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POVZETEK 

V diplomskem delu sem zasnovala trodelni interdisciplinarni projekt, katerega izhodišče je 

razumevanje umetnosti kot ideje in narave kot vrednote. V teoretičnem delu sta ločeno 

predstavljeni ključni področji diplomskega dela – varovanje narave ter sodobna umetnost. 

Opisa vključujeta splošne podatke ter usmeritve dela vzgojitelja na dotičnem področju. 

Predstavljeno je tudi medpodročno povezovanje ter konkretni razlogi in načini povezovanja 

področja umetnosti ter narave.  

V drugem delu je predstavljena kvalitativna raziskava. Vključuje delno strukturirane 

intervjuje ob umetniških delih, ki naslavljajo naravovarstveno tematiko, skupinski pogovor in 

poustvarjalno dejavnost. Ugotavljala sem, kako se predšolski otroci odzivajo na dela sodobne 

umetnosti, ki naslavljajo naravovarstvene probleme, ali ta sporočila prepoznajo, razumejo ter 

kako bodo uporabljena dela, otroke spodbudila k poustvarjalni dejavnosti kot načinu 

zavedanja in naslavljanja naravovarstvenih problemov. 

Ugotovila sem, da je izvedeni način dela učinkovit pristop za spodbujanje proaktivne 

naravnanosti otrok za reševanje naravovarstvenih problemov v vrtcu. Otroci se na dela 

sodobne umetnosti pozitivno odzovejo, razumejo sporočilo umetnika, izrazijo lastne ideje ter 

so pripravljeni sodelovati v poustvarjalni dejavnosti. Ključno vlogo pri doseganju omenjenega 

je imel dialog, skozi katerega otroku sistematično pribliţamo problematiko in preverjamo 

razumevanje, premišljena izbira del in prilagajanje izvajanja predhodnim izkušnjam. 

Ključne besede: varstvo narave, sodobna umetnost, interdisciplinarnost, dialog, vrtec 
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ABSTRACT 

In my thesis I have designed a three-part interdisciplinary project, which expose art as an idea 

and nature as a value. In theoretical part are represented both key areas of the study – nature 

conservation and contemporary art. Both descriptions are including general information and 

implications for preschool teachers. Theoretical part also includes description of 

interdisciplinary approach, with explained purpose of this kind of pedagogical approach and 

methods how to connect art and nature in kindergarten are described. 

Qualitative research was used in empirical part. It includes semi-structured interviews about 

the work of contemporary art authors, who addressed nature conservation issues. This was 

followed by group discussion and, finally, creative activity by children. I was trying to 

explore, how children respond to work of contemporary art addressing nature conservation 

problems, whether they recognize and understand these messages and how selected works 

encourage children to start their creative activity as a way of raising awareness about nature 

protection problems.  

In my conclusions I explain why that this can be an effective approach to encourage proactive 

behavior of preschool children in solving nature protection problems. Participating children 

responded positively to selected works of contemporary art, they have (with my help) 

understood the authors message, they also got inspiration, ideas and were also motivated to be 

part of the following creative activity. I have noticed that the key to reaching these is a dialog, 

through which topic is systematically represented to children and their understanding can be 

evaluated. Secondly, thoughtful selection of appropriate works of contemporary and 

awareness of childrens’ perceptions are also cruical.  

Key words: nature protection, contemporary art, interdisciplinary, dialog, kindergarten 
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1. UVOD 
Sedanjost – obdobje, ko smo primorani se soočiti s sicer implicitnimi posledicami 

industrializacije, zavoljo ohranitve obstoja ne le našega ţivljenja, ampak celotnega človeštva. 

Da bi nam uspelo ohraniti kakovost in udobje trenutnega načina bivanja in bi hkrati strmeli k 

moţnim izboljšavam ter enakim moţnostim prihodnjih generacij, moramo slediti ciljem 

trajnostnega razvoja. Le to od nas zahteva premislek in spremembo načinov ţivljenja ter dela, 

v smeri večjega upoštevanja treh, vsaj na prvi pogled nezdruţljivih elementov, in sicer narave, 

gospodarstva ter druţbe. V ta namen je bilo sprejetih mnogo druţbenih dogovorov 

(mednarodnih konvencij, zakonov…), a večina teh vzgibov je nesmiselnih. Nesmiselnost 

izhaja iz protislovnosti dejanskega problema – ogroţenosti Zemlje in našega obstoja na eni ter 

interesov kapitalistično naravnane miselnosti na drugi strani -, v okviru katerih skušamo 

odgovoriti na kompleksna naravovarstvena vprašanja. Dokler v trajnostnem razvoju ne 

vzpostavimo etičnega stebra, se bomo vrteli v začaranem krogu in zgolj preoblikovali eno 

obliko kapitalistične druţbe v njene nove različice. Da bi dosegli cilj trajnostnega razvoja 

moramo preoblikovati vrednote, stališča in ravnanja v obstoječi druţbi. Namen diplomskega 

dela je premisliti o vlogi, ki jo lahko pri tem ima posameznik oziroma natančneje, kakšna je 

lahko konkretna vloga vzgojitelja in vzgojno-izobraţevalnih institucij.  

Cilj diplomskega dela je načrtovanje in preizkušanje interdisciplinarnega pristopa za 

vzbujanje otrokove proaktivne naravnanosti pri reševanju naravovarstvenih problemov v 

vrtcu. Okoljevarstvo in naravovarstvo, kot gradnika trajnostnega razvoja, sta nujnost naše 

sedanjosti in predpogoj skupne prihodnosti. Izrazito je izraţena potreba po iskanju učinkovitih 

pristopov za ozaveščanje ljudi različnih starostnih skupin. 

V diplomskem delu sem razvila idejo o trodelnem interdisciplinarnem projektu. Projekt 

zdruţuje področje umetnosti in narave oziroma sodobne umetnosti in naravovarstva. 

Diplomsko delo bom začela s krajšim opisom trenutnega stanja – druţbe tveganja – ter 

jedrnatim pregledom pomembnejših mednarodnih dokumentov s področja varstva narave. 

Omenjeni dokumenti navajajo mnoga načela ter cilje, ki narekujejo tudi posodobitve v 

vzgojno-izobraţevalnih institucijah. Nadaljevala bom z jedrnato opredelitvijo sodobne 

umetnosti, njenih pogostih vej. Nato bom predstavila pomen vključevanja sodobne umetnosti 

v ţivljenje in delo vrtcev ter nadaljevala z nekaj predlogi za realizacijo – pristop vzgojitelja, 

likovno-vzgojna načela, načini izbire avtorja umetniških del. Sledil bo opis medpodročnega 

povezovanja, njegovih prednosti in osnovnega namena. Nato bom konkretneje opredelila 
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razloge za povezavo dveh kurikularnih področij (narava, umetnost), na katerih temelji 

diplomsko delo. V empiričnem delu bom podrobno predstavila idejo trodelnega 

interdisciplinarnega projekta ter rezultate izvedbe. Zaključila bom z razpravo ter sklepi, kjer 

bom svoje izsledke predstavila v širši luči.  
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. VARSTVO NARAVE TER VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE ZA 

TRAJNOSTNI RAZVOJ  

Današnji čas je zaznamovan s posledicami, ki se manifestirajo, zaradi stopnjujoče človeške 

sebičnosti, neodgovornosti in pohlepa (Anko, 2009). Soočeni smo s tveganji, ki so sicer ţe od 

nekdaj prisotna, saj spremljajo vsak poskus odkrivanja novega in so s tem gonilo napredka, a 

so se skozi čas kvalitativno preoblikovala - z vidika globalnosti in vzrokov. Sodobna tveganja 

(npr. podnebne spremembe …) so implicitna posledica industrializacije, njihova trdovratnost 

in nevarnost pa izvirata iz nevidnosti – kot fizična narava tveganj in kot način človekove 

perspektive. Fizično naravo opisuje Beck (2009), ki izpostavi, da je obstoj tveganj, zaradi 

nedostopnosti čutni zaznavi, odvisen od znanosti - so predmet druţbenega definicijskega 

procesa. Četudi znanost načeloma stremi k objektivnosti, se na tej točki njen monopol zlomi, 

saj so pri definiranju venomer prisotna tudi konkurenčna stališča in interesi, kar pomeni, da je 

v definicijskem procesu moţno tveganja ali povečati, pomanjšati ali pa celo skriti. Končna 

opredelitev, ki doseţe javnost, je največkrat podrejena dobičku kot temeljni vrednoti 

kapitalizma. N. Klein (2014) nadaljuje in druţbi pripiše kulturo zanikanja, saj smo kljub vsem 

raziskavam, ki danes jasno potrjujejo obstoj in groţnjo tovrstnih tveganj, zmoţni dejstva 

spregledati in jih sprejeti, če so le dovolj oddaljena od našega domačega praga. Spremembe 

povezane z globalizacijo se pokaţejo v doseganju univerzalnosti pri distribuciji tveganj; tako 

mednarodne kot tudi socialno-ekonomske meje postanejo brezpredmetne, relativizirajo se 

socialna razmerja in z vidika ogroţenosti doseţemo utopično idejo egalitarnosti druţbe, kot 

druţba tveganja (Beck, 2009).  

 

Da bi se izognili pogubnim posledicam latentnim učnikom tveganj, je potrebno nadaljnji 

tehnološki razvoj načrtovati ustrezneje oziroma skrbeti za z naravo skladnejši napredek. O 

problemu onesnaţevanja narave se je dolgo molčalo, in sicer vse do 70. let prejšnjega stoletja, 

ko so leta 1972 v Stockholmu na konferenci Zdruţenih  narodov (ZN) o človekovem okolju, 

varstvo okolja razglasili kot enakovreden element prizadevanj, poleg teţnje k miru, 

uresničevanju človekovih pravic ter pravičnemu socialno-ekonomskemu razvoju (Flajšman, 

2009). Z ustanovitvijo Svetovne komisije za okolje, se kot naslednje pomembno leto zapiše 

leto 1983. Komisija je 4 leta pozneje izdala poročilo Our common Future, v katerem je 

opozorila na nujnost sprememb v naših načinih delovanja, v smer, ki bo še vedno zadovoljila 

potrebe človeka, a ne bo presegala ekoloških meja. Omenjeno poročilo je bilo povod za 
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načrtovanje Konference o okolju in razvoju v Riu de Janeiru (1992) – enkratni dogodek z 

izredno številčno udeleţbo voditeljev vlad, kjer so osvetlili najključnejše probleme, groţnje, s 

katerimi se srečujemo kot svetovna skupnost. Na srečanju je bila podpisana Agenda 21 – 

akcijski načrt trajnostnega razvoja za 21. stoletje (Agenda 21, 2006). Anko (2013) podobno 

kot Beck (2009) izpostavlja, da so vodilni kmalu ugotovili, da načrt, vključujoč spremenjene 

načine dela - odgovorne do celotnega sveta, tudi tistega v prihodnosti - ne podpira logike 

dobička in ni povezan s političnim uspehom. Večina obljub je ostala nerealiziranih; kljub 

vsemu Anko (2013) ohranja misel o pomembnosti dogodka v Riu, ki ga utemeljuje na 

pomenu takrat nastalega dokumenta Skrb za Zemljo (1992), v katerem je zapisanih devet 

načel trajnostne druţbe, in sicer:  

1. Spoštovanje občestva ţivljenja in skrb zanj; 

2. Izboljševanje kakovosti človekovega ţivljenja; 

3. Ohranjanje vitalnosti in pestrosti Zemlje; 

4. Kar največje zmanjšanje izčrpavanja neobnovljivih virov; 

5. Spoštovanje nosilne zmogljivost Zemlje; 

6. Spremembe osebnega odnosa in ravnanja; 

7. Usposabljanje skupnosti, da same skrbe za svoje okolje; 

8. Oblikovanje nacionalnega okvira za povezovanje razvoja in ohranitve; 

9. Ustvarjanje svetovnega zavezništva (Skrb za zemljo, 1992). 

 

Načela poudarjajo konkretne korake na poti do trajnostne druţbe  (na osebni, nacionalni in 

globalni ravni) (Skrb za Zemljo, 1992). Tovrstna prizadevanja so vrh doţivela v 20. stoletju z 

razcvetom nevladnih organizacij in dokumentov … Anko (2009) dogajanje opisuje kot 

posledico stiske tvegaj in današnjo nujnost; na podlagi tega pa trajnostni razvoj opredeljuje 

kot dinamično stanje, določeno z gospodarskimi, naravnimi in druţbenimi okoliščinami, temu 

pa s poudarkom dodaja, da je delovanje odvisno od vsakega posameznika in njegovih 

vsakodnevnih dejanj. Trajnostna druţba torej ni v domeni tehnološkega razvoja, ampak 

zadeva moralno-etično preoblikovanje človeka, kar pomeni zahtevo po spremembi vrednot in 

odnosa človeka do narave. Zagovor prevrednotenja predstavlja, tudi ţe leta 1977 izpostavljeni 

model altruizma, ki pravi, da se altruistična reakcija pojavi le v primeru, ko posameznik zazna 

groţnjo tistemu, kar ceni in za to prevzame odgovornost (Torkar, 2009). 

Kot verjame Anko (2000) na vrednote močno vplivamo z neformalnim in formalni 

izobraţevanjem, skozi katerega je različnim ciljnim skupinam predana vizija varstva okolja in 
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narave, in zato je ravno učenje oziroma vključevanje naravovarstva v vzgojo in izobraţevanje 

ključ do varovanja narave v celoti. 

 

Na tej točki je ustrezno opredeliti, kaj narava je in razlikovati med termini, kot so 

naravovarstveno, okoljevarstveno in trajnostno. 

Naravo lahko definiramo kot celoto materialnega sveta, vsega ţivega in odnosov ter procesov 

med njimi (Mastnak, 2009). Ko govorimo o njenem varovanju, smo priča različnim 

interesom, motivom v ozadju dejanj, in sicer zgodovina kaţe vzgibe za varovanje narave 

zaradi njene lepote, redkosti, zaradi ekonomskih vidikov, strahu za lastno preţivetje …, redko 

pa zaradi nje same, njene lastne, intrinzične vrednosti (Flajšman, 2009). Na podlagi temelja 

odgovornosti, ki jo čutimo do ohranjanja in varovanja narave, ločimo med okoljsko in 

naravovarstveno vzgojo. Prva je obarvana antropocentrično – izhaja iz potreb človeka – 

izpostavlja dolţnost varovanja narave, zaradi njenega pomena za naše preţivetje in vpliva na 

kakovost ţivljenja. Naravovarstvena vzgoja pa je ekocentrična, saj zagovarja intrinzično 

vrednost narave (Rotovnik, 2002, v Kranjec, 2010). To na videz preprosto opredelitev 

problematizira Anko (2011), ki pravi, da je naravovarstvo, temelječe na istih elementih kot 

trajnostni razvoj, veda o preţivetju, definirana na vrednotah. Izpostavlja nesporazum, ki 

omenjeno področje opredeljuje kot preteţno naravoslovno, v čemer vidi potencialen vzrok 

nepriljubljenosti, neučinkovitosti naravovarstva – naravoslovec s pomanjkljivim 

druţboslovnim znanjem neustrezno zagovarjajo, posredujejo svoje vrednote. Njegove kritike 

je deleţen tudi izredno kurativno naravnan Zakon o ohranjanju narave (1999), kar je moč 

sklepati po razmerju poudarjanja učenja ali kazni, pri čemer je slednja v vidni prevladi. 

