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ZAHVALA 

Najprej gre moja zahvala mojemu mentorju za jeklene živce, vso pomoč in usmerjanje. Poleg 
tega sem potrebovala tudi veliko potrpežljivosti svojih najbližjih, za kar sem jim iz srca 

hvaležna. Predvsem pa grejo zahvale moji mami za vse možne spodbude in pomoč. 

  



POVZETEK 

Umetnost se skozi čas spreminja, kot se tudi družba. Elementi se prepletajo, nenehno 

prilagajajo in spreminjajo. V umetnosti se iščejo novi pristopi, s katerimi bi dela in njihove 

koncepte še bolj aktualno izpostavili. Pri predšolski vzgoji je podobno. Pomemben je način 

vzgoje otrok, na kakšen način jim predstavljamo različne tematike in vpletanje različnih 

področij razvoja. Svobodno raziskovanje in ustvarjanje jim razširi obzorja znanja in 

sposobnosti. Torej se mora otroke spodbujati k novim izzivom in izražanju samega sebe na 

svoj lasten individualen način. Previsoka pričakovanja se hitro izkažejo kot omejevanje 

otroške svobode, interesa in razvoja. 

V svoji diplomski nalogi sem želela predstaviti umetniško gibanje OHO in ugotoviti, kje bi 

njihove načine in metode dela lahko produktivno uporabila pri likovni dejavnosti z otroki v 

vrtcu.  V teoretičnem delu sem se osredotočila na delovanje OHO gibanja. Njegove vplive in 

način delovanja bom na koncu povezala z elementom igre znotraj umetnosti in kasneje znotraj 

vzgojno-izobraževalnega sistema. Pozornost bom usmerila tudi na Sreča Dragana in razvoj 

videa na slovenskih tleh. 

V empiričnem delu sem pozornost usmerila v ustvarjalnost in igro predšolskih otrok. Iskala 

sem podobnosti pri dejavnikih, ki sooblikujejo manjšo skupnost. Vse skozi sem se opirala na 

ustvarjalnost ter vpliv igre pri komunikaciji in prenašanju znanja.  

 

Ključne besede: OHO gibanje, ustvarjalna igra, Srečo Dragan, predšolski otroci 

  



ABSTRACT 

Art, just like society, changes with time, the elements intertwining, constantly adapting and 

changing, looking for new and contemporary approaches for presenting its concepts and 

workpieces. Preschool education is similar. We must choose appropriate educational 

approaches to present the curriculum while intertwining multiple aspects of child 

development. We should encourage children to be creative, to explore, push their boundaries, 

gain new knowledge and abilities, learn how to express their individuality. Setting the bar too 

high too soon can limit their imagination, cause them to lose interest in learning and hinder 

their development. 

In my thesis I wish to present the artistic movement OHO and explore how to use their artistic 

method as a part of art education of preschool children. I will focus on their work in the 

theoretical part of the thesis and  try to connect their influence on the arts with their elements 

of children's play and how it affected the educational system. I will also focus on Srečo 

Dragan and his role in the development of video in Slovenia. 

In the practical part I will explore creativity in children's play. I will look for similarities in 

factors that influence a small community. My main focus throughout the thesis will be on the 

ways in which creativity and play influence communication and transfer of knowledge. 

 

Keywords: OHO, creative play, Sreco Dragan, preschool children  



KAZALO VSEBINE 

 

1 UVOD ............................................................................................................................................. 1 

2 TEORETIČNI DEL .................................................................................................................... 2 

2.1 OD MODERNIZMA DO NEOAVANTGARDE ................................................................ 2 

2.2 OHO GIBANJE ..................................................................................................................... 3 

2.2.1 TRANSGRESIJE IN SUBVERZIJE ZNOTRAJ OHO ............................................. 4 

2.2.2 VPLIVI REIZMA IN REVNE UMETNOSTI NA OHO ........................................... 6 

2.2.3 PREMIK V NARAVO .................................................................................................. 7 

2.2.4 KOMUNA V ŠEMPASU .............................................................................................. 8 

2.3 NOV MEDIJ: VIDEO ........................................................................................................... 9 

2.4 SREČO DRAGAN ............................................................................................................... 11 

2.5 ELEMENT IGRE V UMETNOSTI IN KULTURI .......................................................... 14 

2.6 IGRA IN NJEN KONCEPT PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH ..................................... 16 

3 PEDAGOŠKI DEL ...................................................................................................................... 19 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA .......................................................................................... 19 

3.2 RAZISKOVALNI CILJI .................................................................................................... 20 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ..................................................................................... 20 

3.4 OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE ....................................................................... 20 

3.5 RAZISKOVALNI VZOREC .............................................................................................. 21 

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ............................................................................ 21 

3.7 OBDELAVA PODATKOV ................................................................................................ 22 

4 DEJAVNOST ............................................................................................................................... 23 

4.1 DEJAVNOST: ..................................................................................................................... 23 

4.2 ANALIZA............................................................................................................................. 25 

4.3 SKLEPNE UGOTOVITVE ................................................................................................ 29 

5 ZAKLJUČEK ............................................................................................................................... 30 

6 LITERATURA ............................................................................................................................. 32 

7 PRILOGA ..................................................................................................................................... 35 

 

  



KAZALO SLIK 

 

Slika 1: Srečo Dragan in Nuša Dragan – Belo Mleko belih prsi (1969) ............................................ 12 
Slika 2: Pogovor s skupino deklet ........................................................... Error! Bookmark not defined. 
Slika 3: Pomoč in usmerjanje .............................................................................................................. 26 
Slika 4: Alina s svojim parom črk ...................................................................................................... 27 
Slika 5: Igranje otrok na igrišču ........................................................................................................ 27 
Slika 6: Tudi drugi so se »pridružili« igri ......................................................................................... 28 
Slika 7: Igranje pred kosilom ............................................................................................................. 30 
Slika 8: Otroci dajejo izdelke sušit..................................................................................................... 30 
Slika 9, 10, 11, 12, 13: Nekateri izdelki otrok .................................................................................... 30 
 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Petra Javornik 

1  

 

1 UVOD 

Okolje, ljudje in njihova kultura okoli nas že od rojstva vplivajo na naše dojemanje sveta in 

naše življenje nasploh. Predvsem družba nas usmerja in vodi v uveljavljene vzorce, ki so 

zasidrani pri večini in katerih se ni tako zlahka otresti. Določene razumske predpostavke, ki 

so nam jih vcepili v glave, nas uokvirjajo in zapirajo pred vsem, ki zares obstaja. Izgubili smo 

se v dobi ekranov, s pomočjo katerih nas priklenejo na popačeno resnico. Ta proces se začne 

že v zgodnjem otroštvu, ko najmlajše otroke začnemo usmerjati in socializirati. Kot 

civilizacija smo ujeti, manjka nam otroške brezskrbnosti in lahkega koraka. Če ustvarjalnost 

in predvsem umetnost predstavlja neko osvoboditev iz ustaljenih okvirjev, potem se mora 

otresti starih, že ustaljenih vzorcev. Še posebej v času nenehnega napredka je potrebna 

razvoja in širitve, odkrivanja novih poti do uspeha, predvsem pa vseh novih drznih in manj 

drznih idej.  

Pri delu z otroki sem opazila, da več kot se zavedajo sveta okoli sebe, več so pripravljeni 

tvegati in hkrati nabirati dragoceno znanje in izkušnje, ki jih kasneje izoblikujejo kot 

individuume. Vedno si želijo še več. Ta želja po osvojitvi nečesa nedosegljivega jih motivira, 

da uresničijo svoje cilje. Pri razvoju otrok bi tako morala biti še bolj pomembna dejavnost 

igre kot sredstva za prenos znanja in komunikacije. Nevsiljiv način podajanja informacij v 

veliki meri vpliva na otrokovo željo po učenju, raziskovanju in predvsem ustvarjanju. S tem 

se oblikujejo novi cilji, tako osebni kot v šolskem sistemu. Podobno je pri umetnosti. Ta se 

razvija, spreminja in prilagaja, ker se spreminjata svet in človek, ki se nikoli ne neha učiti. Ne 

gre pa zanemariti pomembnosti igre in zabavne plati za informiranje, česar dandanes 

primanjkuje. 

S svojim projektom z vrtčevskimi otroki sem želela ugotoviti, kakšno vlogo prevzame 

ustvarjalna igra pri predšolskih otrocih; do kolikšne mere jih oblikovanje igre motivira pri 

likovnem izražanju in kako se to izraža kasneje pri igri sami. Veliko pozornosti sem posvetila 

medsebojni komunikaciji, saj se morajo otroci naučiti upoštevati pravila. Zanimalo me je tudi, 

ali bo igra učinkovito sredstvo za prenos znanja in kako bi se to lahko še izboljšalo. Vseskozi 

sem bila pozorna na njihovo ustvarjalno izražanje. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 OD MODERNIZMA DO NEOAVANTGARDE 

V času modernizma in uveljavljanja avantgard se je razvoj kazal v uporu do realističnega 

slikanja in prehodu k subjektivnemu izražanju ter doživljanju »vodilne ideologije« sveta in 

družbe. Že 19. stoletju so bili določeni umetniki kritični do uveljavljene umetnosti in s 

svojimi umetniškimi deli provocirali družbo. Pri mnogih načinih izražanja lastnega 

doživljanja sveta se je pokazal tudi element igre. Razvoj pa se ni kazal samo v umetnosti, pač 

pa tudi v družbi, njeni ureditvi in enotnosti, kot tudi tehnologiji.  Človek se je tako hitro 

prilagodil in naučil uporabljati tehnološke novosti, kar je pripeljalo do popolnoma 

spremenjene družbe in kulture. In temu naprej je sledila tudi umetnost, ki je posledično stopila 

izven svojih okvirjev in se predala popolnoma novim vplivom, pristopom ter konceptom 

novih umetniških praks. 

Že v modernizmu tehnološki napredek pomeni vir povsem novih sredstev in medijev za 

ustvarjanje. Umetniki v napredni tehnologiji iščejo nove izrazne poti, nove medije za 

ustvarjanje lastnih del. Ta so aktualna in velikokrat odražajo kritiko na stanje v današnji 

družbi. Spet se umetnost navezuje na ideologijo, ki je v današnji potrošniški družbi usmerjena 

bolj na posameznika in v njegovo nemoč kot individuum. Raziskujejo se odnosi med ljudmi, 

delovanje posameznika v povezavi z družbo, sporazumevanje, ekologija. To so problemi 

sodobnega časa in težave sodobnega človeka. Oblikuje se kritičen odnos, pri sodobnih 

umetnikih se tako izpostavlja odražanje današnje družbe in njen značaj.  

