●  ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19 

B2 ● ●  ● ● ●   ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19 

Ko
nv

en
ci

on
al

na
 č

lo
ve

šk
a 

fig
ur

a 

Oči 

A    ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18 

55 B1  ●  ● ● ●    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18 

B2 ● ●  ● ● ●   ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 19 

Nos 

A     ● ●     ● ●    ●    ● ●  ● 8 

28 B1     ●     ●  ●  ●   ●   ●  ● ● 8 

B2     ●    ● ● ●    ● ● ● ●  ● ● ● ● 12 

Starostna 
obdobja:  1.–3. 

leta 
3.–4. 
leta 

4.–5. 
leta 

5.–7. 
leta 

7.–8. 
leta 

8.–
9. 

leta 

9.–10. 
leta 

10.–
12. 
leta 

 

Preglednica 2: Figura v risbi (1. del) 

3.4.2 FIG
U

RA V RISBI 
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N = 23 
Zaporedna št. 

risb: 
7. 8. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 29. 31. 33. 36. 37. 38. 41. Skupaj: 

Ko
nv

en
ci

on
al

na
 č

lo
ve

šk
a 

fig
ur

a 

Usta 

A    ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17 

47 B1    ● ●     ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15 

B2  ●  ● ●     ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15 

Ušesa 

A    ● ●      ●         ●   ● 5 

11 B1    ● ●                   2 

B2  ●  ●                ●  ●  4 

Vrat 

A    ● ●   ● ●  ●    ● ● ● ● ● ● ●  ● 13 

30 B1    ●         ●  ●  ● ●  ●  ● ● 8 

B2    ●      ●      ● ● ●  ● ● ● ● 9 

Ramena 

A               ● ● ● ● ● ● ●  ● 8 

17 B1            ●      ●  ●   ● 4 

B2                ●  ●  ●  ● ● 5 

Roke 

A    ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 17 

49 B1    ● ●    ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 16 

B2  ●  ● ●     ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16 

Starostna 
obdobja:  1.–3. 

leta 
3.–4. 
leta 

4.–5. 
leta 

5.–7. 
leta 

7.–8. 
leta 

8.–
9. 

leta 

9.–10. 
leta 

10.–
12. 
leta 

 

Preglednica 3: Figura v risbi (2. del) 



 

 
    
 

35 

 

N = 23 
Zaporedna št. risb: 

7. 8. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 25. 26. 27. 29. 31. 33. 36. 37. 38. 41. Skupaj: 

Ko
nv

en
ci

on
al

na
 č

lo
ve

šk
a 

fig
ur

a 

Noge 

A    ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● 17 

51 B1    ● ● ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  ● 16 

B2 ● ●  ● ● ●   ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● 18 

Risanje figure 
od strani ali 
deloma od 

strani 

A        ●    ● ●  ● ●  ● ● ●   ● 9 

25 B1            ● ● ●  ●  ●  ● ●  ● 8 

B2    ●       ●  ●   ●  ●   ● ● ● 8 

Risanje  
figure 

od 
zadaj 

A      ●                  1 

2 B1                 ●       1 

B2                        0 
Nakazovanje 
spola figure 
z vsaj enim 

spolno 
prepoznavnim 

znakom 

A    ● ●   ● ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16 

41 B1    ● ●    ● ●  ●  ● ● ● ●   ● ● ● ● 13 

B2    ●     ● ●   ●  ● ● ● ●  ● ● ● ● 12 

Gibanje 
figure 

A      ●   ●  ●     ●    ● ●  ● 7 

19 B1                ● ● ●  ● ●  ● 6 

B2         ●  ●     ●  ●  ●   ● 6 

Starostna 
obdobja:  1.–3. 

leta 
3.–4. 
leta 

4.–5. 
leta 

5.–7. 
leta 

7.–8. 
leta 

8.–
9. 

leta 

9.–10. 
leta 

10.–
12. 
leta 

 

Preglednica 4: Figura v risbi (3. del) 
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Preglednice 2, 3 in 4 prikazujejo figuro v risbi. Vanjo je vključenih 23 risb od 1. do 12. leta 
starosti. Vključene so vse risbe, pri katerih vsaj ena izmed trojčic nariše človeško figuro.  

Glavonožec se izmed vseh 23 risb pojavi le v risbi 10 trojčice B1. Risba spada v obdobje med 
3. in 4. letom starosti, ki je tudi najznačilnejše za risbo glavonožca.  

Prehodna oblika se od vseh risb pojavi le v risbi 10 trojčice B2 in v risbi 16 trojčice B1. 

Glavonožca tako v risbi nariše le enojajčna trojčica B1, prehodno obliko pa enojajčni trojčici 
B1 in B2. Trojčica A teh dveh oblik ne riše. Zgodnje risanje glavonožca in prehodne oblike pri 
enojajčnih trojčicah bi lahko nakazovalo na večji vpliv genov pri risanju glavonožca in 
prehodne oblike. Ti dve obliki pa se pri enojajčnih trojčicah ne pojavljata hkrati, kar lahko 
nakazuje tudi na vpliv samodejavnosti. 

Konvencionalna človeška figura se najprej pojavi pri trojčici B2 v risbi 7, ko je bila stara tri 
leta. Risanje konvencionalne človeške figure je značilno šele za obdobje med 5. in 7. letom 
starosti, zato tukaj trojčica B2 močno prehiteva razvoj risanja konvencionalne človeške figure. 
V risbi 8, ko sta stari tri leta, konvencionalno človeško figuro narišeta enojajčni trojčici B1 in 
B2. V risbi 11, ko so stare tri leta in štiri mesece, konvencionalno človeško figuro narišejo vse 
tri trojčice hkrati. Za to starost je še vedno značilno risanje glavonožcev, kar pomeni, da vse tri 
trojčice močno prehitevajo razvoj risanja človeške figure. Od risbe 11 naprej se konvencionalna 
človeška figura pojavlja v vseh risbah, v katerih je narisana človeška figura, razen v risbi 16, 
ko trojčica B1 nariše prehodno obliko. Konvencionalno človeško figuro hkrati narišejo vse tri 
trojčice v 17 risbah, enkrat se hkrati pojavi le v risbi enojajčnih trojčic in enkrat le v risbi 
dvojajčne in enojajčne trojčice. Dvakrat se konvencionalna človeška figura pojavi le pri eni 
trojčici. Število risb, v katerih se pojavi konvencionalna človeška figura, je enako pri vseh treh 
trojčicah, ko konvencionalno človeško figuro narišejo v 19 risbah.  

Oči se izmed 19 risb konvencionalne človeške figure najprej pojavijo pri trojčici B2 v risbi 7, 
ko je stara tri leta. V risbi 8 imata oči narisani figuri trojčic B1 in B2. Vse tri trojčice figuri 
narišejo oči v risbi 11. Od te risbe naprej imajo oči vse konvencionalne človeške figure, razen 
figura trojčice B1 v risbi 18 in figura trojčice A v risbi 19. Kar 15-krat se oči na konvencionalnih 
človeških figurah hkrati pojavljajo pri vseh treh trojčicah, dvakrat le pri enojajčnih in dvakrat 
le pri dvojajčni in enojajčni trojčici. Dvakrat se oči pojavijo v risbi konvencionalne človeške 
figure le pri eni izmed trojčic. Največ risb, v katerih se v konvencionalni človeški figuri pojavijo 
oči, nariše trojčica B2 (19), le za eno manj pa trojčici A in B1 (18).  

Nos se v konvencionalni človeški figuri najprej pojavi v risbi 14, ko ga narišejo vse tri trojčice 
hkrati. Hkrati nos narišejo le še v risbi 36 in 41. Nos se tako le trikrat pojavi pri vseh trojčicah 
hkrati, trikrat ga hkrati narišeta le enojajčni trojčici in štirikrat le dvojajčna trojčica. Petkrat se 
nos pojavi le v risbi ene trojčice. Največ risb, v katerih se pojavi nos, nariše trojčica B2 (12), 
manj trojčici A in B1 (8).  

Usta v risbi najprej nariše trojčica B2 v risbi 8, ko je stara tri leta. Naslednjič se usta pojavijo v 
risbi 11, ko je stara tri leta in štiri mesece. Od 11. do 25. risbe se usta zelo različno pojavljajo. 
Kar v osmih risbah vseh treh trojčic se usta na konvencionalni človeški figuri ne pojavijo. Od 
tega usta dvakrat ne nariše trojčica A, trikrat trojčica B1 in trikrat trojčica B2. Usta se nato na 
konvencionalnih človeških figurah pojavljajo vse od 25. do 41. risbe. Kar 13-krat se usta na 
konvencionalni človeški figuri pojavijo skupaj pri vseh treh trojčicah, enkrat se pojavijo le pri 
enojajčnih trojčicah in enkrat pri dvojajči in enojajčni trojčici. Štirikrat se usta pojavijo le v 
risbi posamezne trojčice. Največ risb, v katerih se v konvencionalni človeški figuri pojavijo 
usta, nariše trojčica A (17), dve manj pa trojčici B1 in B2 (15).  
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Ušesa se v risbi konvencionalne človeške figure pojavijo precej redkeje od ust, in sicer se 
risanje ušes prvič pojavi v risbi 8 trojčice B2, ko je stara tri leta. Naslednjič se ušesa pojavijo v 
risbi 11 pri starosti 3 let in 4 mesecev, ko ušesa narišejo vse tri trojčice. To pa je tudi edinkrat, 
ko vse tri trojčice hkrati v risbi narišejo ušesa. Ušesa tako vse tri trojčice skupaj v risbo narišejo 
samo enkrat, dvakrat ušesa skupaj narišeta le dvojajčna in enojajčna trojčica, štirikrat pa ušesa 
v risbi nariše samo ena trojčica. Največ risb, v katerih se na konvencionalni človeški figuri 
pojavijo ušesa, nariše trojčica A (5), manj trojčica B2 (4) in najmanj trojčica B1 (2).  

Vrat se v človeški figuri prvič pojavi v risbi 11 v starosti 3 let in 4 mesecev, ko ga na figuri 
narišejo vse tri trojčice. Vrat se v figuri nato zelo različno pojavlja v obdobju med 4. in 7. letom 
starosti, nato pa se ponovno v večji meri pojavlja v obdobju med 7. in 12. letom. Trojčice vrat 
hkrati v risbi narišejo štirikrat, trikrat se vrat hkrati pojavi le pri dvojajčni in enojajčni trojčici 
ter enkrat le pri enojajčnih trojčicah. Vrat se kar sedemkrat pojavi le pri eni izmed trojčic. 
Največ risb, v katerih se pojavi vrat, nariše trojčica A (13), manj trojčica B2 (9) in najmanj 
trojčica B1 (8).  

Ramena se v risbi trojčic prvič pojavijo v risbi 21 trojčice B1 v obdobju med 5. in 7. letom 
starosti. Naslednjič se pojavijo v risbi 26 trojčice A v obdobju med 7. in 8. letom starosti. 
Trojčici B1 in B2 roke pogosto rišeta pravokotno na telo ali dvignjena nad glavo, pri čemer 
zaradi položaja rok ramena niso vidna. Trojčice v risbi hkrati narišejo ramena le trikrat, enkrat 
ramena narišeta le dvojajčna in enojajčna trojčica, šestkrat pa ramena nariše le ena izmed 
trojčic. Največ risb, v katerih se pojavljajo ramena, nariše trojčica A (8), manj trojčica B2 (5) 
in najmanj trojčica B1 (4).  

Roke se v risbi najprej pojavijo v risbi 8 trojčice B2 pri starosti 3 let. Naslednjič se roke pojavijo 
v risbi 11, ko roke figuram narišejo vse trojčice. V obdobju med 4. in 5. letom starosti se v kar 
petih risbah trojčic na konvencionalni figuri ne pojavijo roke. Rok v eni risbi figuri ne nariše 
trojčica A, trojčici B1 in B2 pa tega ne naredita v dveh risbah. Roke se od 5. do 12. leta starosti 
pojavljajo na vseh risbah s človeško figuro, razen pri trojčicah A in B2 v risbi 38, ko sta človeški 
figuri narisali delno skriti za drugim objektom. Vse tri trojčice hkrati narišejo roke kar 14-krat, 
dvakrat roke narišeta le dvojajčna in enojajčna trojčica, trikrat pa se roke pojavijo le pri risbi 
ene izmed trojčic. Največ risb, v katerih se pojavijo roke na konvencionalni človeški figuri, 
nariše trojčica A (17), eno manj pa trojčici B1 in B2 (16).  

Noge se v risbi najprej pojavijo pri trojčici B2 v risbi 7 pri starosti 3 let. Naslednjič se noge prav 
tako pojavijo pri trojčici B2 v risbi 8 pri starosti 3 let. V risbi 11 se noge pojavijo pri vseh treh 
trojčicah hkrati. Od 11. risbe naprej se v vsaki risbi s konvencionalno človeško figuro pojavijo 
noge, ne pojavijo se le v risbi 15 trojčice A in v risbi 38 trojčic A in B1 zaradi figure, ki je delno 
skrita za drugim objektom. Noge se pri vseh treh trojčicah hkrati pojavijo 14-krat, enkrat se 
pojavijo le pri enojajčnih trojčicah in enkrat pri dvojajčni in enojajčni trojčici. Petkrat se noge 
v risbi pojavijo le pri eni izmed trojčic. Največ risb, v katerih se pojavijo noge na 
konvencionalni človeški figuri, nariše trojčica B2 (18), manj trojčica A (17) in najmanj trojčica 
B1 (16).  

Risanje figure od strani ali deloma od strani se najprej pojavi pri trojčici B2 v risbi 11 pri 
starosti 3 let in 4 mesecev. Obrazne značilnosti so na obrazu razporejene tako, da imamo 
občutek, da figuro vidimo deloma od strani v njeno levo stran obraza. Naslednjič se risanje od 
strani pojavi v risbi 17 trojčice A v obdobju med 4. in 5. letom starosti, ko je od strani narisan 
trup desne figure. Od 5. leta naprej je risanje figure od strani in deloma od strani v risbi 
pogostejše, pri čemer smo s to oznako opredelili tudi tiste figure, pri katerih je od strani narisan 
le en del telesa, lahko tudi stopala. Risanje od strani ali deloma od strani se štirikrat pojavi pri 
vseh trojčicah hkrati, dvakrat se pojavi hkrati le pri dvojajčni in enojajčni trojčici, enkrat pa le 
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pri enojajčnih trojčicah. Sedemkrat se risanje od strani pojavi le pri eni izmed trojčic. Največ 
risb, v katerih se pojavi risanje od strani, je narisala trojčica A (9), le eno manj pa trojčici B1 in 
B2 (8).  

Risanje figure od zadaj se prvič pojavi v risbi 15 trojčice A v starosti 4 let in 5 mesecev. 
Naslednjič se figura, narisana od zadaj, pojavi v risbi 29 trojčice B1 med 7. in 8. letom starosti. 
V risbah se figura, narisana od zadaj, pojavi dvakrat, v obeh primerih figuro od zadaj nariše le 
ena trojčica.  

Nakazovanje spola z vsaj enim spolno prepoznavnim znakom se prvič pojavi v risbi 11, ko za 
spolno prepoznaven znak svojim figuram vse tri trojčice narišejo lase. Lasje se kot spolno 
prepoznaven znak pojavljajo največkrat, poleg teh pa za razlikovanje spola trojčice rišejo tudi 
uhane, poudarjene trepalnice, prsi, genitalije, brado in krila. Kar devetkrat vse tri trojčice hkrati 
figuri narišejo vsaj en spolno prepoznaven znak. Štirikrat vsaj en spolno prepoznaven znak 
narišeta le dvojajčna in enojajčna trojčica in enkrat le enojajčni trojčici. Štirikrat vsaj en spolno 
prepoznaven znak nariše le ena izmed trojčic. Največ risb, v katerih se pojavi vsaj en spolno 
prepoznaven znak, nariše trojčica A (16), manj trojčica B1 (13) in najmanj trojčica B2 (12).  

Gibanje figure se najprej pojavi v risbi 15 trojčice A v starosti 4 let in 5 mesecev. Drugič se 
gibanje figure pojavi v risbi 18 trojčic A in B2 med 4. in 5. letom starosti. Gibanje figure trojčice 
B1 se prvič pojavi v risbi 27 med 7. in 8. letom starosti. Gibanje figure vse tri trojčice hkrati 
prikažejo trikrat. Prav tako se trikrat gibanje figure pojavi samo pri dvojajčni in enojajčni 
trojčici, enkrat pa pri enojajčnih trojčicah. Dvakrat se gibanje figure pojavi le pri eni izmed 
trojčic. Največ risb, v katerih se pojavi gibanje, nariše trojčica A (7), le za eno manj pa trojčici 
B1 in B2 (6).  

V vseh treh preglednicah figure v risbi lahko opazimo, da se v največjem številu risb pojavi 
konvencionalna človeška figura, in sicer v kar 57 risbah trojčic (19-krat po tri risbe). Lastnosti, 
ki se pojavijo v risbah konvencionalne človeške figure vseh treh trojčic, si po pogostnosti 
sledijo: oči (55), noge (51), roke (49), usta (47), nakazovanje spola z vsaj enim spolno 
prepoznavnim znakom (41), vrat (30), nos (28), risanje figure od strani ali deloma od strani 
(25), gibanje figure (19), ramena (17), ušesa (11) in risanje figure od zadaj (2).  

Izmed zgornjih lastnosti lahko opazimo, da se pri vseh treh trojčicah pojavljajo v zelo 
podobnem številu. Človeška figura se pri vseh treh pojavi v 19 risbah. Oči, nos in risanje figure 
od zadaj se v enakem številu pojavijo med dvojajčno in enojajčno trojčico, medtem ko se risanje 
od strani ali deloma od strani, gibanje figure, usta in roke pojavijo v enakem številu pri 
enojajčnih trojčicah. Največja razlika se pri trojčicah pojavi pri risanju vratu, ki ga trojčica A 
nariše 13-krat, trojčica B2 devetkrat in trojčica B1 osemkrat.  

Zgornje lastnosti lahko razdelimo v dve skupini. Prve so lastnosti, ki z določeno starostjo trojčic 
postanejo obvezni del konvencionalne človeške figure, druge pa lastnosti, ki jih trojčice 
poljubno vključujejo v konvencionalno človeško figuro oz. konvencionalno človeško figuro 
rišejo na določen način.  

Lastnosti, ki z določeno starostjo postanejo obvezni del konvencionalne človeške figure, so: 

 oči (z redkimi izjemami vse od risbe 11 naprej), 
 noge (z redkimi izjemami vse od risbe 11 naprej), 
 roke (z redkimi izjemami od risbe 19 naprej), 
 usta (vse od risbe 25 naprej), 
 nakazovanje spola z vsaj enim spolno prepoznavnim znakom (vse od risbe 26 naprej) 

in 
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 vrat (z redkimi izjemami vse od risbe 29 naprej). 
 
Lastnost, ki jih poljubno vključujejo v konvencionalno človeško figuro oz. jo rišejo na določen 
način: 
 

 nos (lahko narisan z barvo kože), 
 ušesa (lahko so dojeta skrita pod lasmi), 
 risanje figure od strani ali deloma od strani, 
 risanje figure od zadaj, 
 gibanje figure, 
 ramena. 

Vse lastnosti, ki s starostjo postanejo obvezen del konvencionalne človeške figure, se pri vseh 
treh trojčicah pojavijo že v risbi 11 v starosti 3 let in 4 mesecev. Štiri mesece pred tem, v risbi 
7 in 8, trojčici B1 in B2 že narišeta konvencionalno človeško figuro, s čimer iz čačke vstopita 
v simbolno stopnjo risanja. Pri trojčici A se to zgodi z risbo 11 štiri mesece pozneje. Enojajčni 
trojčici tako v simbolno stopnjo risanja skupaj vstopita s konvencionalno človeško figuro štiri 
mesece pred trojčico A, kar lahko v večji meri pripišemo vplivu genov.  

Ko je risanje konvencionalne človeške figure usvojeno – v risbi 11 pri starosti 3 let in 4 mesecev 
–, vanjo vse tri trojčice hkrati vključijo zgoraj naštete dele telesa (oči, noge, roke, usta, lasje, 
vrat), ki z določeno starostjo postanejo obvezen del konvencionalne človeške figure. Po risbi 
11 se zgoraj naštete lastnosti nekaj časa mešano pojavljajo v risbah trojčic, dokler ne postanejo 
obvezen del figure. Od takrat naprej se lastnosti z manjšimi izjemami ponavljajo vse do zadnje 
risbe. V risbi 11 na risanje vseh zgoraj naštetih delov telesa v največji meri vpliva okolje, nato 
krajše obdobje samodejavnost, dokler določena lastnost ne postane obvezen del človeške figure 
in se pojavlja pri vseh trojčicah hkrati. Zaključimo lahko, da na zgornje lastnosti – oči, noge, 
roke, usta, lase in vrat – v največji meri vpliva okolje.  

Lastnosti, ki jih trojčice poljubno vključujejo v konvencionalno človeško figuro, se 
najpogosteje pojavljajo med dvojajčno in enojajčno trojčico ali le pri eni od trojčic, na podlagi 
česar lahko zaključimo, da na zgornje lastnosti (nos, ušesa, risanje figure od strani ali deloma 
od strani, risanje figure od zadaj, gibanje figure in ramena) v največji meri vpliva 
samodejavnost. Na vpliv risanja od strani in deloma od strani ter gibanja figure ima v manjši 
meri vpliv tudi okolje oz. učitelj, ki z likovno nalogo vzpodbudi risanje gibanja, ki ga je najlažje 
narisati od strani (primer: V telovadnici, Kolesarim).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    
 

40 

 

N = 26 
Zaporedna št. 

risb: 
7. 8. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 31. 33. 36. 37. 38. 41. Skupaj: 

Veselje 

A       ●     ● ●   ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 1
3 

37 B
1   ●   ●      ●    ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● 1

2 
B
2      ●     ● ●    ● ● ●  ● ●  ● ● ● ● 1

2 

Žalost 

A  ●    ●                     2 

6 
B
1    ●       ●                2 

B
2  ● ●                        2 

Presenečenje 

A    ● ●     ●                 3 

4 
B
1                           0 

B
2    ●                       1 

Starostna 
obdobja: 

1.–3. 
leta 

3.–4. leta 4.–5. leta 5.–7. leta 7.–8. leta 8.–9. leta 

10.
–

12. 
leta 

 

Preglednica 5: Čustva v risbi 
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Preglednica 5 prikazuje čustva v risbi. Vanjo je vključenih 26 risb od 1. do 12. leta starosti. 
Vključene so vse risbe, v katerih vsaj ena trojčica v risbi nariše žival ali človeško figuro.  

Veselje v risbi najprej nariše trojčica B1 v risbi 10 med 3. in 4. letom starosti. Naslednjič se 
veselje pojavi v risbi 14 pri trojčicah B1 in B2. Vse tri trojčice skupaj veselje narišejo v risbi 
21 med 5. in 7. letom starosti. Od risbe 25 naprej se čustvo veselja pojavi v vsaki risbi s človeško 
figuro. Vse tri trojčice veselje hkrati narišejo desetkrat, enkrat ga hkrati narišeta le enojajčni 
trojčici, petkrat pa se pojavi le pri eni od trojčic. Največ risb, v katerih je na človeški figuri 
narisan nasmeh, nariše trojčica A (13), le eno manj pa trojčici B1 in B2 (12). 