Pomanjkanje zavedanja o etičnem temelju naravovarstva in vlogi vzgoje in izobraţevanja 

ovirata videnje narave kot vrednote, in sicer narave kot celote in ne le njenih delov. Zaradi 

neustreznih poudarkov, predvsem izpuščenega socialnega elementa, je oviran proces 

spreminjanja človekovega odnosa, ki bi se moral odvijati v smer priznavanja intrinzične 

pravice do obstoja vse narave, disciplina pa ostaja stigmatizirana, kot sama sebi namen.  

 

Od uspeha naravovarstvene vzgoje – razvoja etičnega odnosa, odgovornosti, spoštovanja do 

narave zaradi nje same – je odvisna okoljska vzgoja (odrekanje kratkoročnim ciljem, 

medgeneracijska odgovornost, solidarnost, etika), saj z ohranjanjem narave poskrbimo tudi za 

ohranjanje okolja, obe pa sta nepogrešljiv element vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj 

(Anko, 2000). Slednjo po Flogaitis in Liarakou (2008, v Lepičnik Vodopivec, 2013) 

artikuliramo kot vzgojo usmerjeno v razvoj kritičnih in avtonomnih drţavljanov, ki so 
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ozaveščeni, do okolja odgovorni, pri tem pa proaktivno naravnani pri reševanju in 

preprečevanju okoljskih problemov ter vprašanj. Glede na dosedanje raziskave (npr. Stern in 

Dietz, 1994, Value-based theory) si je za doseganje opisanega, vredno prizadevati za razvoj 

vrednot samopreseganja (zdruţenost z naravo, lepota sveta, mir …), ki pomembno vplivajo na 

oblikovanje pozitivnih okoljskih stališč (Schultz in Zelezny, 1999, v Torkar, 2009). 

 

Realizacija tako orientirane vzgoje je mogoča le v vzgojno-izobraţevalnih institucijah, ki si 

prizadevajo za celovit, uravnoteţen pedagoški proces, vključujoč odnose med ljudmi in med 

ljudmi ter naravo; vodijo do uvidenja in razumevanja kompleksnih povezav med naravnim, 

gospodarskim, druţbenim in političnim sistemom ter soodvisnosti sveta; si prizadevajo za 

spodbujanje proaktivnega pristopa k reševanju okoljskih in socialnih vprašanj (Smernice 

vzgoje in izobraţevanja za trajnostni razvoj od predšolske vzgoje do univerzitetnega 

izobraţevanja, 2007). 

 

2.1.1. Pristop vzgojitelja k  naravovarstveni vzgoji 

Prvi pogoj uresničitve naravovarstvene vzgoje in posledično vzgoje za trajnostno prihodnost 

je udejstvovanje sodobnega pogleda na učenje in poučevanje, ki presega tradicionalni, k 

faktografskemu znanju usmerjeni način dela. Tradicionalni pedagoški proces je izhajal iz 

transmisije, kar pomeni, da je v ospredje postavljal vzgojitelja kot prenašalca znanja, ni 

priznaval pomembnosti učenja v kontekstu, konkretnih izkušenj (Marentič Poţarnik, 2000). 

Ex cathedra pristop s prevladujočo frontalno obliko dela in metodo razlage otroka obravnava 

kot objekt učnega procesa in ga na ta način pasivizira (Lepičnik Vodopivec, 2006). Sodobni 

pristop nasprotno temu osvetljuje potrebo po aktivni vlogi otroka, zato pedagoški proces 

opredeli kot transformacijo – proces, v katerem se otrok z lastno aktivnostjo oblikuje in 

preoblikuje (Marentič Poţarnik, 2000). V ospredje stopi skupinsko, sodelovalno učenje, ki 

nudi moţnost osmišljenega učenja v konkretnih situacijah znotraj socialnih interakcij (Geisen, 

2014, v Torkar, 2014), v katerih učeči soočajo in oblikujejo svoja stališča (Liversidge et al., 

2009, v Torkar, 2014). Poleg participatornosti sodobni pedagoški pristopi kot pomembnejši 

element izpostavljajo tudi interdisciplinarnost, ki je pri vzgoji in izobraţevanju za varovanje 

narave pomembna ţe zaradi narave problematike same (mnogoteri vzroki za trenutno stanje 

ogroţenosti) (Sachs, 2008, v Torkar, 2014). Večplastnost se zrcali tudi v ciljih 

naravovarstvene vzgoje, ki vključuje emocionalne, spoznavne, vrednostne in akcijske cilje. 

Lepičnik Vodopivec (2006) nadaljuje z izpostavitvijo čustvenih ciljev kot temeljnih; 

delovanje za njihovo realizacijo pomenijo konkreten stik otroka z naravo,  z namenom 
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občutenja njene lepote in s tem ţelje po njeni ohranitvi. Na spoznavni ravni, avtorica 

izpostavlja potrebo po preseganju kopičenja faktografskih podatkov in posledično 

osredinjenje na razvoj divergentnega in kritičnega mišljenja; otrok spodbujen k ustvarjalnosti 

in presojanju, z izkušnjami samostojnega iskanja informacij, bo opolnomočen tudi za 

doseganje akcijskih ciljev. Ţe tako med seboj povezane cilje pa povezujejo vrednostni cilji, 

pri katerih si mora vzgojitelj prizadevati, da z lastnim zgledom in izkušnjami, ki jih nudi 

otrokom, razvija zmernost, spoštljivost, odgovornost, solidarnost … do narave in soljudi.  

Pomen vloge vzgojitelja Kroflič (2000, v Torkar, 2009) utemeljuje z odgovornostjo izvajanja 

dejavnosti, v katerih usmerja pogovor, znotraj katerega je moč relativizirati argumente in 

spodbujati kritično mišljenje. V nadaljevanju konkretneje izpostavi moč zgleda, vzgojitelja 

kot osebnosti, katere vedenje je zaradi pedagoškega erosa in moči osebnosti, prevzeto, 

posnemano. F. Mravlje (2000) zgled vzgojitelja povezuje z moţnostmi uspeha izvajanja 

naravovarstveno in okoljevarstveno usmerjenih vsebin, projektov;  le vzgojitelj, ki sam visoko 

vrednoti naravo, lahko to navdušenje, spoštovanje … prenese na otroke in posledično torej 

doseţe vrednostne cilje. S te perspektive so zaţelene vrednote vzgojitelja apolonske vrednote, 

zaradi njihovega pozitivnega vpliva na izoblikovan odnos do narave (Musek, 2000, v Torkar, 

2009).  

 

Da lahko vse omenjeno upoštevamo, dosegamo in s tem razvijamo interdisciplinarni, 

kreativni, spoštljivi, etični in sintezni um (Gardner, 2007, v Torkar, 2014) moramo vedeti, kaj 

trajnostni razvoj pomeni, nato pa načrtovati dejavnosti, ki bodo prispevale k oblikovanju 

ekološke pismenosti otrok. Le z zavedanjem odvisnosti od narave bodo učeči lahko stremeli k 

iskanju rešitev, ki bodo usklajene z naravo oziroma znotraj ekoloških zmoţnosti Zemlje 

(Torkar, 2014) – le na/za okolje občutljivi posamezniki bodo videli, razumeli vplive človeka, 

razpoznali motive v ozadju takšnega vedenja ter presojali o ne/ustreznih dejanjih ljudi (Anko, 

2001, v Torkar, 2014). Četudi pozitivna stališča in vrednote niso dovolj za razrešitev stanja, 

saj velikokrat sicer pozitivno naravnanemu stališču sledi temu nasprotno ravnanje (Kollmuss 

in Agyeman, 2002, v Torkar, 2009), je vseeno s spremembo smiselno začeti na čustvenem 

področju, ker le-to močno usmerja naš um in akcije (Mravlje, 2000). 

 

2.2. SODOBNA UMETNOST 
Polje sodobne umetnosti je široko, zato njena časovna opredelitev oziroma opredelitev 

njenega začetka v stroki povzroča določena nestrinjanja, najpogosteje pa je moč zaslediti 

trditev o začetku v osemdesetih letih 20. stoletja. Kot začetek se omenjajo tudi šestdeseta leta, 
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zaradi pojava novih pristopov (predvsem pojav instalacij), ki so bili posledica novega 

pojmovanja umetnosti same. Druga mnenja za začetno obdobje označujejo čas sedemdesetih 

let – čas generacij, ki so izraţale posledice postindustralizacije in niso iskale lastne identitete. 

Uveljavi se izraz postmodernizem, ki je podal odgovor na občutenje takratnih totalitarnih 

sistemov (Danto, 1997, v Kozjek Varl, 2016). Za to obdobje se kot ključno točko izpostavlja 

tudi pojav novega pristopa, ki vključuje sodelovanje z občinstvom. Kot omenjeno, pa se kot 

začetek novega obdobja največkrat navede obdobje osemdesetih let; temelj je postavljen z 

uveljavitvijo konceptualizma in razvojem bienalov (Millet, 2004, v Kozjek Varl, 2016). 

 

Dela tega obdobja s teţko določljivim začetkom označuje predvsem tematika vsakdanjega 

ţivljenja – odgovarjanje na aktualna socialna, politična vprašanja (npr. trajnostni razvoj, 

globalizacija …) (Tratnik, 2008b, v Kozjek Varl, 2016). S tem si prizadeva obnoviti vez med 

umetnostjo ter občinstvom, ki jo je razmajalo obdobje modernizma (Millet, 2004, v Kozjek 

Varl, 2016). Publiko sooča z globino in nepričakovanimi nasprotji ter se pri tem ne omejuje 

na uveljavljene pristope, motive … Ravno s svojo neposrednostjo, šokantnostjo poleg neštetih 

odprtih vprašanj, pušča neodgovorjeno tudi tisto ključno – kaj je v sodobni umetnosti 

sodobnega (Stallabrass, 2007). Sodobna umetnost je torej interaktivna in pluralistična, s  tem 

pa tvori temelj kritičnemu mišljenju (Tratnik, 2008b, v Kozjek Varl, 2016). 

Stallabrass (2007, str. 9.) značaj sodobne umetnosti jedrnato in učinkovito izrazi z naslednjimi 

besedami: '' Sodobna umetnost po vsem sodeč sodi v območje svobode, ločeno od 

vsakdanjega ţivljenja, njegovih pravil in navad. V tem območju poleg tihega motrenja in 

razumskega poigravanja sveti nenavadna mešanica razvratnih novosti, barbarskega kršenja 

morale in različnih prestopkov proti uveljavljenim sistemom razmišljanja.''  

 

Pogoste veje sodobne umetnosti 

Konceptualna umetnost 

Koncept latinsko conceptus iz concipere, izhaja iz pojma ideja, kar označuje celotno vejo 

konceptualne umetnosti -  ne glede na uporabljena sredstva za izdelavo dela, delo samo 

predstavlja idejo (Duh in Zupančič, 2009). Spada med avantgarde s konca šestdesetih let 20. 

stoletja, tiste ki so nenehno širile meje tradicionalnega in pri tem naslavljale vprašanja o 

smislu in namenu umetniškega dela (Skupine, gibanja, teţnje v sodobni umetnosti od leta 

1945, 2003). Brejc (2000, v Duh in Zupančič, 2009) kot intenco te veje umetnosti imenuje 

socialni realizem ter konceptualizem kot metodo. S tem umetnost pridobi na svoji širini, saj se 

osvobodi določene oblike (npr. slika, kip) in kraja (npr. galerija), ki naj bi jo definiral. 
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Gledalca sili k razmisleku o ekstencialnih vprašanjih, k razvrednotenju in ponovnemu 

postavljanju vrednot ter stališč in to ne zgolj o umetnosti sami. 

 

Krajinska umetnost 

Krajinska umetnost (ang. land art) je nastala kot posledica upora trţni ekonomiji, kar je tudi 

vzrok za oddaljitev od primarnih razstavnih prostorov ter premik v naravo. Razloge za 

nastanek povezujejo tudi z ekološko zavednostjo ter ţeljo po vrnitvi k mistiki, čudeţnosti 

narave (Skupine, gibanja, teţnje v sodobni umetnosti od leta 1945, 2003). Ravno poseg v 

naravo je nujen za njen nastanek, z enakim razlogom pa navadno dela niso obstojna, saj so 

podvrţena delovanju naravnih dejavnikov, npr. veter, erozija … in kot taka niso ''trţno blago''. 

Zaradi minljivosti in velikosti projektov umetniki svoje delo razstavljajo s pomočjo različnih 

načinov dokumentacije (fotografija, video posnetek) (Duh in Zupančič, 2009). 

 

Performans 

Performans včasih znan tudi pod imenom hepening (Zupančič, 2006) je moč razloţiti, 

označiti s prevodom angleške besede – izvedba; je en najbolj neomejenih pristopov, je ţiva 

umetnost, ki oblikuje svojo definicijo skozi proces in način. Dela so ne trajne (Skupine, 

gibanja, teţnje v sodobni umetnosti od leta 1945, 2003), v naprej premišljene ali spontane, s 

pripravljenimi rekviziti, javne izvedbe. Izvedbe lahko trajajo od nekaj minut do več ur, lahko 

se zgodijo le enkrat ali pa se ponavljajo, lahko so izvedene v kulturni ustanovi ali na ulici, 

lahko ga sestavljajo serije intimnih dejanj ali velik vizualni teater … Pred vsebino in 

produktom se v performansih postavita forma in proces, v katerem se raziskuje predvsem 

različne izrazne moţnosti telesa. Umetnik ni pri vseh performansih v neposrednem stiku z 

gledalci, saj ne gre vedno za lasten nastop, ampak lahko izvedbo izpelje tudi z razstavo 

različnih predmetov, podatkov. Z urejenimi podatki, dokazi o dogodkih … avtorji izraţajo 

svojo politično orientacijo, druţbeno kritiko …, gledalce pa seznanijo z drugače formirano 

umetnostjo – umetnostjo, ki ne izhaja le iz estetike (Zupančič, 2006).  