Med razvijajočimi se smermi v 20. stoletju se širi konceptualna umetnost, polna novih 

predlogov in idej, brez tradicionalnih oblik slik in kipov. Ne osredotoča se na estetiko, temveč 

v njen center postavi koncept. Pomembna je dematerializacija predmetov in njihovo 

izkoriščanje v nasprotju s tradicionalno uporabo. Miško Šuvakovič v članku Kritični postopki: 

modernizem, avantgarda, neoavantgarda in protokonceptualizem pravi: »Toda šele v 20. 

stoletju … avtorji, ki delujejo med različnimi in kulturnimi disciplinami začeli ukvarjati z 

vprašanji fenomena, koncepta in teorije kot bistvenim avtoreflektirajočim problemom vsakega 

posamičnega umetniškega dejanja ali produkta v odnosu do aktualne ali historične paradigme 

umetnosti.« (Šuvaković, 2004, pridobila:  

https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-vestnik/article/view/4324/4033,%20str.74,75). 
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Avtor nadaljuje, da če so zgodovinske avantgarde vzpostavile modernistično kulturo, so se 

neoavantgardne prakse usmerile bolj v kritiko, alternativo znotraj tega prevladujočega 

modernizma in njene postindustrijske družbe. Neoavantgarde so umetniške prakse, ki so 

nastajale zaradi raziskovanja zgodovinskih avantgard in eksperimentiranja, kot opozorilo na 

neuresničljivo stvarnost in kot kritika dominantnemu visokemu modernizmu. Šuvaković 

neoavantgardno delo pogojuje s kritičnim odnosom do razvijajoče se kulture, njene 

hierarhične strukture in umetniških praks. (Šuvaković, 2004). 

Posledica tega so bolj radikalna umetniška dela. Po večini so javna in velikokrat postavljena 

izven umetniških institucij, zato pomembno vlogo prevzame tudi gledalec. Slednji je ključni 

člen, saj predstavlja tako družbo, ki jo umetnik kritizira, kot tudi umetnikovo publiko, od 

katere umetnik pričakuje določeno reakcijo. To pa pomeni, da gledalec reagira na kritiko 

družbi in njenemu posamezniku, s čimer si lahko ustvarja ali spreminja mnenje o sebi kot 

posamezniku in kot delu sodobne družbe. V ospredje se spet postavi samorefleksija in 

posameznik kot kritični aspekt dela.  

 

2.2 OHO GIBANJE 

Konceptualizem kot eno izmed novih razvijajočih se smeri se na Slovenskem postavlja v 

kontekst neoavantgarde 60. let. Skupina OHO je bila vodilna sila, skupina s težnjo po 

nenehnih spremembah in razvoju. Hitro so se preoblikovali v gibanje, saj so delovali 

združevalno in se povezovali z umetniki različnih področij teorije, literature in publikacije. 

Njihova dela so nastala z željo po manj uokvirjeni družbi in spremenjeni, če ne celo izboljšani 

umetnosti. (Alčeva, Autor, et  al., 2009).  

Začetki umetniške skupine se umeščajo v dijaško obdobje, v sredino 60.let, takrat treh dijakov 

Kranjske gimnazije. Marko Pogačnik, Iztok Geister in Marjan Ciglič so pripravili ter izdali 

svojo prvo številko šolskega glasila in ga naslovili Plamenica. (Nečimer, 2008). Njim so se 

skozi čas priključevali novi umetniki in z OHO skupino razvijali mnoga sodelovanja. 

Pomembni člani so bili David Knez (1949-), Milenko Matanovič (1947-), Andraž Šalamun 

(1947–) in Tomaž Brejc, ki delujejo uspešno tudi nasploh v slovenski umetnosti 60.let. 

(Alčeva, Autor, et al., 2009). 
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Decembra 1966 se je to neoavantgardno konceptualistično gibanje, z objavo Manifesta OHO 

v glasilu Tribuna in izdajo istoimenske knjige, dokončno oblikovalo. Dve leti po ustanovitvi 

pa so se že predstavljali z radikalnimi in provokativnimi deli. (Berk, K., Eiblmayer, 2007). 

V intervjuju za oddajo Kulturne diagonale konec leta 1970 Marko Pogačnik, kot eden od treh 

članov takratne OHO skupine, pravi da je OHO dinamična struktura, kjer se je vedno nekaj 

raziskovalo in razmišljalo o novih področjih ali pa starih, vendar z novim pristopom oziroma 

pogledom. (Hudeček, J., 1970).  

Vreči iz ravnotežja ustaljenih vzorcev. Začudenje je bilo tisto, ki je gledalca pripeljalo do 

njegove lastne svobode. Gledalca so želeli vreči iz ravnotežja ustaljenih vzorcev in hkrati med 

njim in umetniškim delom ustvariti določeno vez, interakcijo. Umetnina je tista, ki začenja 

odnos z gledalcem, in ravno slednji je tisti, ki se odloči, ali bo ta odnos vzpostavil. 

Prav eno od temeljnih izhodišč OHO skupine je, da umetniško delo ni več popolnoma odvisno 

od avtorja oziroma umetnika. Njihova želja je, da bi v procesu nastajanja sodelovale poljubne 

osebe in umetniškemu delu dajale svojo lasno noto. Končni izdelek ni le materialna pojava, 

pač pa predstavlja sodelovanje in povezovanje več materialnih pojavov.Pomembna je bila vsa 

porabljena energija in vsaka vzpostavljena interakcija. (Badovinac, Pogačnik, Zabel, 2007). 

 

2.2.1 TRANSGRESIJE IN SUBVERZIJE ZNOTRAJ OHO 

Miško Šuvakovič v knjigi Skrite zgodovine skupine OHO pravi: »Tisto kar umetnost je, je 

nasprotje, zavračanje in negacija v odnosu do obstoječega sveta. Da bi nekaj postalo 

umetniško delo, mora biti kot objekt, situacija ali dogodek, postavljeno na izjemen in uspešen 

način v svet in s tem nasproti svetu.« (Šuvaković, 2009, str.17) 

Citat se navezuje na idejo transgresije, katere dobeseden pomen je zavračanje in prekoračitev. 

V umetnosti se to kaže kot prehod iz vsakdanjega, vajenega, znanega v nevsakdanje in 

popolnoma neobičajno. Svoboda je tista, ki se išče znotraj umetniškega ustvarjanja. Umetniki 

so bili do neke mere izzvani, saj so morali v svet postaviti delo, ki je sprejet s strani gledalca, 

medtem ko istočasno dramatično izpostavlja dvom ali zadržke o svetu. Predstavljali so kritiko 

temu istemu gledalcu, saj je del tega sveta, ki se vztrajno utaplja v rutinah vsakdana. 

(Šuvaković, 2009). 
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O transgresivnih silah je govoril že Sigmund Freud, ko je izpostavil odnos med nezavednim, 

jazom in nadjazom. Med seboj so si te sile nasprotujoče in so tako že same po sebi 

transgresivno naravnane. Ali to pomeni, da je človek že po naravi bolj nagnjen k 

transgresivnem vedenju? Velikokrat namreč pravimo, da je najslajše ravno to, kar je 

prepovedano, ali da so pravila zato, da se kršijo. Mogoče nas naš živalski nagon pripelje do 

tega, da se upremo tistemu nečemu, ki postavlja pravila, za katere vemo, da nas omejujejo. 

Enako je z zakonom. Teoretična psihoanaliza Lacana razlaga transgresijo kot norost, 

neumnost znotraj samega Zakona. Poimenuje ga nori zakon, ki pa ni usmerjen v reševanje 

transgresij, saj je prav on sebi največja grožnja. Tudi Georges Bataille je poskušal pojem 

povezati z močjo prepovedi. V svoji zgodnji filozofiji je prišel do zaključka, da je transgresija 

»notranje izkustvo«, ki teži po zadovoljitvi določenih potreb po profitu, produkciji in 

samozaščiti. Izpostavlja se pomen samorefleksije, saj se človek sooča sam s sabo in se 

preoblikuje. (Šuvaković, 2009). 

Takole nadaljuje M. Šuvakovič: »Avantgardne transgresije v umetnosti in kulturi so odkloni – 

subverzije, prekoračenja, prekinitve, premiki, inovacije, eksperimenti, revolucije – v odnosu 

do dominante homogene hierarhije moči v umetnosti, kulturi in družbi.« (Šuvaković, 2009, 

str.18). 

V slednjem omenjenem citatu se omenja subverzija kot ena od odklonov. Tudi v obdobju 

delovanja OHO skupine je bila umetnost usmerjena v subverzijo družbene moči. Ponavadi je 

šlo za nasprotovanje, kritiziranje družbenih odnosov in socialnega delovanja. Provocirali so z 

različnimi akcijskimi, angažiranimi in aktivističnimi praksami. (Šuvaković, 2009).  

Ker so ti umetniki prej »predstavniki« nižjih družbenih slojev kot višjih, je tako čisto 

razumljivo, da so se provokacije nanašale na družbeno moč in njeno veljavnost. Delovali so 

proti njeni hierarhični delitvi, njihova dejanja pa so tudi kršila pravila in zakone v državi, 

vendar so te prestopi bili zelo majhni in bolj podobni izzivanju ali pa »varnemu« kršenju 

norm in družbenih vrednot. Njihovo delovanje se je usmerilo proti vsem, ki so bili kakorkoli 

deležni moči in proti njenim učinkom. (Šuvaković, 2009). 

S takim pristopom so takratni predstavniki OHO gibanja v Jugoslaviji razvijali in na novo 

ustvarjali različne oblike konceptualne umetnosti. Seveda pa takrat še niso vedeli o ostalih 

sodobnih umetniških gibanjih, ki so se razširili izven meja takratne socialistične Jugoslavije.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Petra Javornik 

6  

 

Take informacije niso bile dostopne vse do obiska nekaj Beograjskih umetnikov. OHO-jevce 

so obiskali v Kranju, pozimi leta 1967/68. (Berk, K., Eiblmayer, 2007). 

 

2.2.2 VPLIVI REIZMA IN REVNE UMETNOSTI NA OHO 

V prvem obdobju so se predstavniki bolj osredotočali na temeljno idejo reizma. Marko 

Pogačnik in Iztok Geister sta idejno reistično pozornost do stvari nadaljnje nagrajevala in ga 

preoblikovala kot novo umetniško gibanje s kompleksnim sistemom in učinkom na vsakdanje 

življenje. Gre za spoznanje in dojemanje razlik v sami pojavnosti neke stvari, kajti ravno te 

razlike stvari opredeljujejo. Zato bi jih morali razumeti drugače kot objekt. Objekt je vedno v 

odnosu s subjektom in ravno ta interakcija ga izda, da je določen človeškim potrebam, 

medtem ko moramo stvar dojemati povsem neodvisno od človeških potreb ter pojmov in 

avtonomno vse do te mere, da jo vidimo in dojemamo njeno bistvo. Vsaka stvar biva po svoje 

in ima določeno energijo in prisotnost, zato so želeli omejiti subjektivno avtorsko izraznost. Iz 

tega sledi, da OHO ni podpiral hierarhiziranja stvari. Zakaj? Ker ni potreben. Čeprav svet tako 

deluje, da je človek tisti, ki sistematizira in klasificira preko svojega stališča.  Mi, ljudje, smo 

dali določen pomen neki stvari in jo sprejemamo glede na to, koliko jo potrebujemo in kakšen 

je njen namen, namesto da bi se zavedali, da človek ne more biti vedno superioren nad vsem 

in si stvari samo podrejati. In, ko smo ravno pri človeku, tudi človek je stvar. Tako kot 

polomljena miza ali svinčnik. Samo da si je človek prilastil mizo in svinčnik kot pripomoček 

za pisanje. Ne vidimo pa umetnosti, lepote in stvarnosti v malih stvareh, lastnostih, ki 

definirajo vsak svinčnik, mizo in osebo posebej. V malenkostih, ki vsaki stvari posebej dajo 

svojo individualnost in življenje. (Badovinac, Pogačnik, Zabel, 2007). 