Žalost v risbi najprej narišeta trojčici A in B2 v risbi 8 pri starosti 3 let. Žalost se nato pojavi še 
štirikrat in se zaključi z risbo 19 med 5. in 7. letom starosti. Žalost se enkrat pojavi med 
dvojajčno in enojajčno trojčico in štirikrat posamično le pri eni izmed trojčic. Vse tri trojčice v 
enakem številu risb prikažejo žalost, in sicer jo vse narišejo v dveh risbah.  

Presenečenje se v risbi pokaže z risanjem ust v obliki kroga. Ta se najprej pojavi v risbi 11 pri 
starosti 3 let in 4 mesecev, ko čustvo presenečenja narišeta trojčici A in B2. Presenečenje se 
nato pojavi le še dvakrat in se zaključi z risbo 18 med 4. in 5. letom starosti. Največ risb, v 
katerih je prikazano čustvo presenečenja, nariše trojčica A (3), manj trojčica B2 (1) in nobene 
trojčica B1.  

Vse od risbe 8 v starosti 3 let do risbe 19 med 5. in 7. letom starosti se v risbi pojavljajo vsa tri 
čustva. Le v enem primeru se določeno čustvo pojavi pri enojajčnih trojčicah, v vseh drugih 
primerih pa se pojavlja pri dvojajčni trojčici ali posamezno pri eni izmed trojčic. Zaključimo 
lahko, da na risanje čustev v risbi vse nekje do 5. leta starosti v največji meri vpliva 
samodejavnost. Po približno 5. letu starosti pa se v vseh risbah pri vseh trojčicah hkrati pojavlja 
čustvo veselja. Zaključimo lahko, da na izražanje čustev po nekje 5. letu starosti v največji meri 
vpliva okolje, delno pa tudi geni.  
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N = 19   Zaporedna št. risb: 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Skupaj: 

Odnosi med oblikami 

A ● ● ● ●  ● ●             6 

13 B1 ● ● ●                 3 
B2 ● ● ●         ●        4 

O
dn

os
i m

ed
 o

bl
ik

am
i i

n 
fo

rm
at

om
 

Oblika 
ena 

poleg 
druge 

A           ●    ●  ● ● ● 5 

20 B1      ● ●   ● ●    ●  ● ● ● 8 
B2      ● ●    ●    ●  ● ● ● 7 

Oblika 
na spodnjem 

robu 
formata 

A        ●     ● ●   ● ●  5 

26 B1    ●     ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  11 
B2    ●     ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● 10 

Oblika ena poleg 
druge na 
spodnjem 

robu formata 

A                 ● ●  2 

5 B1          ●       ●   2 

B2                  ●  1 

Talna 
črta 

A                    0 

4 B1           ●    ●     2 
B2           ●    ●     2 

Starostna obdobja: 1.–3. leta 3.–4. leta 4.–5. leta 5.–7. leta  

Preglednica 6: Prostor v risbi (1. del) 

 

 

 

3.4.4 PRO
STO

R V RISBI 
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N = 16   Zaporedna št. risb:  26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Skupaj: 
Pr

ek
riv

an
je

, z
vr

ač
an

je
 in

 st
op

nj
ev

an
je

 o
bl

ik
 

Poliperspektiva 

A  ●  ●  ●  ●   ●   ●   6 

14 B1  ●  ●    ●   ●  ●    5 

B2    ●    ●   ●      3 

Razstavljanje  
oblik 

A            ●     2 

7 B1     ●       ●     2 
B2     ●            1 

Prekrivanje  
oblik 

A  ●  ●    ●  ● ● ● ● ●  ● 9 

24 B1    ●    ●  ● ● ● ● ●  ● 7 
B2    ●    ●  ● ● ● ● ●  ● 8 

Stopnjevanje 
velikosti 

A          ●    ●   2 

5 B1          ●    ●   2 

B2          ●       1 

Nizanje ravnin 
druge nad drugo 

A  ●      ● ● ● ● ● ● ●  ● 9 

25 B1  ●      ● ● ● ●  ● ●   7 

B2  ●      ● ● ● ● ● ● ●  ● 9 

Starostna obdobja: 7.–8. leta 8.–9. leta 9.–10. leta 10.–12. leta  

Preglednica 7: Prostor v risbi (2. del) 
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Preglednica 6 prikazuje prostor v risbi z vidika odnosov med oblikami in odnosov med oblikami 
in formatom. Vanjo je vključenih 19 risb med 1. in 7. letom starosti. Odnosi med oblikami se v 
risbi praviloma pojavljajo med 3. in 5. letom starosti, odnosi med oblikami in formatom pa med 
5. in 7. letom starosti.  

Odnosi med oblikami se pri vseh treh trojčicah hkrati pojavijo v risbi 7, 8, 9 v starosti 3 let. 
Odnosi med oblikami se nato trikrat pojavijo pri trojčici A v obdobju med 3. in 4. letom starosti. 
Enkrat se pojavijo pri trojčici B2 med 4. in 5. letom starosti. Trikrat se odnosi med oblikami 
pojavijo pri vseh treh trojčicah hkrati in štirikrat le pri posamezni trojčici. Največ risb, v katerih 
se pojavijo odnosi med oblikami, nariše trojčica A (6), manj trojčica B2 (4) in najmanj trojčica 
B1 (3). Odnosi med oblikami se v večini zaključijo s 4. letom starosti.  

Odnose med oblikami in formatom smo razdelili na štiri sledeča podpoglavja: oblika ena poleg 
druge, oblika na spodnjem robu formata, oblika ena poleg druge na spodnjem robu formata in 
talna črta.  

Oblika ena poleg druge se najprej pojavi v risbi 12 pri trojčicah B1 in B2. Naslednjič se pojavi 
v risbi 13 v starosti 3 let in 11 mesecev, prav tako pri trojčicah B1 in B2. Vse tri trojčice obliko 
ene poleg druge postavijo v risbi 17 med 4. in 5. letom starosti. Od risbe 17 naprej se oblika 
ena poleg druga pojavlja pri vseh treh trojčicah hkrati, in sicer v risbi 21, 23, 24 in 25. Oblika 
ena poleg druge se petkrat pojavi pri vseh treh trojčicah hkrati, dvakrat pri enojajčnih trojčicah 
in enkrat le pri eni izmed trojčic.  

Oblika na spodnjem robu formata se najprej pojavi pri enojajčnih trojčicah B1 in B2 v risbi 10 
med 3. in 4. letom starosti. Naslednjič se pojavi pri trojčici A v risbi 14 pri starosti 4 let in 3 
mesecev. V risbi 15, 16, in 17 se oblika na spodnjem robu formata pojavi le pri enojajčnih 
trojčicah B1 in B2. Šele med 5. in 7. letom starosti vse tri trojčice hkrati narišejo obliko na 
spodnjem robu formata v risbi 19. Pri vseh trojčicah hkrati se oblika na spodnjem robu formata 
pojavi štirikrat, petkrat se hkrati pojavi le pri enojajčnih trojčicah in štirikrat le pri eni izmed 
trojčic. Največ risb, v katerih se oblika pojavi na spodnjem robu formata, nariše trojčica B1 
(11), manj trojčica B2 (10) in najmanj trojčica A (5).  

Oblika ena poleg druge na spodnjem robu formata se prvič pojavi v risbi 16 pri trojčici B1 med 
4. in 5. letom starosti. Nato se pojavi le še v risbi 23 in 24. Oblika ena poleg druge se dvakrat 
pojavi med dvojajčno in enojajčno trojčico in enkrat posamezno le pri eni izmed trojčic. Oblika 
ena poleg druge na spodnjem robu formata se v največjem številu risb pojavi pri trojčicah A in 
B1 (2), v eni risbi manj pa se pojavi pri trojčici B2 (1).  

Talna črta se najprej pojavi v risbi 17 pri trojčicah B1 in B2 med 4. in 5. letom starosti. 
Naslednjič se pojavi v risbi 21 med 5. in 7. letom starosti pri trojčicah B1 in B2. V tem primeru 
talno črto predstavlja gladina morja. Talna črta se pri enojajčnih trojčicah dvakrat pojavi hkrati. 
Največ risb, v katerih se pojavi talna črta, narišeta trojčici B1 in B2 (2), nobene pa trojčica A.  

Glede na celotno preglednico 6 lahko ugotovimo, da se odnosi med oblikami na začetku 
pojavijo pri vseh treh trojčicah hkrati, nato pa se v obdobju med 3. in 4. letom nadaljujejo le pri 
trojčici A. Iz tega lahko odnose med oblikami v večji meri pripišemo vplivu okolja, delno pa 
tudi genom.  

Pri odnosih med oblikami in formatom lahko opazimo, da se oblika ena poleg druge v celotnem 
obdobju med 3. in 4. letom pojavlja le pri enojajčnih trojčicah, medtem ko je v tem obdobju 
trojčica A na nivoju odnosov med oblikami. Enojajčnima trojčicama se trojčica A pridruži šele 
v risbi 17 med 4. in 5. letom starosti. Iz tega lahko zaključimo, da na postavljanje oblik ene 
poleg druge v največji meri vplivajo geni. Potem ko je lastnost usvojena, nanjo v največji meri 
vpliva okolje.  
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Pri obliki na spodnjem robu formata lahko opazimo, da se med 3. in 4. letom pojavi le pri 
enojajčnih trojčicah. Šele v obdobju med 4. in 5. letom se oblika na spodnjem robu formata 
pojavi pri trojčici A. V tem obdobju pa se oblika na spodnjem robu formata kar trikrat pojavi 
le pri enojajčnih trojčicah hkrati. Zaključimo lahko, da je postavitev oblike na spodnji rob 
formata do 5. leta starosti v večji meri gensko pogojena. Po 5. letu starosti se oblika na spodnjem 
robu formata pogosteje pojavlja pri vseh treh trojčicah hkrati, kar lahko pripišemo večjemu 
vplivu okolja, delno pa tudi genom.  

Oblika ena poleg druge na spodnjem robu formata se v risbi redko pojavi, dvakrat se pojavi le 
med dvojajčno in enojajčno trojčico in enkrat le pri eni izmed trojčic. Iz tega lahko zaključimo, 
da lahko postavljanje oblik ene poleg druge na spodnji rob formata v največji meri pripišemo 
vplivom samodejavnosti.  

Talna črta se v celotnem obdobju med 1. in 12. letom starosti pojavi le dvakrat, in sicer le pri 
enojajčnih trojčicah. Iz tega lahko sklepamo, da na risanje talne črte v največji meri vplivajo 
geni.  

Glede na celoten odnos med oblikami in formatom lahko zaključimo, da na oblike ena poleg 
druge na spodnjem robu formata v največji meri vpliva samodejavnost. Na talno črto, oblike na 
spodnjem robu formata in oblike ene poleg druge v največji meri vplivajo geni, na zadnji dve 
pa imajo po 5. letu starosti velik vpliv tudi okolje in deloma geni.  

Preglednica 7 prikazuje obdobje prekrivanja, zvračanja in stopnjevanja oblik, ki je značilno za 
obdobje med 7. in 16. letom starosti. V preglednico je vključenih 16 risb od 7. do 12. leta 
starosti. Prekrivanje, zvračanje in stopnjevanje oblik vključuje sledeča podpoglavja: 
poliperspektiva, razstavljanje oblik, prekrivanje oblik, stopnjevanje velikosti in nizanje ravnin 
druge nad drugo.  

Poliperspektiva se v risbi najprej pojavi pri trojčicah A in B1 v risbi 27 med 7. in 8. letom 
starosti. Vse tri hkrati poliperspektivo uporabijo v risbi 29 med 8. in 9. letom starosti. 
Poliperspektivo trikrat v risbi uporabijo vse tri trojčice hkrati, enkrat se pojavi le med dvojajčno 
in enojajčno trojčico in trikrat le pri eni izmed trojčic. Največje število risb, v katerih trojčice 
uporabijo perspektivo, nariše trojčica A (6), manj trojčica B1 (5) in najmanj trojčica B2 (3).  

Razstavljanje oblik se najprej pojavi v risbi 30 med 8. in 9. letom starosti pri trojčicah B1 in 
B2. Naslednjič se pojavi v risbi 37 med 9. in 10. letom starosti pri trojčicah A in B1. 
Razstavljanje oblik se enkrat pojavi pri enojajčnih trojčicah in enkrat med dvojajčno in 
enojajčno trojčico. Največje število risb, v katerih se pojavi razstavljanje oblik, nariše trojčica 
B1 (2), eno manj pa trojčici A in B2 (1).  

Prekrivanje oblik se najprej pojavi pri trojčici B2 v risbi 13 pri starosti 3 let in 11 mesecev. 
Trojčica B2 v risbi nariše krompir pred korenjem. Prekrivanje oblik je značilno šele za obdobje 
po 7. letu starosti, zato risba 13 ni vključena v to razpredelnico. Prekrivanje se pri trojčici B2 
pojavi zelo zgodaj. Naslednjič se pojavi pri trojčici A v risbi 27 med 7. in 8. letom starosti. V 
risbi 29 v obdobju med 8. in 9. letom starosti vse tri trojčice hkrati v risbi uporabijo prekrivanje 
oblik. Od te risbe naprej kar sedemkrat v risbi hkrati narišejo prekrivanje. Prekrivanje se pri 
vseh treh trojčicah v starosti 7–12 let hkrati pojavi osemkrat, enkrat se pojavi le pri eni izmed 
trojčic. Največ risb, v katerih se pojavi prekrivanje, nariše trojčica A (9), eno manj trojčica B2 
(8) in najmanj trojčica B1 (7).  

Stopnjevanje velikosti se najprej pojavi v risbi 35 med 9. in 10. letom starosti pri vseh treh 
trojčicah hkrati. Stopnjevanje velikosti se pojavi le še v risbi 39 med 10. in 12. letom starosti 
pri trojčicah A in B1. Stopnjevanje velikosti se tako enkrat pojavi pri vseh treh trojčicah hkrati 
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in enkrat med dvojajčno in enojajčno trojčico. Največ risb, v katerih se pojavi stopnjevanje 
velikosti, narišeta trojčici A in B1 (2), eno manj trojčica B2 (1).  

Nizanje ravnin druge nad drugo se najprej pojavi v risbi 27 med 7. in 8. letom starosti pri vseh 
treh trojčicah hkrati. Nizanje ravnin druge nad drugo se v največji meri pojavi v obdobju med 
9. in 10. letom starosti, pogosta pa je tudi v obdobju med 10. in 12. letom starosti. Kar sedemkrat 
se nizanje ravnin druge nad drugo pojavi pri vseh treh trojčicah hkrati in dvakrat le med 
dvojajčno in enojajčno trojčico hkrati. Največ risb, v katerih se pojavi nizanje ravnin ene nad 
drugo, narišeta trojčici A in B2 (9), manj trojčica B1 (7).  

Pri poliperspektivi, razstavljanju oblik in stopnjevanju velikosti lahko ugotovimo, da se v risbah 
pojavljajo redko in v zelo različnih kombinacijah. Pri teh treh lastnostih tako ne moremo jasno 
določiti, kateri od dejavnikov (okolje, geni, samodejavnost) nanje vpliva v največji meri.  

Pri prekrivanju oblik in nizanju ravnin druge nad drugo lahko ugotovimo, da se določena 
lastnost v zelo veliki meri pojavlja v risbah vseh treh trojčic hkrati, zato lahko zaključimo, da 
na prekrivanje oblik in nizanje ravnin druge nad drugo v največji meri vpliva okolje, delno pa 
tudi geni.  
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N = 13 
Zaporedna št. risb 4. 12. 16. 24. 25. 26. 29. 32. 33. 37. 38. 39. 41. Skupaj: 

Pisava 
v 

risbi 

A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●  11 

25 B1    ●   ●  ● ● ● ● ● 7 

B2   ● ●  ● ● ●  ●  ●  7 

Starostna obdobja: 1.–3. 
leta 

3.–4. 
leta 

4.–5. 
leta 

5.–7.  
leta 

7.–8. 
leta 

8.–9. 
leta 

9.–10. 
leta 

10.–12. 
leta 

 

Preglednica 8: Pisava v risbi 

 

 

3.4.5 PISAVA V RISBI 
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Preglednica 8 prikazuje pisavo v risbi. Vanjo je vključenih 13 risb, v katerih je vsaj ena izmed 
trojčic v risbo vključila pisavo, izključene pa so vse risbe, ki jih je podpisala odrasla oseba. 
Pisava se v risbi pojavlja vse od 1. do 12. leta starosti in nakazuje na različne faze razvoja 
pisave. V risbo je pogosto vključen zgolj podpis trojčic, ki bi lahko zmotno nakazoval na nižjo 
stopnjo razvoja pisave od realne, zato smo v risbah trojčic opazovali le to, ali se pisava v risbi 
pojavi ali ne.  

Pisava v risbi se najprej pojavi v risbi 4 med 1. in 3. letom starosti pri trojčici A. Naslednjič se 
pisava pojavi v risbi 12 med 3. in 4. letom starosti, prav tako pri trojčici A. Šele v risbi 16 pri 
starosti 4–5 let pisavo v risbo poleg trojčice A vključi tudi trojčica B2. Vse tri trojčice hkrati 
pisavo v risbo vključijo v risbi 24 med 5. in 7. letom starosti. Pisavo v risbo trojčice hkrati 
vključijo štirikrat, štirikrat se pisava pojavi med dvojajčno in enojajčno trojčico in petkrat le pri 
eni izmed trojčic. Največ risb, v katerih se pojavi pisava, nariše trojčica A (11), manj trojčici 
B1 in B2 (7).  

Trojčica A izrazito hitreje v risbo vključuje pisavo kakor njeni enojajčni sestri. Pisavo v risbo 
vključi dvakrat v obdobju med 1. in 4. letom starosti, ko tega še ne storita trojčici B1 in B2. 
Hitro vključevanje pisave v risbo le dvojajčne trojčice bi lahko nakazovalo na večji vpliv genov, 
ki trojčici A zelo zgodaj omogoča razvoj tega reprezentacijskega sistema. Pisava se v risbi 
pogosto pojavi le med dvojajčno in enojajčno trojčico ali pa posamezno le pri eni izmed trojčic, 
iz česar lahko sklepamo, da na vključitev pisave v risbo v veliki meri vpliva tudi samodejavnost. 
Štirikrat se pisava pojavi tudi pri vseh treh trojčicah hkrati, kar pomeni, da na pisavo v risbi 
vpliva tudi okolje. Okolje lahko v tem primeru predstavljajo vzgojitelji in učitelji, ko od otrok 
zahtevajo, da likovne izdelke tudi podpišejo. Na splošno bi lahko zaključili, da v večji meri 
geni lahko vplivajo na razvoj pisave, ali jo bo otrok vključil tudi v risbo, pa je odvisno predvsem 
od samodejavnosti in okolja (delno tudi genov).  

Skupno lahko povzamemo, da se naslednje lastnosti v svojih začetnih fazah pogosteje 
pojavljajo le pri enojajčnih trojčicah, kar lahko v večji meri pripišemo vplivom genov.  

Lastnosti, na katere v največji meri vplivajo GENI: 

 glavonožec, 
 prehodna oblika, 
 konvencionalna človeška figura, 
 postavljanje oblik ene poleg druge, 
 postavljanje oblik na spodnji rob formata in 
 talna črta. 

 
Skupno lahko povzamemo, da se spodnje lastnosti tudi že v začetnih fazah in prav tako pozneje 
pogosteje pojavljajo pri vseh treh trojčicah hkrati, kar lahko v največji meri pripišemo vplivom 
okolja, delno tudi genov.  

Lastnosti, na katere v največji meri vpliva OKOLJE, delno pa tudi geni:  

 gibi roke naprej in nazaj, 
 pike in vejice, 
 enote, 
 kombinacije enot, 
 odnosi med oblikami, 
 prekrivanje oblik, 
 nizanje ravnin druge nad drugo, 
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 deli telesa (oči, noge, roke, usta, lasje, vrat) in 
 čustvo veselja (po 5. letu starosti). 

 
Skupno lahko povzamemo, da se spodnje lastnosti že od vsega začetka v največji meri 
pojavljajo hkrati le med dvojajčno in enojajčno trojčico ter le pri eni izmed trojčic. Te lastnosti 
lahko v največji meri pripišemo vplivom samodejavnosti.  

Lastnosti, na katere v največji meri vpliva SAMODEJAVNOST: 

 risanje figure od strani ali deloma od strani (delno tudi okolje), 
 risanje figure od zadaj, 
 gibanje figure (delno tudi okolje), 
 postavljanje oblik ene poleg druge na spodnji rob formata, 
 čustva žalosti, presenečenja in veselja (do 5. leta starosti) in 
 deli telesa (nos, ušesa, ramena). 
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4. ZAKLJUČEK 
Iz literature v teoretičnem delu magistrskega dela lahko ugotovimo, da je področje otroške risbe 
zelo dobro raziskano. Postavljeni so glavni mejniki razvoja otroške risbe, znotraj katerih so 
opisane številne lastnosti, značilne za določena obdobja. Čeprav je na splošno otroška risba zelo 
dobro raziskana, pa so zelo slabo raziskani vplivi, ki v največji meri vplivajo na razvoj in 
pojavnost določene lastnosti v risbi. Slaba raziskanost tega področja je posledica težkega 
dostopa do ustreznega vzorca, ki ga predstavljajo enojajčni in dvojajčni dvojčki, trojčki, 
četvorčki itn. Največja raziskava s tega področja, omenjena zgoraj, se je osredotočila zgolj na 
risanje figure pri starosti štirih let, pri kateri je uporabila 7752 risb enojajčnih in dvojajčnih 
dvojčkov. Ker si enojajčni dvojčki skupaj delijo tako gene kot deloma isto okolje, dvojajčni 
dvojčki pa različne gene in delno isto okolje, zgolj na študiji tako enih kot drugih dvojčkov ne 
moremo jasno ločiti vplivov genov in okolja. Zaradi tega je treba študijo izvesti na velikem 
vzorcu, znotraj katerega pa je smiselno opazovati le eno lastnost.  

V primeru trojčic, v katerem sta dve trojčici enojajčni, druga pa si z njima v povprečju deli 
50 % genov, lažje razločimo vplive genov in okolja, saj si isto okolje delijo vse tri trojčice, 
enojajčni trojčici pa imata enake tudi gene. Zaradi študije primera in možnosti razločevanja 
vplivov okolja in genov, v risbi trojčic lažje opazujemo in interpretiramo več lastnosti risbe.  

Raziskava, ki smo jo izvedli na podlagi risb trojčic z vidika številnih lastnosti risbe, je zaradi 
težkega dostopa do ustreznega vzorca in velikega števila risb, risanih ob istem času, v 
določenem časovnem obdobju, ena prvih tovrstnih raziskav. Ugotovitev raziskave zaradi 
študije primera ne moremo posplošiti, lahko pa raziskava odpre to raziskovalno področje in 
omogoča načrtovanje nadaljnjih raziskav. 

Na splošno lahko za trojčice, ki smo jih obravnavali, trdimo, da so v primerjavi z literaturo 
pogosto prehitevale likovni razvoj, pri čemer je zanimivo dejstvo, da so v zelo majhni meri vse 
tri trojčice risale glavonožca in prehodno obliko in zelo hitro prešle na konvencionalno človeško 
figuro. Obliko so na spodnji rob formata začele postavljati zelo hitro, medtem ko so talno črto 
narisale zelo redko. V risbi so se zelo hitro pojavili tudi zaključena krožna oblika, prve črke in 
prekrivanje oblik. Risbe trojčic so si kljub velikim razlikam v veliki meri tudi zelo podobne.  