 

Instalacije 

Instalacije osnovno izvirajo iz principov arhitekture, kiparstva in performansa, a sprejemajo 

tudi vplive drugih vej sodobne umetnosti. Z več predmeti, elementi in interakcijo med njimi 

oziroma njihovimi pomeni, ki jih avtorji zdruţujejo v skupne kontekste, so instalacije 

pomembno spremenile odnos med gledalcem in umetnino. Njihova postavitev ni omejena na 

zaprte prostore galerij, muzejev, ampak kliče po različnih (javnih) lokacijah in kontekstih 
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(Duh in Zupančič, 2009). Navadno ostaja na istem mestu, saj je tudi njen namen biti v 

prostoru, v katerem je bila oblikovana. S svojo nepremičnostjo ter minljivostjo se upira 

prodaji ali širše gledano potrošništvu (Stallabrass, 2007). Z neposrednim nagovarjanjem 

presega statični pogled gledalca in od njega izzove individualno interpretacijo. Danes velja za 

najbolj razširjen pristop, ki ohranja prvotno idejo, ki ni estetski izraz temveč izraz frustracij, 

strahu, upa … (Duh in Zupančič, 2009).  

 

2.2.1. Sodobna umetnost v vrtcu 

V vrtcu ni formalnih prepovedi ali omejitve glede tipa umetnosti, ki ga otrokom lahko 

predstavljamo. Predstavimo jim lahko svet figurativnega in abstraktnega, klasičnega in 

sodobnega, nacionalnega in tujega … Da ponudba uravnoteţeno zajema vse našteto, je 

pravzaprav nujnost (Barbe-Gall, 2005). Pomemben vodnik pri izbiri je strokovno priznana 

kakovost likovnih del. S klasično umetnostjo (z renesančnimi portreti, impresionističnimi 

krajinami, tudi abstrakcijo) otroke seznanjamo z deli, ki so preverjeno kakovostna, saj so 

odobrena s strani zgodovinsko-umetnostne stroke. Prav je, da jih poznajo in da v stiku z njimi 

negujejo in oblikujejo svoj estetki čut. Nasprotno je sodobna umetnost veliko bolj nasičena in 

nepreverjena, vseeno pa ima nekaj nenadomestljivega – nastaja sedaj, v istem času, ki ga 

ţivijo otroci. Dela vsebujejo probleme prostora, v katerem nastajajo, torej tudi prostora, v 

katerem deluje otrok (Duh in Zupančič, 2009). Kljub temu, da je sodobna umetnost danes 

prevladujoč način izraţanja, je vseeno s strani javnosti večkrat prezrta, celo ničvredna in 

ravno v tem se skriva še drugi razlog za nujnost vključevanja sodobnih del v pedagoško delo; 

le otroci, ki bodo ţe zelo zgodaj prišli v stik s tovrstno umetnostjo, bodo zmoţni sprejeti, 

razumeti sodobne načine izraţanja (Barbe-Gall, 2005). 

 

2.2.2. Pristop vzgojitelja pri vpeljavi sodobne umetnosti 

Ustrezno postopanje vzgojitelja na področju umetnosti je izrednega pomena, saj vpliva na 

kakovost, klimo izvedbe in s tem odnos otrok do umetnosti.  

Pomembno je zavedanje razseţnosti področja umetnosti in s tem raznolikosti moţnih 

pristopov, med katerimi je na področju ustvarjanja moč prepoznati vsaj tri, in sicer Eflandov 

ekspresionistični (1990), Siegesmundov rekonstruktivistični (1998) in Hickmanov 

znanstveno-racionalistični (2000) pristop. Prvi pristop se povezuje s poudarkom 

samoizraţanja, ustvarjalnosti …, drugi pristop je larpurlatizmu nasproten – umetnost je orodje 

druţbenih sprememb – tretji pristop pa se osredinja na informacije, specifična znanja in 

metode tega področja. Zmotno bi bilo izbrati enega od pristopov; potrebno je zavedanje širine 
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področja in si prizadevati za pestrost izkušenj, saj dejavnosti temelječe samo na tehničnih 

spretnostih, faktografskem znanju ali le samoizraţanju, niso več ustrezne razmeram sodobne 

druţbe (Eça, 2002). 

 

Da bodo pestre izkušnje tudi dosegle svoj namen, morajo biti organizirane v stimulativnem 

okolju. Klima preţeta z dogmatizmom, nestrpnostjo do drugačnosti, večsmiselnosti … bo 

povzročila prikrivanje ustvarjalnih zamisli iz strahu (Tegelj, 2008).  

Z vidika različnih pristopov in pojava toge avtoritete, bi lahko kot bolj problematične 

izpostavili dejavnosti interpretacije; te so pomembne za razvoj dojemanja bistva umetniškega 

dela (Eça, 2002). Pri izvedbi je ključno zavedanje, da je vzgojitelj lahko tisti, ki posreduje 

določene objektivne informacije o umetniku in delu, kar pa se tiče interpretacije dela, je 

njegova le ena izmed mnogih. Potrebno je zavedanje, da  nepravilne razlage stvaritve ni ter da 

k lastnemu razumevanju otroke tudi nujno spodbujamo. Vseeno je določena razlaga nujna, saj 

gre v sodobni umetnosti za dela, ki temeljijo na konceptih, njihovo razumevanje pa je lahko 

pogojeno s poznavanjem okoliščin, v katerih je delo nastalo, ţivljenja umetnika, širšega 

druţbenega konteksta. Kadar dela ne pojasnimo, se o njem ne pogovarjamo poglobljeno, so 

otroci nemotivirani za nadaljnje ustvarjanje, saj ne razumejo prvotne ideje, nastali izdelki pa 

so zato navadno le neizvirni posnetki originalne forme (Zupančič, 2006).  

 

Vzgojitelji se vpeljavi sodobne umetnosti mnogokrat izogibajo zaradi lastnega nepoznavanja 

ali neprijetnih komentarjev, vprašanj, na katera teţko odgovorijo. Nekaj takšnih vprašaj, ki jih 

je mogoče pričakovati v procesu seznanjanja s sodobno umetnostjo zapisuje Barbe-Gall 

(2005) ter dodaja nasvete za ustrezno reagiranje.  

- Kaj pomeni abstraktno? Slika je abstraktna, kadar ne prikazuje realnosti oziroma 

oblik, ki bi jih  lahko določili kot, npr. realne/domišljijske osebe, ţivali, predmeti … 

Navadno gre za kombinacijo različnih barv ter oblik v različnih kompozicijah; veliko 

del pa tudi zdruţuje elemente abstraktnega z elementi figurativnega.  

- To ni končano – Samo avtor je tisti, ki določa, kdaj je njegovo delo končano; zato raje 

kot obsojamo na nedokončanost, poskusimo razumeti, zakaj je umetnik na tej točki z 

delom zaključil.  

- Nima smisla – Če sami ne vidimo smisla, še ne pomeni, da ta ne obstaja. V situacijah, 

ko si nikakor ne znamo interpretirati dela, si je vredno poiskati določene informacije, 

ki nam bodo pri tem pomagale. 
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- To lahko naredi vsak – Preprost odgovor, ki sledi taki trditvi, je enostavno, da ni res, 

saj zato tudi vsi tega ne počno. Res je, da bi tehnično izvedbo, npr. monokroma lahko 

brez večjih teţav ustvaril skoraj kdorkoli, a se vseeno tega ne loti veliko umetnikov, 

saj je potrebna določena zrelost, da se je pripravljen izpostaviti mnoţici z delom, na 

katerega je zgoraj napisana trditev najbolj pogosta. Zato imitacija takšnega dela, ni niti 

podobno razumevanju le tega.  

 

2.2.2.1. Likovno-vzgojna načela 

Sodobna umetnost vsebuje spremenjeno filozofijo – preoblikovanje, oblikovanje vrednot s 

piedestala izpodrinja pomen reprodukcije ţe znanega. Swift in Steers (1999, v Eça, 2002) na 

podlagi spremembe cilja likovne vzgoje, ki je presegel oblikovanje predstav o svetu in 

razumevanje le-teh, do ciljev s teţnjo po druţbeni rekonstrukciji, opredeljujeta tri temeljna 

načela: pluralnost, neodvisnost razmišljanja, drugačnost. Omenjena načela imamo moţnost 

udejanjiti v praktičnem delu, v katerem so odprte moţnosti za inteligentno, eksperimentalno, 

čutno, ustvarjalno uporabo različnih materialov in tehnik. 

Za kvaliteto in ustreznost načrtovanja tako praktičnega dela kot splošneje celotne izkušnje 

področja umetnosti si lahko pomagamo s specifičnimi likovno-vzgojnimi načeli; ta narekujejo 

izbiro ustreznih del, avtorjev, usmerjajo potek likovno (po)ustvarjalnega dela. Kot dve 

najpomembnejši načeli Duh in Zupančič (2009) izpostavljata načelo kakovosti in 

ustvarjalnosti. Načelo kakovosti ne opravičuje seznanjanja otrok z estetsko spornimi deli, 

kadar za kičem, prisiljenimi kontrasti, bleščanjem – vizualno nasičenostjo, ni nobene vsebine. 

Koren (2002) opozarja, da tovrstna dela z vizualno nasičenostjo, zaradi močnih draţljajev 

otroci najprej opazijo, saj je njihov občutek za ločevanje cenenega od kvalitetnega v razvoju; 

razvoj občutljivosti in s tem zmoţnost zavračanja nekakovostnih del, pa se izoblikuje le ob 

stiku z izbranimi kvalitetnimi deli.  

Načelo ustvarjalnosti je logični in nujni del vsake likovne dejavnosti, zato je nobeno navodilo, 

material, postopek ne smejo ovirati. Da proces ustvarjanja ostane ustvarjalen, kar pomeni, da 

je delo originalno, otroku lastno, se izogibamo ostremu določanju motivov, pol izdelkom, 

prerisovanju, pretirani pomoči … (Berce, Hočevar, Prestor, 1980, v Vrlič, 2001). Našteti 

dejavniki socializacije vodijo k izgubljanju zaupanja v lastno kreativno moč (Tegelj, 2008). 

Mnogokrat pozabimo na visoka pričakovanja, ki prav tako lahko močno osiromašijo razvoj 

ustvarjalnosti. Catmull (2014, v Tomšič Čerkez in Podobnik, 2015) svari, da zaradi 

nenehnega pritiska visokih pričakovanj, otrok začne s ponavljanjem ţe preizkušenih poti 

reševanja likovnih problemov, in sicer takšnih pri katerih je bil predhodno večkrat pohvaljen. 
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Tegelj (2008) opisano imenuje fiksacija metode in tudi sama svari, da neustrezno postopanje 

(pretirano usmerjanje, sankcioniranje …) vodi do nefleksibilnih posameznikov, odvisnih od 

mnenja večine, opuščanja divergentnega mišljenja na račun analitičnega, potlačitve 

nenavadnih idej iz strahu zavrnitve … 

Omenjenima načeloma sledijo načela, ki so sorodna tistim, ki jih najdemo tudi v Kurikulumu 

za vrtce (1999): načelo aktivnosti, zanimanja, individualizacije, nazornosti ter ţivljenjske in 

psihične bliţine. Načelo aktivnosti izpostavlja moţnost optimalnega razvoja, kadar je otrok 

aktivno udeleţen v procesu ustvarjanja, pri čemer aktivnost ne sme biti zreducirana le na 

praktični oziroma izvedbeni del, temveč je prisotna v vseh fazah likovno-vzgojnega dela. 

Upoštevanje zanimanja se dotika izbora tehnik, motivov, ki otroke zanimajo, pri tem pa ne 

smemo pozabiti, da je njihovo zanimanje potrebno širiti in jim občasno ponuditi tudi, kaj 

popolnoma neznanega. Z upoštevanje kognitivnih, osebnostnih značilnosti posameznika, 

uresničujemo načelo individualizacije, ki je za likovno področje še posebej pomembno, saj je 

bistvo umetnosti izraz individualnega, originalnega, sebi lastnega. Načelo nazornosti ter 

načelo ţivljenjske in psihične bliţine, se tesno povezujeta in nas usmerjata, da pri izbiri 

motivov, likovnih oz. umetniških del … izhajamo iz otrokovega neposrednega okolja, vsebin, 

do katerih lahko vzpostavijo čustveni odnos. Postopnost in sistematičnost pa v delo vnašamo s 

prilagajanjem procesa splošnim zakonitostim otrokovega razvoja in tako prehajamo od 

laţjega k teţjemu, bliţnjega k daljnemu …, postopoma  nadgrajujemo zahtevnost izzivov 

(Duh in Zupančič, 2009).  

 

2.2.2.2. Pristopi izbire avtorjev umetniških del 

Pri izbiri del in avtorjev se sicer ne srečujemo z večjimi omejitvami, vseeno pa je vredno 

upoštevati, da sodobni umetniki za izraz svoje misli uporabljajo najrazličnejše izraze, včasih 

tudi takšne, ki niso ustrezni za predstavitev otrokom. Duh in Zupančič (2009) zato odsvetujeta 

izbiro del s provokativnimi idejami ter del, katerih izraz izhaja iz nasilja, spolnosti … V 

takšnih delih so v ozadju navadno izredno kompleksne ideje, ki jih predšolski otroci niso 

sposobni razumeti, niti se jim pribliţati, saj so osredinjeni zgolj na vizualno plat dela. S 

takšno ne ustrezno izbiro del, bi otroka prestrašili in za vedno oddaljili od sodobne umetnosti.  

Tudi pri izbiri avtorjev veljata dve načeli. Po prvem lahko otrokom predstavimo več avtorjev 

in več njihovih del, po drugem pa enega in eno njegovo delo. S prvim sicer zagotavljamo širši 

pogled, a je za delo v vrtcu ustreznejši drugi pristop. Po izbranem pristopu, moramo po nekaj 

kriterijih presoditi še avtorjevo ustreznost; potrjen mora biti s strani umetnostne stroke, kar 

potrjuje njegovo kakovost. Priporočljivo je, da ima avtor zanj značilen način ustvarjanja, ki 
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prikazuje njemu lasten pristop. Delo, ki ga izberemo znotraj opusa umetnika, naj bo nazorno 

ter vsebinsko ustrezno, kar kot ţe omenjeno, pomeni izogibanje del, ki bi za razumevanje 

zahtevala določeno sociološko, filozofsko … podlago. Navsezadnje moramo pri izbiri 

upoštevati še prostorske omejitve in material, ki ga imamo na voljo, kar pomeni, da delo 

presodimo tudi z vidika praktično-izvedbene primernosti vezane na (po)ustvarjalne dejavnosti 

(Zupančič, 2006).   