V tem obdobju izstopa delo Marko Pogačnika – Mavčni odlitki stekleničk in drugih predmetov 

1967. V ospredje je umetnik postavil vizualno prisotnost in individualnost. Odločitev za 

uporabo brezosebnih in serijskih postopkov produkcije je umetnik sprejel zato, da bi 

minimaliziral svojo ekspresijo in samovoljo subjekta. (Alčeva, Autor, et  al., 2009). 

Glavna predstavnika OHO gibanja sta reizem sprejela kot utemeljen sistem, ki predstavlja 

celoten človeški odnos do sveta in posega tudi v vsakdan. In to je bil njihov cilj. Zlitje 

umetnosti z vsakdanom, spremembo zavesti in neprestano stremeti k napredku. Ne pa 

spreminjanje sveta za boljši jutri. Tako umetniško delo ni več zgolj predmet, zaključen, zaprt, 
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dokončno zaključen, pač pa postane medij za odkrivanje drugih spoznanj in raste v 

kompleksno aktivno izvajanje oziroma nastopanje. (Badovinac, Pogačnik, Zabel, 2007).  

Avtorji Pojmovnika slovenske umetnosti po letu 1945 pišejo o preobratu na zagrebški razstavi 

Pradedje leta 1969 in istega leta Atelje v Moderni galeriji v Ljubljani. Razstavi sta pomenili 

prvi realizaciji po načelih in idejah arte povera. Hkrati so v tej drugi fazi pozornost posvečali 

tudi področju sodobne in inovativne umetnosti. Ta povezava je bila izrednega pomena, saj je 

umetnik Srečo Dragan, takrat v tandemu z Nušo Dragan, ustvaril novo umetniško prakso in 

posledično prvi video na Jugoslovanskih tleh. Ta in še druge konceptualne in medijske prakse 

60. let 20. stoletja so takrat ponujale veliko in še več možnih načinov za prenos umetniških 

del in umetnosti v svet. Novi mediji prinašajo nove možnosti za raziskovanja in nova 

področja, kjer so se umetniki želeli dokazati. (Alčeva, Autor, et al., 2009). 

Takrat je bil zaprt razstavni interier ključnega pomena, v katerega so vpletli preprost material. 

Razstavljena dela so bila postavljena v tesno interakcijo s celotnim galerijskim prostorom, s 

katerim se celo dopolnjuje. (Badovinac, Pogačnik, Zabel, 2007).  

Z enostavnimi rešitvami so želeli poudariti materialno identiteto, ravno tako kot vsi ostali 

umetniki arte povera.  Medtem ko je Šalamunova senena kopica odkrita, gola, prvinska, pa 

Knezova anti-forma odpre popolnoma nov prostor in dojemanje celotnega prostora kot dvojni, 

če ne celo popolni nesmisel, pri katerem se že opazi majhno sled igrivosti in ironije. (Brejc, 

1978). Marko Pogačnik je v Šempasu leta 2006 v svojem članku zapisal: »Za pojavljanje 

umetniškega dela ni več meja.« (Badovinac, Pogačnik, Zabel, 2007, str. 9). Tako kot ni več 

meja v razstavnem prostoru, tudi umetnost sama podira vse zidove in se širi v neskončnost. 

 

2.2.3 PREMIK V NARAVO  

Kako točno je predstavnike OHO gibanja pot vodila iz zaprtega galerijskega prostora v 

naravo? Spomladi leta 1969 se je zgodilo to, da so umetniki že obvladovali galerijski prostor, 

preostalo jim ni nič drugega, kot da svoj razstavni prostor razširijo izven meja zaprtih 

prostorov in ambientov, ter si ustvarijo pot, ki vodi ven, ki se odpira v naravo na odprto. 

Njihovo zanimanje in želja po nadgradnji del jih je pripeljala do umetniškega področja, 

krajinske umetnosti. Je pa bilo za napredek pomembna utrditev dejavnosti najprej znotraj sten 

galerije, šele potem je bil možen premik na prosto v urbani prostor in kasneje še neposredno v 
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naravo. V reizmu tako pojmujejo razstavni prostor kot kateri koli prostor, kjer je ljudem 

možno prenesti sporočilnost. (OHO, 2007). 

Prostor je hkrati material, ki pa se po posegih vrnejo v prvotno stanje. Lep primer najdemo v 

delu Žito in vrvica iz leta 1969. Avtor Milenko Matanovič je z minimalnim posegom zajel 

celotno okolje in njegovo nabitost z energijo. Napeta vrvica upogne žito na polju. Celotno 

žitno polje, dobi novo emocionalno noto in vrednost. (OHO, 2007). 

Potem pa je sledil preobrat k transcendentalnem konceptualizmu. Umetnost, kot so jo poznali 

prej, so zapustili in se posvetili novi smeri, intimni in kolektivni usmeritvi k mistiki in 

transcendentalni meditaciji. To jim je omogočilo, da so svojo umetnost ne le zaznali, temveč 

tudi živeli. Tako so poglabljali svoje medsebojne odnose in odnos z naravo. Slednji je bil 

potreben, saj jim je narava omogočila življenje, vedno več so posegali vanjo in vedno bolj so 

jo znali ceniti. (OHO, 1978). 

Njihovo ustvarjanje je postalo malce drugačno. Nič več niso razstavljali, temveč so želeli 

realizirati življenje v tesnem stiku z naravo. Tukaj se lepo izkaže, da nikoli niso pripadali 

umetnostnemu sistemu. Kot skupina mlajših umetnikov so bili bolj provokativni, so se 

izpostavljali, prirejali performanse in šokirali, potem pa so se zaradi tega istega sistema bolj 

umirili in umaknili. To potrjuje  Wittova izjava o konceptualni umetnosti: »Konceptualni 

umetniki so prej mistiki kot pa racionalisti. Pridejo do ugotovitev, ki jih logika ne more 

doseči.« (OHO, 1978, str. 33). 

V tej smeri so delali vse do samoukinitve leta 1971. Želeli so iztiriti utečene norme na 

področju umetnosti in tudi ustaljenih moralnih pravil znotraj različnih kultur. V ospredju je 

torej vedno želja po osvoboditvi, ki je tudi pomembna na splošno v 60. letih. (Bachelez, 

Gržinić, et al., 2007)    

 

2.2.4 KOMUNA V ŠEMPASU 

Leta 1971 je Marko Pogačnik kot svobodni umetnik, skupaj s svojo družino in prijatelji, začel 

umetnost povezovati z življenjem in ustanovili komuno v Šempasu. Gre za projekt, kjer se je 

OHO skupina odločila, da izbriše meje med umetnikom, ki ustvarja, in njegovim zasebnim 

življenjem. Torej, da opusti to tradicionalno obliko delitve in poskuša najti nov način 

delovanja. To medialno sredino so predstavniki OHO skupine poimenovali »Umetnost 
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življenja-življenje umetnosti«. Kljub manjšemu začetnemu nasprotovanju je kasneje OHO kot 

umetniška skupina, nastopila v jugoslovanskem paviljonu Beneškega bieanala (1978).  Trajala 

je vse do 1979. To umetniško delo je bilo realizirano zaradi želje po bivanju in učenju znotraj 

skupnosti. In ko enkrat člani niso več zares člani, takrat tudi komuna ni več prava komuna z 

jasnim ciljem. Umetnik jo je etiketiral kot »modno muho«, kar pa ni bil njen namen. 

V intervjuju z Majo Megla soustvarjalec M. Pogačnik opisuje komuno kot alternativo. Že 

takrat so bili ozaveščeni o ekoloških problemi tako, da se je komuna v Šempasu razvila v 

tesno skupnost, ki je sobivala, komunicirala z naravo, naravno kmetovala ... Predstavljala je 

alternativo vsakdanjemu življenju.  Drug od drugega so se učili in se razvijali, ob večerih so 

se družili, risali in delali na svojih delih in skulpturah. Pomembni so bili medčloveški odnosi, 

kreativnost in odnos do narave. Tako je umetnik uresničil željo, da imajo njegova dela 

neposredno vlogo v življenju, da umetnost ni ločena od življenja. (Megla, pridobila: 

http://lkm.fri.uni-lj.si/xaigor/slo/zdravilci/pogacnik.htm). 

Marko Pogačnik pravi, da v današnjih časih ne vidi umetnosti kot medij, ki bi lahko 

preobrazila danes na jutri. Čeprav bi ravno v naših težkih, kriznih časih potrebovali točno to. 

Kajti tudi obdobje v katerem živimo, čas, okolje in kultura vplivajo na naše življenje in zdi se, 

kot da se naša kriza delovanja samo se poglablja.  

Zato menim, da je bilo njihovo delovanje v 60. in 70. letih zelo pomembno in ne samo 

omembe vredno.  

 

2.3 NOV MEDIJ: VIDEO 

Prav posebno vlogo pri OHO gibanju je imel Srečo Dragan, takrat z Ano Nušo Dragan, ko sta 

s svojim sodelovanjem začela z novim medijem za izražanje umetnosti in z velikim deležem 

pripomogla k nadaljevanju neoavantgardne in konceptualne umetnosti šestdesetih, v tako 

imenovano »novo umetniško prakso«. Kot prva sta konec 70. let postavila temelje videu, ki se 

je na Slovenskem povezal s konceptualizmom. (Alčeva, Autor, et al., 2009). 

Poleg Sreča Dragana in njegovega prvega videa v Jugoslaviji je na tem mestu potrebno 

omeniti še Miho Vipotnika (1954–) in njegove eksperimente z elektronsko sliko. Posledica 

slednjega je bil prvi prenos videodela na slovenski televiziji. Za razliko od Dragana, ki je 

video uporabil predvsem dokumentacijsko in komunikacijsko, so dela Mihe Vipotnika bolj 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Petra Javornik 

10  

 

eksperimentalne in analitične rabe. (Gnamuš, Šebjanič, et.al. 2009). (Benegalija, G., Bernard, 

et al., 2003).  