Glede vplivov genov, okolja in samodejavnosti pa so se pod glavne lastnosti, na katere v 
največji meri vplivajo geni, izkazale vse tri faze razvoja človeške figure (glavonožec, prehodna 
oblika in konvencionalna človeška figura) ter tri lastnosti odnosov med oblikami in formatom 
(postavljanje oblik ene poleg druge, postavljanje oblik na spodnji rob formata in talna črta). 
Slednje lastnosti spadajo pod razvojne mejnike risbe in so univerzalne, zato je bil njihov rezultat 
pričakovan. Kljub temu pa bi med lastnostmi, na katere v največji meri vplivajo geni, 
pričakovali tudi druge mejnike otroške risbe. 

Za lastnosti, na katere v največji meri vpliva okolje, delno pa tudi geni, so se izkazale štiri 
lastnosti čačke (gibi roke naprej in nazaj, pike in vejice, enote in kombinacije enot), določene 
lastnosti prostora v risbi (odnosi med oblikami, prekrivanje oblik in nizanje ravnin druge nad 
drugo), deli telesa (oči, noge, roke, usta, lasje, vrat) in čustvo veselja (po 5. letu starosti). 

Za lastnosti, na katere v največji meri vpliva samodejavnost, pa se je izkazalo postavljanje oblik 
ene poleg druge na spodnji rob formata, določene postavitve človeške figure (risanje figure od 
strani ali deloma od strani, risanje figure od zadaj in gibanje figure), deli telesa (nos, ušesa, 
ramena) ter čustva žalosti, presenečenja in veselja (do 5. leta starosti). Pri pisavi so se v enaki 
meri pojavili vsi trije dejavniki. Pri lastnostih, ki niso vključene pod vplive genov, okolja in 
samodejavnosti, ni bilo mogoče jasno določiti, katera lastnost v največji meri vpliva nanje.  
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Zgornje ugotovitve so pomembne z vidika likovne didaktike, saj pomembno prispevajo k 
razumevanju razvoja otrok in vloge, ki ga ima likovni razvoj za likovno izobraževanje.  
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Risba 17: Prevozna sredstva (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 18: Risanje po pesmici Kdo je videl (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 
2016. 

Risba 19: Jaz (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 20: Jesensko drevo (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 21: Moje počitnice (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 22: Čarovnica (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 23: Božiček (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 24: Čebelarstvo (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 25: Kdo je Vidku napravil srajčico (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 
2016. 

Risba 26: Moja družina (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 27: V telovadnici (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 28: Moja najljubša žival (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 29: Prometna pravila (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 30: Hiša iz sladkorja (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 
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Risba 31: Moj najljubši zimski šport (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 32: Šola (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 33: Promet na cesti (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 34: Mesto ponoči (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 35: Travnik (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 36: Bazen (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 37: Popravljalnica igrač (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 38: Hiša (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 39: Mesto (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 40: Rože (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

Risba 41: Kolesarim (A, B1 in B2), osebni arhiv, pridobljeno: september, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

57 
    
 

6.3 SEZNAM PREGLEDNIC 
Preglednica 1: Čačka v risbi 

Preglednica 2: Figura v risbi (1. del) 

Preglednica 3: Figura v risbi (2. del) 

Preglednica 4: Figura v risbi (3. del) 

Preglednica 5: Čustva v risbi 

Preglednica 6: Prostor v risbi (1. del) 

Preglednica 7: Prostor v risbi (2. del) 

Preglednica 8: Pisava v risbi 
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7. PRILOGE 
7.1 ANALIZA RISB TROJČIC MED 1. IN 3. LETOM STAROSTI 
Risba 1: Moji prvi poskusi (1 leto in 9 mesecev) 

     

MOJI PRVI POSKUSI, TROJČICA A                      MOJI PRVI POSKUSI, TROJČICA B1                    MOJI PRVI POSKUSI, TROJČICA B2 

Njihova prva risba je nastala, ko so bile trojčice stare 1 leto in 9 mesecev. Risbe spadajo v 
obdobje med fazo nenadzorovane čačke (obdobje od 1 leta in 5 mesecev do 1 leta in 8 mesecev) 
in fazo usklajene čačke (obdobje od 1 leta in 9 mesecev do 2 let in 7 mesecev). Risbe imajo več 
lastnosti faze nenadzorovane čačke. V risbah lahko opazimo sunkovite, nestalne gibe različnih 
barv. Poleg sunkovitih gibov pa se že začnejo pojavljati stalni nepretrgani gibi roke naprej in 
nazaj z značilnimi ostrimi konicami. Nekaj tega gibanja lahko opazimo pri trojčicah A in B1, 
manj pri trojčici B2. 

Risba 2: Jesen (1 leto in 10 mesecev) 

     

JESEN, TROJČICA A                                                JESEN, TROJČICA B1                                               JESEN, TROJČICA B2 

Pri teh risbah lahko pri grafomotoričnem razvoju opazimo velik premik naprej. Risbe že spadajo 
v fazo usklajene čačke.  
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V risbi trojčice A lahko opazimo čačko gibov roke naprej in nazaj, ki ima v primerjavi z risbami 
sester ostrejše robove in je manj povezana, tekoča in ritmična. Levo zgoraj lahko opazimo dve 
zaprti krožni obliki, ki se za starost 1 leta in 10 mesecev v risbi pojavita zelo hitro. Običajno se 
krožni gibi v risbi prvič pojavijo pri 2 letih in 2 mesecih. Pod krožnima oblikama opazimo tudi 
eno majhno liso, ki je rezultat krajših gibov roke naprej in nazaj. Prvič naj bi se tovrstna čačka 
pojavila pri starosti 2 let. Spodaj levo opazimo navpično črto modre barve, ki je za otroka precej 
zahtevna, saj od njega zahteva veliko motorične spretnosti. V največji meri se tovrstni gibi 
pojavljajo v obdobju od 2 let do 2 let in 2 mesecev. Pri risbi trojčice A lahko opazimo veliko 
elementov, ki so značilni za risbe starejših otrok.  

V risbi trojčice B1 opazimo čačko gibov rok naprej in nazaj, pri kateri lahko opazimo lepo 
zaobljene robove. Trojčica je pri risbi uporabila več barv, ki pa se med seboj prekrivajo. V 
desnem zgornjem kotu lahko opazimo usmerjeno čačko naprej in nazaj, ki je predhodnica 
cikcak oblike. Običajno se pojavi šele v obdobju od 3 let do 3 let in 2 mesecev.  

Pri trojčici B2 lahko opazimo, da se čez celoten format razprostira čačka gibov roke naprej in 
nazaj. Ob spremembi barve se spremeni tudi položaj in smer čačke. Čačke med seboj niso 
ločene, temveč se prekrivajo. Nekateri robovi čačk so ostri, večina pa jih je zaobljenih. Oblika 
čačke spominja na lok.  

Risba 3: 1. risbe za 2. rojstni dan (2 leti) 

    

1. RISBE ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA A     1. RISBE ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA B1         1. RISBE ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA B2 

Pri trojčici A lahko opazimo uporabo le ene barve, in sicer zelene. Celotna risba je narisana z 
enim dejanjem premikov roke naprej in nazaj, v več smereh. 

Pri trojčici B1 opazimo uporabo več barv. Na desni spodnji strani se z rjavo pojavi čačka gibov 
naprej in nazaj z večinoma ostrimi robovi. Tako čačko imenujemo robata čačka naprej in nazaj. 
Čez njo poteka impulziven vijoličast lomljeni gib. Na levi strani, prav tako z vijoličasto barvo, 
lahko opazimo kratko krožno obliko. Levo od nje še eno zeleno čačko, podobno rjavi, ki je prav 
tako nastala s premikanjem roke naprej in nazaj. Nad spodnjim zgoščenim delom poteka svetlo 
modra cikcak čačka, ki je del usmerjene čačke naprej in nazaj. Ta se pri trojčici pojavi zelo 
hitro, saj se tovrstna čačka v največji meri pojavlja v obdobju od 3 let do 3 let in 2 mesecev. 

Risba trojčice B2 je zelo polna in zavzema celoten prostor. Najprej opazimo vijoličasto 
potujočo linijo, ki se po formatu razprostira vse od desnega roba papirja po zgornji polovici do 
levega roba papirja, kjer se obrne in se zgoščena konča na sredini formata. Zanjo je značilen 
dober nadzor roke, ki sledi pogledom otroka. Prvič se pojavi pri 2 letih, kar sovpada s starostjo 
trojčice. Zgornja modra oblika, ki je podobna obliki fižola, je ovalna čačka naprej in nazaj. V 
risbi lahko opazimo tudi ravno črto, čačke premikov roke naprej in nazaj ter lomljene gibe.  
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Risba 4: 2. risbe za 2. rojstni dan (2 leti) 

 

2. RISBE ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA A     2. RISBE ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA B1        2. RISBE ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA B2 

Pri vseh treh trojčicah se prvič pojavijo pike in vejice, horizontalno gibanje roke torej doseže 
tudi drugo dimenzijo, in sicer vertikalno. Največ pik in vejic lahko opazimo pri trojčici A. Poleg 
teh se pojavijo tudi krajši krožni gibi, lomljene črte, ravna črta in črte premikov roke naprej in 
nazaj.  

V risbi trojčice B1 se pojavi nekaj ravnih črt, izstopata pa črki P in M. Trojčica B1 je z drugim 
letom starosti že vstopila v predfonetično fazo razvoja pisave, ki je značilna za otroke v obdobju 
od 2 do 4 let.  

Pri trojčici B2 lahko na desni strani opazimo razširjeno čačko, njen glavni namen je zapolnitev 
določenega prostora in raziskovanje njegovih mej. Na levi strani se pojavi usmerjena čačka 
naprej in nazaj, ki je zelene barve, in raziskuje prostor od spodnjega roba prek levega do 
zgornjega roba. Tovrstna čačka se v največji meri pojavi šele v obdobju od 3 let do 3 let in 3 
mesecev. Zanimivo je, da je pojavitev obeh vrst čačk večja pri dečkih kakor pri deklicah.  

Risba 5: 3. risbe za 2. rojstni dan (2 leti)  

     

3. RISBE ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA A    3. RISBE ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA B1        3. RISBA ZA 2. ROJSTNI DAN, TROJČICA B2 

Pri trojčici A lahko opazimo le nekaj krajših črt rdeče in črne barve, spodaj pa je slabo vidna 
rumena čačka gibov roke naprej in nazaj.  

Pri trojčici B1 opazimo razširjene kroge, s katerimi je deklica želela zapolniti risalno površino. 
Spodaj desno je še nekaj čačk gibov roke naprej in nazaj. 

Pri trojčici B2 opazimo razširjeno čačko roke naprej in nazaj, ki se razprostira vse do robov 
formata. Prevladujeta dve večji čački, največja svetlo modra in rdeča.  

 

 

 

 



 

61 
    
 

Risba 6: Prvi sneg (2 leti in 2 meseca) 

   

PRVI SNEG, TROJČICA A                                       PRVI SNEG, TROJČICA B1                                   PRVI SNEG, TROJČICA B2 

V tej risbi trojčice prvič uporabijo svinčnik, medtem ko so prej vedno uporabljale barvice. Pri 
trojčici A lahko opazimo nekakšne skupke gibov, ki so razporejeni po celotnem formatu. 

Pri trojčici B1 so črte zgoščene le na enem področju. Spodaj je čačka premikov roke naprej in 
nazaj, zgoraj nekaj ločenih ravnih črt.  

Pri trojčici B2 vidimo, kako obvladuje celotnen format. Od desnega zgornjega kota do 
spodnjega levega kota poteka prekinjena diagonala, ki ob pogledu na risbo prva pritegne našo 
pozornost. Po diagonali poteka čačka roke naprej in nazaj ter koncentrični krog. Na celotni risbi 
je kar nekaj črt, poleg zgoraj omenjenih pa najbolj izstopa potujoča linija v spodnjem desnem 
kotu.  

Risba 7: 1. risbe za 3. rojstni dan (3 leta) 

    

1. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA  A          1. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA B1   1. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA B2 

V starosti od 2 let in 7 mesecev do 3 let in 3 mesecev umeščamo otroško risbo v fazo 
nadzorovane čačke, za katero je značilen prehod iz obdobja brez oblik v obdobje oblik. To je 
lepo opaziti v risbah vseh treh trojčic pri risanju risbic za 3. rojstni dan. Izjemoma se zaprti 
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krožni obliki pojavita pri trojčici A že pri starosti 1 leta in 10 mesecev, ki pa sta tudi edini krožni 
obliki vse do risb za 3. rojstni dan.  

Ob pogledu na risbo trojčice A najprej opazimo zelo dinamično risbo, ki spominja na 
mikroskopsko majhne živalice, ki plavajo v vodi. Največja in najopaznejša je oblika na 
zgornjem sredinskem delu formata, ki znotraj oblike vsebuje majhne pike in vejice in eno 
manjšo zaprto obliko. Po robu ovalne oblike so razporejene krajše črtice, ki spominjajo na 
sončne žarke. Na levem zgornjem kotu lahko opazimo podobno obliko, ki je sestavljena iz 
majhnega kroga in dolgih črtic. Na sredini formata lahko opazimo obliko, podobno človeški 
figuri, z glavo, vratom, trupom in okončinami. Človeška figura je najverjetneje nastala 
naključno. Poleg pik, vejic, zaprtih krožnih oblik in krajših črtic pa lahko v risbi opazimo tudi 
potujočo linijo in številne majhne lise. Celotna risba je narisana z dvema flomastroma. Večina 
risbe je narisane z modrim flomastrom, ena lisa pa s črnim.  

Z zaprtjem oblik pride tudi do nakazovanja prostora, ki ga otroci nakažejo z risanjem določenih 
čačk znotraj oblik. V največji meri se pojavi v obdobju od 2 let in 11 mesecev do 3 let in 6 
mesecev. To dejanje je lepo vidno v risbi trojčice A, ko znotraj največje krožne oblike nariše 
pike, vejice in eno manjšo krožno obliko. Risba trojčice A po svojih značilnostih ne spada le v 
obdobje nadzorovane čačke, temveč ima tudi lastnosti obdobja enot (3;03–3;09) ter obdobja 
operacij in kombinacij (3;06 in 4;03). Za obdobje enot je značilna uporaba le dveh osnovnih 
oblikovnih enot, in sicer uporaba krožne oblike in črte, ki je zelo značilna za risbo trojčice A. 
Ti dve obliki pa sta med seboj kombinirani, zato risbo že uvrščamo v obdobje operacij in 
kombinacij. Pri največji ovalni obliki, ki vključuje manjšo obliko znotraj nje, gre za t. i. 
kombinacijo zaprtih enot. Pri drugi obliki, ki je sestavljena iz kroga in črtic, ki izhajajo iz njega, 
in se imenuje vzorec sončevega izbruha, gre za t. i. mešane kombinacije zaprtih in odprtih enot. 
Te se v največji meri pojavijo v obdobju od 4 let do 4 let in 2 mesecev, kar pomeni, da je na tej 
stopnji trojčica A v razvoju zelo naprej. V njeni risbi se pojavijo tudi odnosi, značilni za t. i. 
mešane kombinacije skozi vključitev in dodajanje, ta primer je največja oblika na sredini 
zgornjega dela formata. Te oblike običajno spominjajo na živali in ljudi, zato jih otroci tako 
tudi poimenujejo. Ali gre pri trojčici A že za prvi prikaz, pa je še težko reči.  

Pri risbi trojčice B1 najprej opazimo velik barvni krog, ki zavzema sredino formata. Krog je 
narisan z zelenim flomastrom in pobarvan z različnimi barvami. Najizrazitejši sta zelena in 
oranžna, manj roza, modra in rjava. Okrog kroga je narisanih več ukrivljenih črt, ki skupaj 
obkrožajo krog v sredini. Črte so narisane z modrim flomastrom. V spodnjem levem kotu lahko 
opazimo tudi dve temni lisi, obe narisani z modrim flomastrom. Risba trojčice B1 je v 
primerjavi z risbo trojčice A veliko barvitejša in manj razpršena, bolj celovita. Pri trojčici B1 
lahko opazimo prvo zaključeno krožno obliko. Njena risba za razliko od risbe trojčice A ne 
vsebuje niti oblik vzorca sončnega izbruha niti nakazovanja prostora znotraj oblik, vendar kljub 
temu spada v obdobje operacij in kombinacij. Pojavi se za to obdobje značilno obkrožanje, ki 
je najznačilnejše za otroke, stare od 3 let do 3 let in 5 mesecev. Pojavi se tudi ustvarjanje 
karakterizacije notranjega prostora, ki simbolično predstavlja lastnosti in značilnosti objekta. V 
povprečju se pojavi v starosti 3 let in 10 mesecev. Tudi trojčica B1 prehiteva razvojne mejnike 
risbe.  

V risbi trojčice B2 pa lahko opazimo veliko število barvnih lis in dve figuri, ki močno 
spominjata na človeški. Pri prejšnjih risbah trojčice B2 še ni bilo opaziti zaključene krožne 
oblike, v tej risbi pa se pojavi prvič, in sicer kot del človeške figure. Leva figura je obrnjena na 
glavo in ima dvoje oči, trup pa je podolgovat, brez okončin. Desna figura je postavljena 
pokončno, ima glavo, podolgovat trup in dve lisi, ki bi lahko predstavljali noge. V trupu je 
krajša horizontalna črta, del glave, trupa in ene noge pa je prekrit s črnimi lisami. Risba trojčice 
B2 je po razpršenosti bolj podobna risbi trojčice A, po številu uporabe barv pa risbi trojčice B1. 
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Dotikajoče se zaključene krožne oblike, ki vsebujejo pike, črte in lise, spadajo v skupino 
kombinacij zaprtih enot obdobja operacij in kombinacij. Kombinacije zaprtih enot se v največji 
meri pojavijo v starosti 4 let in 7 mesecev. Ali sta figuri zgolj dotikajoča se kroga z notranjimi 
lisami, pikami in črto ali pa že gre za prikaz človeške figure, je zelo težko reči. Če so oblike že 
prikaz človeške figure, je predvsem zanimiva desna oblika, ki je sestavljena iz glave, trupa in 
nog. Ločeno risanje glave in trupa je značilno za risanje konvencionalne človeške figure, ki pa 
je glavna stvar, ki razlikuje konvencionalno človeško figuro od glavonožca in prehodne 
človeške figure. Značilna je za risbo otrok, starih od 5 do 6 let.  

Risba 8: 2. risba za 3. rojstni dan (3 leta) 

 

2. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA A 

  

2. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA B1                                            2. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA B2 

Ob pogledu na risbo trojčice A najprej opazimo veliko razpršenost elementov. Prevladujeta 
oranžna in rdeča barva, pojavijo pa se tudi vijoličasta, modra in črna. V primerjavi s prejšnjo 
risbo, v kateri so prevladovale oblike, na tukaj prevladuje čačka. Pri čački opazimo manjše lise, 
valove, lomljene gibe itn. Na sredini spodnjega dela formata vidimo polkrog, ki vsebuje dve 
rdeči lisi v zgornjem delu, modro poševno liso na sredini in dve oranžni lisi na sredini ob 
desnem robu. Polkrožna oblika se pri trojčici A pojavi prvič, najznačilnejša pa je za otroke, 
stare 4 leta in 3 mesece. Ali polkrog z lisami predstavlja človeški obraz ali pa je ta le stvar 
domišljije, je težko presoditi.  
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Trojčica B1 je za svojo risbo uporabila modro, črno in vijoličasto barvo. Po sredinskem delu 
formata lahko opazimo črno potujočo linijo, ki s svojo potjo ustvarja zaprte oblike. Poleg tega 
sta zaprti obliki tudi vijoličasta krožna oblika na desni strani formata in modra oblika levo od 
nje. V modri obliki sta narisana tudi manjša kroga, ki bi lahko predstavljala oči glavonožca. 
Polovica oblike je prekrita s črno barvo. Na levi strani formata lahko opazimo zelo izrazito 
podobo, ki spominja na človeško podobo. Sestavljena je iz glave, ki je narisana s črno barvo in 
vsebuje dve krožni obliki na višini oči. Prebarvana je z modro barvo. Spodnji črni del spominja 
na večjo barvno liso, ki predstavlja trup človeške figure. V tem primeru najverjetneje že gre za 
prikaz človeške figure. Figura trojčice B1 je tukaj po številu delov telesa enaka levi figuri v 
prejšnji risbi trojčice B2, ki je obrnjena na glavo, ter vsebuje telo, glavo in oči.  

Ob pogledu na risbo trojčice B2 našo pozornost najprej pritegne človeška figura na desni strani 
formata. Za starost 3 let, pri kateri je bila ustvarjena ta risba, je značilno, da otroci začnejo z 
risanjem prvega prikaza človeške figure. Prva prepoznavna oblika človeške figure je 
glavonožec, ki je sestavljen iz glave in nog, brez trupa. Povprečna starost risanja glavonožca je 
pri 4 letih in 1 mesecu. Razvojno glavonožcu sledi prehodna oblika, ki ima za razliko od 
glavonožca podaljšani spodnji okončini, na kateri so dorisane roke. Spodnji okončini tako 
deloma predstavljata tudi trup. Šele v starosti od 5 do 6 let naj bi otroci prešli na risanje 
konvencionalne človeške figure, ki se od prejšnjih dveh loči po ločenem risanju trupa od glave. 
Človeška figura trojčice B2 je sestavljena iz glave, ki vključuje dvoje oči in usta. Na levi in 
desni strani glave sta narisani obe ušesi. Glava je predstavljena s krogom, oči s piko, usta s 
črtico, ušesa z manjšima krogoma. Trup je zaključena ovalna oblika, iz katere v zgornjem delu 
izhajata črti za roke, v spodnjem delu pa črti za noge. Prsti na levi roki so predstavljeni z vijugo, 
na desni strani pa je s krogom predstavljena dlan, iz katere izhajajo črtice, ki predstavljajo prste. 
Stopala so ponazorjena z manjšima krogoma. V sredini trupa so štiri barvne lise, oranžne, 
modre, vijoličaste in rdeče barve. Na vrhu glave sta še dve oranžni barvni lisi, ki sta videti kakor 
dva rožička. Človeška figura je na stopnji konvencionalne človeške figure. Figura ni smejoča, 
temveč je črtica za usta obrnjena navzdol, kar bi lahko nakazovalo na čustvo žalosti. Otroci pri 
3 letih v risbi prikazujejo le žalost in veselje, drugih čustev praviloma še ne prikazujejo.  

Risba 9: 3. risbe za 3. rojstni dan (3 leta) 

    

3. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA A      3. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA B1        3. RISBE ZA 3. ROJSTNI DAN, TROJČICA B2 

Pri trojčici A lahko opazimo veliko zaprto ovalno obliko, ki se razprostira čez celoten format. 
Po celotni krožni liniji so nanizane krajše črtice, ki praviloma segajo navzven, nekatere tudi 
navznoter. V notranjosti velike ovalne oblike sta še ena manjša oblika in manjša lisa. Dve 
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manjši lisi se nahajata tudi zunaj ovalne oblike. Celotna risba je narisana s črnim flomastrom in 
močno spominja na amebo. Pri trojčici A se v nasprotju s prejšnjimi razpršenimi risbami prvič 
pojavi risba, ki deluje bolj preprosta in enotna.  