 

2.3. MEDPODROČNO POVEZOVANJE  

Kurikulum za vrtce (1999) nas z načelom horizontalne povezanosti usmerja k povezovanju 

področij z metodami in načini dela, ki upoštevajo razvojne značilnosti predšolskega obdobja, 

z namenom optimizacije procesa razvoja. Področja razvoja otroka so soodvisna, njegovo 

dojemanje sveta pa celostno; temu ustrezno morajo biti načrtovane tudi dejavnosti 

načrtovanega dela kurikula.  

Kot primeren je opredeljen holistični didaktični pristop medpodročnega povezovanja, 

katerega ključni cilj je višja kakovost doseganja ciljev pri vpletenih področjih (Pavlič 

Škerjanec, 2010). Med prednosti interdisciplinarnega pristopa, ki omogoča uresničitev 

visokopoteznega cilja, prištevamo širjenje perspektive – problematika, tema se obravnava z 

vidika več disciplin – višjo korelacijo z vsakdanjim ţivljenjem, saj se izognemo umetnemu 

ločevanju vsebin ter poudarimo kompleksnost, prepletenost procesov. Slednje podpira razvoj 

kompleksnosti mišljenja, povečuje se povezanost znanja, njegova trajnost in uporabnost 

(prenos znanja, spretnosti reševanja problemov iz enega na drugo področje) (Sicherl Kafol, 

2015).  

 

Odvisno od točke vzpostavljenega transferja med dvema ali več področji je, ali govorimo o 

vsebinskem, ali o razvojno procesnem vidiku medpodročnih povezav, ki se med seboj 

kvalitativno razlikujeta (Sicherl Kafol, 2015). Omenjeno se močno povezuje z modeli 

načrtovanja, ki jih ločujemo glede na njihovo izhodiščno definiranje vzgoje in izobraţevanja 

oziroma specifičneje opredelitev vloge otroka ter pojmovanje koncepta učenja in poučevanja. 

Poznamo učno-ciljni, učno-snovni in procesno-razvojni model načrtovanja. Izhodišče prvih 

dveh je izrazito behavioristično – načrtovani cilji so opredeljeni kot pričakovane spremembe v 

delovanju otrok, ki jih ţelimo doseči preko izvajanja dejavnosti. Učni proces poteka 

enosmerno, v smeri od nad- k podrejenemu; otrok je v tem primeru pasiven prejemnik v 

naprej izoblikovanega znanja (Kroflič, 1997); zapostavljena je kritična refleksija, vrednotenje 

in aktivno preizkušanje (Sicherl Kafol, 2015). Tvorjenje povezav je v tem primeru 
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osredinjeno na skupno temo, predmet, idejo … Vzgojitelj se torej sprašuje kaj, namesto zakaj 

in kako. Kljub negativnemu prizvoku, je tudi takšno povezovanje smiselno, kadar se izvaja z 

namenom obravnave določene vsebine v kontekstu, kar ima lahko določen motivacijski naboj 

(Palmer in Petit, 1993, v Sicherl Kafol, 2015). Procesni vidik medpodročnega povezovanja 

presega prej opisanega, s povezovanjem na nivoju procesov in ciljev; transfer se vzpostavi na 

podlagi učnih postopkov, pojmov, stališč, spretnosti … (Sicherl Kafol, 2015). Pristop je 

skladen s sodobnim pogledom na otroka – aktivna vloga, sooblikovanje učnega procesa – in 

pojmovanjem vloge vzgojitelja, sicer še vedno dominantnega, a ne kot apostolska avtoriteta, 

temveč kot odzivna osebnost na potrebe predšolskih otrok (Kroflič, 1997). Takšno 

načrtovanje je pričakovano v primeru, ko je kot temeljno izhodišče postavljena 

konstruktivistična teorija otrokovega razvoja; ključna prednost je upoštevanje razvojnih 

posebnosti, kar botruje temu, da je delovanje usmerjeno v razvoj kognitivnih, afektivnih in 

konativnih osebnostnih lastnosti, sposobnosti in ne v usvajanje natančno v naprej predpisanih 

znanj, navad in spretnosti (Kroflič, 2002).  

Za kakovostno načrtovanje in izvedbo medpodročnega povezovanja je potrebno dobro 

poznavanja posameznih področij, njihovih ciljev, vsebin, postopkov (Hodnik Čadeţ in 

Filipčič, 2005). Povezave se tvorijo zgolj v primerih, ko so le-te smiselne in utemeljene – 

umetne povezave, neustrezna strokovna usposobljenost, zanemarjanje značilnosti enega 

področja na račun drugega, usmerjenost zgolj na povezavo tem, motivov … je nesmiselno in 

nestrokovno (Sicherl Kafol, 2015). Tudi T. Hodnik Čadeţ in T. Filipčič (2005) sta kritični do 

povezav, katerih edini namen je motivacija, zato spodbujata k premišljenemu iskanju povezav 

na podlagi utemeljenega dopolnjevanja ciljev, vsebin. 

2.4. ODNOS MED SODOBNO UMETNOSTJO TER VZGOJO ZA 

VARSTVO NARAVE 

Dve sicer ločeni področji – področje likovnega ustvarjanja in naravovarstva – zdruţuje 

prisotnost odnosa do prostora. Z likovnimi dejavnostmi delujemo v simboličnem, vzporednem 

okolju, kar pomeni komunikacijo med naravnim ter likovnim oziroma kulturnim prostorom. 

Nasprotno pa se delovanje naravovarstva nanaša na realni prostor. Komuniciranje v obeh 

prostorih pomeni medsebojno podporo in tu je razlog o pomenu povezovanja enega z drugim, 

pri čemer obe področji bogatita (Flajšman, 2009).  

Pri oblikovanju in recepciji zdajšnjega ţivljenjskega prostora sodeluje sodobna umetnost, ki si 

prizadeva narediti vidno, tisto kar je vsesplošno prisotno, a zaradi konformizma tudi 

spregledano. Prizadeva si prikazati nujo odločanja na več ravneh, kar pomeni kritiko 
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kapitalske druţbe, ki se odloča na podlagi ekonomskih meril, zanemarja pa npr. humanistične 

in ekološke kriterije. Na podlagi tega problematizira odnos človeka do narave in z 

vključevanjem mnogih naravovarstvenih, okoljevarstvenih razmišljanj (od prometa, hrupa, 

arhitekture, odpadkov, onesnaţenja zraka, vode, do genske manipulacije) skuša osvetliti 

potrebo po celostnem ohranjanju narave in ne le nekaterih segmentov (Duh, Hercog in 

Zupančič, 2016).   

Problematiko umetniki sporočajo s humorjem, šokom ali z izobraţevalno dokumentacijo 

(Stankiewicz, 1997, v Duh, Hercog in Zupančič, 2016), načini za stvaritev dela pa so lahko 

različni – ali gre za uporabo odpadnih materialov za oblikovanje konstrukcij, slikanje, 

fotografiranje, snemanje situacij, ki prikazujejo realno stanje, posege v naravo z naravnimi 

materiali …  Prednost sporočanja skozi umetnost je umetniški jezik, ki ni vsebinsko okleščen 

in s tem presega stopnjo informiranja – ne opušča čustvenega naboja, dvoumnosti (Malovrh, 

2006). S heterogenostjo likovnega jezika je moč doseči višjo dimenzijo obravnavanega; 

kakovostno delo si je vedno moč interpretirati na več načinov, saj tudi ideja ni zgolj 

enoplastna (Duh, Hercog in Zupančič, 2016). 

 

Zaradi prisotnosti okoljske tematike v sodobni umetnosti, je prišlo celo do razcveta nove veje 

umetnosti, in sicer ekološke umetnosti ali ang. eco arta. Ta se od sodobne umetnosti z 

naravovarstvenim ali okoljevarstvenim sporočilom razlikuje po tem, da poleg vsebine z 

ekološko etiko, le to upošteva tudi pri materialih in obliki. V literaturi je moč zaslediti tudi 

izraza waste art ali waste to art, kar pomeni ustvarjanje izključno iz odpadnih materialov 

(Duh, Hercog in Zupančič, 2016).  

 

Prvi ključni razlog za povezovanje področij umetnosti in narave v vrtcu, je načelo oblikovanja 

vrednot, ki se oblikujejo v procesu soodvisnosti kognitivne, emocionalne in vedenjske 

komponente. Znanosti kot so biologija, ekologija, naravoslovje … lahko navajajo številne 

statistične podatke o, npr. onesnaţenju ter razlagajo mnoţico informacij o, npr. ţivalih, a 

učinek ne bo enak, kot če to poveţemo z umetnostjo, saj ta poleg racionalnih vključuje tudi 

doţivljajske elemente. Preko igre v problemsko zasnovanih likovnih dejavnostih z 

naravovarstvenim sporočilom otrok aktivno pretvarja podatke v likovno doţivetje in pri tem 

občuti zadovoljstvo (Flajšman, 2009). Objektivni predmet, informacija – motiv – po procesu 

ustvarjanja ni več odtujeno dejstvo, saj se z uporabo likovnega jezika reprezentaciji stvarnega 

spontano pridruţi njena interpretacija – spontana avtorefleksija (Muhovič, 2002, v Malovrh, 

2006). 
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Zgolj doţiveta, ozaveščena informacija pa lahko postane vrednota, kar je glavni cilj 

naravovarstvene vzgoje (Flajšman, 2009).  

Kot drug pomemben razlog za povezovanja področij Flajšman (2009) izpostavlja vzgojo z 

aktivno participacijo in aktivnim delovanjem v okolju. Aktivno likovno ustvarjanje je nujna 

praksa, ki je nasprotna pasivnemu spremljanju medijev, ki s poplavo vizualnega ustvarjajo 

brezbriţnost (Flajšman, 2009). Likovna dejavnost nudi moţnost igre s prostorom in 

pretvarjanja védenja v vedênje. Slednje je ključnega pomena za dvigovanje moţnosti, da do 

narave pozitivno naravnanim stališčem, sledijo tudi temu skladne akcije (Frelih, 2011). 

  

2.4.1. Metode dela za povezavo sodobne umetnosti in naravovarstva 

V pedagoškem procesu uporabljamo ustaljene metode, ki jih Lepičnik Vodopivec (2013) 

navaja kot metode uresničevanja trajnostne vzgoje in Zupančič (2006) kot splošne metode v 

okviru likovnih dejavnosti; to so: metoda pripovedovanja, razlage, pogovora, 

demonstracije/kazanja, opazovanja, igre, spodbujanja, praktičnega dela. 

Pod metode specifične področju likovnega ustvarjanja Duh (2004) navaja: metodo 

kompleksnosti in prepletanja, metodo transponiranja in alternativ, metodo osveščanja lastne 

senzibilnosti, metodo estetskega kultiviranja in metodo širjenja in elaboriranja likovne 

senzibilnosti. Predvsem v osnovnošolskem prostoru se na likovnem področju, poleg 

omenjenih splošnih metod, pojavljata metodi likovno-pedagoškega koncepta ter estetskega 

transferja. Omenjeni metodi sta v določeni meri prenosljivi v vrtčevski prostor, zaradi 

celostnosti pa ustrezni za oblikovanje in preoblikovanje vrednot skozi likovno udejstvovanje 

(Duh, 2004). 

 

Metoda likovnopedagoškega koncepta 

Metoda likovnopedagoškega koncepta je metoda, ki je bila razvita ravno z namenom 

obravnave sodobne umetnosti v pedagoškem procesu. Četudi sprejema klasične tehnike, npr. 

risanje, je njen glavni namen otroke seznaniti ter jim pribliţati, pomagati razumeti in izkusiti 

sodobne, hibridne načine izraţanja  - performans, instalacija … (Zupančič, 2006). Metoda 

naravovarstvene, okoljevarstvene vsebine vpleta posredno, in sicer z obravnavo izbranih 

sodobnih likovnih praks.  

 

Metoda estetskega transferja  

Metoda estetskega transferja, ţe kot samo ime pove, zajema didaktične postopke, ki so 

usmerjeni v ustvarjanje optimalnih pogojev za razvoj estetskega občutka ter delovanja. S to 
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metodo ne posredujemo le informativnih podatkov, ampak tudi estetske elemente. 

Pomembnost estetskega transferja je v njegovem vplivu na oblikovanje stališč posameznika, 

saj uspešna interpretacija vodi k pozitivni izkušnji in obratno neuspešna interpretacija k 

negativni izkušnji. Da bo interpretacija vodila do pozitivnih izkušenj, mora biti ustrezno 

vodena, kar pomeni na način, ki bo izzval interakcijo med otrokom in delom, pri čemer se 

bodo draţljaji lahko neposredno povezali s spomini, asociacijami, čustvi (Duh in Zupančič, 

2011, v Duh, Hercog in Zupančič, 2016; Barbe-Gall, 2005). Tehnika opazovanja pri otrocih 

še ni razvita, zato je priporočljivo slediti trem korakom: 

 

1. Percepcija 

Medtem ko Pangany (1993, v Duh, 2004) izpostavlja ločeni stopnji zaznavanja in čustvenega 

sproščanja ju Duh, Herzog in Zupančič (2016) zdruţujejo v stopnjo imenovano percepcija in 

tako pokaţejo na nerazdruţljivost zaznavnega in čustvenega odziva. Na stopnji percepcije si 

prizadevamo za čim bolj jasno zaznavo umetniškega dela – videti, razumeti, uţivati delo 

(Duh, 2004). Pri tem izhajamo iz afektivnoti, saj ni pomembno le, kaj otrok vidi, temveč tudi, 

s čim to poveţe. Kakšne bodo povezave, je odvisno od mnogoterih dejavnikov, npr. 

spominov, zaznav, kulturnih dejavnikov … (Bering, 2001, v Duh, Hercog in Zupančič, 2016). 

Poteka torej proces pretvarjanja vizualnega draţljaja v vizualno mišljenje (Duh, Herzog in 

Zupančič, 2006). 

 

2. Recepcija 

Recepcija je faza, na kateri z verbalnim izrazom ozavestimo in ponotranjimo prej prejete, 

pretvorjene vizualne draţljaje. Afektivni komponenti se pridruţi kognitivna (Duh, Hercog in 

Zupančič, 2016) – prej osebno zaznavo umetniškega dela poveţemo z lastnimi izkušnjami, 

spomini … ter jo na podlagi obojega interpretiramo. Gre torej za individualen, subjektivno 

obarvan, dinamičen proces (Seumel, 2011, v Duh, Hercog in Zupančič, 2016). 