Preboj videa v javnosti lahko povežemo z začetkom televizije. O »aparatih za gledanje v 

daljavo« so na slovenskih tleh lahko dolgo samo poslušali. Medtem ko je televizija naglo 

osvajala svet v 50. letih, je v Sloveniji zaživela dokaj pozno leta 1958 s prvim poskusnim 

rednim programom. Televizija je hitro postala najvplivnejši posrednik informacij in se vse do 

danes razvila v enega najpomembnejših medijev, ki ima izjemno močen vpliv na javnost. To 

so takrat začutili tudi umetniki, ki so v svoja dela vključevali televizijske sprejemnike in 

predvajali oziroma prenašali televizijske programe. (Benegalija, G., Bernard, et al., 2003). 

Med drugim so pozitivne plati kaj kmalu opazili tudi ostali umetniki. Dobili so nov način 

dokumentiranja umetniških del, predvsem so lahko posneli »happeninge« ali »performanse« 

in njih kasneje kot umetniška dela predstavili tudi znotraj galerijskih prostorov. V drugi 

polovici sedemdesetih so na tak način definirali socializacijsko vlogo videa v družbi. Da pa je 

dobil veljavo umetniškega dela, so morali umetniki najprej prekiniti ali uničiti njegovo 

povezavo z množičnem obveščanju, saj je s tem pridobil sam svoj status umetniške prakse, ki 

tako ni etiketiran kot le film ali zgolj samo objekt. Mito Gegič pravi, da je bil video v 

osemdesetih tako umetniški medij, kot tudi demokratična tehnika vizualnega zapisa in še 

komercialna tehnologija. In če je bilo sprva potrebno eksperimentiranje za to, da so 

tehnologijo sploh začeli uporabljati, so kasneje, ko so jo že dobro spoznali, raziskovanje 

razširili še na druge medije in (vladajoče) kulture. Videe so ustvarili z namenom izražanja 

stališč, saj so bili najbolj primerni ali celo najbolj priročni za posredovanje tovrstnih vsebin, 

ki se potem lahko razstavijo in vplivajo na množico. Iskali so združitev avantgarde s 

tehnikami in postopki množične kulture, da bi bil ta vpliv še toliko bolj izrazit in da bi v 

galerijski prostor sprejeli bolj radikalna dela subkulturne scene. Video se je realiziral preko 

slik ali podob na zaslonu, ki begajo in so deformirane, dvojno izpostavljene, (pre)osvetljene, 

zamrznjene in z dodajanjem zvoka oziroma glasu. Poudarjena je bila problematika, pa naj bo 

še tako izpostavljena ali zapostavljena. Znotraj videoprodukcije osemdesetih let je delovalo 

veliko umetnikov: Marjan Osole – Max (1956–), Marko Kovačič (1956–), Zemira 

Alajbegović (1958–) v tandemu z Nevenom Kordo (1956–), Andrej Lupinc (1961–) in še bi 

jih lahko našteli. (Gnamuš, Šebjanič, et.al. 2009). (Benegalija, G., Bernard, et al., 2003). 

Ko so začeli vstopali v 90. leta, so bila vedno bolj pomembna in v ospredju individualna dela 

ter projekti, ni pa bilo več toliko zanimanja po skupnem ustvarjanju in izražanju določene 
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subkulture. Video je zaradi raznih preteklih eksperimentiranj prav v devetdesetih doživel 

manjši razcvet in razvile so se različne video verzije kot videoinstalacije, videoskulpture, 

videofilmi, videospoti … Tehnologija pa ni upočasnjevala svojega razvoja in napredka, vedno 

znova se je našel nov način obdelave podatkov ali podobe, predvsem pa se je odprl nov 

umetniški prostor, internet. Tehnologija je se vedno bolj uveljavljala kot izrazno sredstvo v 

umetnosti in kot nosilec sporočila. Novo umetniško ustvarjanje je prineslo tudi nova 

umetniška imena, vendar je med pomembnejšimi Srečo Dragan. Prvi slovenski računalniško 

animirani video Rotatis Axis Mundi je bil ustvarjen leta 1995. Delo se je navezovalo na 

Plečnikov nerealiziran načrt za slovenski parlament, ki ga metaforično poveže tudi z 

Babilonskim stolpom. Gre za preplet dvodimenzionalne slike, ki se postavlja kot prostor z 

digitalnim nenehno spreminjajočim se prostorom zunaj časa in prostora. Gledalcu je bil 

omogočen drugačen odnos z umetnino kot do sedaj, bolj nujno aktiven. (Gnamuš, Šebjanič, 

et.al. 2009). (Bovcon, 2009). (Borčić, 1999.) 

 

2.4 SREČO DRAGAN 

Umetnik Srečo Dragan, rojen 1944 v Spodnjem Hrastniku v Kočevskem Rogu, je študiral 

slikarstvo in leta 1968 diplomiral v Ljubljani na Akademiji za likovno umetnost. Le eno leto 

kasneje se je njegovo, do takrat še ne tako dolgo sodelovanje z Ano Nušo, izkazalo za 

uspešno, ko sta leta 1969 posnela že prej omenjen prvi video na območju tedanje Jugoslavije, 

ki je bil hkrati tudi eden prvih v Evropi. Belo mleko belih prsi je statičen črno-bel posnetek. 

Njuna želja je bila popolna dematerializacija njunega umetniškega dela in umetnine nasploh. 

Video jima je to omogočal s tem, da je umetniško delo razbremenil do tedaj ustaljenih 

estetskih in ideoloških konotacij. (Gnamuš, Šebjanič, et.al. 2009). 

Teso Drev, ki je z umetnikom Draganom in še dvema gostoma vodila intervjuju za Arsov 

forum, je zanimalo, kako je pri njemu prišlo do te spremembe, da je čopič zamenjal za 

raziskovanje novih izraznosti v novi dobi umetnosti, katere takrat niso bile niti približno 

toliko uveljavljene kot druge veje umetnosti. Umetnik na to odgovarja, da je bil njegov študij 

oziroma način študiranja v Ljubljani nekaj čisto drugega kot takrat sodobna umetnost v 

Evropi in svetu. Opre se tudi na lastno drugačno sprejemanje in predvsem razumevanje 

okolja, kar ga je vodilo k temeljem njegovih zgodnejših delih, h konceptualni umetnosti, ki jo 

poimenuje tudi umetnost ideje. Pomemben faktor pa je bil, da se je lahko realizirala v 
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različnih medijih, ki so se v tistem obdobju hitro razvijali zaradi nenehnega tehnološkega 

napredka. V videu, ki se je v šestdesetih letih šele začel razvijati kot umetniški medij, je Srečo 

Dragan videl priložnost, »da si hkrati bil gledan in da si ustvaril to gledanje.« (Drev, 

pridobila: http://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174447500 ; 03:50). 

Miselnost, da je treba ta medij čim hitreje začeti 

raziskovati in uporabljati, je umetnika pripeljala do 

sodelovanja z Ano Nušo Dragan in do prvega 

umetniškega videa v Jugoslaviji Belo mleko belih prsi. 

Umetnik v intervjuju pravi naslednje: »Zelo 

pomembno pri tej stvari je, da je bil to umestitev 

našega prostora, na prostor dogajanja takratne 

umetnosti v svetu …« (Drev, pridobila: 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174447500 ; 

pridobila: 4:12–4:29). Namreč v takratni Evropi do tistega časa, razen Nemčije, kjer je Gerry 

Schum snemal videodela za televizijo, še ni bilo realiziranega ali razstavljenega umetniškega 

videa.  

V svojih pionirskih časih je Srečo Dragan nadaljnje raziskoval možnosti, ki so mu jih novi 

mediji ponujali. Kot štipendist raznih skladov, med drugim tudi Prešernovim, je izpopolnjeval 

svoje znanje na področju novih medijev v Londonu, sredi devetdesetih let tudi v Franciji, ko 

je spoznaval film in video ter video umetnost. Če so bila njegova pionirska dela usmerjena 

bolj v medijsko umetnost, je kasneje v 90. letih prioriteta postala izkušnja, ki jo obiskovalec 

zazna predvsem pa začuti z umetnikovimi novimi oblikami vodenja pogleda. (http://www.mg-

lj.si/si/razstave/1905/sreco-dragan-prostor-vrzen-iz-tira/), (Gnamuš, Šebjanič, et.al. 2009). 

Janez Strehovec je ob projektu Tehoperformans 06 v Ljubljani lepo opisal Umetnost kot 

raziskovanje, kjer pravi: »Novi mediji in tehnologije preoblikujejo oblike zaznavanja in 

orientiranja, vplivajo na mišljenjske vzorce in generirajo tudi nove oblike sodelovanja in 

socializacije. Nedvomno sodijo kot bistveni generatorji sprememb v sodobno informacijsko 

… softversko družbo, v katero se umešča tudi novomedijska in intermedijska umetnost …« 

(Strehovec, 2006).  

Taka umetnost zleti mimo nas. Nima lepih oblik, živih barv, izraža se skozi naš sodoben 

življenjski slog, skozi nove medije in medmrežne alternativne interakcije ter tehnološko 

Slika 1: Srečo Dragan in Nuša Dragan –         Belo 

Mleko belih prsi (1969)

Pridobila:https://museu.ms/collection/object/

27452/belo-mleko-belih-prsi
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znanost. Izpostavlja se umetniško kodiranje, s pomočjo katerih se raziskuje, rešuje probleme, 

ustvarjanje algoritmov in softverske prilagoditve. In če se spremeni vloga umetnosti, se 

posledično spremeni tudi status umetnika, ki zdaj postane raziskovalec, organizator … Ta 

prehod je leta 2005 uspel Sreču Draganu s svojim projektom Matrice – koincidence v okviru 

Tehnoperformans 06. Umetnik ni prevzel tradicionalne vloge umetnika, temveč se je razvil na 

področju mreženja, organiziranja in povezovanja in s tem postal neke vrste producent. Janez 

Strehovec opisuje umetniško delo takole: »Pri Matrici – koincidenci se tako srečujemo z 

galerijo, spremenjeno v laboratorij, kot enakovredna umetniška lokacija pa nastopa tudi 

kavarna, v kateri se uresniči zmenek akterjev- sorodnikov v hoji, ki jih preko mobilne 

telefonije mobilizira galerija-laboratorij, v katerem je bila analizirana posebnost 

obiskovalčeve – uporabnikove hoje s pomočjo naprav, oprtih na tehnologijo računalniškega 

vida.« (Strehovec, 2006).  

Umetnik je uporabnikovo hojo in njegovo opravljeno pot analiziral do te mere, da je lahko 

sklepal kdo je kompatibilen par. Hoja ni bila več samo hoja, ampak kriterij, ki je določal 

končni rezultat. Prav tako pot od točke A do B in naprej do C ni bila več samo prehojena 

razdalja, pač pa kompleksna dejavnost. Z analizo postane drugi od dveh kriterijev, na podlagi 

katerih se je izračuna kateri par se najbolj ujame v hoji. Z SMS sporočilom je bil točno 

določen par povabljen v kavarno na srečanje, ki pa ni bilo obvezno. (Strehovec, 2006). 