Pri trojčici B1 opazimo risbo, ki je podobna njeni prvi v seriji risb za 3. rojstni dan. V njej je 
uporabila veliko število živih barv, ki zavzemajo dobršen del formata. Najprej je trojčica B1 
narisala modro, sivo in rumeno liso, čez katero je narisala rjavo krožno linijo, ki se ne zaključi 
v krog. Čez rjavo linijo je nato naredila velike rjave barvne lise.  

Pri trojčici B2 lahko opazimo sproščeno risbo, sestavljeno iz pik, vejic in manjših lis. Narisana 
je s temno modrim flomastrom in deluje zelo fluidno in igrivo.  
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7.2 ANALIZA RISB TROJČIC MED 3. IN 4. LETOM STAROSTI 
Risba 10: To sem jaz 

 

TO SEM JAZ, TROJČICA A 

   

TO SEM JAZ, TROJČICA B1                                                                              TO SEM JAZ, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo veliko število črt, ki so na nivoju čačke. Opazimo lahko tudi 
nekaj zaprtih krožnih oblik, nobena od njih pa ne spominja na človeško figuro. Opazimo lahko 
umik nazaj v fazo čačke, kljub temu da je v preteklih risbah že pokazala odlično znanje pri 
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risanju oblik, ki jih je med seboj kombinirala in tako usvojila obdobje operacij in kombinacij, 
ki so značilne šele za to starostno obdobje.  

Pri risbi trojčice B1 našo pozornost pritegne glavonožec, katerega glava zavzema osrednji del 
formata. Na vrhu glave so lasje, ponazorjeni s krajšimi črtami. V spodnjem delu glave se 
nahajajo oči, nos in usta. Oči predstavljata dve krožni obliki, dve črti predstavljata nos in ena 
črta predstavlja usta. Črta je nagnjena rahlo navzgor in bi lahko prikazovala čustvo veselja. Iz 
spodnjega dela glave segajo še noge, ponazorjene s črtama. 

Pri risbi trojčice B2 lahko opazimo figuro na nivoju prehodne oblike. Figura vsebuje glavo, ki 
je predstavljena z zaprto krožno obliko, lase, ki so predstavljeni s čačko, dvoje oči, ki so 
predstavljene z dvema pikama, ter usta, ki so predstavljena z ravno linijo. Ravna linija ust ne 
prikazuje niti vesele niti žalostne osebe. Iz spodnjega dela glave izhajata dve liniji, ki ju zgoraj 
v predelu vratu povezuje vodoravna črta. Pod njo se pojavi še ena daljša vodoravna črta, ki v 
pravem kotu seka liniji, ki predstavljata noge. Dlani rok in prsti so nakazani z vijugasto črto, ta 
pa se za nakazovanje prstov in dlani pri trojčici B2 pojavi že na konvencionalni človeški figuri 
v starosti 3 let. Prehodna človeška figura je razvojno nižja stopnja človeške figure kakor 
konvencionalna človeška figura iz risbe za 3. rojstni dan.  

Risba 11: Moja mamica (3 leta in 4 meseci) 

   

MOJA MAMICA, TROJČICA A                                 MOJA MAMICA, TROJČICA B1                           MOJA MAMICA, TROJČICA B2 

Pri trojčici A lahko opazimo, da se v njeni risbi prvič pojavi prepričljiva človeška figura. Ta 
figura ni niti glavonožec niti prehodna oblika, temveč že konvencionalna človeška figura. Tudi 
pri starosti 3 let in 4 mesecev je to zelo napreden način risanja človeške figure, saj se tak način 
risanja običajno pojavi šele med 5. in 6. letom starosti. Figura trojčice A je sestavljena iz glave, 
oči, ust ali nosu, las in enega ušesa, vratu, telesa, popka, dveh rok in nog. Telo je oval, ki je 
višji kakor širši. Zanimivost figure je tudi ta, da se ravni črti za vrat dotikata krožnice glave in 
telesa, medtem ko se črte, ki predstavljajo lase in ude, ne dotikajo črt krožnice, temveč segajo 
v njeno notranjost.  

Pri risbi trojčice B1 lahko opazimo zelo veliko figuro, ki sega čez celoten format. Sestavljena 
je iz glave, las, ušes in ust. Glava ima obliko kvadrata, le da robovi niso ostri, pač pa zaokroženi. 
Usta so nagnjena navzdol in prikazujejo čustvo žalosti. Glavo s telesom povezuje vrat. Telo je 
ovalno in je širše kakor višje. Iz telesa segata dve črti za roke, od tega je leva črta postavljena 
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nižje, desna višje. Roki se zaključita s piko, ki predstavlja dlani. Črti za noge sta postavljeni v 
spodnjem delu trupa in se prav tako zaključita s piko, ki predstavlja stopala.  

Pri trojčici B2 lahko opazimo majhno figuro, postavljeno na zgornji desni del formata. Figura 
je nagnjena v levo smer, njen pogled pa je usmerjen v spodnji levi kot. Glava je sestavljena iz 
ovalne oblike, pri čemer se v levem spodnjem delu pojavi pravi kot. To bi lahko nakazovalo na 
razvoj k risanju pravokotnika. Na glavi so lasje, v njeni notranjosti pa oči in usta ali nos. Glavo 
in trup povezuje dolg vrat. Trup spominja na kvadrat, le da so robovi zaokroženi. Iz srednjega 
dela trupa potekata črti za roke, ki se zaključita s piko, iz katere izhajajo krajše črtice. Pika tako 
predstavlja dlan, črtice pa prste. Iz spodnjega dela trupa izhajata črti za noge, ki se zaključita s 
piko. Pika predstavlja stopala.  

Tako kakor že pri prejšnji risbi z naslovom To sem jaz tudi v teh risbah ostane segmentni način 
risanja, torej risanje vsakega dela posebej. Kot novo pa se v tej risbi pojavi risanje vratu, ki se 
pojavi pri vseh treh trojčicah hkrati. Risanje vratu se je nakazovalo že v prejšnji risbi z naslovom 
To sem jaz pri trojčici B2, ko je na prehodni obliki človeške figure s horizontalno črto ločila 
glavo od trupa. V tej risbi trojčica B2 ponovno preide iz prehodne človeške figure v 
konvencionalno človeško figuro. Zelo zanimivo je, da otroci v fazi konvencionalne človeške 
figure najpogosteje rišejo glavo, telo, noge in oči, najmanj pogosto pa ušesa in vrat. Trojčice so 
kljub svoji zelo nizki starosti za risanje konvencionalne človeške figure vanjo že vključile tudi 
vrat. Pri vseh trojčicah pa lahko opazimo, da so roke in noge narisane z eno črto, pri čemer je 
M. Cox (1993) ugotovila, da je 84 % njenih otrok, ki so risali glavonožca in prehodno obliko, 
roke narisalo z eno črto, enojno črto pa je za risanje nog uporabilo kar 96 % otrok. Otroci 
konvencionalne človeške figure pa so dvojno črto za risanje rok uporabili kar v 76 %, za risanje 
nog pa v 65 %. Glede na starost trojčic, za katere bi bila značilnejša risba glavonožca, je 
popolnoma razumljivo risanje nog in rok z eno črto. Kljub vsem podobnostim pa se v risbi 
trojčic pojavljajo tudi razlike. Na prvi pogled sta si risbi trojčic B1 in B2 zelo podobni, izstopa 
le risba trojčice A. Različna sta tudi velikost in položaj risbe, pri čemer je najmanjša figura 
trojčice B2 in največja figura trojčice B1. Iz velikosti figure lahko razberemo, kakšno 
pomembnost so v tistem času trojčice pripisovale svoji mami. Pri vključitvi delov človeške 
figure lahko med trojčicami opazimo nekatere razlike. Trojčica A je v svojo figuro vključila 
popek, ki se pri trojčicah B1 in B2 ne pojavi. Pri obraznih značilnostih sta trojčici A in B2 
uporabili tri kroge, dva zgoraj in enega spodaj. Tako sta predstavili dvoje oči in usta ali nos. 
Trojčica B1 pa je namesto spodnjega kroga za usta uporabila navzdol ukrivljeno črto. Trojčica 
A je pri risanju glave in trupa uporabila ovalni obliki, medtem ko sta trojčici B1 in B2 uporabili 
obliki, ki spominjata na kvadrat. Pri vseh treh pa se pojavi različno risanje dlani in prstov na 
roki. Trojčica A v svoji risbi ni posebej nakazala dlani, prstov in stopal, medtem ko je trojčica 
B1 s piko nakazala tako dlani kot stopala. Trojčica B2 je izmed vseh treh prikazala največ 
podrobnosti, saj je za prikaz dlani in stopal uporabila piko, za prikaz prstov pa je dlanem dodala 
tudi črtice.  
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Risba 12: Živ žav, zajtrk je zdrav 

 

ŽIV ŽAV, ZAJTRK JE ZDRAV, TROJČICA A 

  

ŽIV ŽAV, ZAJTRK JE ZDRAV, TROJČICA B1                                                   ŽIV ŽAV, ZAJTRK JE ZDRAV, TROJČICA B2 

Pri trojčici A lahko na sredini opazimo obliko zajčka, ki je narisan z eno linijo oz. s t. i. obrisom. 
Tak način risanja je značilen šele za otroke med 6. in 7. letom starosti, pri čemer skupaj najprej 
združujejo roke in trup ter noge in trup. V risbi trojčice A je združena glava z vratom, trupom 
in roko. Tak način risanja je nasprotje segmentnemu načinu risanja, ki smo ga lahko opazovali 
v vseh prejšnjih risbah človeške figure. Figura zajčka je pokončna figura, podobna človeški 
figuri. Otroci v začetnih poskusih risanja živalske figure pogosto uporabijo enako shemo kot za 
risanje človeške figure. Glava zajčka je obrnjena proti gledalcu in vsebuje oči, smrček z brki in 
usta. Usta so predstavljena s krogom in ne z linijo. Na levi strani zajčka je rumeno sonce, levo 
od njega pa črn trikotnik z vzporednimi črtami. Trikotnik se v otroški risbi pojavi v obdobju od 
3 let in 10 mesecev do 4 let in 6 mesecev. V največji meri se pojavi v starosti 4 let. Trikotna 
oblika se v njihovih risbah tako prvič pojavi v starosti 3 let in 9 mesecev pri trojčici A. Črte, ki 
zapolnjujejo trikotnik in so postavljene vzporedno, spadajo v obdobje operacij in kombinacij in 
so primer delitve notranjega prostora. Na desni strani risbe lahko opazimo rumene kroge, 
prebarvane z rumeno barvo. V desnem zgornjem kotu pa se pri trojčici A prvič pojavijo črke, 
in sicer A, J, E in T oz. TEJA z desne proti levi. E in J sta zapisani zrcalno, lahko pa sta tudi 
črki T in A, vendar ju zaradi njune zrcalne oblike ne zaznamo kot taki. Trojčica A je v razvoju 
pisave v polfonetični fazi, za katero je značilno, da so otroci sposobni napisati večino črk in 
nekaj približkov besedam. Faza se v največji meri pojavi med 4. in 5. letom starosti. 
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Pri trojčici B1 lahko opazimo tri rumene črte, ki potekajo od levega roba papirja do desnega 
roba. To bi lahko nakazovalo na novo prostorsko ureditev, pri čemer niso več vzpostavljeni le 
odnosi med oblikami, temveč tudi odnosi med oblikami in formatom. Na drugi rumeni črti od 
zgoraj navzdol so nanizane kratke črtice, ki jim sledijo barvni krogi, črtice, barvni krogi in na 
koncu ponovno črtice. Pod njimi se nahaja velik vijoličast in moder krog. Na modri podlagi sta 
narisana rdeča kroga in rdeče lise. Desno od kroga stoji rumen zajec z glavo, očmi, uhlji, 
vratom, trupom, rokami, dlanmi in nogami. Zanimivo je, da se roke pripenjajo na območje med 
vratom in glavo in ne na predel med vratom in trupom. Tako kakor pri trojčici A je zajec narisan 
kot človeška figura. Od človeške figure se zajec pri trojčici A razlikuje po uhljih, smrčku in 
brkih, pri trojčici B1 pa zgolj po uhljih. Pri trojčici B1 velik krog najverjetneje predstavlja 
krožnik z vsemi jedmi na njem. Barvni krogi in črtice nad njim pa bi lahko predstavljali kuliso 
ali sceno predstave.  

Pri trojčici B2 opazimo črno črto, ki poteka po sredini formata od leve proti desni. Tudi tukaj 
bi lahko že šlo za novo prostorsko ureditev, za vzpostavitev odnosov med oblikami in 
formatom. Na črni črti so pripeti barvni krogi, pod vsakim krogom pa je pripet še en barvni 
krog. Nad črto na desni strani formata je narisan pravokotnik z vzporednimi črtami. Tako kot 
pri trojčici A gre tudi tukaj za delitev notranjega prostora, ki spada v obdobje operacij in 
kombinacij.  

Risbi trojčic B1 in B2 sta si med seboj precej podobni, saj sta obe upodobili isti motiv. Njuni 
risbi sta barviti in vsebujeta črte, ki se razprostirajo od leve do desne strani formata. Trojčica 
B1 je za razliko od trojčice B2 v svoji risbi upodobila tudi žival. Trojčica A pa se je v svoji risbi 
predvsem usmerila v risbo živali, ki ji je dodala tudi največ prepoznavnih znakov.  

Risba 12: Zelenjava (3 leta in 11 mesecev) 

 

ZELENJAVA, TROJČICA A 

  

ZELENJAVA, TROJČICA B1                                                                              ZELENJAVA, TROJČICA B2 
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V risbi trojčice A prevladujeta rumena in rjava barva, v manjši meri se pojavi tudi oranžna. 
Oblike so razporejene po celotni površini in so dokaj nedefinirane. Oranžna oblika predstavlja 
korenje, rumene oblike predstavljajo bučo, kolerabo in belo korenje, rjave pa krompir. Prvič do 
zdaj se v risbi pojavi realistična uporaba barve.  

Trojčica B1 je v svoji risbi narisala rjav krompir, zeleno zelje, oranžno korenje in rumeno 
kolerabo. Tudi trojčica B1 je uporabila realistične barve. V njeni risbi so oblike bolj definirane 
in imajo pravo velikost. Zanimiva je postavitev zelenjave, saj so oblike postavljene ena ob 
drugo, kar bi ponovno lahko nakazovalo na prestop iz obdobja odnosov med oblikami v obdobje 
odnosov med oblikami in formatom.  

Risba trojčice B2 je zelo podobna risbi trojčice B1. Upodobili sta enako zelenjavo, zanjo 
uporabili enake barve in ju razporedili eno poleg druge. Zelenjava se med trojčicama razlikuje 
po velikosti ter po prikazu korenja in krompirja pri trojčici B2. Trojčica je za prikaz korenja in 
krompirja uporabila prekrivanje, kljub temu da je imela dovolj prostora, da zelenjavi prikaže 
ločeno. Prekrivanje se v risbi pojavi šele od 7. leta naprej in je eden od uspešnih načinov prikaza 
prostora v risbi. Predmet, ki je pred drugim in ga delno prekrije, je v prostoru bližje kakor 
predmet za njim.  
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7.3 ANALIZA RISB TROJČIC MED 4. IN 7. LETOM STAROSTI 
7. 3.1 ANALIZA RISB OD 4. DO 5. LETA STAROSTI  

Risba 14: Moja mami (4 leta in 3 meseci) 

 

MOJA MAMI, TROJČICA A 

   

MOJA MAMI, TROJČICA B1                                                                     MOJA MAMI, TROJČICA B2 
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V risbi trojčice A lahko opazimo zelo visoko figuro z izredno dolgimi nogami. Te zavzemajo 
⅔ dolžine figure. Noge in trup so pobarvani z roza barvo, pri čemer lahko opazimo, da roza 
barva pri trupu zapolnjuje vnaprej narisano krožno obliko, medtem ko pri nogah ni tako. Noge 
so narisane dvodimenzionalno, roke pa so narisane zgolj s črto. Dlani in prsti so prikazani s 
čačko. Figura ima tudi dolg vrat, glavo krožne oblike, ušesa, uhane, rjave lase, rdeče oči, nos 
in usta. Usta so ponazorjena z navzdol obrnjeno črtico. Pri trojčici A se tukaj prvič pojavi 
prikazovanje čustev v risbi. Glava je pobarvana z modro in zeleno barvo. Figura je postavljena 
na sredino formata in sega vse od spodnjega do zgornjega roba formata. Obraz je nagnjen na 
desno stran. Velikost figure nakazuje na pomembnost, ki jo trojčica pripisuje svoji mami. 
Uporaba barve je sproščena, pri čemer še vedno niso uporabljene realistične barve. Pred 5. 
letom starosti otroci spola figure še ne nakazujejo, pri trojčici A pa lahko opazimo risanje 
uhanov, ki že nakazujejo na spol narisane figure.  

Pri risbi trojčice B1 lahko opazimo manjšo figuro, postavljeno na osrednji levi del formata. 
Figura je obrnjena v levo stran s pogledom navzgor. Narisana je iz treh barv, njena največja 
posebnost pa je ta, da figura ni oblečena. Trojčica B1 je tako na figuro vključila tudi genitalije, 
prsi in popek. Otroci v zahodni kulturi genitalije zelo redko rišejo kot spolno prepoznavne 
znake, je pa risanje teh značilnejše v figurah afriških otrok. Kljub temu da otroci pred 5. letom 
načeloma še ne rišejo spolno prepoznavnih znakov, pa je trojčica B1 kot spolno prepoznavne 
znake narisala genitalije, prsi, uhane in poudarjene trepalnice. Figura trojčice B1 ima 
dvodimenzionalno narisane tako noge kot tudi roke in prste na rokah. V celotnem razvoju risb 
trojčic se na tej risbi prvič pojavi dvodimenzionalno risanje obeh okončin. Prvič se pojavi tudi 
jasno risanje prstov na roki, pri čemer so na vsaki roki narisani štirje prsti. V tej risbi se prvič 
pojavi tudi obutev na figuri, ki je tukaj rjave barve. Trojčica B1 je nos narisala z navpično črto, 
usta pa s horizontalno črto, ukrivljeno navzgor. Telo je narisano z rumeno barvo, pri čemer že 
gre za realistično uporabo barv.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo majhno figuro, narisano na osrednji desni del formata, z 
obrazom, obrnjenim v desno stran. Figura je narisana z zeleno, vijoličasto in črno barvo. Obraz 
je pobarvan z zeleno barvo, nakar so obrazne značilnosti in lasje narisani z vijoličasto barvo. 
Pod obrazne značilnosti spadajo okrogle oči, nos in nasmejana usta. Telo je okroglo, znotraj 
njega pa je vijoličast popek. Roke in noge so ponazorjene s črto, na zanimiv način pa so narisani 
prsti na roki in stopala. Prsti na roki so navzdol obrnjene črtice, ki potekajo po celotni črti roke. 
Stopala so narisana z vijoličasto barvo, ki poteka okrog navideznega stopala.  

Risbe trojčic se razlikujejo v velikosti figur, pri čemer je figura trojčice A zelo velika, drugi dve 
figuri pa majhni. Zelo različno prikazujejo spol figure, pri čemer trojčica B1 nakaže največ 
spolno prepoznavnih znakov, manj trojčica A in nobenega trojčica B2. Trojčica B1 za risanje 
telesa uporabi realistično barvo, kar pa se ne zgodi pri drugih dveh trojčicah. Trojčica B1 obe 
okončini nariše dvodimenzionalno, medtem ko trojčica A dvodimenzionalno nariše zgolj noge, 
trojčica B2 pa ničesar. Zelo različno prikazujejo tudi prste na roki, pri čemer so prsti pri trojčici 
A narisani s čačko, pri trojčici B1 dvodimenzionalno in jasno ločeni med seboj, pri trojčici B2 
pa z eno črtico in razporejeni po celotni roki. Trojčica A med glavo in trupom nariše vrat, 
medtem ko trojčici B1 in B2 tega ne narišeta. V starosti 3 let in 4 mesecev so vse tri trojčice 
svojim figuram že narisale vratove. Trojčici B1 in B2 v svojih figurah trup in glavo narišeta 
tako, da se trup prične na eni točki glave in zaključi na drugi. Linija med obema točkama tako 
predstavlja vrat. Tak način risanja vratu je najznačilnejši za otroke, stare 5 let in 5 mesecev.  
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Risba 15: Obisk pri Rdeči kapici (4 leta in 5 mesecev) 

 

OBISK PRI RDEČI KAPICI, TROJČICA A 

 

 

OBISK PRI RDEČI KAPICI, TROJČICA B1                                                              OBISK PRI RDEČI KAPICI, TROJČICA B2 

Pri trojčici A najprej v levem zgornjem kotu opazimo človeško figuro, narisano z obrisno linijo. 
Ta vključuje roke, trup in glavo. Tak način risanja se pojavi šele med 6. in 7. letom starosti. 
Figura ima široko razprte roke in nasmejan obraz. Na desni strani lahko opazimo obliko, 
podobno križu, rdeče, modre in rumene barve. Na levi in desni strani križa lahko opazimo 
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obliki, ki bi lahko predstavljali dlani figure. V zgornjem kraku križa lahko vidimo dva majhna 
zelena krogca, prebarvana z rdečo. Celotna figura je lahko Rdeča kapica, ki ji je trojčica 
prebarvala obraz in je tako videti, kot da figuro vidimo od zadaj. Figura ima široko razprte roke 
in je videti kot prikaz objema srečne babice in Rdeče kapice, ko ju lovec reši iz volkovega 
trebuha.  

Pri trojčici B1 lahko opazimo popolnoma drugačno figuro. Figura je zelo velika in sega od 
spodnjega do zgornjega roba formata. Sestavljena je iz ovalne glave in kvadratnega trupa. 
Znotraj tega lahko opazimo še eno zaprto krožno obliko. Iz spodnjega roba kvadrata izhajata 
dve črti, ki se zaključita s krogom. Predstavljata noge s stopalom. Kvadratna oblika se pri 
otrocih v največji meri pojavi v starosti 3 let in 10 mesecev. Pri trojčici B1 se do zdaj pojavi 
prvič. V glavo so vključene oči in nos, pri čemer so oči upodobljene zelo natančno. V njih lahko 
opazimo modro beločnico, zeleno roženico in rdečo zenico. V primerjavi s prejšnjimi figurami 
trojčice B1 je ta glede vključitve delov telesa zelo skromna, kar pa bi težko rekli glede vključitve 
barve. Na desni strani figure lahko opazimo rumeno sonce, nad njim pa modro nebo, ki že loči 
format na zgornji in spodnji del. Zgornji predstavlja nebo, spodnji pa zemljo. Pri tem trojčica 
B1 preide iz odnosa med oblikami v odnos med oblikami in formatom, ki je značilen za otroke 
med 5. in 7. letom starosti.  