 

3. Reakcija 

Reakcija pomeni psihomotorično komponento metode, ki sicer pomeni individualni 

produktivni odziv, a ima določene omejitve, ki se navezujejo predvsem na izbiro likovnega 

področja ter tehnike. Na produktivni odziv vpliva tudi starost otrok in s tem povezano znanje, 

raven razvitih zmoţnosti.  

Ker metoda vključuje perceptivne kot tudi produktivne cilje, je odlična za oblikovanje 

naravovarstvenih stališč. Dela s tovrstno vsebino so neposredno vpeta v proces, kot osnovno 
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izhodišče pedagoškega procesa. Tako v prvih dveh fazah otroci sporočilo avtorja doţivijo, 

ponotranjijo, nato pa se imajo moţnost na to odzvati (Duh, Hercog in Zupančič, 2016).  

 

3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
Sodobni pristopi učenja in poučevanja zavračajo tradicionalni pogled, ki je poveličeval 

kopičenje faktografskega znanja, ampak stremijo k vzgojno-izobraţevalnim institucijam, ki 

bodo otrokom nudile izkušnje za razvoj kritičnega mišljenja ter pridobivanje znanja, ki ga 

bodo znali smiselno povezovati in tako uporabljati v novih situacijah. Da bi to dosegli, se 

moramo odmakniti od izoliranega podajanja vsebin posameznih področij in začeti uvajati 

interdisciplinarni pristop. Omenjeni vidik povezovanja šestih področjih, ki so zapisana v 

Kurikulumu za vrtce (1999), ni novost, vseeno pa v praksi ostaja na realizaciji niţjega nivoja 

– snovno povezovanje in medpodročna integracija, ki temeljita na povezovanju zaradi 

podobnosti vsebin (Strmčnik, 2001). Doseganje prvotnega namena medpodročnega 

povezovanja - višja kakovost pri doseganju ciljev posameznih področij (Pavlič Škerjanc, 

2010) - je moţno zgolj z upoštevanjem sodobnega razvojno-procesnega pristopa, v katerem 

področja povezujemo zaradi razvoja procesnega znanja in ravnanja. 

Kot eno izmed priloţnost za tovrstno povezovanje vidim med področjema umetnosti in 

narave, natančneje med sodobno umetnostjo in naravovarstvom. Na področju umetnosti se 

trenutno ustaljenim praksam očita, da so bolj kot ustvarjalne umetniške dejavnosti, zgolj 

dejavnosti znotraj katerih razvijajo finomotorične spretnosti in proizvajajo hitro narejene 

izdelke. Dejavnosti, kjer otroci ''ustvarjajo'' po striktnih navodilih, uporabljajo zgolj ponujeni 

material, dokončujejo polizdelke … niso dejavnosti, ki bi spodbujale ustvarjalnost niti ne 

razvijajo pozitivnega odnosa do umetnosti in razumevanja le te (Zimmerman in Zimmerman, 

2000; Tomšič Čerkez in Podobnik, 2015). Dejavnosti, ki jih izvajamo na tem področju morajo 

poleg prikazovanja obstoječega sveta, realnosti in izraţanja svojega jaza, izzvati razmišljanje 

o svetu (MacRae, 2007), pri tem pa je priporočljivo kot izhodišče zajeti različna obdobja, 

avtorje, področja umetnosti… Ključna prednost izhajanja iz sodobne umetnosti, poleg ostalih 

prav tako pomembnih obdobij, je čas njenega nastanka – avtor in otrok si delita čas obstoja, 

pri čemer sta obkroţena z identičnimi problemi (Duh, Zupančič in Hercog, 2016).   

Med globalne probleme, s katerim se soočamo danes, spadajo tudi naravovarstveni problemi, 

ki so se pojavili zaradi neustreznega odnosa ljudi do narave. Odnos in s tem vpliv človeka, se 

je skozi zgodovino spreminjal; trenutno obdobje odvisnosti lahko poimenujemo sodobno 
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visoko energetsko obdobje, ki je nastopilo po drugi svetovni vojni in prineslo eksponentno 

naraščanje svetovnega prebivalstva, izkoriščanja naravnih virov ter naravovarstvene 

probleme. Ko govorimo o naravovarstveni miselnosti in varovanju okolja, govorimo zgolj o 

enem segmentu trajnostnega razvoja, k čemur moramo stremeti ne samo za dobrobit, ampak 

za obstoj zdajšnjih in prihodnjih generacij (Flajšman, 2009). Anko (2011, v Vilar, 2011) kot 

pogoj uspeha trajnosti navaja nujnost vzpostavitve etičnega stebra, torej preoblikovanje 

odnosa ljudi – delovanje, ki ne bo izhajalo zgolj iz strahu za lastno preţivetje.  

Kritično obdobje za oblikovanje vrednot je predšolsko obdobje, zato je ključno, da pedagoški 

delavci prevzamejo del odgovornosti in si prizadevajo za vzgojo usmerjeno v razvoj kritičnih, 

ozaveščenih in do okolja odgovornih posameznikov, ki bodo proaktivno postopali pri 

reševanju naravovarstvenih problemov (Flogaitis in Liarakou, 2008, v Lepičnik Vodopivec, 

2013). 

Kot ena izmed moţnosti za dosego le-tega je ţe omenjeno procesno-razvojno orientirana 

medpodročna povezava likovnega ustvarjanja in naravovarstva. Ključno pri tem je efektivno 

povezovanje kognitivnega ter čustvenega področja, ter aktivnost v ustvarjalnem procesu kot 

izkušnja in spodbuda za aktivno delovanje v okolju oziroma proaktivno naravnanost 

posameznikov (Flajšman, 2009).  

 

3.2. RAZISKOVALNI CILJI  IN VPRAŠANJA 
1. Načrtovati interdisciplinarni projekt s povezavo umetnosti in narave. 

2. Oblikovati in izvesti delno strukturirani intervju z otroki ob izbranih delih sodobne 

likovne umetnosti, ki nagovarjajo naravovarstveno tematiko.  

3. Izvesti likovno dejavnost z naravovarstvenim sporočilom na spodbudo otrok. 

 

Na podlagi raziskovalnih ciljev sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja (RV):  

RV1: Kako se otroci odzivajo na predstavljena sodobna likovna dela, ki naslavljajo 

naravovarstveno problematiko? 

RV2: Katera sporočila umetnika otroci prepoznajo in razumejo? 

RV3: Kako bo umetniško delo spodbudilo otroke k poustvarjalni dejavnosti kot načinu 

zavedanja in naslavljanja naravovarstvenega problema? 

 

3.3. RAZISKOVALNA METODA 
Raziskavo sem izvedla skladno s kvalitativno paradigmo. Uporabila sem deskriptivno in 

kavzalno (neeksperimentalno) metodo (Vogrinc, 2008). Izvedena je bila evalvacijska študija 
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primera, kar pomeni, da dobljenih rezultatov ne morem posploševati na celotno populacijo 

neodvisno od okolja. Razumevanje sporočila likovnih del in odzive otrok sem ovrednotila na 

podlagi kritične analize pridobljenih odgovorov z delno strukturiranim intervjujem (Vogrinc, 

2008). Uspešnost pogovora ob likovnih delih kot spodbude za proaktivno ravnanje sem 

presodila na podlagi poteka izvedbe tro delnega interdisciplinarnega projekta (upoštevanje 

stopnje motivacije, koncentracije, pripravljenosti za aktivno sodelovanje, pojavljanje idej, 

originalnost končnega produkta).   

 

3.4. VZOREC 
Vzorec je neslučajnostni in namenski. Zaradi narave tehnike zbiranja podatkov in vsebine 

raziskave sem vzgojiteljice prosila, da na podlagi poznavanja otrok, izberejo tiste, ki so 

uspešnejši pri verbalnem izraţanju in jih prepoznajo kot bolj ustvarjalne. Vzorec vključuje 4 

otroke stare 3 – 4 leta (v začetku 5 otrok, a je sodelovanje enega preprečila bolezen) od tega 3 

deklice in 1 deček ter 5 otrok iz starostne skupine 4 – 5 let (4 deklice in 1 deček).  

 

3.5. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV IN OPIS INŠTRUMENTOV 
V pogovoru z vzgojiteljicama sem pridobila informacije o tem, koliko časa sta ţe namenili 

obravnavi naravovarstvenih tem ter kolikokrat in na kakšen način, sta v načrtovane dejavnosti 

vključili dela sodobne umetnosti. Na podlagi odgovorov sem dobila delen vpogled v 

predznanje in predstave otrok ter skušala temu primerno zastaviti delno strukturirane 

intervjuje, ki sem jih nato prilagajala dejanskim odzivom otrok. Izvedla sem jih individualno 

ob izbranih likovnih delih naslednjih avtorjev: Olaf Hajek, Tetsumi Kudo in Kim Waale. 

Reprodukcije del sem imela natisnjene na A3 formatu in pritrjene na trdo podlago. Otrokom 

sem dopuščala, da odgovarjajo samostojno. Pozorna sem bila na zastavljanje vprašanj v 

ustreznem tempu, tako da so imeli dovolj časa za razmislek in oblikovanje odgovora. Prva 

vprašanja so se navezovala na opazovanje, naštevanje posameznih elementov in nadaljnja na 

sporočilo avtorja – razumevanje dela kot celote. Poskušala sem uporabljati vprašanja odprtega 

tipa, vprašanja višjih ravni, ki so od otroka zahtevala pojasnjevanje, utemeljevanje lastnih 

trditev. Večkrat se je pokazala tudi potreba po določenih sugestijah ter mnogih bolj 

specifičnih podvprašanjih. Pogovor je bil posnet s snemalnikom zvoka, ob tem pa sem 

spremljala njihovo neverbalno komunikacijo ter si pomembna opaţanja zapisala. Intervjuji so 

bili izvedeni izven igralniških prostorov, s čimer naj bi zagotovila bolj umirjeno okolje za 

boljšo zbranost otrok. Z mlajšimi otroci so v povprečju trajali 10 minut in pribliţno 20 minut 

s starejšimi.  
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Kljub posameznim idejam za poustvarjalno dejavnost z namenom reševanja tematike, s katero 

sem jih seznanila, sem načrtovala še skupinski pogovor, ki je bil izveden v istem prostoru kot 

individualni intervjuji. Z mlajšimi je trajal pribliţno 30 minut in s starejšimi 45 minut; tudi ta 

dva pogovora sta bila posneta s snemalnikom zvoka. Pri pogovoru sem sledila načelu 

demokratičnosti in enakih moţnosti ter načelu aktivnosti otrok, pri tem pa sem izhajala iz 

nastale socialne situacije (struktura pogovora ni bila načrtovana). V obeh primerih smo začeli 

s krajšo pripovedjo, v katero so se otroci lahko vključevali. Nadaljevali smo z 

opredeljevanjem poteka ustvarjalne dejavnosti, pri čemer so imeli otroci aktivno vlogo in 

moţnost odločanja. Njihovi predlogi so bili upoštevani pri izbiri oblike dela, področja, 

tehnike ustvarjanja; pri izbiri področja ustvarjanja sem, zaradi presoje o skopih izkušnjah, 

mlajše neposredno in starejše posredno z naštevanjem več moţnosti, spodbudila preizkušanju 

novega, z namenom napredka, širjenja ţe znanega. Kljub temu sem dopuščala moţnost, da bi 

ostali pri prvotni izbiri risanja, a po slišanih raznolikih moţnostih te ţelje niso imeli. Pri obeh 

skupinah je sledilo risanje načrtov. Slednje sem izvedla zaradi narave izbrane oblike dela, 

(skupinska ustvarjalna dejavnost) z namenom zagotavljanja sistematičnosti pri upoštevanju 

idej vseh otrok. Otroci so bili spodbujeni k utemeljevanju, pojasnjevanju svojih idej, na 

podlagi česar, smo se odločali, ali bomo posamezni element/zgodbo vključili v skupinsko 

stvaritev. Preteţno uporabljena metoda demokratičnega odločanja je bila torej dogovarjanje, 

razen v enem primeru, smo prišli do točke, ko je bilo potrebno uporabiti glasovanje.  

Obe likovni dejavnosti sem izvedla v dopoldanskem času; postopek ustvarjanja in končni 

produkt sem dokumentirala s fotografiranjem. Nastalo delo smo skupaj vrednotili; delo 

oziroma idejo so imeli moţnost predstaviti drugim otrokom. 

 

3.6. POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

Posnetim pogovorom je sledil prepis ter kategorizacija kvalitativnih podatkov. Odgovore sem 

zdruţevala glede na podobnost in jih oblikovala v pojme, in sicer v obliki razlage in 

pojasnjevanja. Ker v ospredju mojega raziskovanja ni izraţanje otrok, ampak vsebina njihovih 

odgovorov, sem prepis opravila v skladu s pravili knjiţnega jezika, a sem pri tem v čim večji  

meri poskušala ohraniti izvirnik (Vogrinc, 2008). 
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4. REZULTATI  
Pripravila sem projekt sestavljen iz treh delov, in sicer iz individualnih intervjujev ob izbranih 

likovnih delih sodobne umetnosti, ki nagovarjajo naravovarstveno tematiko, skupinskega 

pogovora ter poustvarjalne likovne dejavnosti.  

Na podlagi pogovora z vzgojiteljicama, izvedeno ustvarjalno dejavnostjo in poskusno izvedbo 

intervjuja sem ugotovila, da imajo otroci na obeh področjih malo izkušenj in šibko 

predznanje. Otroci se z deli sodobne likovne umetnosti še niso srečali, varovanje narave pa je 

omejeno na vsebinsko načrtovanje kot tematski sklop in projekt celega vrtca (eko kotiček za 

ločevanje odpadkov, pri čemer dejanskemu ločevanju odpadkov vzgojitelji ne posvečajo 

pozornosti). Naravovarstvo torej ni del vsakdanjega ţivljenja skupin; večkrat je bilo opaziti 

priloţnosti za pogovor o varovanju narave, uporabi naravnega materiala za ustvarjanje, za re-

uporabo odpadkov, zgled za spoštljiv odnos do ţivih bitij …, a so priloţnosti ostale 

neizkoriščene. Z ustvarjalno dejavnostjo skupinskega slikanja na velik format na temo 

bakteriji (izvedeno v času praktičnega usposabljanja) sem spoznala, da otroci s področja 

umetnosti izkušnje imajo, a niso pestre. Omenjeno sem sklepala na podlagi nespretne uporabe 

slikarskih pripomočkov, začudenjem nad velikostjo formata in omejevanjem na njegov rob, 

nizke odzivnosti na spodbude ter tudi splošneje na podlagi opaţanj glede načina pristopa 

vzgojiteljice k izbiri tehnike ustvarjanja, odzivanja vzgojiteljic v procesu ustvarjanja.  