Podobno se dandanes dogaja na medmrežjih. Vsak, ki uporablja internet, je nekje v nekem 

sistemu zabeležen pod določeno številko. Vsa naša dejanja na internetu se zabeležijo in na 

podlagi tega nam ponujajo razne spletne strani, ponudbe, storitve. V današnjem času bi temu 

rekli nadzor, pri umetniškem projektu Sreča Dragana pa še igra. Razliko opazim med čisto 

digitalizacijo internetnih podatkov danes in Draganovo uporabo analognih podatkov pred 

trinajstimi leti. Morda se prav zato čuti ta igrivost znotraj umetniškega procesa, ker je bilo vse 

zavito v faze raziskovanja in eksperimentiranja. Seveda pa to ne pomeni, da projekt ni bil 

kompleksen in da ni bil potreben dela. Srečo Dragan se je povezal z večimi strokovnjaki z 

različnih področjih, da je izvedel svoj projekt.   

Umetnina dobi pravi pomen šele takrat, ko jo gledalec gleda, začuti in vsaj delno podoživi. 

Prisotna je vsepovsod, ampak od ljudi je odvisno kdaj in na kakšen način zaživi, torej kako jo 

gledalec dojema. (Trstenjak, 1981). 
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V času svojega delovanja je ustvaril več projektov s področja interaktivne in novomedijske 

umetnosti. Po njunem končanem sodelovanju je Srečo Dragan postal profesor estetike videa 

in televizijske tehnologije na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. (Strehovec, 2006). 

 

2.5 ELEMENT IGRE V UMETNOSTI IN KULTURI 

Dejavnost igre, ki jo lažje pripišemo otroku in jo smatramo za naključno, je bolj medij, ki 

vzpostavlja komunikacijske vezi in odnos med posamezniki in svetom. Tako kot umetnost, se 

tudi igra spreminja skozi zgodovino in širi svoje področje delovanja. V določenem trenutku se 

naše vsakdanje življenje, vsa aktivna dejanja preklopijo ali vsaj povežejo z elementom igre. 

Vsi kulturni rituali, vsa znanost, filozofija in politika, bolj slučajno kot nujno, vključujejo 

temelje igre. (Caillois, Huizinga, Fink, 2003). Pauline von Bonsdorff o igri piše v svojem 

članku Transformacije vsakdanjosti: družbena estetika otroštva in pravi naslednje: »Igra 

omogoči kompleksno razumevanje družbenega sveta, ki se ne zadovolji zgolj s tem, kar je, 

temveč svet ustvarja in spreminja skozi prekrivanja ter prehajanja med resničnostjo in 

domišljijo. Posledično je igra pomembna za blagostanje v širšem smislu, tako skupnosti in 

družb kot posameznika.« (Bonsdorff P., 2015, str. 73). 

Temelj igre je v njeni breztemeljnosti in njen cilj v brezciljnosti. Brezposledičnost je tista, ki 

posamezniku omogoča občutek uživanja. Zavest, da dejanja ne nosijo resnih posledic 

olajšujejo aktivno sodelovanje kljub pravilom. Kljub vsej lahkotnosti pa igra od posameznika 

zahteva visoko stopnjo kultiviranosti, saj se morajo upoštevati bistvena pravila, ki so za tisti 

čas obveza. Janez Strehovec v knjigi Teorije iger,  igro opisuje med drugim skozi izbor del 

Johana Huizinga (1878–1945). Opredeli jo kot subtilno, visokokulturno dejavnost, z željo po 

presežku in možnostjo dviga iz vsakdanjosti v višine lepote in svetega. O pravilih pa pravi, da 

so brezpogojna in da celoten modus igre deluje, dokler se pravila upoštevajo s strani vseh 

sodelujočih. (Caillois, Huizinga, Fink, 2003). 

Huizinga poudarja razhod med poklicnim športom in igro, prav tako med igro in moderno 

umetnostjo: »Povsem pravilno umesti časovni prelom v dogajanju in recepciji umetnosti v čas 

po 18. stoletju, ko se konstruira avtonomna umetnost, ki je zavezana izvirnosti in nenehni 

produkciji novega; zanjo je bistveno, da se bolj od znanosti prilagaja trendovskim procesom 

modernizacije. In če je element igre (v svoji plemenitosti in kulturnih obeležjih) zelo daleč od 

tendenc modernizacije, pa ugotavlja Huizinga v svetu moderne umetnosti krepitev igrskih 
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kvalitet na ravni socialnega življenja umetnikov in pri njihovi interesni publiki,« piše Janez 

Strehovec v spremnem besedilu Igra kot Igra. (Caillois, Huizinga, Fink, 2003, str. 343, 344). 

Prisotnost elementa igre je Johan Huiziga, v knjigi Teorije igre, prepoznal že v srednjeveškem 

obdobju. Izražal se je skozi ljudske in viteške igre, kjer cerkvena ali grško-rimska dediščina 

nista igrali nobene vloge in je zato obstajal prostor za  razposajeno igro. Še bolj izrazito pa jo 

vplete v renesančno kulturo, čeprav je bila ta polna resnosti in čiste predanosti. Ta vidik je 

pomembno poudariti, saj je resnost skrita tudi v sami igri, v renesansi pa je prav iz resnosti 

izvirala umetniška igrivost. Po renesansi se je uspešno razvil umetnostni slog barok, ki se je 

hitro vključil v kulturo ljudi, kar se je pokazalo na vseh življenjskih področjih. V tem obdobju 

sledi igrivosti najdemo v vseh »bogatih« oblikah in pretiravanjih, ki so bile za barok značilne. 

Igrivost pa se je naprej samo še potencirala in pridobivala na svoji vrednosti, predvsem s 

pojavom rokokoja. Na svoji veljavi pa ni izgubila niti v nadaljnjem obdobju klasicizma in 

romantike. In če je bilo 18. stoletje polno smisla za igro, se ta v 19. stoletju skorajda 

popolnoma prekine. V ospredje namreč, z delom in proizvodnjo, sili razvijajoče se 

gospodarstvo. V tem času, ko so ideal predstavljali delo, družbeni red, vzgoja, ni bilo veliko 

prostora za vključitev igrivosti. (Caillois, Huizinga, Fink, 2003). 

V moderni umetnosti, ki jo umestimo v obdobje 1860 in 1970, pa igra spet postane bolj 

privlačna. Pokaže se pri svobodni volji umetnikov z njihovimi individualnimi izraznimi 

oblikami. (Caillois, Huizinga, Fink, 2003). Umetnost si najlažje razlagamo kot izrazno obliko 

ali komunikacijsko sredstvo, ki jo ljudje uporabljajo že stoletja. Ker je pogojena s kulturo, 

prostorom in časom, v katerem je, lahko rečemo, da se s spreminjanjem družbe, kulture in 

našega socialnega okolja spreminja tudi umetnost sama. (Bitenc, 2006). Spremembe se kažejo 

v bolj individualnem odnosu med estetiko vsakdanjostjo in umetnostjo po 18. stoletju. 

Huizinga izpostavlja novo umetniško intimnost in izoliranost, prav tako pa tudi kulturno 

vrednost umetnosti, ki je dosegla novo raven kot visoka kulturna vrednota. (Caillois, 

Huizinga, Fink, 2003). Ob koncu 19. stoletja pa postane bližje tudi nižje izobraženemu sloju. 

K temu največ pripomore fotografska reprodukcijska tehnika, ki predstavlja tudi škodljivo 

plat modernega razvoja.  Umetnost ni več vezana na religijo, stremi k svobodi izražanja in 

aktivno posega tudi na politično področje. Umetnost je tako dobila drugačno družbeno vlogo 

in s tem naredila korak naprej proti uporabni umetnosti. Ta se kaže kot industrijsko 

oblikovanje, oglaševanje, propaganda ipd. Pri tem pa sta odsotni dve lastnosti, ki sta bili do 
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tedaj nepogrešljivi. Uporabni umetnosti se odvzame vloga avtorja in unikatnost dela. (Bitenc, 

2006).  

V modernizmu je prav tako značilno, da se je umetnost začela nadzorovati s strani oblasti. 

Razvrščala in selekcionirala se je glede na vrednoto dela, ki postane merilo uspešnosti. Zato 

so se razni umetniki in gibanja morali izpostavljati in oglaševati svoje delo. Urška Bitenc v 

svoji diplomski nalogi piše, da »tržna vrednost umetniškega dela tako istočasno postane 

merilo uspešnosti njegovega ustvarjalca. Pri tem Meško opozarja na funkcijo promocije 

oziroma samopromocije (umetnika ali gibanja), ki tako postane temeljna značilnost umetnosti 

modernizma in zagotavlja uspeh in obstoj posameznega umetnika (ali gibanja).« (Bitenc, 

2006, str. 9). 

In kje se pokaže element igre? Pri umetnikih in njihovi svobodni izrazni volji. Samovoljno 

umetniško ustvarjanje je igra, ki umetnikom omogoča nov način izražanja in nadaljnje 

eksperimentiranje z novo pridobljenimi tehnološkimi sredstvi. Napredek (družbeni in 

tehnološki) je s časoma postal tako izrazit, da je želja po raziskovanju in odkrivanju novega 

vedno privlačnejša. V modernizmu so si cilje zastavljali in uresničevali z inovacijami, ki so 

bile nujne in so predstavljale nove zmožnosti umetniškega izražanja in delovanja. (Bitenc, 

2006). Poudariti je potrebno še, da so umetniki s svojimi deli želeli biti deležni določenih 

sprememb v družbeni zavesti. 

 

2.6 IGRA IN NJEN KONCEPT PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 

Igra je za predšolske otroke osnovna dejavnost, s katero se razvijajo in spoznavajo svet. Skozi 

čas postane bolj kompleksna, kljub temu pa je od samega začetka ključnega pomena pri 

razvoju. Igra pri predšolskih otrocih je vsestranska dejavnost, ki spodbuja k ustvarjanju in 

raziskovanju lastne okolice. Je bolj kompleksna kot se zdi »na prvi pogled«, otroci pa za 

sodelovanje ne potrebujejo nobene prisile, saj jim igra predstavlja spontano, naravno in 

prijetno dejavnost. Čeprav se igra vpleta v estetiko vsakdanjega življenja tudi pri odraslih, pa 

je prevladujoča prav v otroškem predšolskem obdobju. V priročniku Otroška razigranka je 

izpostavljena izjava J.Locka, ki pravi: »Otrok se nauči v prvih petih letih več kakor vse svoje 

življenje.« (Čas, Krajnc, 2015, str. 12) Iz tega lahko torej izhajamo, da se otrok skozi igro uči 

in da je igra pomemben dejavnik pri vsesplošnem razvoju otroka in njegovi socializaciji. Z 

različnimi vrstami iger se tako spodbuja različne spoznavne in govorne sposobnosti, poleg 
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tega pa še motorične spretnosti ter čustveni in telesni razvoj. Otrok v igri tudi ustvarja, riše, 

barva, striže, lepi … S tem pa razvija zelo pomembne ročne spretnosti in čute. Igra nam tako 

omogoča neko vrsto manipulacije in je odlično »sredstvo« ne samo za učenje, temveč tudi za 

vzpostavljanje (prvega) stika in ohranjanje odnosov in širjenje svobodno ustvarjalne volje. 