Pri trojčici B2 lahko opazimo, da je list papirja obrnjen pokončno. Na celotni risbi prevladuje 
rumena barva, ki je uporabljena v risbi človeške figure in sonca. Figura je sestavljena iz glave, 
trupa in nog. Glava in trup sta okrogle oblike, iz trupa pa so narisane dvodimenzionalne noge. 
Čevlji ali stopala so narisani s črno barvo. Na glavi je narisana rdeča čepica, v glavi pa le dvoje 
oči, pri katerih lahko razločimo modro beločnico, roza roženico in modro zenico. Figura nima 
ušes, nosu, ust, rok, dlani in vratu in je po vsebnosti delov telesa zelo podobna figuri trojčice 
B1, ki ima za razliko od trojčice B2 za nos narisano majhno rdečo piko. Nad figuro trojčice B2 
je narisano rumeno sonce z rdečimi žarki. Tudi pri trojčici B2 se nakazuje vzpostavitev odnosa 
med oblikami in formatom, ampak to še ni jasno nakazano.  

Tako kakor na prvi pogled je tudi po podrobni analizi opaziti, da sta si risbi trojčic B1 in B2 
izredno podobni, medtem ko je risba trojčice A povsem drugačna. Pri trojčici A se pri figuri 
pojavi obrisna linija in risanje figure od zadaj. Figuri sta postavljeni na diagonalo, ki poteka od 
levega zgornjega do desnega spodnjega kota. Risba deluje zelo dinamično, medtem ko delujeta 
risbi trojčic B1 in B2 zelo statično, saj sta figuri z obema nogama postavljeni na spodnji rob 
formata. Pri figuri sta obe trojčici dali veliko pozornost na podrobno risanje oči, pri čemer sta 
izpustili številne dele telesa. Obe sta v risbo vključili veliko rumeno sonce, pri čemer je trojčica 
B1 narisala še črto neba, s čimer je v prostorskem smislu prešla iz odnosa med oblikami v odnos 
med oblikami in formatom. 
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Risba 16: Kobilica 

 

KOBILICA, TROJČICA A 

  

KOBILICA, TROJČICA B1                                                                                   KOBILICA, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko na sredini formata opazimo zeleno kobilico, ki je postavljena pokončno 
in spominja na človeško figuro. Sestavljena je iz glave in trupa, ima dvoje oči in usta, rožičke 
in velike noge. Kobilica je narisana od spredaj in gleda proti nam. Na levi strani zgoraj lahko 
opazimo napis TEJA, ki je tokrat napisan od leve proti desni, pri čemer so tudi črke obrnjene v 
pravo smer. Trojčica A je izmed vseh treh trojčic prva napisala svoje ime v risbi z naslovom 
Živ Žav, zajtrk je zdrav, ko je bila stara 3 leta in 9 mesecev. Takrat je ime napisala od leve proti 
desni, pri čemer so bile črke obrnjene zrcalno glede na vertikalno os.  

V risbi trojčice B1 lahko opazimo velike krožne oblike na sredini formata, pod njimi pa kobilico 
in eno človeško figuro. Kobilica je narisana od strani, kar se do zdaj v risbi pojavi prvič. 
Obrnjena je v desno stran. Sestavljena je iz pravokotnika, ki predstavlja telo, štirih nog in 
polkrožne glave. V glavi ima dvoje oči. Trojčica B1 je kobilici narisala štiri noge, ker je narisala 
tisto, kar o kobilici ve. Tak način risanja je značilen za obdobje intelektualnega realizma, ki 
sovpada s predshematsko stopnjo risanja, ki traja od 4. do 7. leta starosti. Desno od kobilice je 
narisana preprosta človeške figura, sestavljena iz glave in oči ter podaljšanih nog. Obrnjena je 
v levo stran proti kobilici. Preprostost človeške figure sovpada z dejstvom, da če človeška figura 
ni edini in osrednji del risbe, je ta veliko preprostejša in manj detajlirana. Kobilica in človeška 
figura sta postavljeni ena poleg druge na spodnji del formata, kar potrjuje dejstvo, da je trojčica 
B1 v smislu prostorskih odnosov že prešla na odnose med oblikami in formatom.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo zelo zanimivo in napredno risbo kobilice. Ta je narisana na 
levo stran formata, pri čemer kobilica stoji na spodnjem robu formata in je obrnjena v levo 
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smer. Tudi v tej risbi se že kaže vzpostavljanje odnosov med oblikami in formatom, ni pa še 
prišlo do risanja talne črte ali črte neba, niti do nizanja figur ene poleg druge. Kobilica je 
sestavljena iz glave, očesa, trupa, repa in dveh nog, pri čemer so sprednje noge daljše in je trup 
postavljen v diagonalo. V nasprotju z risbo kobilice trojčice B1 je trojčica B2 kobilici narisala 
samo dve nogi in eno oko, kar je pravilen način risanja figure od strani. Risanje od strani se v 
človeški figuri ne pojavlja vse do 5. ali 6. leta starosti. Risanje tega, kar nekdo vidi, in ne le 
tega, kar nekdo ve o predmetu, je značilnost vizualnega realizma, ki je značilen šele za starost 
7 let. Glede na obliko kobilice predpostavljamo, da je trojčica B2 kobilico prerisala iz pravljice 
ali druge slikovne predloge. Na desni zgornji strani pa lahko opazimo napis TAMARA, ki se 
pri trojčici B2 pojavi prvič in kaže na usvojeno polfonetično fazo v razvoju pisave, ki je značilna 
prav za starostno obdobje od 4 in 5 let.  

V risbah trojčic lahko opazimo razliko pri postavitvi kobilic, pri čemer kobilica trojčice A lebdi 
v zraku, kobilici trojčic B1 in B2 pa sta postavljeni na spodnji rob formata. Kobilica trojčice A 
je narisana pokončno in od spredaj, kobilici trojčic B1 in B2 pa horizontalno. Risba trojčice B1 
je narisana delno od strani in v slogu intelektualnega realizma, risba trojčice B2 pa v celoti od 
strani in v slogu intelektualnega realizma. Pri trojčici A in B2 sta kobilici osrednji temi risbe, 
medtem ko to ne drži v risbi trojčice B1. Trojčici A in B2 sta svoji risbi dodali tudi svoj podpis. 
Vse trojčice so za risbo kobilic izbrale zeleno barvo, ki sovpada z resnično barvo kobilice. 

Risba 17: Prevozna sredstva 

 

PREVOZNA SREDSTVA, TROJČICA A 

  

PREVOZNA SREDSTVA, TROJČICA B1                                                         PREVOZNA SREDSTVA, TROJČICA B2 
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Pri trojčici A lahko opazimo položen format, razdeljen na štiri dele. V zgornjem levem delu je 
narisana ena figura, ki spominja na miško. Sestavljena je iz dveh ušes, glave, oči in nosu, trupa 
ter rok in nog. V desnem zgornjem delu je prav tako narisana ena figura, ki pa spominja na 
človeško figuro. Pri tej figuri je zanimivo, da je telo narisano od strani, pri čemer je trebuh zelo 
velik, kar bi lahko nakazovalo na nosečo osebo. Otroci naj figure ne bi risali od strani vse do 
5., 6. leta starosti. Tisti, ki v tej starosti že rišejo figuro od strani, pa najpogosteje od strani 
narišejo zgolj spodnje okončine, starejši otroci od strani narišejo tudi zgornje okončine in glavo, 
nazadnje in najredkeje pa od strani narišejo trup. V levem spodnjem delu je narisana nekakšna 
vesoljska ladja s štirimi okni, ki so namenjena potnikom, in enim oknom, v katerem je narisan 
pilot. Na vesoljski ladji pred pilotom je narisan krog s križem, kar bi lahko pomenilo, da je 
vesoljska ladja reševalno vozilo. Vesoljska ladja je obrnjena v desno stran in se pelje proti 
notranjosti formata. V desnem spodnjem delu pa je narisana še ena oblika, podobna vesoljski 
ladji, vendar manj izrazita. Nad njo je narisano tudi sonce.  

Pri trojčici B1 lahko prav tako opazimo format, razdeljen na štiri dele, pri čemer je vertikalna 
črta narisana precej bolj na desno. V zgornjem levem delu formata je narisana oblika, ki 
spominja na avtobus. Obrnjena je v desno stran proti notranjosti formata. Sprednji del je ločen 
od zadnjega. V zadnjem delu je narisanih šest oken, ki so pomaknjena precej na vrhnji in 
sprednji del avtobusa. Na skrajnem sprednjem in zadnjem delu ima avtobus kolo. Avtobus je 
narisan popolnoma od strani, pri čemer trojčica B1 nariše to, kar vidi, in ne tistega, kar ve o 
kolesih. To je značilno šele za stopnjo vizualnega realizma, ki se najprej pojavi okrog 7. leta 
starosti. V spodnjem levem in zgornjem desnem delu je narisana velika krožna oblika, ki ne 
spominja na nobeno dotično vozilo. V spodnjem desnem delu je ponovno narisana oblika, ki 
spominja na prevozno sredstvo, in sicer na avtobus ali tovornjak. Je bolj pravokotna od zgornje 
leve oblike in se pelje v levo smer. Vsebuje pet oken, štiri zgoraj in enega spodaj. Vozilo stoji 
na treh majhnih kolesih, ki so tako kakor pri zgornjem vozilu narisane popolnoma od strani.  

Pri trojčici B2 lahko prav tako opazimo delitev formata na štiri dele, pri čemer je horizontalna 
linija postavljena rahlo v levo smer. V levem spodnjem delu in desnem zgornjem delu sta 
narisani rastlini, pri čemer prva spominja na kaktus, druga pa na travniško rožo. V zgornjem 
levem delu oblika spominja na avtomobil, ki se pelje v levo smer. Sestavljen je iz osrednjega 
dela z oknom, vrati, kljuko, sprednjo lučjo in dvema kolesoma. Celoten avtomobil je narisan 
od strani in je tako znak vizualnega realizma. V spodnjem desnem delu je upodobljen vlak zelo 
preproste oblike, ki se pelje v desno stran. Sestavljen je iz štirih koles, na desni strani pa ima 
sprednjo luč. Pod vlakom je narisana železnica, ki je narisana zvrnjeno navzgor, saj šele tako 
dobi svojo prepoznavno obliko. Vlak je narisan nad železnico, saj za to obdobje še ni značilno 
prekrivanje, prav tako pa bi z njim železnica izgubila na svoji jasnosti.  

V risbah trojčic se pojavljajo številne razlike. Pri trojčicah A in B1 sta vozili obrnjeni v 
notranjost formata, v risbi trojčice B2 pa navzven. Trojčica A je vozili narisala v spodnja dva 
dela formata, medtem ko sta trojčici B1 in B2 vozili narisali v zgornji levi in spodnji desni del 
formata. Trojčica A je poleg vozil narisala živalsko in človeško figuro, medtem ko je trojčica 
B1 narisala neprepoznavni krožni obliki, trojčica B2 pa rastlini. Trojčica A je za prevozno 
sredstvo narisala vesoljski ladji, ki lebdita v zraku, trojčici B1 in B2 pa vozila, ki se vozijo po 
tleh. Trojčica B1 je narisala avtobus in tovornjak, trojčica B2 pa avto in vlak. Pri delitvi formata 
na štiri dele je trojčica A format razdelila na najbolj enake štiri dele, pri čemer je trojčica B1 
vertikalno črto narisala precej na desno, trojčica B2 pa na levo.  
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Risba 18: Risanje po pesmici Kdo je videl 

  

RISANJE PO PESMICI KDO JE VIDEL, TROJČICA A 

  

RISANJE PO PESMICI KDO JE VIDEL, TROJČICA B1         RISANJE PO PESMICI KDO JE VIDEL, TROJČICA B2 
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Pesmica z naslovom Kdo je videl govori o medvedku, ki je na poti do vasi izgubil tri sladke 
hruške.  

V risbi trojčice A lahko opazimo zelo nestabilno človeško figuro, pri kateri imamo občutek, da 
bo vsak trenutek na tleh. Figura je sestavljena iz glave, na kateri je z okroglimi usti prikazano 
čustvo strahu, ki ga otroci nakažejo s široko odprtimi usti in očmi. Iz glave poteka dolga črta, 
ki se zaključi z dvema pikama, ki predstavljata stopala figure. Na črto se spodaj pripenjata dve 
večji krožni obliki. Najverjetneje ena predstavlja koš s hruškami, druga pa trebuh medveda. Iz 
zgornjega dela črte izhajata še dve roki, ki sta na široko razprti. Trojčica A je na zelo dinamičen 
in zanimiv način prikazala trenutek, ko medved na poti do vasi raztrese svoje tri hruške.  

Pri trojčici B1 lahko opazimo veliko bolj statično in barvito figuro, ki se razprostira vse od 
spodnjega roba formata do skoraj zgornjega roba. Sestavljena je iz rumene glave, modrega 
trupa, iz katerega izhajajo rumene roke s prsti, rjavega umestnega dela in dolgih nog dveh 
odtenkov vijoličaste barve. Rjav osrednji del najverjetneje predstavlja košaro s hruškami. Če 
risba trojčice A prikazuje trenutek, ko medved pade in strese hruške, pa risba trojčice B1 bolj 
prikazuje medveda, ko nosi hruške proti vasi.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo figuro, ki je sestavljena iz okrogle glave, oči, nosu in las, 
pravokotnega trupa, trikotne leve noge in pravokotne desne. Pravokotnik se v risbi najpogosteje 
pojavi v starosti 4 let in 1 meseca, trikotnik pa v starosti 4 let. Figura nima rok in je videti, kakor 
da bi lebdela v prostoru. Na desni strani figure lahko opazimo še eno obliko, sestavljeno iz 
kroga, kvadrata in nejasne zaprte oblike. Število oblik je enako številu hrušk, ki jih je medved 
izgubil na poti v vas. Oblika bi lahko predstavljala tudi medvedovega prijatelja, ki mu pomaga 
iskati hruške.  

V risbah trojčic lahko opazimo nekatere razlike. Največ dinamike je v risbi prikazala trojčica 
A, manj trojčica B2 in zelo malo trojčica B1. Trojčici A in B2 sta za risbo uporabili zgolj eno 
barvo, medtem ko je trojčica B1 narisala zelo barvito figuro. Trojčica B1 je svojo figuro 
postavila na spodnji rob formata, medtem ko figuri trojčice A in B2 lebdita v zraku. Figura 
trojčice A deluje zelo mehko in nestabilno, figura trojčice B2 pa precej ostro in strogo. 

7.3.2 ANALIZA RISB OD 5. DO 7. LETA STAROSTI 

Risba 19: Jaz 

   

JAZ, TROJČICA A                                                     JAZ, TROJČICA B1                                                   JAZ, TROJČICA B2 
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V risbi trojčice A lahko opazimo precej nejasno človeško figuro. Sestavljena je iz glave, trupa, 
rok in nog. Trup, roke in glava so vijoličaste barve. Na obrazu se opazi dve vijoličasti piki za 
oči in ravno črto za usta. Obrazne značilnosti so prebarvane z belo barvo. Nekaj bele barve 
lahko opazimo tudi na predelu vratu. Noge so pobarvane z oranžno barvo. Roke in noge so 
dvodimenzionalne. To se pri trojčici A do zdaj pojavi prvič.  

Pri risbi trojčice B1 lahko opazimo človeško figuro z glavo, lasmi, očmi in dvodimenzionalnimi 
usti, ki se tokrat pojavijo prvič. Trup se prične na eni strani glave in se konča na drugi. Tak 
način risanja je na nižji stopnji od risanja vratu, ki se je v risbi trojčice B1 že pojavil v starosti 
3 let in 4 mesecev. Zelo zanimiv je tudi izrez v oblačilu, ki bi lahko predstavljal izrezano majico 
ali pa vrat, pri čemer majica sega vse do obraza.  

Pri trojčici B2 lahko opazimo nasmejano figuro s privzdignjenimi obrvmi. Te se v vseh risbah 
do zdaj pojavijo prvič. Tudi v risbi trojčice B2 se pojavijo dvodimenzionalne ustnice, ki se tudi 
pri njej pojavijo prvič. Lasje so narisani na obeh straneh glave in videti je, kakor da bi figura 
imela lase spete v čopa. Pod vratom je trojčica B2 narisala izrez v majico zelene barve, pod 
njim pa je narisala tudi srce. Roke in noge so narisane s črto, ki pa je dodatno odebeljena. Na 
levi strani lahko na roki opazimo pravilno število prstov.  

Vse tri trojčice so svoje figure postavile na spodnji rob formata. V risbi se do zdaj prvič pojavi 
risanje obrvi, ki jih nariše trojčica B2. Prvič se pojavi tudi risanje dvodimenzionalnih ustnic in 
izreza v oblačilo, ki se v risbi pojavi pri trojčicah B1 in B2. Zelo zanimivo je, da je trojčica A 
svojo figuro prebarvala z belo barvo prav na teh dveh področjih. Več kot mogoče je, da ob 
pogledu na njuno risbo več ni bila zadovoljna s svojo in jo je tako prekrila s čačko. Na splošno 
so vse tri trojčice v prejšnjih risbah po številu vključitev delov telesa in podrobnosti že narisale 
boljše in bogatejše človeške figure.  

Risba 20: Jesensko drevo 

   

JESENSKO DREVO, TROJČICA A                            JESENSKO DREVO, TROJČICA B1                       JESENSKO DREVO, TROJČICA B2 

Drevesa trojčic se razlikujejo po debelini in višini debel, po velikosti krošenj ter po oblikah in 
številu vej. Najdebelejše deblo je narisala trojčica A, najtanjše pa trojčica B2. Najvišje je deblo 
trojčice B2, najnižje pa deblo trojčice B1. Največjo krošnjo je narisala trojčica B2, najmanjšo 
pa trojčica A. Največ vej je svojemu drevesu narisala trojčica A, najmanj pa trojčica B2. 
Trojčica B2 je deblo postavila točno na sredino formata, medtem ko ga je trojčica A postavila 
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rahlo desno, trojčica B2 pa precej na levo. Trojčica A je edina, ki je drevesnemu deblu dodala 
duplino.  

Risba 21: Moje počitnice 

 

MOJE POČITNICE, TROJČICA A 

 

MOJE POČITNICE, TROJČICA B1 

 

MOJE POČITNICE, TROJČICA B2 
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V risbi trojčice A lahko opazimo štiri človeške figure, pri čemer imata dve kratke lase in dve 
dolge. Njihova telesa so narisana na enak način, le najbolj leva figura nima nosu. Uporaba enake 
sheme pri risanju ljudi nakazuje na premik iz predshematskega v shematsko obdobje risanja, ki 
je značilno za starostno obdobje med 7. in 9. letom starosti. Ozadje je narisano z modro in 
zeleno barvo in je videti, kakor bi figure v vodi plavale mrtvaka, mi pa jih opazujemo od zgoraj.  

V risbi trojčice B1 lahko v spodnjem delu formata opazimo modro barvo, ki sega vse do 
polovice. Čez njo so z rumeno barvo narisane vijuge, ki predstavljajo valove. V zgornjem levem 
kotu je sonce, ki je narisano le v četrtini svoje oblike. Desno od njega so po zgornjem robu 
formata razpredene rumene lise. Vmesni prostor predstavlja zrak in je prav tako pobarvan z 
modro barvo. Na levi strani pod soncem lahko na valovih opazimo človeško figuro, ki je 
sestavljena iz glave, rok, trupa, krožne oblike in nog. Krožna oblika bi lahko predstavljala 
obroč, ki ga je trojčica B1 imela okrog pasu, ko je bila v vodi.  

Pri trojčici B2 lahko, tako kot pri trojčici B1, na spodnjem delu opazimo morje, ki sega vse do 
polovice formata. Na levi strani se iz morja dviga rumena in rdeča oblika, ki bi lahko 
predstavljala igralo na morju. V levem kotu je rumeno in rdeče sonce z modrimi žarki. Desno 
od sonca lahko opazimo dva modra oblaka, pod njima pa tri človeške figure in eno črno piko. 
Pod črno piko se najverjetneje skriva figura, ki trojčici B2 ni bila všeč in jo je prebarvala s črno 
barvo. Levo od nje lahko opazimo zelo zanimivo, nasmejano rdečo figuro, ki je sestavljena iz 
glave, nosu, oči, ust, trupa in štirih okončin. Postavljena je horizontalno, pri čemer noge niso 
postavljene na spodnji del trebuha, pač pa poleg rok. Celotna figura stoji v zraku in tako ne 
prihaja do prekrivanja med figuro in morjem. Na levi strani je narisana še ena zelo podobna 
figura modre barve, od rdeče pa se razlikuje po poziciji obraznih značilnosti, ki so tokrat 
obrnjene vertikalno, ter po tem, da je ena roka in noga narisana v morju in tako prihaja do 
prekrivanja. Med obema figurama je še ena figura, narisana vertikalno in obrnjena proti nam. 
Iz vode gleda njen obraz, sestavljen iz uhljev, oči, nosu in ust. Spodnji del je sestavljen iz trupa, 
rok in nog in je narisan pod vodo. Celotna figura je videti narisana nazadnje in ta prekriva 
morje.  

Pri vseh treh trojčicah lahko opazimo celovitost risbe, pri čemer je zapolnjen celoten format, v 
risbi pa je narisano večje število elementov, ki so med seboj v odnosih in prikazujejo določeno 
dogajanje. To se do zdaj v risbi pojavi prvič, dosežejo pa jo vse trojčice hkrati. Celovitost risbe 
in prikaz dogajanja je značilnost vizualnega realizma, ki se prične po 7. letu starosti. Pri vseh 
treh pa lahko opazimo tudi različen prikaz figure, pri čemer trojčica A nariše celotno figuro 
lebdečo v prostoru, kakor bi jo opazovali od zgoraj na morski gladini. Trojčici B1 in B2 pa v 
risbi prikažeta ločevanje formata na spodnji in zgornji del, kar je posledica usvojitve odnosov 
med oblikami in formatom. S tem pa se oteži naloga prikaza plavajoče človeške figure. Trojčica 
B1 je figuro narisala obrnjeno proti nam, s tem da je prekrila noge in morje. Trojčica B2 pa je 
dve figuri narisala horizontalno, saj je s tem prikazala položaj plavajočega telesa v vodi. 
Figurama je narisala štiri okončine, kljub temu da iz tega pogleda navadno niso vidne. Rumeno 
figuro je narisala pokončno, pri čemer je upoštevala, da iz vode gleda le glava.  
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Risba 22: Čarovnica 

   

ČAROVNICA, TROJČICA A                                      ČAROVNICA, TROJČICA B1                                ČAROVNICA, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo človeško figuro, sestavljeno iz glave, trapeznega trupa, rok in 
nog. Obraz sestavljajo oči, nos in usta, na glavi ima figura trikotno kapo. V levi roki drži metlo. 
Celotna figura je obrnjena proti nam, njene noge pa v desno smer.  

Trojčica B1 je narisala zelo zanimivo figuro, saj je glavo in kapo narisala čisto od strani. Na 
glavi tako lahko opazimo le eno oko in obris nosu. Risanje od strani se prične s starostjo 6 let, 
pri čemer otroci najprej od strani rišejo noge, nato glavo in najpozneje trup. Trojčica B1 je figuri 
trup narisala deloma od strani, pri čemer so jasno razvidna ramena figure. Trup figure ne deluje 
ploskovito, pač pa polno volumna. Noge so narisane zelo enostavno in obrnjene v desno smer. 
Preprostost nog lahko nakazuje na časovno omejitev risanja, pri čemer je morala trojčica B1 z 
risbo pohiteti in nog ni mogla narisati v slogu zgornjega dela telesa.  