 

Intervjuji so bili izvedeni individualno, v domnevno najbolj mirnem okolju. Tekom prav vseh 

individualnih intervjujev z mlajšimi otroki, med nekaj intervjuji z starejšimi in med obema 

skupinskima pogovoroma, smo bili soočeni z motečimi dejavniki, npr. izvajanje gibalne 

dejavnosti druge skupine z uporabo bobna, priprava razstave zelišč, pogovor skupine 

vzgojiteljic … Dejavniki so prevzemali pozornost otrok in morebiti zato tudi vplivali na 

njihove odgovore.  Z mlajšimi otroci so intervjuji trajali povprečno 10 minut, s starejšimi 20 

minut. Izbrana dela sem jim kazala v določenem vrstnem redu glede na načelo od manj k bolj 

kompleksnemu, od bolj konkretnega k abstraktnemu. Začeli smo z ogledom dveh del Kim 

Waale, nadaljevali z delom Tetsumi Kude in zaključili z delom Olafa Hajeka.  
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4.1. KATEGORIZACIJA ODGOVOROV INTERVJUJEV 

4.1.1. KIM WAALE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OTROCI 3  DO 4 LETA 

o Kaj vidiš na sliki? 

Otroci so opazili iste elemente, jih nekoliko različno poimenovali, vseeno pa so vsi prepoznali 

elemente dveh skupin: naravni material in umetne mase. Pod prve so naštevali (palice/veje, 

oreh, lešnik) ter pod druge (vrvica, ţebelj, kroţnik, pokrovček).  

 

o Kje bi umetnik lahko takšna tla fotografiral? 

3 otroci (otrok A, C in D) so rekli, da bi takšna tla lahko fotografirali nekje v naravi; pri tem 

je vsak navedel drug prostor – v hribih, na vrtu, v gozdu. Odgovor so utemeljili na podlagi 

opaţanj, da so tla prekrita z zemljo. Odgovor otroka B je izstopal, saj je menil, da je 

fotografiran koš za smeti in kot razlog navedel prisotnost smeti. 

 

Jaz: Kje bi umetnik lahko takšna tla fotografiral? 

Otrok B: Am, v košu. 

Jaz: Ja, zakaj tako misliš? 

Otrok B: Ker so tuki smetke. 

Slika 1: Izbrano delo avtorice Kim Waale 
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o Je potem prav, da vidimo te stvari na tleh? 

Vprašanje v tej obliki je bilo zastavljeno otrokom, ki so navedli, da je fotografiran kraj v 

naravi. Otroka B, ki je dogovoril, da je fotografiran koš za smeti, sem vprašala, kaj meni, ali 

bi lahko, če ne bi našli koša, to odvrgli tudi na gozdi poti. 

Ponovno sta se pojavila dva tipa odgovorov: dva otroka sta zgolj odgovorila z ne (otrok A in 

D), torej ni ustrezno, dva pa sta nadaljevala s tem, kam ti elementi sodijo (v delavnico, v 

smeti, na odpad) (otrok B in C). Vsi otroci so ustrezno pokazali, kateri od elementov na 

fotografiji ne sodijo v naravo. 

  

o Zakaj ne? 

Na tej točki so bili odgovori bolj raznoliki; en odgovor (otrok A) je zajemal negativne 

posledice za človeka (npr. nam pade na glavo, moramo pazljivo mimo, moramo čistiti), en  

(otrok D) za ţivali (npr. ţivalim ni všeč, lahko se nabode), dva (otrok B in C) odgovora pa sta 

bila kombinacija obojega.  

 

o Kaj bi se zgodilo, če bi to po ne sreči pojedla katera od ţivali? 

Vprašanje je bilo zastavljeno z namenom usmeritve v razmislek, kakšne so negativne 

posledice odmetavanja odpadkov v naravo za tam ţiveče ţivali. Vsi so odgovorili, da bi v 

primeru, ko bi ţival odpadek zamešala za hrano, prišlo do poškodbe (npr. izpade ji zob, se 

zaduši). 

 

o Kam bi ti dal te predmete? 

Vsi so odgovorili, da elementi, ki smo jih poimenovali kot odpadki, sodijo v smeti. Otrok, ki 

je kot prostor posnetka fotografije navedel vrt, je poleg tega naštel tudi naravne elemente na 

sliki in presodil, da spadajo v kompost. Poleg tega je edini omenil, da grejo odpadki v različne 

smeti – smeti z različno barvo pokrovov – a ni znal povezati barve ter tipa odpadkov (otrok 

C).  
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B. OTROCI 5 DO 6 LET 

o Kaj vidiš na sliki? 

Vsi otroci so najprej poimenovali posamezne elemente. Podobo istih elementov so si 

interpretirali različno (npr. element modre barve kot vrv, kot elastika … ), vsi pa so našteli 

nekaj predstavnikov naravnih materialov in nekaj umetnih mas. Trije otroci (otrok F, G in I) 

so elemente zgolj našteli, otroka E in H pa sta našteto tudi kategorizirala – povedala sta, kaj 

od opaţenega spada v skupino odpadkov. 

 

o Kje bi umetnik lahko takšna tla fotografiral? 

Otroci so podali tri različne odgovore: trije otroci (otrok F, G in I) so zaradi prisotnosti zemlje 

in palic menili, da opazujemo fotografijo gozdnih tal; otrok E je zaradi odpadkov, menil da je 

to fotografija koša za smeti; otrok H pa je naštel več prostorov – vsakemu elementu je pripisal 

posamezni prostor (palice na drevesu, zemlja na vrtu, smeti v košu) z dodatkom, da ti 

predmeti ne sodijo skupaj, ampak na omenjena posamična mesta. 

 

Otrok E: To je slika koša. 

Jaz: Damo vse v isti koš? 

Otrok E: Ne, ne, ker ene grejo v embelaţo in ene v steklo in ene drugam. 

Jaz: Kako bi te razvrstil, kam bi dal ta plastični zamašek? 

Otrok E: Tale v rumeno. 

 

o Je potem prav, da vidimo te stvari na tleh? 

Vprašanje v tej obliki je bilo zastavljeno otrokom, ki so navedli, da so fotografirana gozdna 

tla. Otroka E in H, sem vprašala, kaj menita, ali lahko, če ne bi našli koša, to odvrţemo tudi 

na gozdi poti. 

Vsi otroci so odgovorili, da našteti predmeti ne sodijo v gozd.  

 

o Zakaj ne? 

Tri utemeljitve  (otrok  G, H in I) so se nanašale na upoštevanje pravil, izrečenih zelo splošno 

(npr. ker je to poredno, ker se to ne počne, ker se to ne sme). Omenjene otroke sem s 

podvprašanjem spodbudila k razmisleku o posledicah. Odgovori, ki so sledili so se nanašali 

na negativne posledice za ţivali; vsi so omenili zadušitev in posledično smrt ter moţnost 

pojava bolezni. 
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Dva odgovora (otrok E in F) sta zajemala negativne posledice za človeka (npr. se napičiš, 

umaţeš nove čevlje). V nadaljevanju sta se otroka različno odzvala na podvprašanje, s katerim 

sem ţelela preusmeriti njuno pozornost na posledice za ţivali, rastline. Otrok F je navedel 

odgovor, kot je predstavljen v prejšnji kategoriji odgovorov, otrok E pa je opisoval svoje 

izkušnje z ţivalmi (npr. kako jih opazuje, da si mora umit roke, če jih boţa, ker imajo prašno 

koţo …). 

 

Jaz: Kaj meniš o tem, da bi nekdo, te stvari, ki jih ne potrebuje več, odvrgel v gozdu? 

Otrok E: Ne! To se pa ne sme delat. 

Jaz: Zakaj pa ne? 

Otrok E: Zato ker ta plastika, če je smet ta plastika, je potem treba ta plastika dati v koš. 

Jaz: Zakaj pa v koš in ne v gozd? 

Otrok E: Mhm, če stopiš na smet, si umaţeš čevlje ali pa še teniske čisto nove. 

Jaz: Kaj pa se lahko zgodi ţivalim? 

Otrok E: No ja, ja če jih boţaš si moraš umiti roke,  ker imajo malo prašno koţo in jaz lahko, 

veš kaj, na dolenjskem jaz boţam Štefko. 

 

o Kam bi ti dal te predmete? 

Vprašanje je bilo zastavljeno le otrokom F, G in I, ki so kot prostor fotografije navedli gozd, 

vsi so z roko pokazali, kateri elementi, zaradi omenjenih posledic ne sodijo v gozd. F in I sta 

rekla, da predmeti spadajo v smeti, otrok G pa je za dva predmeta presodil, da jih še lahko 

uporabimo v delavnici, ostalo pa sodi v smeti.   
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4.1.2. KIM WAALE 2 

 

A. OTROCI 3 DO 4 LETA 

o Kaj vidiš? 

Vsi otroci so v istem vrtnem redu našteli: kamen, palice, ţaba (razen otrok B, je namesto 

podobo ţabe, videl podobo raka). 

 

o Meniš, da je ţival ţiva ali mrtva? 

Vsi so ţival opredelili kot mrtvo.  

 

o Kaj meniš, da se ji je zgodilo? 

Dva odgovora (otrok C in D) sta se navezovala na prejšnjo sliko: ţaba je morda pojedla, 

katerega od odpadkov. Otroka A in B sta navedla vzroke, ki sta jih povezala z sploščeno 

podobo ţivali (npr. povozil jo je avto, nekdo jo je pohodil, udaril s ponvijo). Oba otroka sta 

ob navedbi odgovora, ki označuje namerno ravnanje človeka (pohodil, udaril) jasno dodala, 

da se to ne počne; neodobravanje sta izrazila tudi z neverbalno komunikacijo. Na vprašanje 

zakaj, sta oba odgovorila: ker potem ne ţivi več. Otrok B je nato nadaljeval pogovor s 

trditvijo, da čaplje pojedo ţabe – pogovorila sva se, v čem je razlika, če ţabo poje druga ţival 

ali pa če umre zato, ker bi jo mi pohodili. Nadaljeval je s primerjavo tega primera s primerom 

Slika 2: Drugo izbrano delo avtorice Kim Waale 
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preteklega dne – na igrišču smo opazovali deţevnike, da jih ne bi povozili s kolesom, smo jih 

prenesli na travo. Zgodilo se je, da je eden od dečkov deţevnika pohodil, zato smo se 

pogovorili, zakaj dejanje ni bilo ustrezno.  

 Ko sem sploščenost poudarila v pogovoru s otrokoma C in D, sta tudi onadva kot vzrok 

navedla to, da jo je povozil avto.  

OTROCI 5 DO 6 LET 

o Kaj vidiš? 

Vsi otroci so našteli kamen in palice ter ţabo, razen otroka I, ki je namesto ţabe rekel, da gre 

za kačo.  

 

o Meniš, da je ţival ţiva ali mrtva? 

Vsi so ţival opredelili kot mrtvo, in sicer trije otroci (otrok G, H in I) po postavljenem 

vprašanju, medtem kot sta jo kot tako, otroka E in F prepoznala ţe pred tem.  

 

Otrok E: Ţaba je to. Jaz sem videl eno ţabo v gozdu z mamico in atijem sem šel. 

Jaz: Je bila ţiva? 

Otrok E: Ja tale je pa malo drugačna, mislim da je mrtva. 

 

o Kaj meniš, da se ji je zgodilo? 

Odgovori so se razlikovali glede na to ali so ali niso posledica človekove dejavnosti. Vsi 

otroci so navedli po vsaj en vzrok prvega in drugega tipa, razen otrok F, ki je navedel le 

primere drugega tipa.  

Kot prvi tip odgovorov so navedli naravno smrt zaradi starosti (otrok H) in smrt zaradi 

kamenja, ki se je skotalil nanjo (otrok E, G in I). 

Pod drugo kategorijo (človekova dejavnost) pa spadajo naslednji odgovori: ţaba je pojedla, 

odpadek, ki ga je odvrgel človek (otrok E, G in H); nekdo je vanjo vrgel ta kamen (otrok F); 

povozil jo je avto (otrok F, G, H in I). Slednjo so vsi utemeljili na podlagi lastne izkušnje, ko 

so na cesti ţe videli povoţeno ţival, npr. mačka, močerada …, ki je bila prav tako sploščena. 
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Jaz: Kaj misliš, da se ji je zgodilo? 

Otrok E: Zato k je tako zlo zmečkalka, zelo zmečkano barvo ima. 

Jaz: Kaj pa jo je tako zmečkalo? 

Otrok E: Kamen (zašepeta). 

Jaz: Misliš, da je sam padel, ali ga je kdo vrgel? 

Otrok E: Ne prikotalil na tole, na tole ţabico, samo zdaj pa vidim tako plastiko, mogoče je 

tudi to pojedla,zato lahko postane zeloo bolna in potem tako umre. 

 

Jaz: Kaj meniš, da se ji je zgodilo? 

Otrok G: Lahko da jo je povozil avto, je kot palačinka, taka čiisto tanka. Tako sem jaz ţe 

videla na Mengeški koči. Pa tudi videla sem ţe enega takega mucka, ki je bil tudi povoţen in 

tako ploščat malo. 

 

Otroka, ki sta rekla, da je ţaba umrla zaradi tega, ker je nekdo vanjo vrgel kamen, sem 

vprašala, kaj menita o tem dejanju; kaj bi tej osebi rekla. Oba sta rekla, da dejanje ni ustrezno, 

a ponovno zelo splošno (npr. ni vredu, naj neha, ker se to ne dela), zato sem jih spodbudila k 

nadaljnjemu razmisleku (kaj bi odgovorili, če odgovori, zakaj tega ne sme). Ker so bili 

odgovori ponovno zelo splošni, sem nadaljevala s primerjavo naših občutkov (se zdi kamen 

na sliki velik; bi tebe bolelo, če bi ti tako velik kamen padel na nogo; misliš, da boli tudi ţabo; 

kamen je manjši od tvoje noge, a večji od ţabe, ţabo ni samo poškodoval; je vredu, da ţaba 

neha ţiveti zaradi nas). Vsi otroci so na koncu povzeli, da dejanja, s katerimi bi ţival 

poškodovali ali ubili niso ustrezna, ker tako kot mi ţivali občutijo bolečino in so kot mi ţiva 

bitja, ki jih  moramo pustiti ţiveti. Poleg tega so navedli načine vedenja, ki so ustrezna (npr. 

le opazovanje; pomoč, v primeru, da so poškodovane …). 
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4.1.3. TETSUMI KUDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OTROCI 3 DO 4 LETA 

*Delo je pri vseh otrocih vzbudilo največ emocij: vidno se jim je zresnil obraz, začetno 

opazovanje je trajalo dlje kot pri ostalih delih,  odgovarjali so počasneje, nekoliko bolj 

zadrţano.  