(Čas, Krajnc, 2015). 

V vrtcu, kjer so skupine dvajsetih otrok ali več, je izrednega pomena tudi razvoj spretnosti 

znotraj socialnih odnosov. Otroci na dan skupaj preživijo kar nekaj časa, med tem jim je na 

voljo veliko igrač, ki si jih morajo znati deliti in posojati. Naučiti se morajo upoštevati 

avtoriteto, sprejeti druge otroke v igro in jo uspešno »pripeljati« do konca. S tem se razvija 

kot socialno bitje, predvsem pa se začne zavedati, da je treba svoje želje prilagajati z ostalimi 

in iskati skupne rešitve. Pri tem je pomembno čustvo empatije, kar otroku omogoča, da se 

postavi v čustveno vlogo drugega in s tem lažje razume medsebojne odnose. Skozi igro, ki 

otrokom predstavlja delo, je tak razvoj najmanj vsiljiv. Pri tem naj povem, da se skozi igro 

prenašajo tako vedenjski vzorci kot tudi vrednote, ki pa so različne in odvisne od sodelujočih, 

vplivajo pa na poštenost, spoštovanje, upoštevanje pravil … Vse te kvalitete pa so znotraj 

predšolskega oddelka med pomembnejšimi, saj se otroci s tem učijo samostojnosti in 

socializacije. (Čas, Krajnc, 2015). 

Igra zaseda pomembno mesto tudi v Kurikulumu za vrtce. Vzgojitelji se znotraj vzgojno-

izobraževalnega sistema orientira glede na namene, cilje in smernice programa, ki so skupne 

za vse javne vrtce v Sloveniji.  Igra se mora kot spontana otrokova dejavnost dopolniti z 

osnovnimi elementi kakovostne predšolske vzgoje. Z njeno pomočjo lažje sledimo napredku 

in ustvarjamo nove cilje. Potrebno je, da vzgojitelj igro spremlja, opazuje in proučuje ter na 

podlagi opažanj izbira potrebna sredstva in metode za čim bolj učinkovito vodenje.  Metka 

Čas in Metka Kranjec v knjigi Otroška razigranka pravita naslednje: »Igra je v Kurikulumu 

za vrtce opredeljena kot svobodna dejavnost, ki daje otroku možnost, da izbira in usmerja 

igralno dejavnost v skladu s svojimi trenutnimi interesi, idejami, pričakovanji … Igra je 

otroku prijetna že sama po sebi, saj ustreza njegovi podzavestni potrebi po udejstvovanju in 

preizkušanju, tako svojih sposobnosti kot materialov in dejavnosti, ki jih vidi v okolju. Ob 

njej vzpostavlja svoj odnos z okoljem in hkrati spreminja svoj odnos do realnosti, kar ga 

navdaja z zadovoljstvom.« (Čas, Krajnc, 2015, str. 21). 

Igra je svobodna dejavnost, ki jo izvajajo vsi otroci v vseh starostnih obdobjih. Začne se z 

otrokovim opazovanjem in posnemanjem. Otrok srka vse informacije iz okolja, tudi različno 
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dogajanje okoli njega. Dejavnosti, ki se izvajajo v njegovem okolju, spoznava in jih z 

zanimanjem skuša  tudi posnemati. Ker pri igri ne delujemo prisilno, moramo omogočiti, da 

otrok stvari poskusi sam in da v igri podoživi različne vloge, s katerimi se je spoznal v 

vsakdanjem življenju. V pomoč so mu različni pripomočki oziroma predmeti, s katerimi lahko 

dejavnosti izvaja oziroma mu pri tem pomagajo. Seveda ne gre zanemariti tudi različne 

značaje otrok in s tem različno sprejemanje dražljajev iz okolja in posameznikov odziv. 

Raziskovanje, sestavljanje in s pridobivanje povratnih informacij o lastnih »skromnih« 

dosežkih razvijajo lastno samopodobo. Te ne tako majhne potrditve so pri otrocih zelo 

pomembne, saj lastna aktivnost krepi samozavest, s tem pa se ohranja tudi potreba po igri. 

(Čas, Krajnc, 2015). 

Pri igri se prepletajo različna področja za razvoj otroka. Vsa področja in dejavnosti, ki se 

izvajajo, so opredeljene v Kurikulumu za vrtce. Prepletajo se otrokov socialni razvoj, razvoj s 

področja spoznavanja narave in matematike ter jezikovni, gibalni in umetniški razvoj. Bolj 

kot so raznovrstne igre, večji spekter razvoja zavzemajo. 
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3 PEDAGOŠKI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

V vrtcu sem velikokrat opazovala otroke pri igri, še večkrat sem bila del nje, zato sem hitro 

opazila, kakšno moč nosi »v sebi«. Igra je ena pomembnejših dejavnosti pri predšolskih 

otrocih. V sodobnem, hitro razvijajočem se svetu, igre niso zgubile svojega pomena. Še več. 

Ne samo, da so pomembne v vzgojno izobraževalnih sistemih, tudi odrasel človek vedno bolj 

hrepeni po določeni stopnji igrivosti v življenju. Dejavnost igre se kaže hkrati v svoji 

preprostosti in kompleksnosti (Čas, Krajnc, 2015). Skozi čas se je nekajkrat na novo 

opredelila in stalno razvijala kot posledica vplivov različnih kulturnih dejavnikov. Podobno 

lahko rečemo za umetnost, ki se prilagaja družbenemu in kulturnemu sodobnemu času, da 

ostane relevantna. Ostaja pa določen psihološki in fizični proces ustvarjanja, ki je prav tako 

bistven pri otrokovem vsesplošnem razvoju. Vzgojitelj mora v vzgojno-izobraževalnem 

sistemu zagotoviti otroku čim bolj kvalitetno in raznovrstno učno okolje, da lahko spodbudi 

otroka k usmerjanju zanimanja in kvalitetnemu ustvarjanju okolja in življenja. Dejavnosti 

morajo biti organizirane tako, da se posamezni otroci lažje vključijo v skupine in se tam 

uveljavijo.  Zato ima igra pomembno mesto v Kurikulumu za vrtce, saj je opredeljena kot 

notranjo motivirana in je zato zelo učinkovita oblika učenja in razvoja otroka. (Čas, Krajnc, 

2015).  

Moj problem bo načrtovati čim bolj optimalno okolje in prijetno ustvarjalno dejavnost, da bo 

vpliv na otroke čim večji oziroma čim bolj učinkovit. Poleg tega bom raziskovala, kakšno 

vlogo ima igra pri otrocih in kaj na to vpliva. Svojo pozornost bom usmerila v celotno 

skupino in njeno dinamiko, kot tudi na posameznike same, zanimalo me bo tudi, kako bodo 

upoštevali navodila oziroma pravila igre. Iskala bom prednosti in slabosti dejavnosti 

ustvarjalne igre, da bi izvedela, ali je igra dobro motivacijsko sredstvo in učinkovito pri 

učenju novih znanj in pridobivanju spretnosti. 
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3.2 RAZISKOVALNI CILJI 

Skladno s problemom sem zastavila cilje, ki jih želim doseči. To so: 

- Raziskovati učinkovitost pedagoškega sredstva, igre, za predajanje znanja in 

pridobivanje sposobnosti pri predšolskih otrocih (tudi pri tistih, ki se težje vključijo v 

dejavnosti ali skupino); 

- Vključiti otroke v proces nastanja igre. 

- Raziskovati,  kako se otroci odzovejo na igro in njena pravila. 

- Usmerjati otroke k ustvarjalnemu izražanju in kasneje podvajanju kompozicije. 

- Ugotoviti, kakšna je čim bolj optimalna situacija za njihov razvoj in ustvarjalnost. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Skladno s problemom in cilji sem postavila raziskovalna vprašanja, na katera bom ob koncu 

na podlagi pedagoške dejavnosti tudi odgovorila. Raziskovalna vprašanja so: 

- S čim moramo igro nadgraditi, da postane še bolj učinkovito pedagoško sredstvo, kot 

je v osnovi? 

- Kako uspešno se bodo vključili otroci  posebnimi potrebami in tisti, ki so po navadi 

pri dejavnostih bolj zadržani? 

- Na kakšen način si bodo otroci olajšali igro in ali si bodo pravila »prilagodili« sebi v 

prid? 

- Kako se pri otrocih kaže likovno ustvarjalno izražanje? 

- Ali je mogoče obvladovati vse dejavnike, ki vplivajo na dejavnost in otroke ter kako? 

- Kakšne spremembe bodo vidne pri igranju igre spomin v primerjavi z drugimi igrami 

iz igralnice? 

 

3.4 OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 

Otroke bom vodila skozi dejavnost. Pri svojem raziskovanju bom  pogosto uporabila metodo 

opazovanja in spraševanja, saj pri otrocih tako lahko pridobiš veliko koristnih informacij. 

Sproti bom metode tudi prilagajala različnim situacijam, da bom kar se da uspešno izvedla 

likovno dejavnost. Z metodo demonstracije si bom pomagala, ko bom opazila, da bo potrebno 

besede bolj osmisliti in s tem otroke usmeriti v aktivno likovno izražanje in igro. Pri slednjem 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Petra Javornik 

21  

 

bom morala biti pazljiva, saj otroci hitro posnemajo to kar vidijo pri demonstraciji, pri čemer 

se izgubi njihova individualna likovna svoboda.  

Da bodo otroci čim bolj iskreni in likovno aktivni, jih bom vseskozi spodbujala in motivirala. 

Prav tako bom velikokrat ponovila navodila za dejavnost oziroma pravila igre, da jih otroci 

slišijo večkrat, jih vzamejo resno in se kasneje znajo igrati tudi brez prisotnosti odraslega.  

 

3.5 RAZISKOVALNI VZOREC 

Nalogo bom izvedla v vrtcu Mojca (enota Kekec). Skupina srčkov bo štela približno 15 

predšolskih otrok, starih od tri do štiri leta in predstavlja vzorec vzet iz konkretne populacije. 

Skupina je združena od začetka vzgojno-izobraževalnega procesa tako, da se otroci med seboj 

dobro poznajo in so že navajeni sodelovanja. Otroci prihajajo iz različnih okolij, zato so 

socialna interakcija in druge otroške sposobnosti individualno pogojene. 

 

3.6 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Med izvajanjem dejavnosti bom veliko pozornosti posvetila otrokom in dinamiki skupine. 

Opažanja bom sproti beležila in jih kasneje uporabila za analizo in interpretacijo rezultatov. 

Zapisi bodo temeljili na odzivih otrok na ustvarjalno igro, njihovih odnosih do sebe in drugih 

ter spremembah v komunikaciji. Spraševala jih bom po najljubših igrah, s kom se najraje 

igrajo, kako pomembna so pravila … Skozi dejavnosti bom izvedela več o igri kot 

pedagoškem sredstvu za prenos znanja in o njeni učinkovitosti.  