Trojčica B2 je narisala oranžno mačko z ušesi, modrimi očmi, smrčkom, repom in štirimi 
tačkami. Okrog nje plava pet rdečih balonov.  

Risba trojčic se razlikuje po upodobitvi motiva in prikaza figure. Trojčici A in B1 sta upodobili 
isto osebo, pri čemer je trojčica A figuro narisala iz ravnih črt in geometričnih likov. Celotna 
figura je narisana od spredaj, le noge so narisane od strani. Njena figura deluje ostro in statično. 
Nasprotno pa figura trojčice B2 deluje zelo mehko in gibljivo, saj je upodobljena od strani in 
deloma od strani, barva pa na vseh delih ni omejena z ostro linijo.  
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Risba 23: Božiček 

 

BOŽIČEK, TROJČICA A 

 

BOŽIČEK, TROJČICA B1 

 

BOŽIČEK, TROJČICA B2 
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V risbi trojčice A lahko na desni strani opazimo Božička, ki ima rdečo kapo, dvoje oči, brado, 
roke, noge in čevlje. Narisan je od spredaj, pri čemer so noge obrnjene v levo smer proti hiši. 
Na zelo zanimiv način so narisane roke, ki spominjajo na rožo. Dlan je narisana iz kroga, okrog 
njega pa je razporejenih pet polkrogov. S tem se pri trojčici A prvič pojavi pravilno število 
prstov na roki. Levo od Božička sta narisani dve navpični črti, ki predstavljata stene hiše. 
Vmesni prostor predstavlja notranjost hiše, ki jo vidimo po principu rentgenskega vida, saj tako 
otrok najlažje prikaže, kar želi predstaviti. Najnižje v hiši se nahajata pes in mačka, ki sta 
upodobljena horizontalno, pri čemer je glava roza živali narisana od strani, glava črne živali pa 
od spredaj. Otroci glave živali rišejo glede na lastnosti glave. Če je glava podolgovata, jo 
narišejo od strani, bolj ploskovito glavo pa od spredaj. Nad psom in mačko je na steni obešena 
slika ženske človeške figure z dolgimi lasmi. Desno od nje je narisana rdeča oblika, podobna 
rdečemu čevlju, v katerega Božiček nosi darila. Desno od njega je obešen koledar, na katerem 
so napisane oblike, podobne številkam, med katerimi se pojavi jasna številka 2 in zrcalno 
obrnjena številka 1. Številke se od vseh risb do zdaj v tej risbi pojavijo prvič. Nad temi tremi 
elementi je trojčica A narisala pet horizontalnih črt, ki potekajo od ene stene do druge. Vmes 
tvorijo en širši prostor, v katerem si sledijo: snežak, smrečica, zvezda, snežak, smrečica, zvezda, 
snežak in smrečica. V tej risbi se prvič zgodi, da so elementi trojčice A razporejeni po spodnjem 
robu formata, kar prikazuje usvojitev odnosov med oblikami in formatom tudi pri trojčici A.  

V risbi trojčice B1 lahko na desni strani opazimo velikega Božička, pri katerem so kapa, glava 
in trup narisani od strani, roke in noge pa so narisane na mestu, kot bi bil Božiček narisan od 
spredaj. Čevlji so obrnjeni v levo stran proti hiši. Trup in vrat sta narisana z obrisno linijo. Hiša 
je omejena zgoraj in desno. V notranjosti je narisana še ena horizontalna črta, ki deli prostor na 
dva dela. V zgornjem delu je narisana vijuga, ki bi lahko predstavljala okrašenost hiše v 
prednovoletnem času. V spodnjem delu hiše je na levi predstavljeno nekakšno stojalo, 
prikazano od strani. Na njem je velika rdeča oblika obrnjena proti nam. Desno od stojala je 
narisana miza, ki jo je trojčica narisala s ptičje perspektive ter ji na vsako stran dodala noge. Na 
desni strani mize sta narisani dve glavi z angelskim sijem, ki bi lahko predstavljali Božičkova 
spremljevalca. Na levi strani je narisan krog različnih barv, ki lahko predstavlja družabno igro, 
ki je na mizi v času prihoda Božička.  

Pri trojčici B2 lahko opazimo hišo, ki je omejena s tremi črtami, dvema vertikalnima in eno 
horizontalno. Na desni strani hiše stoji Božiček, pri katerem sta glava in kapa narisana od strani, 
telo z rokami in nogami pa deloma od strani. Figure in objekti v notranjosti hiše so razporejeni 
po celotnem prostoru, ki daje vtis polnosti hiše. To se pri trojčici B2 po usvojitvi odnosov med 
oblikami in formatom pojavi prvič in bi lahko šlo za prikazovanje globine v risbi, pri čemer so 
najvišji predmeti oddaljeni najdlje, najnižji predmeti pa najmanj. V risbi sta spodnji figuri 
mačke in bradate človeške figure narisani večji od psa in človeških figur v ozadju. Tak način 
prikaza prostora je značilen za obdobje po 7. letu starosti. Hiša v risbi trojčice B2 vsebuje dve 
sliki, eno moško in eno žensko figuro, psa, mačko, metulja in eno veliko moško človeško figuro. 
Figure najverjetneje predstavljajo trojčico B2, njenega brata in očeta. Na zelo zanimiv način sta 
narisana pes in mačka. Pes je narisan od strani in ima narisani le dve nogi. Tak način risanja je 
značilen za vizualni realizem, ki se pojavi po 7. letu starosti, pri katerem otroci vedno bolj rišejo 
to, kar vidijo, in ne tega, o čemer nekaj vedo. Pri mački pa lahko opazimo, da je narisana v času 
skoka, saj so njene noge široko razprte, pri čemer sta zadnji dve nogi narisani narazen, sprednji 
dve pa ena poleg druge.  

Na vseh risbah trojčic se Božiček pojavi na desni strani hiše in je obrnjen proti njej, kakor da 
bo ravnokar vstopil. Na risbah Božiček se vsaj en del telesa pojavi narisan od strani, pri čemer 
trojčica A od strani nariše čevlje, trojčica B1 kapo, glavo, trup in čevlje, trojčica B2 glavo in 
kapo, drugi del telesa pa nariše deloma od strani. Hiše so narisane na način rentgenskega vida, 
saj lahko kljub stenam vidimo v njeno notranjost. Vsaka izmed trojčic je hišo narisala drugače. 
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Trojčica A je hišo narisala iz dveh vertikalnih črt, trojčica B1 iz ene vertikalne in ene 
horizontalne, trojčica B2 pa iz dveh vertikalnih in ene horizontalne črte. V notranjosti hiše sta 
trojčici A in B1 narisali nekatere oblike na spodnji rob formata, pri čemer jih je trojčica B2 
razporedila po prostoru tako, da so spodnje oblike bližje od višjih oblik. Pri trojčici A so se v 
risbi prvič pojavile številke in pravilno število prstov na roki. Pri trojčici B1 se je prvič pojavil 
določen način risanja mize, pri trojčici B2 pa izstopa upodobitev gibanja pri mački in risanja 
dveh nog pri psu.  

Risba 24: Čebelarstvo 

 

ČEBELARSTVO, TROJČICA A 

  

ČEBELARSTVO, TROJČICA B1                                                                         ČEBELARSTVO, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo čebelnjak z visoko rdečo streho. V čebelnjaku je 30 panjev, 
od tega jih je v vsaki vrsti šest. Poleg so štiri čebele, sestavljene iz glave, oči, tipalk, dveh kril, 
z želom in trupom rumene barve s črnimi progami. Na desni strani so tri čebele, ki letijo v desno 
stran, na levi strani pa ena čebela, ki leti v levo stran. Vse čebele se oddaljujejo od čebelnjaka. 
Na levi strani čebelnjaka je tudi roža, h kateri je mogoče namenjena leva čebela. V desnem 
spodnjem kotu lahko opazimo napisano ime TEJA. V risbi so uporabljene realistične barve.  

V risbi trojčice B1 opazimo čebelnjak z rdečo ravno streho. V čebelnjaku je 26 panjev, sedem 
v vsakem od prvih dveh stolpcev in šest v vsakem od zadnjih dveh stolpcev. Trojčica B2 je 
narisala 15 čebel, ki letijo proti nam. Narisane so z rumenim krogom, enim ali dvema črnima 
črtama in dvema kriloma. V desnem spodnjem kotu lahko opazimo ime TJAŠA. Uporabljene 
barve so realistične.   
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V risbi trojčice B2 lahko opazimo 13 čebel, od katerih jih pet nima narisanih kril, ena pa je prav 
posebna večja čebela od ostalih, ki ima namesto črnih prog narisane rdeče. 12 čebel je na desni 
strani čebelnjaka, ena čebela pa na levi strani. Čebele so sestavljene iz trupa s progami, z želom, 
krili, glavo, očmi in tipalkami. Vse čebele so namenjene v levo smer. Čebelnjak je narisan s 
črno trikotno streho in 56 panji z okenčki, ki predstavljajo vhod za čebele. Panji so narisani v 
sedmih vrstah po osem panjev. Levo in desno od panja raste trava, na kateri je trojčica narisala 
šest rož, eno na levi strani in pet na desni. V spodnjem desnem kotu lahko opazimo napis 
TAMARA.  

Vse tri trojčice so narisale zelo živo risbo, pri čemer so uporabile svetle, realistične barve. Vse 
so postavile čebelnjak na levo stran formata, pri čemer ga je trojčica B1 zamaknila rahlo v levo, 
trojčica A nekoliko bolj v levo in trojčica B2 najbolj v levo stran. Največ panjev je v čebelnjaku 
narisala trojčica B2, najmanj pa trojčica B1. Trojčici A in B2 sta panje narisali poravnano po 
vrstah, medtem ko trojčica B1 na to ni bila pozorna. Vse tri trojčice so pri panjih narisale vhod 
za čebele. Trojčice so v svojih risbah narisale različno število čebel, pri čemer je trojčica A 
narisala najmanj čebel, trojčica B1 pa največ. Shema čebel trojčice A in trojčice B2 je enaka, 
medtem ko so čebele trojčice B1 drugačne. Narisane so, kakor da letijo proti nam ali k 
čebelnjaku. Ena črna črtica bi lahko predstavljala želo čebele in pri tem pogled čebele od zadaj, 
dve črni črti pa oči čebele in pri tem pogled od spredaj. Čebele trojčice A letijo stran od 
čebelnjaka in so prikazane v trenutku, ko odhajajo nabirat nektar, čebele trojčice B2 pa v 
trenutku, ko se vračajo v čebelnjak. Trojčici A in B2 sta svoji risbi dodali rože, trojčica B2 pa 
je v risbi pokazala znanje o dveh vrstah čebel, delavkah in matici. Vse tri trojčice so v spodnjem 
desnem kotu podpisane.  

Risba 25: Kdo je Vidku napravil srajčico 

 

KDO JE VIDKU NAPRAVIL SRAJČICO, TROJČICA A 
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KDO JE VIDKU NAPRAVIL SRAJČICO, TROJČICA B1 

 

KDO JE VIDKU NAPRAVIL SRAJČICO, TROJČICA B2 

Videk je najmlajši izmed sedmih otrok, ki so živeli v revščini. Ker je mati ves dan delala na 
polju, jim ni mogla sešiti novih srajčic. Videk je kot najmlajši vedno zadnji dobil srajčico, ki je 
bila najbolj ponošena. Ko se mu je srajčica strgala, so mu njegovi prijatelji iz gozda priskočili 
na pomoč. Jagnje, trnovo grmovje, pajek, rak in ptičica so mu sešili novo srajčico.  

V risbi trojčice A lahko na desni strani opazimo dve figuri, ki bi lahko predstavljali jagnje, ki 
je Vidku darovalo volno. Desna figura ima glavo, oči, usta, ušesa, telo v obliki oblaka in noge. 
Narisana je pokončno. Leva figura ima okrogel trup in glavo, okrog njiju pa manjše krogce in 
polkrogce, ki bi prav tako lahko predstavljali volno. Nad tema dvema figurama lahko opazimo 
sonce in drevo, ki predstavlja trnovo grmovje, ki je volno izmikal. Oblika levo od sonca bi bil 
lahko pajek, ki je tkanino osmukal in stkal. Spodnja leva oranžna figura bi lahko predstavljala 
raka, ki je tkanino prikrojil. V zgornjem levem kotu sta narisana dva ptička modre barve. 
Obrnjena sta v desno stran in narisana od strani. Ne letita, ampak hodita. Ptička sta na koncu 
tkanino še sešila in nastala je srajčica. V sredini formata sta dve človeški figuri. Figura z 
rumenim trupom in visoko dvignjenimi rokami najverjetneje predstavlja Vidka z novo srajčico.  
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V risbi trojčice B1 lahko najprej opazimo veliko, modro, nasmejano ovco. Njeno celotno telo 
je narisano horizontalno, njen obraz pa je obrnjen proti nam. Po njenem hrbtu je narisana vijuga, 
ki nakazuje na hribčke volne. Ovca ima štiri noge in en rep. Potem ko je ovca Vidku darovala 
volno, jo je trnovo grmovje izmikalo. Opazimo ga lahko v spodnjem desnem robu. Grmovje je 
personalizirano in ima obraz, oči in široko razprta usta. Na levi strani je narisano trnje. Levo 
nad grmovjem je pajek, ki je tkanino osmukal in stkal. Pod ovco je narisan rak, ki je glavonožec 
in ima roke v obliki klešč. Rak je tkanino prikrojil. Na nebu je narisana zelo realistična ptica v 
letu, z enim krilom na vsaki strani. Ptica je na koncu iz kosov tkanine sešila srajčico. Desno od 
ovce stoji nasmejan Videk s še vedno raztrgano srajčico. Risba najverjetneje prikazuje 
dogajanje, ko je Videk izvedel, da mu bodo prijatelji sešili novo srajčico. Risba je zelo čista in 
jasno prikazuje Vidka in njegove prijatelje.  

V risbi trojčice B2 lahko na desni strani opazimo nepobarvano figuro ovce, ki je narisana 
pokončno, nato pa ima spodaj dodane štiri noge. Dobimo občutek, da ovco vidimo narisano 
deloma od strani. Osrednja zelena oblika najverjetneje predstavlja trnovo grmovje, ki je 
personalizirano. Ima glavo, oči in usta. Iz leve in desne strani glave izhajata obliki, podobni 
rokam, pod glavo je telo. Na vsaki strani iz telesa izhajata črti z manjšimi črticami. Ti obliki 
najverjetneje predstavljata trnje, s katerim je grmovje izmikalo volno. Pod grmovjem je narisan 
pajek, ki se po nitki spušča navzdol. Ta je tkanino osmukal in stkal. Leva oblika od ovce bi 
lahko predstavljala raka, ki je tkanino prikrojil. Ptičico, ki je na koncu sešila srajčico, 
predstavljata obliki okrog Vidka in ptičica nad drevesom. Ta oblika je najnatančnejša in je 
sestavljena iz trupa, vratu, glave, očesa, kljuna in nog. Pod drevesom stoji majhen Videk, čigar 
glava je prebarvana.  

Vse tri trojčice so v svojih risbah upodobile Vidka in njegove prijatelje. Trojčica B1 jih je 
upodobila zelo jasno in prepoznavno. Trojčici B1 in B2 sta oblike postavili na spodnji del 
formata, zgornji del je predstavljen kot nebo. Trojčica A je oblike razporedila po celotni 
površini. Trojčici B1 in B2 sta trnovo grmovje personalizirali, trojčica A pa ne. Razlikujejo se 
tudi v risbi ovce, pri čemer je trojčica A ovco narisala pokončno, trojčica B1 horizontalno, 
trojčica B2 pa deloma od strani. Trojčica A je v svoji risbi narisala dve ptici, B1 eno, B2 pa tri. 
V risbi trojčice A po velikosti ne izstopa nobena oblika, medtem ko pri trojčici B1 izstopa ovca, 
pri trojčici B2 pa trnovo grmovje.  
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7.4 ANALIZA RISB TROJČIC MED 7. IN 9. LETOM STAROSTI 
7.4.1 ANALIZA RISB OD 7. DO 8. LETA STAROSTI 

Risba 26: Moja družina  

 

MOJA DRUŽINA, TROJČICA A 

  

MOJA DRUŽINA, TROJČICA B1                                                                       MOJA DRUŽINA, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo šest človeških figur, članov njene družine. Največja je sprednja 
moška figura, ki ima kratke lase in očala. Predstavlja njenega očeta. Naslednja figura je mama, 
ki ima dolge lase, poudarjene trepalnice in pete. Manjša desna figura je njen brat, ki ima na 
majici napisani črki E in J. Desno od njega sta dve manjši figuri, pod njima pa je še ena majhna 
figura. Te tri figure predstavljajo trojčice A, B1 in B2. Zanimivo je, da je prvih pet figur 
narisanih na navidezni liniji, ki poteka od spodnjega levega do desnega roba formata. Za zadnjo 
figuro zmanjka prostora in je narisana pod dvema trojčicama. Trojčica A je s to risbo nedvomno 
vstopila v shematsko stopnjo risanja, saj se shema človeške figure ponovi pri vsakem članu 
družine. Človeška shema vsebuje glavo, lase, oči, usta, vrat, ramena, roke, dlani, prste, trup, 
noge in čevlje. Trojčica A le zadnji spodnji figuri ni narisala vratu, najverjetneje zaradi 
pomanjkanja prostora.  

V risbi trojčice B1 lahko prav tako opazimo družino s šestimi družinskimi člani. Pri tem oče, 
mama in brat stojijo na svoji navidezni diagonali, ki poteka od spodnjega levega roba formata 
proti desnemu zgornjemu robu, trojčice pa na svoji diagonali, ki poteka od levega zgornjega 
roba formata proti desnemu spodnjemu robu. Oče, mama in brat so narisani s temnimi barvami, 
medtem ko so trojčice narisane s svetlimi barvami. Tudi trojčica B1 svoje figure nariše z enako 
shemo. Shema človeške figure vsebuje glavo, lase, oči, veke, zenico, usta, vrat, trup, roke, prste, 
noge in čevlje.  
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V risbi trojčice B2 pa je vseh šest figur narisanih na sredini formata in so postavljene na 
navidezno vijugo. Prva figura je oče, druga mama, tretja brat, zadnje tri figure pa predstavljajo 
trojčice. Tudi trojčica B2 je s to risbo prešla v shematsko stopnjo risanja. Njena shema človeške 
figure vsebuje glavo, lase, oči, nos, usta, telo, roke, dlani, prsti, noge in čevlje. 

Vse tri trojčice so s to risbo prešle na shematski način risanja. Pri tem so figure na list papirja 
postavile zelo različno. Trojčici B1 in B2 sta družino narisali na sredino formata, kar je značilno 
za obdobje odnosov med oblikami in formatom, pri čemer otroci oblike iz narave najraje 
postavljajo na spodnji rob formata, družino pa pogosteje razporedijo na sredino površine. Vse 
tri so člane družine od leve proti desni razporedile po istem vrstnem redu. Trojčica A je svojim 
figuram narisala dvodimenzionalne ustnice. Trojčica B1 je edina, ki je figuram narisala veke, 
trojčica B2 pa je svojim figuram narisala kratke rokave, v svojih figurah pa je izpustila vrat. 
Zelo različno so narisale tudi položaj rok. Trojčica A je roke narisala navzdol, trojčica B1 
pravokotno na telo, trojčica B2 pa navzgor.  

Risba 27: V telovadnici 

 

V TELOVADNICI, TROJČICA A 

  

V TELOVADNICI, TROJČICA B1                                                                      V TELOVADNICI, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo, da oblike ne stojijo več le na talni črti, tako da že dobimo 
občutek prostora. Elementi so postavljeni na način, da se ustvari sprednji, zadnji in sredinski 
prostor. Na spodnjem robu formata stoji klop, ženska človeška figura in gol. Ti trije elementi 
so nam najbližji. Na zgornjem delu formata je narisana še ena horizontalna črta, nad njo pa so 
narisani stoli. Prostor nad horizontalno črto predstavlja zadnji prostor, prostor med spodnjim 
robom formata in horizontalno črto pa predstavlja sredinski prostor. Na tem območju so 
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narisane črte igrišča v ptičji perspektivi. Na levi in desni strani stojita košarkarska koša, pod 
levim košem je žoga. Na igrišču stojita še dve človeški figuri. Vse tri človeške figure so narisane 
z enako shemo kakor v risbi z naslovom Moja družina. V tej risbi je figuram dodan le še nos, 
zadnja figura pa nima prstov na roki. Figure so narisane od spredaj, njihovo gibanje pa je 
nakazano z razširjenimi nogami. Razširjanje nog je prvi način prikaza gibanja figure. V risbi 
lahko opazimo risanje elementov z različnih perspektiv. Stoli, žoga, človeške figure, klop, 
mrežica desnega koša in gol so narisani od strani, igrišče, ogrodje košev in leva mrežica pa od 
zgoraj. Risanje elementov z različnih perspektiv otroku omogoči, da stvari čim jasneje 
predstavi.  

V risbi trojčice B2 lahko prav tako opazimo, da se dogajanje v telovadnici dogaja v prostoru, 
kljub temu da v risbi ni narisala dodatnih horizontalnih linij. V spodnjem delu formata so 
elementi, ki so nam bližje, v zgornjem delu formata pa elementi, ki so od nas bolj oddaljeni. 
Trojčica B1 v risbi ni upoštevala dejstva, da so bližnji elementi navadno večji od tistih, ki so 
bolj oddaljeni. V risbi je narisala šest človeških figur, tri moške in tri ženske figure. Dve figuri 
je narisala od strani, štiri figure pa od spredaj. Pri figurah je gibanje nakazala s spremenjenim 
položajem rok in nog, kar je drugi način prikaza gibanja figure, ki je naprednejši od zgolj 
spremenjenega položaja nog figure. Zelo zanimiva je tretja figura na spodnjem robu formata, 
ki ima roke narisane stegnjene naprej. V risbi so poleg človeških figur tudi žoge, stožci, ribstola 
in nogometni gol. Vsi elementi so narisani od strani, razen mreža gola je videti narisana s ptičje 
perspektive.  

V risbi trojčice B2 lahko prav tako opazimo prostor, v katerem poteka športna vzgoja. Na 
spodnjem robu formata je postavljena gimnastična gred, po kateri hodi ženska človeška figura. 
Ta predstavlja sprednji prostor dogajanja. Zadaj so postavljena troja vrata, katerih značilnost 
je, da so postavljena na steno, ki je vertikalna in poteka pravokotno na horizontalna tla. Ta 
omejijo osrednji prostor. V risbi je šest človeških figur, od katerih so tri ženske in tri moške. 
Tri so narisane od spredaj in tri od strani. Gibanje je nakazano z rahlo spremenjenim položajem 
rok. Vse tri figure, risane od strani, imajo prikazane obe roki. Figure so prikazane pri brcanju 
žoge, skakanju s kolebnico in hojo po gredi.  