 

o Kaj najprej opaziš? 

Vsi so odgovorili, da opazijo roţe ter jim pripisali različne pridevnike, ki so izrazili vidno 

negativno občutenje, ki ga je povzročilo delo (npr. vse je mrtvo; smrdljive roţe, ki so ţe vse 

popadale; ţalostne roţe).  

 

Jaz: Kaj najprej opaziš? 

Otrok B: Vse je mrtvo. Ja vse je mrtvo. 

 

Jaz: Kaj najprej opaziš? 

Otrok C: Tukaj so pa smrdljive roţe, ker tako dol padajo. 

Jaz: Zakaj pa tako padajo? 

Slika 3: Izbrano delo avtorja Tetsumi Kude 
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Otrok C: Polţ jih je poţrl, ker jih tako poslini (pokaţe). Samo on je tudi nezdrav, poglej 

kakšen je. 

 

o Zakaj meniš da so uvenele, odmrle? 

Vsi otroci so kot prvi odgovor navedli naravne dejavnike, ki bi lahko povzročili takšno stanje. 

Odgovore bi lahko razdelili v 3 kategorije: tiste osredinjene na naravne pojave, ko je bilo 

izpostavljeno pomanjkanje vode, zaradi premalo deţja in/ali pozeba zaradi snega (otrok A in 

B), tiste, ki so menili, da so vzrok škodljivci (podobe prepoznane kot polţ in gosenica), s 

poudarkom, da so mrtvi tudi oni (otrok D) ter kombinacija obojega – pomanjkanje vode in 

polţ (otrok C). 

 

o Kje bi lahko videli veliko takih roţ? Mogoče ob cesti? 

Vprašanje je bilo postavljeno z namenom, da bi razmislili o moţnih vplivih s strani človeka.  

Vsi so se strinjali, da bi take rastline lahko opazili ob cesti, a odgovora niso spontano 

pojasnili. 

 

o Kaj jim na tem mestu ne bi ustrezalo? 

Otroci A, B in D so omenili avte, ki škodujejo zaradi izpušnih plinov – poimenovali so ga kot 

smrdeči dim, otrok A pa je poudaril, da zaradi njega rastline ne morejo dihati.  Otrok C je 

izpostavil ljudi, ki hodijo ob cesti in roţe ali pohodijo ali odtrgajo. Obe dejanji je označil kot 

neustrezni s pojasnilom, da so roţe tudi ţive in če jih odtrgamo, pohodimo ne rastejo več, 

torej niso več ţive, zato je bolje, da rastline zgolj gledamo, opazujemo.   

 

Jaz: Zakaj ni vredu odtrgati roţ? 

Otrok C: Ker saj kakšno mogoče, ampak ene pa ne smemo, ker so za nas strupene. Pa so tudi 

roţe ţive. So ţive, če pa več ne rastejo, pa niso več. 

Jaz: Kaj je potem bolje, da delamo na travniku kot trgamo roţe za šopek? 

Otrok C: Da jih samo gledamo, se usedemo …(odgovora ne dokonča, zmoti ga postavljanje 

razstave v istem prostoru). 

 

*Elementa ob strani ni nihče od otrok izpostavil na samem začetku, kar trije (B, C in D) pa so 

ga opazili tekom pogovora. Vsi so podobo opredelili kot ogledalo; otroka B in C sta na 

vprašanje o njegovi vlogi odgovorila z ne vem, medtem ko je otrok D ogledalo opredelil bolj 

specifično, in sicer kot zdravniško ogledalo. Ogledalo naj bi pripadalo zdravniku, ki se je 
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zaskrbljen sprehajal po travniku in poskušal pomagat vidno bolnim in ţalostnim roţam. Kot 

vzrok ţalosti so bili navedeni avti, ki so nekatere rastline povozili, druge pa zastrupili s črnim 

dimom.  

 

B. OTROCI 5 DO 6 LET 

o Kaj najprej opaziš? 

Vsi otroci so najprej opazili roţe,  niso pa jih vsi opisali brez podvprašanja – to sta storila le 

otrok E in I (npr. roţe so umrle, so poteptane, padajo).  

 

Jaz: (Ob opaţenih blaţjih izrazih nelagodja) Kako se počutiš, ko gledaš to sliko? 

Otrok I: Slabo, taka ţalostna je. 

Jaz: Kaj pa ti povzroča  tako slab občutek? 

Otrok I: Ker zgleda, da jih je nekdo pohodu, niso vesele. 

 

Spodbujeni s podvprašanjem, kakšne so roţe, kako izgledajo, so jih opisali tudi vsi ostali, in 

sicer v večini kot mrtve in uvenele ali ţalostne. 

Zelo hitro so opazili tudi element na desni strani dela; vsi otroci so ga poimenovali kot 

ogledalo, razen otroka E, ki je rekel, da je to luč. Odgovori, ki so sledili vprašanju, zakaj je 

umetnik postavil to ogledalo na travnik, so bili ali ne vem (otrok F in G) ali pa zgodba, ki se 

je razlikovala od otroka do otroka. Otrok E, ki je element prepoznal kot luč, je razloţil, da so 

nekatere roţe jedle to luč, druge ničesar in tretje so pojedle polţa, vse skupaj je potem nekaj 

zmečkalo, se razpočilo in jih zasmolilo (nadaljeval je pripovedovanje lastnih izkušenj 

vsakdanjika - kje ţivi, kje je ta kraj …). Otrok H je rekel, da je ogledalo na travniku zato, da 

se vanj lahko pogledamo, če se ţelimo našminkati, pogledajo pa se lahko tudi roţe. Na 

vprašanje, kako se počutijo roţe, ko vidijo svojo podobo v ogledalu, je odgovoril, da so te 

dotične roţe ţalostne, saj so ovenele in so videti stopljene. Otrok I je podobo povezal s 

cestnim ogledalom in na podlagi tega predvidel, da travnik stoji ob cesti, roţe pa so ţalostne 

in umazane zaradi plinov. 

 

Otrok I: To je pa kot ogledalo. Drugače nimajo tele (pokaţe na okroglo obliko elementa)) in 

so taki veliki. Pri nam na cesti pa je tudi eno tako, pa ima kvadrat gor, pa je drugače tudi 

ogledalo. Mogoče je tukaj tudi cesta. 

Jaz: So mogoče tudi zaradi tega roţe takšne, ker mimo pelje cesta? 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Eva Lederer; diplomsko delo 

34 
 

Otrok I: Lahko, če kdo tudi povozi roţe, pa lahko jih tudi, če je kdo nesramen, pa jih je trgal, 

pa jim ni več všeč, pa jih še potepta s svojo roko. 

 

o Zakaj meniš da so uvenele, odmrle? 

Odgovore je moč razdeliti v tri skupine: domišljijski odgovor (otrok E – nadaljevanje zgodbe 

omenjene pri prejšnjem vprašanju), posledica naravnih dejavnikov in človekove aktivnosti 

(npr. trganje, teptanje) (otrok H in I) , zgolj posledica naravnih dejavnikov (npr. pomanjkanje 

vode in prehranjevanje polţa) (otrok F in G). 

 

o Kje bi lahko videli veliko takih roţ? Mogoče ob cesti? 

Ob tem vprašanju so se vsi otroci osredinili na uporabo avtomobilov in njegove negativne 

učinke, na katere so pomislili brez podvprašanja, kaj roţam na tem mestu ne bi ustrezalo. 

Trije otroci (otrok E, F in G) so izpostavili, da so rastline bolj ţalostne ob cesti, ker jim dim, 

ki se vali iz avtov smrdi ali ker je črn in jih umaţe, stopi; dva otroka (otrok H in I) pa sta dim 

označila kot strupen (pojem sta pojasnila: pomeni, da lahko zaradi njega zbolijo in umrejo). 

 

Jaz: Kje bi lahko videli veliko takih roţ? Mogoče ob cesti? 

Otrok H: Ja ob cesti z avti. Lahko jih povozijo in čisto zmečkajo.  

Jaz: Ali avti škodujejo še na kakšen način, npr. kaj prihaja iz avtomobila zadaj? 

Otrok H: Plin to tudi ne marajo. Ta plin je tudi strupen. 

Jaz: Kaj pa pomeni strupeno? 

Otrok H: Ja da lahko zbolijo pa tudi umrejo. 
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4.1.4. OLAF HAJEK 

 

*Delo jih je zelo pritegnilo; vsi razen enega so začeli naštevati elemente slike, še pred 

postavljenim vprašanjem. Dialogi so se ob tem delu najbolj razlikovali, saj so pozornost otrok 

pritegnili  različni elementi, o katerih sem potem nadaljevala pogovor.  

 

A. OTROCI 3 DO 4 LETA 

o Kaj vidiš na sliki? 

Otroci so načeloma poimenovali iste elemente, odgovori pa so se razlikovali v 

prisotnosti/odsotnosti pridevnikov med naštevanjem. Samo otrok A pri poimenovanju ni 

uporabljal pridevnikov, medtem ko so drugi trije naštevali (npr. uvenela roţa, mrtvo drevo, 

ţalostna ptica, umazana voda). 

V nadaljevanju se je pogovor odvijal odvisno od tega, kaj je pri otroku vzbudilo pozornost; 

vse pa sem spraševala po utemeljitvi, pojasnilu njihovih trditev.  

Otroka A je najbolj pritegnila črna barva – črn cvet, kaplje in veje. Povedal je, da reka postane 

črna in umazana, zaradi odpadkov, ki jih odloţimo v naravo, ter da so posledično umazane 

tudi roţe, saj to vodo pojejo. Poudaril je, da smeti sodijo v koše, drugače bodo tudi druge 

kaplje postale črne barve.  

Slika 4: Izbrano delo avtorja Olafa Hajeka 
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Otrok A: Glej ta voda je taka črna, omazana in vidiš tudi roţe so potem take črne,  take 

omazan,  ker tako vodo popijejo. 

Jaz: Zakaj pa je postala voda črne barve? 

Otrok A: Ja omazana je, ker so dali smeti kar v reko pa tudi na zemljo. 

Jaz: Torej so vrgli odpadke kar v naravo? 

Otrok A: Ja, to ni prav, to se ne dela. 

Jaz: Res je; kdo pa jih je tja odvrgel? 

Otrok A: Ljudje in otroci. 

Jaz: Ljudje torej. Bi jim kaj rekel, če bi jih videl, kako mečejo odpadke v reko? 

Otrok A: Da to ne smejo, potem bo vse omazano, tudi vse in ta in ta in ta bodo postale 

omazane.  

 

Otrok B je ţe med naštevanjem omenil ţalostno ptico, nadaljeval je s pojasnilom, da je 

ţalostna, ker bo gotovo umrla. Interpretacijo je zgradil na podlagi vej in sadeţa v središču, na 

katerem je opazil špice ter na podlagi strupenih kapljic, katerim pripisana lastnost izvira iz 

interpretacije črne barve. Otrok je pojasnil, da so zagotovo mimo pogosto vozili avti, zato se 

je črn dim ujel v kapljice. 

 

Otrok B: Kako ţalosten ptiček, gotovo bo umrčkala.  

Jaz: Zakaj pa misliš, da bi se to lahko zgodilo? 

Otrok B:  Ker ni  hrane, vidiš to je ţe pokvarjeno (pokaţe na sadeţ), pa poglej še te bodičke, 

pa to je vse strupeno. 

Jaz: Zakaj pa tako  misliš? 

Otrok B: Ja pogleej, so črne. 

Jaz: Kako pa so postale strupene? 

Otrok B: Gotovo, gotovo je tukaj tudi avto šel čez, tako kot pri roţicah, je šel avto in iz avta 

gre strupen dim in je šel v kapljice.  

 

Otroka C je najbolj pritegnila roka, za katero je rekel, da misli, da ţeli udariti opico. Otrok je 

odločno trdil, da dejanje, če bi se zgodilo, ne bi bilo ustrezno, a sprva ni znal pojasniti, zakaj 

je to tako oziroma je bilo pojasnilo zelo splošno: ''Zato ker ni, ker ne more bit.'' Dovolj je bila 

usmeritev z vprašanjem, kako se počuti oziroma kaj občuti, če je sam udarjen oz. se udari; 
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otrok je na podlagi tega zaključil, da tudi ţivali čutijo in tudi njih boli, zato se jih lahko dotika 

le na določen način (načine dotikov je otrok demonstriral).  

 

Jaz: Čigava pa je ta roka? 

Otrok C: Od ljudi, to sem jaz. 

Jaz: Lahko človek tem rastlinam in ţivalim kaj naredi, kaj dobrega in slabega? 

Otrok C: Ja lahko jih otepe tkole (pokaţe).  

Jaz: Pa je to vredu? 

Otrok C: Ne ni. 

Jaz: Zakaj pa ne? 

Otrok C: Zato ker ni, ker ne more bit. 

Jaz: Zakaj ne, so ţivali ţive, jih tudi boli tako kot nas? 

Otrok C: Ja, če bi jaz, na primer opico otepla (pokaţe,) bi jo bolelo, če pa takole drţala, pa 

naredila samo tako (pokaţe,) pa ne. Mene bi tudi to bolelo (pokaţe), to pa ne (pokaţe). 

 

Otroka D je najbolj pritegnil rumen element v zgornjem levem kotu, ki ga je imenoval za 

plastenko. V zgodbo je vključil roko, saj je pojasnil, da je bil človek tisti, ki je dal na drevo 

plastenko. Ker drevesu to ni všeč, je ţalostno – to je podkrepil s tem, da je pokazal na vse 

kaplje, ki jih je interpretiral kot solze.  

 

o Kaj misliš, da nam je umetnik, ki je narisal sliko, ţelel povedati? 

Otrok B je odgovoril, da nam je hotel povedat, da se ne smemo vozit z avtom mimo ţivali. 

Ostali so odgovorili z ne vem. 

 

o Kako bi ti to povedal oziroma spomnil druge otroke v vrtcu? 