S tem bom raziskovala sledeče:: 

- Na kakšen način igra vpliva na likovno ustvarjanje; 

- ali je igra učinkovito sredstvo za »neprisilno« učenje; 

- kakšna bo dinamika skupine in katere osebnostne lastnosti se bodo bolj izražale, tudi 

pri zadržanih otrocih; 

- ali se bodo opazile spremembe v odnosu do igre, ko jo bodo otroci ustvarili sami; 

- kateri dejavniki vplivajo na ustvarjalno igro  in kako vzgojitelj lahko pripomore k 

boljši efektivnosti otrok. 
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3.7 OBDELAVA PODATKOV 

Za obdelovanje podatkov bom uporabila deskriptivno analizo pedagoškega raziskovanja. 

Torej predvsem na podlagi analiz zapisov, ki ji bom pridobila pri izvajanju dejavnosti. 

Izkušnje iz praktičnega dela bom povezala s strokovno literaturo, odgovorila bom na 

raziskovalna vprašanja in preverila, ali sem dosegla zastavljene cilje. 
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4 DEJAVNOST 

 

4.1 PRIPRAVA NA DEJAVNOST S SKUPINO:  

TEMA:       Jutranji krog – igra 

PODROČJA DEJAVNOSTI: 
1. umetnost 
2. jezik 
3. družba 

 
GLOBALNI CILJI: 

- Razvijanje umetniškega izražanja in uživanje v umetnosti; 
- razvijanje ustvarjalnosti in določenih umetniških sposobnosti; 
- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika; 
- spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih razlik. 
CILJI: 

- Otrok umetnost vidi kot zabavno področje ustvarjanja; 
- spoznava pomembnost socialnega stika in vzpostavljanja medsebojnih odnosov; 
- je bolj družbeno aktiven, navezuje socialne stike; 
- spoznava barve in likovne izraze; 
- skozi igro pridobiva nova znanja in sposobnosti. 

 
OBLIKE DELA: 

- individualno delo 
- skupno delo (manjše skupine) 

 
METODE DELA: 

- vodenje 
- razlaga 
- spodbujanje 
- pogovor 
- demonstracija 

 
DIDAKTIČNA SREDSTVA: 

- kartice iz lepenke 
- izrezane črke 
- lepilo, čopiči 
- flomastri 
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PRIMERI DEJAVNOSTI OTROKA: 

- Otrok se usede za mizo in počaka na nadaljna navodila � upošteva pravila; 
- posluša kakšna je tematika dejavnosti; 
- pove, s kom se najraje igra in s kom najpogosteje, katere igre so mu najljubše … � 

motivacija narašča; 
- preveri, kateri črki ima pred seboj in poskusi povedati zakaj � osebna povezava; 
- razmisli, kako bi označil svoji črki (barvanje s flomastri); 
- individualno izbere barvo in pobarva; 
- ustvari dve isti kompoziciji; 
- prilepi črke, odloži in počaka da se posuši � ustvari element igre; 
- posluša pravila igre spomin in ponovi, kako se igramo; 
- spoznava novo igro spomin in spoznava nove besede; 
- otrok uspešno sodeluje s skupino. 

 
 
NALOGE ODRASLEGA: 

- Otroke posedim za mize in jih umirim; 
- začnem s pogovorom, napeljem na temo igre; 
- poudarim, da morajo pozorno poslušati navodila in čim bolj aktivno sodelovati; 
- zanima me njihov pogled na igro, s kom se najraje igrajo, katere igre, zakaj so pravila; 
- poslušam odgovore, otroke po potrebi usmerjam in si sproti zapisujem; 
- otroke vprašam, ali vedo kaj bo njihova naloga in jih spodbudim k izbiri barve; 
- otrokom razložim, da pobarvamo obe črki z isto barvo, ker bomo kasneje iskali pare: 
- pripravim vse pripomočke za izdelavo kartic (flomastre, lepilo, čopiče, kartice, črke); 
- poudarek dam na kompozicijo, ki jo morajo otroci podvojiti; 
- otroke spodbujam k natančnosti, upoštevanju navodil in tudi k svobodnem ustvarjanju; 
- pomagam otrokom, ki pomoč potrebujejo; 
- otrokom podam nadaljna navodila � počakajo, da se lepilo posuši, medtem se igrajo z 

drugimi igračami; 
- otrokom razložim pravila igre Spomin; 
- sodelujem pri igri in opazujem otroke in opozarjam na pravila; 
- ob vsaki odkriti kartici otroka povprašam po barvi črke in besedi, ki se začne na črko, 

ki jo je odkril; 
- pomagam pri vzpostavljanju reda.  

 
PEDAGOŠKA NAČELA: 

- načelo demokratičnosti in pluralizma 
- načelo avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti 
- načelo enakih možnosti za otroke, upoštevanje različnosti med otroki in priznanje 

pravice do drugačnosti 
- načelo ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja 
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4.2 ANALIZA 

Dejavnost sem izvedla v času poletnih počitnic, tako da so bili otroci živahni in razposajeni. 

Glavna tema med poletjem so igre, oziroma igre na prostem in prijetno preživljanje časa. 

Skupino sem razdelila na več manjših skupin, ker sem bila mnenja, da bi bilo pri dejavnosti 

preveč nereda, zato sem se lahko bolj osredotočala na vsakega posebej. Otroci so bili vidno 

navdušeni, ko so opazili, da sem za njih pripravila prav posebno nalogo. Še preden sem jim 

razkrila, kaj to je, sem začela z uvodom, kjer sem jim razložila, da sama še vedno hodim v 

šolo in potrebujem njihovo pomoč, da se lahko na testu  izkažem in dobim dobro oceno. 

Želela sem se z njimi povezati in jim nevsiljeno »naložiti« dodatno odgovornost, da bi bili se 

kanček bolj pozorni pri aktivnosti.  

Ker sem otroke že od prej dobro poznala sem 

vedela, da bodo vidne razlike v dojemanju in 

aktivnosti otrok, zato sem dejavnost najprej začela 

s pogovorom. Zanimalo me je, katere igre so jim 

najljubše in s kom se najraje igrajo. Skupina petih 

deklic je imela zelo podobne odgovore. Po večini 

so to bile starejše sestre, pa tudi mamice in babice. 

Povedale so, da se prav tako rade igrajo med seboj 

v vrtcu. Izpostavile so igre v kotičkih in z dojenčki, 

torej igro vlog. Seveda niso mogle mimo igric na telefonu in raznih iger doma (naj bi jih bilo 

veliko). Za mizo je istočasno sedela deklica, ki ni bila najbolj zgovorna. Ker sem že od prej 

vedela, da je zadržana in da ne razume najbolje slovenskega jezika, sem bila nanjo bolj 

pozorna, v primeru da bi potrebovala pomoč. V otroke nisem silila ali od njih zahtevala 

odgovorov, sem pa jih spodbujala k sodelovanju in ustvarjanju. Ostale deklice, ki so bile že 

po naravi bolj razigrane in komunikativne, so bile že nestrpne, saj jih je zelo zanimalo, kakšna 

bodo naslednja navodila. Najprej pa so me zanimala pravila ter njihovo mnenje, kako se 

igramo in zakaj pravila sploh so. Pri tem vprašanju so se tudi najbolj komunikativne deklice 

hitro postavile korak nazaj. Ker sem zgubljala njihovo pozornost, sem na hitro povedala, da 

pravila določajo igro in vzpostavljajo red pri igranju (odgovor so dobro poznale).  

V tem času so že ugotovile, da imajo pred sabo prvo črko svojega imena. Če katera ni bila 

najbolj prepričana, so ji vse ostale kaj hitro pomagale pri reševanju uganke, ki jim je še nisem 

Slika 2: Pogovor s skupino deklet
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razkrila. Vse to je zgolj pozitivno 

vplivalo na naše vzdušje in nadaljne 

ustvarjanje. Povezale so se v skupine in 

si med seboj pomagale, opazovale črke 

in razmišljale, za kaj jih bodo morale 

uporabiti in zakaj sta zraven še dve 

večji kartici. Ko sem jim razkrila 

dejansko likovno nalogo, so hitro imele 

polno glavo zamisli, kako bi lahko 

svoje črke pobarvale in prilepile. 

Nekajkrat sem poudarila, da ustvarjamo dve enaki kompoziciji na kartici in da morajo črke 

nalepiti na obeh karticah na isto mesto. Del navodila je bil tudi, da pobarvajo celotni črki, pri 

čemer morajo biti pozorni pri nanosu lepila in postavitve črke. Tri deklice so se skupaj 

odločile za rumeno, Sara se je odločila za roza, ki bila njena barva majice. Izstopala je tudi 

modra črka, tudi zaradi kompozicije (črki sta nagnjeni), medtem ko so vse ostale črko 

prilepile bolj pokončno. Vseskozi sem jim pomagala, predvsem jih usmerjala in spodbujala k 

likovnem izražanju. Ko so kartice odložile na mizo, kjer so se morale sušiti, so hitro odšle na 

igrišče in k igri povabile novo skupino otrok, da bi se lahko čim hitreje začeli igrati.  

Nova skupina je bila bolj mešana kot prej, tudi otroci se med seboj niso bili tako tesno 

povezani. Kar pa ne pomeni, da niso bili zgovorni. Likovno dejavnost sem izvedla po istih 

korakih kot pri prejšnji skupini, rezultati pa so ponovno odražali različnost posameznikov 

znotraj skupine. Tokrat so otroci povedali, da uživajo ob kartanju s svojimi starši, eden od 

dečkov je omenil tudi igro Spomin. Pogovor smo nadaljevali s temo o sodelovanju in pravil, 

tokrat otroci niso bili zadržani. Predvsem so pravila povezovali z lepim obnašanjem, da se ne 

prerivajo, pljuvajo, ščipajo, goljufajo … Izpostavili so jih tudi v zvezi z prijateljstvom: ena od 

deklic je povedala primer, kako je bila na igrišču zapostavljena pri skupni igri. Menim, da 

otrokom pravila pomenijo neko vrsto varnosti, ker v določeni situaciji vedo, kaj pričakovati.  

Ko je bil čas, da so pobarvali svoje črke, ki so si jih prav tako kot prva skupina že nestrpno 

ogledovali, je bila izbira barv raznolika (od rdeče in zelene do roza in modre) in nič kaj 

stereotipna. Najmlajša deklica je imela nekaj težav, tako da sem ji pri lepljenju malo 

pomagala. Spet sem ponavljala, da ustvarjajo dve enaki kartici, ki jih bodo kot par iskali, ko 

Slika 3: Pomoč in usmerjanje 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Petra Javornik 

27  

 

se bodo igrali spomin. Ko so to uspeli storiti, so se lahko šli igrat na igrišče, ustvarjati pa je 

prišla zadnja skupina. 