Vse tri trojčice so svojim figuram narisale kratke rokave in jih umestile v prostor. Pri trojčicah 
A in B2 so figure približno enako visoke, medtem ko so figure trojčice B1 manjše v spodnjem 
delu formata. Trojčica A je format omejila še z eno horizontalno črto, medtem ko tega trojčici 
B1 in B2 nista storili. Trojčici B1 in B2 pa sta v svojih risbah upodobili enako število človeških 
figur, ki se ujemajo tudi po številu ženskih in moških figur. Trojčica B2 je za razliko od trojčice 
B1 figuram od strani narisala dve roki.  
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Risba 28: Moja najljubša žival 

 

MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL, TROJČICA A 

  

MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL, TROJČICA B1                                                      MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo, da je za svojo najljubšo žival izbrala psa. Narisala mu je 
glavo, velika ušesa, smrček, jezik, trup, rep, štiri noge in štiri seske. Pes stoji na spodnjem robu 
formata, ima dvignjen rep, tačke v obliki parkljev, po celem telesu pa je prekrit s krajšimi 
črticami, ki predstavljajo dlako. Telo je horizontalno, obraz je narisan od spredaj.  

Trojčica B1 je celotnega psa narisala z obrisno linijo. Risanje z obrisno linijo je zelo zahtevno, 
zato je tudi oblika psa manj natančna. Z obrisno linijo je narisala glavo, smrček, telo in štiri 
noge. Psu je na koncu dodala uhelj, oko, seske, tačke in rep. Celoten pes je narisan od strani in 
je pobarvan z daljšimi črtami. Seske je narisala z vijugasto črto, ki jo je dodala spodnjemu delu 
trebuha. Pri vseh tačkah je narisala tri prste. Pri repu je narisala dva repa, pri katerem je spodnji 
videti prečrtan. Mogoče je, da so ob pogovoru omenile, da dvignjen rep psa pomeni veselje, 
zato je trojčica B1 spremenila položaj repa.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo, da je tudi ona za svojo najljubšo žival izbrala psa. Narisala 
mu je glavo, oči, smrček, usta, brčice, veliko telo, štiri noge in rep. Rep je pri psu narisala 
pokončno. Psa je v celoti pobarvala, izpustila je le njegov obraz.  

Vse tri trojčice so v svojih risbah narisale psa, pri čemer ga je trojčica A postavila na spodnji 
rob formata, trojčici B1 in B2 pa ne. Psa trojčice A in B2 sta narisana na segmentni način, pes 
trojčice B1 pa je narisan z obrisno linijo. Obraz psa trojčice B1 je narisan od strani, obraz psov 
trojčic B1 in B2 pa od spredaj. Trojčici B1 in B2 sta psu narisali seske, trojčica B2 pa jih je 
izpustila. Vse tri so psom narisale drugačne tačke.  
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Risba 29: Prometna pravila 

 

PROMETNA PRAVILA, TROJČICA A 

 

PROMETNA PRAVILA, TROJČICA B1 

 

PROMETNA PRAVILA, TROJČICA B2 
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V risbi trojčice A lahko opazimo preplet cest, ki vsebujejo pločnik, kolesarsko stezo, prekinjeno 
in neprekinjeno vzdolžno črto, zebri in krožišče. Okrog krožišča so štirje znaki, ki voznika 
opozarjajo na prihod v krožišče. V sredini krožišča so drevo in dve roži. Ob cesti so narisani 
tudi odstavni pasovi in semaforji ter nasmejana deklica s kresničko v roki. Po cesti se pelje 
vozilo, ki prodaja sladoled. Ima dve kolesi, dvoje zadnjih luči, troje sprednjih, voznika, tri risbe 
sladoleda in napis LOL. Na kolesarski stezi stoji trikolesnik. Cesta in vse, kar spada nanjo, je 
narisano v ptičji perspektivi, semafor, prometni znak, avtomobil, deklica in trikolesnik pa od 
strani. Slika prikazuje veliko poznavanje prometa.  

V risbi trojčice B1 lahko najprej opazimo veliko križišče, ob katerem potekata dve poti, pločnik 
in kolesarska steza. Na cesti so narisane tri zebre, zebra ni narisana le na levi strani. V križišču 
so štirje avtomobili. Zaradi same smeri vožnje in položaja cest sta leva in desna avtomobila 
narisana od strani, zgornji in spodnji pa s ptičje perspektive. Levi in desni avtomobil peljeta v 
levo smer, spodnji in zgornji pa v križišče. V križišču sta tudi dva semaforja in prometna znaka. 
Ta sta trikotne in krožne oblike. Na pločniku ob desni zebri lahko opazimo deklico, narisano 
od zadaj. Ima lase, spete v čop, majico, roke s prsti, hlače in čevlje. Deklica je prva namensko 
narisana figura od zadaj. V vsakem kotu formata vidimo po dve človeški figuri v gibanju. 
Zgornji levi figuri igrata nogomet, zgornji desni odbojko, spodnji levi spuščata zmaja, spodnji 
desni pa se igrata z loparji. Gibanje je nakazano s spremenjenim položajem nog. Dva 
avtomobila, križišče, pločnik, kolesarska pot in zebre so narisane s ptičje perspektive, medtem 
ko sta dva avtomobila, semaforja, prometna znaka ter človeške figure in športni pripomočki 
narisani od strani. Avtomobila, ki sta narisana od strani, sta narisana popolnoma enako. Imata 
dvoje koles, ohišje, sprednjo luč, zadnjo luč, dvoje vrat z okni, eno dodatno okno in strešne 
nosilce. Trojčica B1 je enako shemo uporabila tako pri risbi teh dveh avtomobilov kot tudi pri 
človeški figuri, pri čemer je vsaka sestavljena iz glave, oči, nosu, ust, las, majice, prstov, hlač 
in čevljev. Roke so pravokotne na telo in vrat ni ločen od majice. Popolnoma enako shemo je 
trojčica uporabila v risbi z naslovom V telovadnici.  

V risbi trojčice B2 najprej opazimo vijugasto glavno cesto, ki se ji na koncu pridruži stranska 
cesta. Po celotni cesti poteka prekinjena in neprekinjena vzdolžna črta. Na cesti je šest vozil, 
od tega so trije avtomobili in dva tovornjaka. Vsi avtomobili so narisani na isti način, vsak ima 
dve kolesi, katerih notranjost spominja na obliko sonca. Ohišje je značilne oblike. Spredaj je 
narisana luč, v ohišju pa je nekaj oken. Na podoben način sta narisana tudi tovornjaka, ki sta 
sestavljena iz pravokotnika in imata ločeno deljen sprednji del. V njem je nekaj oken, spodaj 
pa dvoje koles. Kolesa so narisana na isti način kakor pri avtomobilih. Sprednji tovornjak je 
gasilski in ima na zgornjem delu tovornjaka pripeto lestev. Na tovornjaku je napis 112. Zadnji 
tovornjak najverjetneje prevaža živila, saj so na njem narisane lizike. Ob cesti sta pravokotno 
na cesto postavljena dva semaforja. En semafor je prečrtan, kakor bi bil prelepljen in zunaj 
uporabe. Na spodnjem robu je narisana nasmejana človeška figura z dvignjenimi rokami. 
Oblečena je v kratko majico, brez hlač. Na roki ima po štiri prste in kresničko. Cesta s črtami 
je narisana s ptičje perspektive, od strani pa so narisani semaforja, človeška figura in vozila.  

Vse tri trojčice so v risbi prikazale veliko znanja o prometu. S ptičje perspektive so narisale 
cesto, pločnike, kolesarske poti, zebre in prekinjeno in neprekinjeno vzdolžno črto. Le trojčica 
B1 je s ptičje perspektive narisala tudi avtomobila. Vse tri trojčice so vozila narisale od strani, 
pri čemer so vedno narisale samo dve kolesi. Trojčici A in B2 sta narisali daljšo cesto, medtem 
ko je trojčica B1 podrobneje narisala križišče. Prvič do zdaj se pojavi tudi zavestno risanje 
človeške figure od zadaj, in sicer pri trojčici B1. V njeni risbi se pojavi tudi izrazito shematsko 
risanje avtomobilov in človeških figur. Shematsko risanje se pojavi tudi v risbi trojčice B2 pri 
risanju prevoznih sredstev. Trojčica B1 je v risbo vključila kar devet človeških figur, medtem 
ko sta trojčici A in B1 vključili le eno človeško figuro. Vsaka je svoji figuri narisala tudi 
kresničko.  
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Risba 30: Hiša iz sladkorja 

 

HIŠA IZ SLADKORJA, TROJČICA A 

  

HIŠA IZ SLADKORJA, TROJČICA B1                                                                                                         HIŠA IZ SLADKORJA, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo hišo, ki je sestavljena iz pravokotnika in trikotnika. Trikotnik 
predstavlja streho hiše. Vertikalno na streho stoji dimnik v obliki črke T. Hiša ima dve okni in 
ena vrata. Fasada hiše in streha sta poslikani z oblaki, srčki, luno, soncem, bonbonom, ptički in 
barvnimi krogci. Hiša stoji na spodnjem robu formata in je pobarvana z zeleno, rumeno in 
vijoličasto barvo. Ozadje je pobarvano z oranžno. 

V risbi trojčice B1 lahko opazimo, da je list papirja obrnjen horizontalno. Ozadje je pobarvano 
z modro barvo. Hiša je sestavljena iz kvadrata, streha pa je narisana v obliki trapeza. Streho v 
obliki trapeza je trojčica B1 narisala že v risbi z naslovom Čebelarstvo v obdobju med 5. in 7. 
letom starosti. Na vrhu strehe stoji dimnik v obliki črke T. Ta s streho tvori pravi kot. Ob 
pravokotniku in trapezu je trojčica B1 narisala še dodatne oblike, ki ponazarjajo stranice hiše. 
S tem se že nakazuje želja po risanju volumna hiše. Hiša stoji na spodnjem robu formata, na 
njej pa so narisane različne pisane oblike.  
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Trojčica B2 je list papirja postavila pokončno. V njeni risbi zavzema hiša celotno višino 
formata. Spodaj hiša ne stoji na spodnjem robu formata, temveč je od njega rahlo dvignjena. 
Linija, ki je narisana na spodnjem delu hiše, je ravna, ostale linije so vijugaste. Osrednji del 
hiše je v obliki pravokotnika, streha hiše pa je narisana v obliki trikotnika. Na straneh hiše 
potekajo še štiri oblike, ki predstavljajo stranice hiše in strehe. Tudi pri trojčici B2 se nakazuje 
želja po risanju volumna hiše. Hiša je pobarvana s pisanimi barvami, v spodnjem delu so 
narisana tudi vrata. Fasada hiše in streha je porisana z različnimi oblikami, ki spominjajo na 
bonbone in druge sladke prigrizke.   

Trojčici A in B2 sta hiši narisali na pokončen list papirja, medtem ko je trojčica B1 list papirja 
obrnila horizontalno. Trojčici B1 in B2 sta za ozadje hiše uporabili modro barvo, trojčica A pa 
oranžno. Trojčica A in B2 sta hiši narisali trikotno streho, medtem ko je trojčica B1 narisala 
trapezno. Trojčici A in B1 sta hišo postavili na spodnji rob formata, tega pa ni storila trojčica 
B2. Trojčici A in B1 sta hišo narisali z ravnimi črtami, trojčica B2 pa je uporabila vijuge. 
Trojčici B1 in B2 sta na obeh straneh hiše dodali še po eno obliko in s tem nakazali željo po 
prikazu volumna hiše.  

Risba 31: Moj najljubši zimski šport 

 

MOJ NAJLJUBŠI ZIMSKI ŠPORT, TROJČICA A 

  

MOJ NAJLJUBŠI ZIMSKI ŠPORT, TROJČICA B1               MOJ NAJLJUBŠI ZIMSKI ŠPORT, TROJČICA B2 



 

99 
    
 

V risbi trojčice A lahko opazimo deklico, ki ima na nogah drsalke. Deklica ima dolge lase, oči, 
rdeča lička, drsalke in krilo, ki ga ima oblečenega čez hlače. Celotna figura je narisana od 
spredaj, le drsalke so narisane od strani. Zadaj lahko opazimo različne vijuge modre barve, ki 
spominjajo na sled drsalk, vidne na ledu, po katerem se drsa trojčica A. Led je narisan s ptičje 
perspektive in pobarvan z oranžno barvo. 

V risbi trojčice B1 vidimo veliko figuro z vijoličasto glavo. Čez oči ima dodaten moder trak. 
Del figure od pasu navzgor je narisan od spredaj, del figure od pasu navzdol pa od strani. Figura 
stoji na deski za deskanje na snegu. Pelje se v desno smer. Ozadje je pobarvano z modro barvo. 

Trojčica B2 je v svoji risbi narisala nasmejano deklico na drsalkah. Figuri je trojčica narisala 
lase, spete v figo, obrvi, poletno rdečo oblekico brez rokavov in vijoličaste drsalke. Figura je 
narisana deloma od strani in deluje zelo lahkotno. Ozadje je pobarvano z modro barvo.  

Slika z naslovom Moj najljubši zimski šport je narisana z voščenkami, celotna slika pa je 
prebarvana z vodenimi barvicami. Trojčica A je ozadje prebarvala z oranžno barvo, trojčici B1 
in B2 pa z modro. Enake barve so trojčice uporabile tudi v ozadju risbe z naslovom Hiša. 
Trojčici A in B2 sta v svoji risbi upodobili isti šport, medtem ko je trojčica B1 izbrala deskanje 
na snegu. Trojčica A je človeško figuro upodobila od spredaj, le drsalke je narisala od strani. 
Trojčica B1 je zgornjo polovico figure upodobila od spredaj, spodnjo polovico figure pa od 
strani. Trojčica B2 je svojo figuro narisala deloma od strani.  

7.4.2 ANALIZA RISB OD 8. DO 9. LETA STAROSTI 

Risba 32: Šola 

 

ŠOLA, TROJČICA A 
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ŠOLA, TROJČICA B1                                                                                       ŠOLA, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo šolo, ki se razprostira čez večji del formata. Šola je sestavljena 
iz pravokotnega osrednjega dela in strehe trapezne oblike. Na strehi je narisanih pet dimnikov 
v obliki črke T. Po strehi potekajo horizontalne linije, ki tvorijo pasove. Vsak drugi pas je 
zapolnjen z elementi v obliki črke V, ki si sledijo zaporedno. V osrednjem delu šole lahko 
opazimo vhod, nad katerim visijo tri zastave. Te so v risbi obrnjene navzdol. Nad zastavami in 
pod njimi je narisano okno. Ob vhodu je narisana poštna številka 22, pod njo pa je napisan 
celoten naslov šole. Na levi strani vhoda je narisanih šest velikih oken in štiri pritlična, na desni 
strani pa 35 velikih oken in štiri pritlična. Pri risanju oken je trojčica za okna nad vhodom 
uporabila isto shemo, drugačno shemo pa je uporabila za velika leva okna, velika desna okna 
in vsa pritlična okna.  

V risbi trojčice B1 opazimo šolo, sestavljeno iz velike pravokotne oblike in manjše trapezne 
oblike, ki predstavlja streho. Velika pravokotna oblika je v spodnjem delu deljena s 
horizontalno črto in s pikami posebej označena kot ločen del. Na strehi šole so narisani štirje 
dimniki, ki niso razvrščeni čez celotno streho, temveč so pomaknjeni v desno stran. Za risanje 
dimnikov je uporabljena ista shema. Po strehi so v vertikalni smeri nanizane oblike, ki 
spominjajo na narobe obrnjeno črko V. Na levi strani šole je narisanih deset velikih oken, nad 
vhodom dve okni in na desni strani 40 oken. Okna so narisana v petih vrstah in se proti koncu 
vrste vedno bolj zmanjšujejo in silijo navzgor. Spodnji del šole sestavlja vhod s svojo streho, 
ki je narisana na enak način kot streha šole. Na strehi vhoda so narisane tri zastave, ki so 
obrnjene navzgor. Skozi vhod lahko vidimo dva stola, enega na levi, drugega na desni. Na desni 
strani vhoda je narisanih osem oken. Na enak način je narisanih deset oken na levi strani, dve 
okni nad vhodom, 40 oken na desni strani in osem spodnjih oken. Trojčica B1 je tako okna 
narisala na štiri različne načine. Zanimivo je, da je med 40 okni na desni strani četrto okno v 
tretji vrsti narisano na način kot 10 oken na levi strani. Linije, s katerimi je narisana šola, so 
večinoma ravne, le pokončni liniji ob straneh sta narisani nazobčano.  

V risbi trojčice B2 vidimo šolo, pri kateri najbolj izstopa njena streha. Narisana je v obliki 
pokrova s spodnjim ravnim delom in zgornjim ukrivljenim. Na vsaki strani strehe sta dva 
dimnika v obliki črke T. Po celotni površini strehe je trojčica narisala krajše črtice, ki se pričnejo 
na spodnji levi strani in se zaključijo na spodnji desni strani. Pod streho je narisan osrednji del 
šole, ki je precej ožji od strehe. Na levi strani je trojčica narisala šest oken, na desni strani pa 
30. Na desni strani so okna narisana v štirih vrstah, pri čemer je v prvih treh v vsaki vrsti 
narisanih osem oken, v zadnji pa šest. Okna proti koncu vrste vedno bolj silijo navzgor. V 
spodnjem levem delu je narisan vhod v šolo, nad katerim je narisana manjša streha, zelo 
podobna strehi šole. Na strehi so narisane tri zastave, obrnjene navzgor. Ob vhodu lahko 
opazimo napis OŠ ŽIRI, desno od vhoda pa so narisana še štiri pritlična okna. Trojčica je okna 
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narisala na dva različna načina, pri čemer so na enak način narisana vsa pritlična okna in na 
drug način vsa druga okna na šoli.  

Vse tri trojčice so šolo narisale na spodnji rob formata. Trojčici B1 in B2 sta zidani del šole s 
horizontalno črto ločile na spodnji in zgornji del. Trojčica B1 ga je z majhnimi pikicami še 
dodatno ločila od preostalega dela. Trojčica B1 je na šolo narisala največ oken, najmanj pa 
trojčica B2. Trojčici A in B1 sta za risanje oken uporabili štiri sheme, trojčica B2 pa dve. Desna 
okna trojčice A potekajo najbolj vodoravno, najmanj pa okna trojčice B1. Pri risanju vertikalnih 
stranic šole sta trojčici A in B2 uporabili ravne črte, trojčica B1 pa nazobčano. Trojčici B1 in 
B2 sta zastave nad vhodom narisali obrnjene navzgor, medtem ko je trojčica A zastave obrnila 
navzdol. Trojčica A je poleg vhoda napisala celoten poštni naslov šole, trojčica B2 samo naziv 
šole, trojčica B1 pa ničesar. Za streho sta trojčici A in B1 uporabili enako trapezno obliko, 
medtem ko je trojčica B2 uporabila obliko krožnega izseka. Trojčici A in B2 sta pri dimniku 
uporabili enako obliko črke T, trojčica B1 pa je dimnik narisala popolnoma drugačne oblike.  

Risba 33: Promet na cesti 

 

PROMET NA CESTI, TROJČICA A 

 

PROMET NA CESTI, TROJČICA B1 
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PROMET NA CESTI, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko na spodnjem robu formata opazimo krajše črtice, ki predstavljajo travo, 
med črticami se nahajata tudi dve roži. Nad njima potekata dve horizontalni črti, ki predstavljata 
rob glavne ceste. Glavni cesti se pridruži še ena stranska cesta, ki se prične na zgornjem robu 
formata. Obe cesti imata po sredini narisano prekinjeno vzdolžno črto in imata po celotni 
površini narisane pikice. Stranska cesta ima narisano tudi zebro. Po cesti se v desno smer peljeta 
dve vozili. Prvo vozilo je tovornjak podjetja MANA, drugo vozilo pa je manjši kombi, ki pelje 
otroke v šolo – na njem opazimo napis ŠOLA. Vsako od vozil ima dve kolesi, katerih notranjost 
spominja na sonce. Tak način risanja koles se je že pojavil v risbi z naslovom Prometna pravila 
pri trojčici B2. Trojčica A je ob cesti narisala še hišo, prometni znak STOP, deklico in semafor. 
Na zelo zanimiv način je narisan dim, ki ga lahko opazimo izhajati iz dimnika hiše in izpuhov 
obeh avtomobilov. Cesti sta v risbi narisani s ptičje perspektive, vsi drugi elementi pa od strani.  

V risbi trojčice B1 lahko opazimo narisane štiri horizontalne linije. Prva in druga linija od 
spodaj navzgor predstavljata rob prve ceste, tretja in četrta linija pa rob druge ceste. Med drugo 
in tretjo linijo je trojčica narisala vertikalne črte eno za drugo, čez katere je potegnila še nekaj 
krajših horizontalnih linij. To območje predstavlja ograjo med obema cestama. Cesti sta 
označeni s pikami, s krajšimi črticami pa je označen travnati del ob cesti. Po vsaki cesti se v 
levo smer peljeta dve vozili. Na prvi cesti je najprej narisano vozilo z napisom LIMUZINA, za 
njim pa tovornjak z napisom IKA TOVORNJAK. Na zgornji cesti je najprej narisano eno večje 
vozilo, sledi pa mu motor ali kolo. Ob cesti sta postavljena dva znaka, na katerih lahko opazimo 
napisa LETALIŠČE in AVTO CESTA. Na nebu so narisani še trije oblaki. Trojčica je v vseh 
treh avtomobilih narisala tudi voznika, pri čemer jim je v vseh treh primerih narisala različno 
število delov telesa. Pri kolesih avtomobilov je v vsako notranjost kolesa narisala še dve krožni 
obliki.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo, da je v format narisala tri horizontalne linije. Spodnji rob 
formata in druga linija predstavljata rob ceste. Prva linija predstavlja neprekinjeno vzdolžno 
črto, ki poteka po sredini ceste in deli cesto na levi in desni pas. Druga in tretja linija omejujeta 
travnik. Nad tretjo horizontalno linijo so narisane ravne in vijugaste črte, ki predstavljajo nebo. 
Travnik je trojčica označila s krajšimi črticami, cesto pa s pikami. Pri tem je uporabila enak 
način kakor njena sestra, trojčica B1. Na cesti je narisana tudi zebra. Po desnem pasu se v desno 
smer vozita dve vozili, katerih shema je zelo podobna. Obe vozili sta sestavljeni iz ohišja, treh 
oken in voznika, dveh luči in koles. Voznika sta narisana do pasu. Trojčica B2 je cesto z zebro 
narisala s ptičje perspektive, vse ostalo pa od strani.  

Pri vseh treh trojčicah lahko opazimo, da je spodnji rob formata dojet kot horizontalna črta in 
je na tak način tudi vključen. To je najizrazitejše pri trojčici B2. Vse tri so elemente na format 
postavile na način, da imamo občutek, da so oblike v zgornjem delu formata od nas bolj 
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oddaljene kakor oblike v spodnjem delu formata. Vse tri so za označbo vozišča uporabile pike, 
trojčici B1 in B2 pa sta za označbo travnika uporabili krajše črtice. Trojčici A in B1 sta na 
vozila napisali tudi napise, medtem ko tega ni storila trojčica B2. Trojčici B1 in B2 sta vozilom 
dodali tudi voznika. Vozili trojčice A in B2 se vozita v desno smer, vozila trojčice B1 pa v levo 
smer.  

Risba 34: Mesto ponoči 

 

MESTO PONOČI, TROJČICA A 

  

MESTO PONOČI, TROJČICA B1                                                                     MESTO PONOČI, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo dve hiši in en blok. Obe hiši imata trikotni strehi, dve okni in 
ena vrata. Blok ima 41 oken in ena vrata. V ozadju lahko opazimo modro nebo, rumene zvezde 
in luno. V risbi se ustvari svetlo temni kontrast, pri čemer rumena barva oken, lune in zvezd 
žari na temni podlagi hiš, bloka in neba.  