Najbolj je izstopala deklica, ki je izpostavila 

igro s svojim mlajšim bratom, njun ples, kako 

se skrivata, sestavljata lego kocke … 

Pridružili so se tudi nekateri otroci iz drugih 

skupin, ki so na igrišču slišali, kaj počnemo, 

in so prišli pobarvat svoj par črk. Otroci so 

morali biti pozorni na to, kakšne črke in barve 

so uporabili otroci  v predhodnih skupinah, da 

ne bi ustvarili dveh istih kompozicij z enako 

pobarvanimi črkami. Zato so si otroci izbirali 

drugačne barve od prej uporabljenih. Odločali so se za zeleno, oranžno, vijolično, sivo, svetlo 

modro barvo, na podlagi trenutnega razpoloženja in hotenja. Barve smo povezovali s 

predmeti. Tudi zadnje narejenim karticam smo pustili malo časa, da se posušijo, vendar prav 

dolgo časa otroci niso zdržali.  

Proces dejavnosti je bil za 

otroke sicer zabaven, vendar 

nič ne prekaša igranja igre, ki 

so jo ustvarjali. Ker je bilo 

obdobje poletja, sem igro 

prestavila ven na igrišče, malo 

večje kartice so v tem primeru 

prišle še kako prav. Vsi, ki so 

sodelovali pri ustvarjanju 

kartic, so imeli priložnost, da 

se igro Spomin tudi igrajo. Nismo pa odgnali ostalih otrok, ki so želeli sodelovati, zato smo 

pravila nekajkrat ponovno prilagodili, da smo vsi prišli na vrsto. Še enkrat sem razložila 

pravila igre, jim to tudi pokazala in jim pomagala pri pripravi kartic. Nekateri so bili bolj 

vztrajni, drugi manj. Predvsem deklice so bile v ospredju, tudi pravila so si prilagodile sebi v 

prid, njihov odnos je kazal zadovoljstvo in ponos, da so pomagale pri oblikovanju igre. Ko 

Slika 4: Ena starejših deklic s svojim parom črk 

 Slika 5: Igranje otrok na igrišču 
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nam je zmanjkalo časa na igrišču, smo igro pospravili, jo odnesli v igralnico in tam 

nadaljevali z igranjem. Igri ni bilo konca, dokler kosilo ni zadišalo iz lonca. 

  

Še posebej v predšolskem obdobju otroke 

navajamo na določen red, »pravilno« 

oziroma spodobno obnašanje, sprejemljive 

socialne interakcije … S tem si razvijajo 

temelje za uspešno socializacijo in 

medsebojno komunikacijo. Pri ustvarjalni 

igri ali katerikoli drugi igri ni kaj dosti 

drugače. Upoštevanje  pravil je nujno.  

 

 

  

Slika 6: Tudi drugi so se pridružili igri 
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4.3 SKLEPNE UGOTOVITVE 

Ob izvajanju dejavnosti in pri analizi le-te sem ugotovila, da igra pripomore k bolj 

sproščenemu vzdušju, pri čemer otrok lažje sprejema in procesira vse informacije iz okolja. 

Otrokom igra predstavlja dejavnost s katero preživljajo prosti čas, zato je ne povezujejo z 

učenjem in lastim razvojem. Ker so si otroci med seboj različni, so si prav tako različne tudi 

njihove potrebe po igrah. Slednje so tesno povezane z otrokovim okoljem in družino, saj 

spoznavajo stvari take in na način, ki mu jih predstavijo drugi. Nekateri so bolj dojemljivi ali 

socialni, drugi malo manj, kar pa ne pomeni, da se slednji skozi igro ne znajo likovno izražati 

in razvijati.  

V starostnem obdobju od 3 do 4 let se že začenjajo zavedati pravil in zakaj se jih moramo 

držati. Povezujejo jih z redom in disciplino, kar je včasih z otroško energijo težko ohranjati. 

Zato si otroci občasno igro olajšajo in prilagodijo pravila sebi v prid. Seveda so to manjši 

»prekrški«, zaradi katerih otroka ne izključimo iz igre, po potrebi dejanje celo spregledamo. 

Pravila radi uporabijo, ko so jim v prid in hitro pozabijo, ko jih »omejujejo«.  Kljub temu da 

se moramo pravil nujno držati, je igra le igra in (otroška) razposajenost včasih ne pozna meja.   

Igro lahko aktivno vpletemo v vzgojno-izobraževalni proces. Veliko je načinov, s katerimi jo 

lahko izboljšamo, spremenimo ali jo naredimo bolj osebno. V umetnosti se iščejo novi izrazni 

pristopi, pri predšolskih otrocih pa stremimo k novim, izboljšanim načinom vzgoje in 

izobraževanja. Iskala sem tesnejšo povezavo med igro in otroci in jo našla v ustvarjanju. 

Dobila sem še več; osebno povezavo med otrokom in črko na kartici, ki je predstavljala prvo 

črko imena otroka, in med igro samo, ker so jo izdelali sami. Prav ta interakcija znotraj igre 

odkrivanja parov je ključna za nadaljne igranje in razvoj.  

Podobno kot pri OHO-ju, kjer je končni izdelek predstavljal povezovanje in sodelovanje vseh,  

sem si želela, da bi vsak otrok imel svoj delček igre in da bi skupaj tvorili celoto. Kot se je 

izkazalo se otroci, če sodelujejo v procesu že od začetka,  obnašajo bolj spoštljivo do igre 

same in hkrati izboljšujejo medsebojno komunikacijo in odnose.  

Ugotovila sem, da so otroci sposobni veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Bolj kot jih 

izzoveš, bolj se lahko izkažejo. Z igranjem in  postavljanjem kompozicije, izbiro barv in 

leplenjem črk, so se otroci razvijali in napredovali. Pri likovni dejavnosti, so se likovno 

izražali bolj ali manj glede na trenutno razpoloženje ali pa v povezavi z njim pomembnimi 

stvarmi. 
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Skozi načrtovanje in analizo dejavnosti ter kasneje s pisanjem diplomske naloge sem spoznala 

pomembno vlogo dejavnikov pri izvajanju dejavnosti. Vloga odraslega je v igri otrokom 

zagotovila pravično in varno igro, vzpostavili so se tudi prijetni medsebojni odnosi. 

Povezovali so se tudi otroci in posledično vplivali drug na drugega. Glede na spremenjeno 

razpoloženje otrok, prav tako ne gre zanemariti pomena prostora kot dejavnika. Na igrišču je 

bila igra bolj razpuščena, otroci so bili bolj energični kot v igralnici, kjer se igra igra za mizo 

in se mora ohranjati red. 

Ugotovila sem tudi, da so vplivi vseh dejavnikov premočni, da bi jih lahko obvladovali. Zato 

je pomembno, da usmerimo pozornost tja, kjer je potrebna naša pomoč. Kot »vzgojiteljica« 

sem se morala sproti prilagajati in hitro sprejemati nove odločitve, če sem želela ohranjati red 

in sproščeno vzdušje.  

Spremembe so bile vidne tudi pri igranju otrok. 

Predvsem na začetku (kar je razumljivo) je bilo 

navdušenje na vrhuncu. Igra je bila popularna še v 

drugih skupinah, saj smo se jo lahko igrali vsi skupaj na 

vrtčevskem igrišču. Potreba po igri je sčasoma 

pojenjala, vendar se jo otroci še vedno radi igrajo. 

Mogoče bi morala razmišljati vnaprej in pripraviti 

prazne kartice še za ostale otroke, ki niso imeli 

priložnosti narediti svojega para črk, in jih tako 

spodbuditi k sodelovanju, ustvarjanju in igranju. Otroci 

so razvili drugačen odnos do igre v primerjavi z 

ostalimi igrami, saj so bili z njo bolj povezani.  

  

 

  

Slika 7: Igranje pred kosilom

Slika 8: Otroci dajejo izdelke sušit 

Slika 9, 10, 11, 12, 13: 

Nekateri izdelki otrok 
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5 ZAKLJUČEK 

Dejavniki, ki sooblikujejo človeka in s tem vse ostalo, vključujoč umetnost, so vzporedni in se 

prepletajo. Tehnološkim in digitalnim komunikacijskim sredstvom ter njihovi uporabi 

prilagajamo svojo okolico in družbeno dojemanje, ne smemo pa temu prilagajati predšolskih 

otrok, predvsem  ne znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema. Otroci si morajo širiti obzorja 

poznanega, sami spoznavati svoje sposobnosti in se vsestransko razvijati. Pri tem je igra eno 

najpomembnejših, če ne celo najpomembnejše pedagoško sredstvo, ki bi ga morali znati 

uporabiti tudi v dobi odraslosti kot sredstvo informiranja in prenašanja znanja.  

Skozi raziskovanje in pisanje diplomske naloge sem pridobila veliko novega znanja in 

nadgradila znanje, ki sem ga pridobila tekom študija. Poleg tega sem se usmerila na 

predšolske otroke, kjer sem dobila enkratno priložnost za samoanalizo. Razvoj je potreben 

tako v predšolskem obdobju, kot v vseh obdobjih za tem.  

Igro Spomin bom večkrat vpeljevala v predšolsko vzgojo, ker se mi zdi pomembno, da se 

otroci počutijo dobro in da sem s svojim ustvarjalnim delom vzgled ostalim. Pozitivno sem 

presenečena, ker so igro shranili v igralni kotiček in se jo še danes zelo radi igrajo. S tem sem 

dosegla lastni cilj in izpolnila svoje želje. 
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7 PRILOGA 

Priloga 1: 

IZJAVA ZA DOVOLJENJE 

 

Spoštovani  starši.  

Sem Petra Javornik,  25 let stara študentka in zaključujem študij likovne pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani. Za zaključek študija moram napisati diplomsko nalogo, ki mora vsebovati tudi 

pedagoški del, v katerega bi želela vključiti Vašega predšolskega otroka.  

Likovna naloga bi se izvajala kot otroška igra, ki bi jo spoznali skozi igro Spomin. Posnela bom 

nekaj fotografij končnih likovnih izdelkov in otrok med igro,ki jih želim kasneje uporabiti pri 

slikovnem gradivu moje diplomske naloge z naslovom Skupina OHO in Srečo Dragan v 

pedagoškem kontekstu ustvarjalne igre. 

V ta namen Vas naprošam, da podpišete IZJAVO, v kateri se strinjate z sodelovanjem Vašega 

otroka  in objavo fotografij. 

Vse fotografije bodo namenjene izključno moji diplomski nalogi. 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

                                                                                                                                                     Petra Javornik 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IZJAVA 

 

Podpisani (ime in priimek starša oz. skrbnika)  _________________________________________   

 

 ____________________________________ dovoljujem objavo fotografij (ime in priimek otroka) 

  

_______________________________________________________________________________ 

 

v diplomski nalogi z naslovom Skupina OHO in Srečo Dragan v pedagoškem kontekstu ustvarjalne 

igre , avtorice Petre Javornik.                                                   

 

                                                                                

 

V _________________________, dne ________________ 

                                                                                                           

                                                                                                          

Podpis:____________________________ 