Trojčica B1 je naslikala tri bloke in eno hišo. Vsak objekt ima ena vrata in veliko število oken. 
Z rumeno barvo so narisane zvezde in okna, ki žarijo na temnih odtenkih fasad hiš in neba.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo tri hiše, od katerih ima ena trikotno streho, drugi dve pa 
pravokotno. Hiše imajo na fasadah narisanih šest oken, na nebu pa lahko opazimo pet zvezd in 
eno polno luno. Tudi rumena barva trojčice B2 izstopa iz ozadja in ustvarja svetlo temni 
kontrast. 

Vse tri trojčice so narisale mesto ponoči, pri čemer je trojčica B1 narisala največ objektov, ki 
jim je dodala tudi največ rumenih oken. Najmanj rumenih oblik je svoji risbi dodala trojčica 
B2. Rumena najbolj žari v risbi trojčice B1, manj v risbi trojčice A in najmanj v risbi trojčice 
B2. 
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Risba 35: Travnik 

 

TRAVNIK, TROJČICA A 

  

TRAVNIK, TROJČICA B1                                                                                   TRAVNIK, TROJČICA B2 

V risbah trojčic A, B1 in B2 opazimo, da so rože narisane z voščenkami, čeznje pa je s 
temperami narisan travnik. Velikost rož se postopoma zmanjšuje iz spodnjega proti zgornjemu 
robu formata in tako ustvarja iluzijo prostora. To je najočitneje v risbi trojčic A in B1 in manj 
v risbi trojčice B2. Stopnjevanje oblik z namenom ustvarjanja iluzije prostora se do zdaj pojavi 
prvič in je značilno za obdobje med 7. in 16. letom starosti.  
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7.5 ANALIZA RISB TROJČIC MED 9. IN 12. LETOM STAROSTI 
7.5.1 ANALIZA RISB OD 9. DO 10. LETA STAROSTI 

Risba 36: Bazen 

 

BAZEN, TROJČICA A 

  

BAZEN, TROJČICA B1                                                                                      BAZEN, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo veliko število črtic, pikic in krogcev, ki zapolnjujejo risbo. Ob 
zgornjem in levem robu formata lahko opazimo črte, ki potekajo po celotni dolžini in 
najverjetneje predstavljajo rob bazena. Na zgornji levi strani lahko opazimo obliko, podobno 
vodnemu golu. Ob desnem robu čez celoten bazen poteka linija z manjšimi krogci, ki 
najverjetneje predstavlja vrv, ki jo na bazenu navadno uporabljajo za delitev bazena na več 
delov. Na osrednjem delu formata lahko opazimo igralno površino, ki plava na vodi. Od vode 
se razlikuje po tem, da ima po celotni površini narisane manjše pikice. Na igralni površini so 
tri ženske človeške figure, ki najverjetneje predstavljajo trojčice A, B1 in B2. Dve figuri sta 
narisani od spredaj, ena od strani. Največja je nasmejana figura na vrhu igralne površine, ki je 
narisana od spredaj. V vodi lahko opazimo moško človeško figuro, ki najverjetneje predstavlja 
očeta deklic. Narisan je s plavalno palico, ki jo ima pred seboj. Iz vode gleda le njegov zgornji 
del telesa. Celoten bazen z golom na vodi je narisan s ptičje perspektive, medtem ko so vse 
človeške figure in igralo narisani od strani. Elementi so po formatu razporejeni na način, da 
imamo občutek, da so oblike na spodnjem robu formata bližje kakor oblike na zgornjem robu 
formata.  
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V risbi trojčice B1 lahko opazimo risbo bazena, pri katerem je voda narisana z daljšimi 
ukrivljenimi črtami. Po zgornjem delu formata čez bazen potekata dve horizontalni liniji, 
sestavljeni iz krogcev, ki prikazujejo vrv, ki bazen deli na več delov. Ob levem robu poteka 
horizontalna črta in nakazuje rob bazena. V desnem spodnjem kotu je narisan tobogan, ki mu 
je trojčica B1 posvetila veliko energije. Na njem je narisanih veliko število vzorcev različnih 
oblik. Na bazenu lahko opazimo štiri človeške figure, tri moške in eno žensko. Ena figura se 
spušča po toboganu, druga skače iz višine v vodo, drugi dve pa plavata v bazenu. Figura, ki 
skače v vodo, je narisana od zadaj, njen obraz pa je narisan od strani. Figura, narisana od zadaj, 
se je prvič namensko pojavila le še v risbi z naslovom Prometna pravila pri trojčici B1 v starosti 
7–8 let. Ta figura je tako druga njena figura, narisana od zadaj. Figuri, ki plavata v vodi, imata 
narisan le del telesa, ki moli iz vode. Celoten bazen s toboganom je narisan s ptičje perspektive, 
pri čemer so le trije obrazi figur narisani od strani.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo bazen, pri katerem je voda označena s kratkimi cikcak 
linijami. V zgornjem levem kotu je najverjetneje s ptičje perspektive narisano igralo, na desni 
strani gol na vodi, na levi spodnji strani pa rob bazena s ploščicami. Na ploščicah lahko opazimo 
zanimive oblike, ki bi lahko predstavljale plavalne palice in plavutke. V bazenu so štiri človeške 
figure, od tega dve ženski in dve moški. Zadaj lahko opazimo stoječo moško figuro, ki mu voda 
sega do pasu. Človeška figura najverjetneje predstavlja očeta. Pred njim v vodi ležijo tri figure, 
ki najverjetneje predstavljajo dve trojčici in njihovega brata. Narisani so tako, da iz vode gleda 
njihova glava in zgornji del trupa ter del stopal. Ostali del njihovih teles je skrit pod vodo. Vsaka 
od sprednjih treh figur ima dvignjeno eno roko in maha gledalcu. Bazen s ploščicami, golom in 
igralom je narisan s ptičje perspektive, človeške figure pa od spredaj.  

Vse tri trojčice so v svojih risbah uporabile veliko število črtic, krogcev in pikic, največ jih 
najdemo v risbi trojčice A. Najmanj dekorativnih elementov je v svoji risbi uporabila trojčica 
B2. Vse trojčice so v svojih risbah narisale štiri človeške figure, pri čemer je trojčica A 
najverjetneje narisala trojčice in očeta, trojčica B2 pa dve trojčici, brata in očeta. Pri trojčici B1 
ne moremo jasno razločiti, katere tri figure je narisala v svoji risbi. Vse tri trojčice so v risbi 
uporabile izsek in narisale le del figure, ki moli iz vode. V risbah z naslovom Moje počitnice, v 
starosti 5–7 let, so trojčice figure v vodi narisale tako, da so celotno figuro narisale delno pod 
morjem ali čezenj. V risbi se pojavi tudi risanje figure od zadaj, ki jo nariše trojčica B1.  
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Risba 37: Popravljalnica igrač 

 

POPRAVLJALNICA IGRAČ, TROJČICA A 

 

POPRAVLJALNICA IGRAČ, TROJČICA B1 

 

POPRAVLJALNICA IGRAČ, TROJČICA B2 
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V risbi trojčice A lahko v osrednjem delu formata opazimo hišo zelo zanimive oblike. Leva 
stran hiše je sestavljena iz pravokotnika in trikotnika. Tak tip hiše smo pri trojčici A že opazili 
v risbah z naslovom Čebelarstvo, Hiša in Mesto ponoči. Na desno stran osnovne hiše je trojčica 
dodala še en pravokotnik, ki predstavlja desno stranico hiše. Pri tem ni uporabila diagonal, 
temveč ravne horizontalne črte. Streho je narisala na način, da je nadaljevala zunanjo črto 
stranice do višine strehe osnovne hiše in jo pod pravim kotom povezala z vrhom strehe. Na hiši 
je napis POPRJALNICA IGRAČ. V okolici hiše so tri človeške figure, ki zalivajo drevesa. Na 
višini napisa lahko opazimo talno črto, ki ločuje travnik od neba. Trojčica A je celotno risbo 
prekrila z drobnimi črticami, pikami in krogci. S krogci, črticami in pikami je prekrila tudi 
prejšnjo risbo z naslovom Na bazenu. Risba je svetla in prežeta s svetlobo. 

Trojčica B1 je na sredini formata narisala hišo z napisom POPRAVJALNICA IGRAČ. Hiša je 
narisana v obliki pravokotnika, ki ga pokriva trikotna streha. Trojčica B1 je na vsaki strani 
pravokotnika dodala še en pravokotnik, katerega stranice so horizontalne in vertikalne. Stranici 
sta narisani na enak način kot stranica trojčice A, le da je trojčica B1 na vsaki strani hiše dodala 
eno stranico. Stranski stranici hiše je trojčica že narisala v risbi z naslovom Hiša, vendar so tam 
stranice manj očitne. Na vrhu hiše je trojčica B1 narisala tudi križ in dimnik, iz katerega se vije 
dim, narisan na način, kot ga je narisala trojčica A v risbi z naslovom Promet na cesti. Hiša 
stoji na podstavku s stopnicami. Na desni strani hiše čakajo štirje otroci, ki pred seboj držijo 
igračo, za katero potrebujejo popravilo. Trojčica B1 je nebo prekrila s črticami, hišo pa s pikami. 
Pri tem lahko opazimo, da črtice in pike na risbo niso tako skrbno nanešene kakor pri trojčici 
A.  

V risbi trojčice B2 lahko v osrednjem delu opazimo leseno hišo, ki je narisana od spredaj in 
nima narisane nobene dodatne stranice. Hiša je v obliki pravokotnika in trikotnika, le da se 
streha ne prične že s trikotno obliko, temveč mnogo pozneje, po napisu POPRAVLJALNICA 
IGRAČ. Na vrhu strehe lahko opazimo obliko, podobno medvedku. V spodnjem desnem delu 
hiše lahko skozi obok opazimo moško človeško figuro deloma od strani, ki sedi na svojem stolu 
in čaka na deklico, da mu prinese popravit igračo. Na spodnjem desnem robu formata vidimo 
deklico, narisano od strani in z dvignjenimi rokami. V svoji levi roki ima zanimivega škratka, 
ki ga nese v Popravljalnico igrač. Do hiše vodita dve potki, ki ju je trojčica B2 prekrila z velikim 
številom majhnih krogcev. Nebo je označila z dolgimi črtami modre barve. Črta, ki omejuje 
nebo od travnika, je modre barve in oblike, ki nakazuje, da je Popravljalnica igrač umeščena v 
dolino.  

Vse tri trojčice so narisale Popravljalnico igrač, pri čemer je le napis trojčice B2 pravilen. 
Trojčici A in B1 sta hiši dodali dodatno stranico, tega pa ni storila trojčica B2. Trojčica B1 je 
na vrh hiše narisala križ, trojčica B2 medvedka, trojčica A pa ničesar. Vse tri so narisale talno 
črto, le da jo je trojčica B1 narisala na spodnji rob formata, trojčici A in B2 pa precej višje. Vse 
so risbi dodale veliko število detajlov, pri čemer izstopa risba trojčice A. Njena risba je od vseh 
treh trojčic najbolj živa in presvetljena.  
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Risba 38: Hiša 

 

HIŠA, TROJČICA A 

 

HIŠA, TROJČICA B1 

 

HIŠA, TROJČICA B2 
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V risbi trojčice A lahko na levi strani formata opazimo hišo, ki je nismo opazili še na nobeni 
risbi. Sprednji del hiše je trojčica narisala na običajen način, s pravokotnikom in trikotnikom. 
Na desno stran hiše je dodala še eno stranico, na kateri je tokrat v primerjavi z risbo z naslovom 
Popravljalnica igrač uporabila paralelni diagonali. Na tak način daje hiša občutek, da je v obliki 
kvadra in ima svojo prostornino. Streho je narisala na enak način kot pri Popravljalnici igrač, 
in sicer je podaljšala zunanji rob dodatne stranice in ga na višini strehe osnovne hiše povezala 
z njo. Streha ima obliko tristrane prizme in prav tako daje občutek volumna. Za hišo poteka 
škarpa, ki jo hiša prekriva. Med hišo in škarpo lahko opazimo droben obrazek, ki gleda izza 
hiše. Prostor je grajen s paralelnimi diagonalami, izsekom in postavitvijo elementov od 
spodnjega proti zgornjemu robu formata. Tudi v tej risbi je trojčica narisala veliko število črtic, 
pikic in krogcev, ki risbi dodajajo dinamiko.  

V risbi trojčice B1 lahko opazimo zelo natančno narisano hišo. Hiša ni več sestavljena ločeno 
iz pravkotnika in trikotnika, temveč je streha narisana samo na dveh stranicah petkotnika. Pred 
hišo stojijo tri drevesa, od katerih sta dve narisani pred hišo. Pri enem gre za prekrivanje, pri 
drugem za izrez. Izza najbolj levega drevesa kuka figura z glavo in trupom. Zraven je napis 
POBIRAM JABOLKA. Figuro lahko opazimo tudi v spodnjem oknu hiše, pri čemer lahko 
vidimo samo njen obraz. V desnem robu formata lahko opazimo škarpo in avto, narisana s ptičje 
perspektive. Tako po nebu kot po travi je trojčica B1 narisala zanimive ukrivljene črte, ki 
najverjetneje služijo zapolnitvi prostora. Prostor je v risbi nakazan s prekrivanjem in izrezom 
ter postavitvijo elementov od spodnjega proti zgornjemu robu formata.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo narisano notranjost hiše. Trojčica B2 je upodobila svojega 
očeta za pisalno mizo. Z manjšimi pikami je označila pod pisarne. Bela stena predstavlja 
vertikalno steno. Nanjo je narisala barvne mape za shranjevanje dokumentov. Mizo je narisala 
vse do roba stene, in sicer tako, da je zadnja stranica širša od prednje. Tak način risanja se 
imenuje obrnjena perspektiva. Na mizi je narisala računalnik, tipkovnico, miško, rokovnik in 
telefon. Očeta je narisala sedečega na stolu z upognjenim telesom v kolkih in kolenih. 
Upognjenosti telesa do zdaj v risbi še nismo opazili. Miza za očetovo glavo poteka samo do 
njegovega telesa in tako dobimo občutek, da je oče pred mizo, ta pa zadaj. Na desni strani 
formata lahko opazimo narisano omaro, ki je prečrtana. Omara je zelo dober prikaz risanja 
kvadra, ki je narisan boljše od trojčice A. Prekrižanost kvadra bi lahko nakazovala na učiteljevo 
pomoč. Trojčica je v svoji risbi prostor prikazala z risanjem izreza, paralelnih stranic omare in 
postavitvijo oblik od spodnjega proti zgornjemu robu formata.  

Vse tri trojčice so v svojih risbah prostor prikazovale s postavitvijo elementov od spodnjega 
proti zgornjemu robu formata in izrezom. Trojčici A in B2 sta prostor prikazali tudi z risanjem 
kvadra. Trojčica A je v svoji risbi narisala ogromno število majhnih krogcev, črtic in pikic, pri 
čemer sta trojčici B1 in B2 v svoji risbi narisali pike. Trojčica B1 je pike narisala na fasadi hiše, 
trojčica B2 pa na tleh očetove pisarne. Trojčici A in B1 sta narisali zunanjost hiše, medtem ko 
je trojčica B2 narisala notranjost.  
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7.5.2 ANALIZA RISB OD 10. DO 11. LETA STAROSTI 

Risba 39: Mesto 

 

MESTO, TROJČICA A 

 

MESTO, TROJČICA B1 
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MESTO, TROJČICA B2 

Trojčica A je v svoji risbi naredila 11 objektov, od tega eno cerkev, dve hiši, šest blokov in en 
hotel. Po mestu je speljana tudi cesta, ob kateri je narisan park, mesto pa ima tudi parkirišče. 
Pri hišah lahko opazimo oba načina risanja hiše, tako način risanja hiše iz risbe Popravljalnica 
igrač kot tudi način risanja hiše iz risbe z naslovom Hiša. Pri blokih lahko opazimo, da je streha 
blokov narisana iz dveh horizontalnih linij, ki jih povezujejo diagonale. Stranska stranica 
spodnjega dela bloka ni narisana z diagonalo, temveč je poravnana z osnovno stranico. Objekti 
so v risbi narisani od strani, parkirišče pa s ptičje perspektive. Cesta poteka med bloki, pri čemer 
prihaja do izseka. Večina objektov je narisanih tridimenzionalno, le pri hotelu in cerkvi vidimo 
samo sprednji del. Grafika je zelo zanimiva, razgibana in polna detajlov.  

Na grafiki trojčice B1 lahko opazimo 16 objektov, od tega dve hiši, eno cerkev in 13 blokov. 
Med njimi poteka cesta. Bloki so narisani podobno kot pri trojčici A. Strehe so narisane z 
diagonalami, spodnji deli stranic pa so poravnani s sprednjim delom bloka. Bloki se med seboj 
prekrivajo, pri čemer prihaja do izseka. Bloki, ki so bližje zgornjemu robu formata, so manjši 
od blokov, ki so bližje spodnjemu robu formata. Gre za prikazovanje prostora z zmanjševanjem 
oblik, kot smo ga lahko opazili v risbah z naslovom Travnik. Pri hišah lahko opazimo narisano 
samo sprednjo stran. Tudi v tej grafiki je narejeno veliko število podrobnosti.  

V grafiki trojčice B2 lahko opazimo mesto, skozi katerega v horizontalni liniji poteka cesta, ki 
je v večini prekrita s strani hiš. V ozadju mesta so narisani hribi. V mestu je narisanih 14 
objektov, med njimi ena cerkev, pet blokov in osem hiš. Bloki so narisani na način, da vidimo 
samo njihovo prednjo stran in streho. Na zanimiv način je narisana streha največje hiše v prvi 
vrsti, ki je narisana kot streha hiše trojčice B1 v risbi z naslovom Hiša. Trojčica B2 je za 
prikazovanje prostora uporabila izsek in risanje dodatnih stranic objektov.  

Vse tri trojčice so v svojih grafikah prikazale mesto, pri čemer je trojčica A v mestu prikazala 
največ različnih elementov, kljub temu pa ohranila jasnost grafike. Vse tri trojčice so pri risanju 
dodatnih stranic uporabile enak način risanja, pri čemer so v zgornjem delu dodatne stranice 
narisale diagonalo, spodnji del pa so narisale horizontalno. Vse so v svoji grafiki upodobile 
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bloke, hiše in cerkev. Za prikaz prostora so uporabile izsek in risanje dodatnih stranic z 
diagonalami, trojčica B1 pa je edina dodala tudi zmanjševanje oblik v smeri proti zgornjemu 
robu formata.  

7.5.3 ANALIZA RISB OD 11. DO 12. LETA STAROSTI 

Risba 40: Roža 

   

ROŽA, TROJČICA A                                                   ROŽA, TROJČICA B1                                               ROŽA, TROJČICA B2 

Na izdelku trojčice A lahko na sredini formata opazimo rožo z devetimi cvetovi modre in 
vijoličaste barve, ki se pripenjajo na rumen osrednji del. Cvet rože stoji na podlagi iz rjavega in 
zelenega kolaža. Oblike barvnega kolaža so štirikotniki z ravnimi linijami in ostrimi robovi. Na 
levi strani lahko opazimo še en svetlo rumen trikotnik, ki najverjetneje predstavlja list rože. 
Roža je narisana s ptičje perspektive. Vsak delček barvnega kolaža je obrobljen s črno barvo, 
prav tako celotna slika. 

Na izdelku trojčice B1 iz spodnjega roba formata prihaja bela roža, podobna ivanjščici. Njeni 
beli cvetovi so nagnjeni navzdol, rumen osrednji del pa je izpostavljen. Na levi strani stebla 
lahko opazimo svetlo zelen list. V ozadju lahko opazimo modre, svetlo modre in zelene oblike. 
To so trikotniki in štirikotniki z zaobljenimi stranicami. Vsak barvni del slike je obrobljen s 
črno, prav tako tudi celotna slika.  

Na izdelku trojčice B2 vidimo rožo, ki raste iz spodnjega dela formata. Ima dva zelena lista in 
steblo črne barve. Ima zanimiv rumen osrednji del in devet cvetov roza barve. Ozadje rože je 
modre, svetlo modre in vijoličaste barve. Oblike ozadja so zaobljene, brez ostrih robov. Vsaka 
oblika je obdana s črno barvo, prav tako celotna risba.  

Vsi trije izdelki so narejeni v tehniki kolaža. Trojčica je v svojem izdelku upodobila samo cvet, 
viden s ptičje perspektive, medtem ko sta trojčici B1 in B2 upodobili rastlino z listi, steblom in 
cvetom. Trojčica A je pri ozadju uporabila dve barvi, njeni sestri pa tri barve. Trojčica A je 
uporabila temnejše barve, trojčici B1 in B2 pa svetlejše. Pri trojčici A oblike v ozadju delujejo 
najostreje, oblike trojčice B2 pa najmehkeje.   
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Risba 41: Kolesarim 

 

KOLESARIM, TROJČICA A 

 

KOLESARIM, TROJČICA B1 
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KOLESARIM, TROJČICA B2 

V risbi trojčice A lahko opazimo zeleno pot, ki se vije od desnega roba formata proti levemu. 
Nad potjo lahko opazimo dve drevesi, pri čemer je drugo drevo narisano do polovice. V krošnji 
je uporabljeno veliko število zelene barve, ki daje drevesu bolj realistično podobo. V osrednjem 
delu formata lahko vidimo deklico, ki se pelje na kolesu in je narisana od strani. Njeno telo je 
nagnjeno naprej, desno nogo ima pokrčeno, levo pa iztegnjeno. V risbi trojčice A lahko 
opazimo napredek pri risanju gibanja telesa, uporabi realističnih barv in realistične upodobitve 
človeške figure in kolesa.  

V risbi trojčice B1 lahko v sredini formata opazimo kolesarko na kolesu, ki se pelje po temni 
cesti. Na cesti je narisana tudi prekinjena vzdolžna črta. Ob cesti stoji znak za mesto ŽIRI, 
desno od njega pa je narisano drevo, pri katerem so v krošnji uporabljene enake barve kot pri 
trojčici A. Kolesarka je narisana od strani, njeno telo je nagnjeno naprej, leva noga je pokrčena, 
desna pa iztegnjena. Figura in kolo nista narisana tako realistično in podrobno kakor pri trojčici 
A.  

V risbi trojčice B2 lahko opazimo temno modro nebo, zelene hribe, poraščene z drevesi, in 
rjavo podlago, po kateri ob kolesu stoji človeška figura. Kolo je naslonjeno na njene boke, sama 
pa z obema rokama drži pijačo, ki si jo zliva v usta. Trojčica B2 je narisala trenutek postanka z 
lepim razgledom.  

Vse tri trojčice so narisale sebe s kolesom, pri čemer sta se trojčici A in B1 narisali na kolesu, 
trojčica B2 pa ob kolesu. Trojčica B1 je na sliki upodobila najmanj narave, nekoliko več trojčica 
A in največ trojčica B2. Trojčica B1 je prostorske odnose upodobila s prekrivanjem, trojčica A 
s prekrivanjem in razvrstitvijo elementov od spodnjega proti zgornjemu robu formata. 
Prostorski odnosi v risbi trojčice B2 so bili upodobljeni enako kot pri trojčici A, le da z večjo 
natančnostjo risbe v prvem načrtu.  

 