Vsi štirje otroci so rekli, da bi to storili tako, da bi  nekaj narisali, pri tem sta otroka B in D 

poudarila, da bi za sporočanje uporabila isto dejanje kot umetniki (npr. tako kot oni, bi lahko 

mi).  

 

B. OTROCI 5 DO 6 LET  

o Kaj vidiš na sliki? 

Vsi otroci so našteli opico, netopirja, ptiča in kapljice (pri tem nihče ni uporabljal 

pridevnikov).  
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V nadaljevanju se je pogovor odvijal odvisno od tega, kaj je pri otroku vzbudilo pozornost; 

vse pa sem spraševala po utemeljitvi, pojasnilu njihovih trditev.  

Otrok E je v pripovedovanje vključil veliko lastnih izkušenj, vseskozi pa se je tudi izrazito 

neverbalno izraţal – pokazal je, kakšne zobe naj bi imele leteče lisice, povedal je, da ve da 

opice jejo banane, zakaj ne mara komarjev. Ko sem njegovo pozornost usmerila na en 

element, in sicer na roko, je začel pripovedovati o odnosu ljudi do ţivali in rastlin – opisoval 

je, kaj smemo (bolje le opazovati, hraniti na določen način, npr. pticam damo semena v hišico 

in ne v kljun) in česa ne (se prehitro in preveč voziti z avti, ker jim smrdi dim, ker so 

preglasni in se ţivali ustrašijo, ne smemo vseh hranit in boţat). Pojasnil je, da našteta dejanja 

niso ustrezna, ker ţivalim niso všeč in se slabo počutijo. 

Otrok H se je ob sliki zdrznil, saj jo je povezal s svojimi sanjami; sanje so bile črne, v njih pa 

je bila ţival podobna netopirju, neke stvari pa so grizle. Nadaljeval je z opazovanjem 

elementov in izpostavil, da je tudi tu nekdo odgriznil del rastline, ki sedaj joče (črne kaplje so 

solze), ena od rastlin pa je ţe umrla, saj je tam rdeča kaplja. Na tej točki je naštel moţne 

vzroke za smrt rastline (teptanje z nogo, povoţene z avtomobilom, zastrupljene z dimom). 

Otrok I je opazil ptico in rekel, da okolje zanjo ni primerno, saj se lahko nabode na špice na 

veji ali pa popije umazano vodo (črne kaplje) in pogine. Voda je postala umazana, ker je 

mogoče nekdo vanjo stopil, ali  je imel umazane roke, ali pa so mimo vozili avtomobili. Nato 

se je osredinil še na element roke in spontano naštel neustrezna ravnanja človeka do ţivali 

(podobno kot otrok E) – ne smemo jih boţat, z roko odmetavat smeti …, ker ţivalim to ni 

všeč in lahko zaradi tega tudi umrejo.  

 

o Kaj misliš, da nam je umetnik, ki je narisal sliko, ţelel povedati? 

Otrok E je vprašanje preslišal in začel z novo pripovedjo, drugi so odgovorili z ne vem.  

 

o Kako bi ti to povedal oziroma spomnil druge otroke v vrtcu? 

Trije so odgovorili (otrok E, G in I), da bi lahko nekaj narisali ter podali konkretno idejo. 

Otrok E je rekel, da lahko nariše smešen hrib, ki poje človeka, ki nagaja naravi; otrok G bi 

narisal na tleh odtrgano cvetlico; otrok I pa bi narisal mačko, puščico proti odpadku in 

puščico do mrtve mačke. 

 Dva otroka (otroka F in H) sta odgovorila, da bi vest o tem širila s pogovorom, oba sta tudi 

izpostavila otroka iz skupine, ki se je v določenem trenutku neustrezno vedel (npr. odvrgel 

papirček, trgal roţe).  
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Jaz: Kako bi ti to povedala oziroma spomnil druge otroke v vrtcu? 

Otrok H: Anabelaa je enkrat roţice trgala 

Jaz: In si ji kaj rekla? 

Otrok H: Ne, jaz sploh ne vem, da se roţic ne sme trgat. 

Jaz: Sedaj veš? 

Otrok H: Ja, ja zdej bi ji pa rekla, da jih ne sme. 

Jaz: Zakaj pa jih ne sme? 

Otrok H: Ker so tudi one ţive in potem ko so odtrgane nehajo ţiveti pa umrejo.  

 

4.2. POTEK SKUPINSKEGA POGOVORA 
 

A. OTROCI 3 DO 4 LETA 

Skupinski pogovor smo izvedli v garderobnih prostorih skupine. Takoj, ko so zagledali dela, 

so vsi na enkrat začeli razlagati drug drugemu, kaj določeni elementi na umetniških delih 

pomenijo. Da je del pogovora, ki je bil namenjen povzetku dialogov, potekal sistematično, 

sem vsakemu otroku dala eno od del, ki ga je imel moţnost predstaviti drugim. Ugotovili so, 

da so si določene elemente slik drugače interpretirali (npr. ali je nekaj odpadek, zamašek ali 

kroţnik) ter da so prišli do podobnih spoznanj: kaj smemo in kaj ne smemo početi v naravi. 

Nadaljevala sem s kratko pripovedjo ob izrezanih elementih, v kateri so otroci lahko 

sodelovali (posamezne elemente se premika po ploskvi – odvzema/dodaja – z namenom 

vizualizacije človekovega vpliva na naravo). Pripoved se začne na cvetočem travniku ob 

gozdnem robu, kjer prebiva veliko ţivali; z gradnjo hiš, cest in avtomobili ter ljudmi, ki med 

sprehodi odmetavajo odpadke, je rastlin in ţivali vedno manj in na koncu je podoba prostora 

zelo drugačna. Pogovorili smo se o tem, kaj se je spremenilo in kaj jim je bolj všeč. Vsi so se 

strinjali, da jim je bilo lepše, ko je bilo več ţivali in rastlinja; otrok B je rekel, da moramo 

naravo paziti, saj jo v nasprotnem primeru očitno ne bo več. Iz te trditve smo nadaljevali 

pogovor o tem, zakaj je potrebno varovati naravo (navedli so, npr. naslednje razloge: ker je 

lepa; če izgine ne bomo mogli v gozd peljat svojih ljubljenčkov ali bratcev in sestric; 

zelenjava na vrtu bo pokvarjena; ker moramo skrbeti, da ţivali in rastline ne bodo ţalostne 

…) in kako to lahko storimo. Zaključili smo z ugotovitvijo, da ni dovolj, če ustrezno ravnamo 

samo mi sami, ampak moramo nujno vse, kar smo se naučili, povedati tudi drugim. Na tej 

točki sem jih spodbudila k premisleku, kaj bi lahko ustvarili, tako kot so to storili umetniki, 

katerih dela smo si ogledali, da bi to sporočili vsem ostalim v vrtcu.  Otroci so navajali, kaj 

vse znajo narisati in pošast je bil motiv, ki je bil všeč vsem in je vse izredno motiviral. Glede 
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področja ustvarjanja sem jim predlagala, ali bi preizkusili, kaj drugega kot risanje, npr. 

izdelovanje skulpture, saj sem opazila, da so njihove izkušnje omejene predvsem na področje 

ploskovnega ustvarjanja. Idejo skulpture so sprejeli ter se odločili, da bodo skupaj izdelali eno 

veliko pošast. Da bi skupinsko delo potekalo brez večjih konfliktov in bi vsak lahko prispeval 

svoje ideje, sem jim ponudila liste papirja in svinčnike z navodilom, naj vsak nariše pošast, 

kakršno si je zamislil, nato pa bomo vse štiri različne pošasti zdruţili v eno skupno. Vsak 

otrok je imel tekom ustvarjanja moţnost razloţiti, zakaj je narisal določen element, kakšna je 

ideja njegove pošasti … V skupnem pogovoru smo se z metodo demokratičnega odločanja 

(dogovarjanje) odločili, katere lastnosti bo imela skupna pošast. Pri dogovarjanju sem jih 

usmerjala na tiste lastnosti, ki so bile skupne idejam več otrok, ali pa izpostavila ideje, ki so 

bile popolnoma drugačne – pri tem sem vedno povedala tudi ime otroka, tako da so vsi dobili 

občutek, da je upoštevana tudi njihova zamisel. Do konflikta je prišlo zgolj pri odločitvi ali 

naj bodo usta pošasti grozna ali vesela. Dva otroka se o tej lastnosti nista mogla dogovoriti, 

nihče od njiju ni imel razloga, zakaj bi nekaj ţelel izdelati; kot rešitev smo uporabili 

glasovanje ter na koncu izglasovali grozna usta. Ker sta dva otroka na načrt narisala tudi 

smeti, sem jim pri izbiri materiala predlagala, da so odpadki tisto, kar lahko uporabimo. 

Otroci so se strinjali in se odločili, da bo vsak od doma prinesel nekaj odpadkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Risba pošasti otroka D 

Slika 6: Risba pošasti otroka A 
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B. OTROCI 4 DO  5 LET 

Skupinski pogovor je bil izveden v garderobnih prostorih skupine. Pogovor smo začeli ob 

pripovedi, v kateri so sodelovali tudi otroci; večkrat sem dodala/odvzela določen element, oni 

pa so povedali, kakšen je vpliv tega na ostale elemente (npr. vedno več avtomobilov – lahko 

se zgodi, da avto povozi jeţa …). Ob koncu pripovedi, so sami opazili, da prostor izgleda 

drugače; ni več veliko rastlin, manj je ţivali, podoba je izgubila barve, prevladuje sivina … 

ter izrazili, da jim je bila začetna postavitev ljubša. Vprašala sem jih po skupni točki te 

pripovedi ter umetniških del, ki smo si jih ogledali predhodno. Podobnosti so se nanašale na 

prisotnost podobnih elementov (npr. cvetlice, ţuţelke …), opazili pa so tudi podobnost ideje, 

namena (varovanje narave). Da bi jih spodbudila k ustvarjanju, ki je sledilo, sem jim 

povedala, da so bili prav oni izbrani za nalogo, da sedaj vse to kar vedo, povedo tudi ostalim v 

vrtcu. Pred iskanjem ideje za ustvarjanje smo se podrobneje pogovorili o tem, kakšno 

sporočilo ţelimo predati  - zakaj in kako varovati naravo. Povezovali so vzroke in posledice 

ter na podlagi tega opisali, kaj pomeni ustrezno vedenje oziroma neustreznim vedenjem 

pripisali ustrezno alternativo, npr. v gozdu (ne kričimo, ker prestrašimo ţivali; cvetlice 

opazujemo, namesto, da jih trgamo, jih lahko fotografiramo; bolje kot šopek je posaditi 

Slika 8: Risba pošasti otroka C Slika 7: Risba pošasti otroka B 
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lončnico; pazimo tudi na male ţivali, jih ne pohodimo; če se jih ustrašimo, gremo stran; v 

ţivali ne mečemo ničesar, ker jih tako kot nas, udarec boli …). Za medij sporočanja o 

naučenem so si izbrali risanje. Ker je bila to edina ideja, sem jim naštela še nekaj drugih 

moţnosti, npr. lahko napišemo zgodbo, jo narišemo v stripu, izdelamo skulpturo, slikamo na 

ogromen list papirja … Najbolj jih je pritegnila misel o izdelovanju skulpture in skupinskem 

slikanju, za katero so se posledično tudi odločili. Tokrat smo začeli z risanjem načrtov brez 

predhodne določitve glavnega motiva, vodil jih je skupen namen: sporočilo varovanja narave. 

Vsak otrok je imel moţnost predstaviti svoje delo; tekom predstavitev se je spontano 

oblikovala ideja motiva skupnega dela. Uporabili smo zgodbo enega od otrok, ki je bila vsem 

všeč ter iz vsake risbe izbrali določen element ali več teh, ki so jih ţeleli vključiti v skupno 

sliko. Zgodba o vili, za katero so se odločili, da bi jo upodobili, je nastala v pogovoru  med 

mano in otrokom H. Otrok mi je predstavil idejo o vili, ki čara roţe; vprašanje o namenu 

čaranja in vprašanje, ki je spodbudilo k presoji (… To pomeni, da lahko ves čas trgamo roţe, 

saj bo vedno tu vila, ki nam bo priskočila na pomoč?), sta bili dovolj, da je otrok svojo 

pripoved nadaljeval. Več kot to v oblikovanje zgodbe nisem posegala.  

  Slika 9: Risba otroka H Slika 10: Risba otroka E 
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Slika 12: Risba otroka I 

Slika 11: Risba otroka F 

Slika 11: Risba otroka G 
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4.3. POTEK SKUPINSKEGA USTVARJANJA  
 

A. OTROCI 3 DO 4 LETA 

Otroci so na dan ustvarjanja prinesli zajeten kup odpadkov in ponosno razlagali, kaj bodo 

ustvarili iz njih. Pred začetkom smo ponovili, katere lastnosti smo določili naši skupni pošasti 

(velika, grozna usta, okrogle oči, izpuščaji zaradi odpadkov, dolge roke in noge …). Skupaj 

smo pregledali material, ki smo ga imeli na voljo in določili, katere odpadke bomo uporabili 

za določene elementne in kaj natančneje bomo z njimi storili (npr. jih bomo pobarvali, kam bi 

jih nalepili …). Materiale sem sproti postavljala na različna mesta v igralnici in na koncu 

jedrnato povzela, kaj so zadolţitve na posamezni točki. Otroci so se nato samostojno odločili, 

kaj ţelijo početi. Pri ustvarjanju sem jim pustila proste roke in jih nisem omejevala; nikakor 

nisem popravljala njihovega izdelka, poskušala sem se izogibati pretirani pomoči in jim 

pomagala samo, ko je bilo to nujno potrebno, npr. pri uporabi barve v razpršilu, saj se s tem še 

niso srečali ter v primerih, ko sami zaradi varnosti niso mogli uporabiti določenih 

pripomočkov, npr. noţ za karton, silikonsko lepilo. Edino pravilo, ki je omejevalo njihovo 

ustvarjanje, je bilo slediti skupni ideji; v primeru, da je en od otrok dobil novo idejo, jo je 

moral predstaviti drugim in jo je lahko udejanjil samo, če so se s tem strinjali tudi ostali. Tako 

sta otroka B in C pošasti dodala še ţivce (striţenje in spajanje kartona) in kosti (risanje s 

flomastrom). Ustvarjali smo dva dni, saj smo morali pred vezanjem rok počakati, da se je 

posušila barva. Nastala je pošast, ki poje vse tiste, ki v naravo odmetavajo odpadke ali pa 

teptajo roţe. 

 

 

 

 

 

Slika 13: Proces ustvarjanja: barvanje 

elementov rok 

Slika 12: Proces ustvarjanja: striženje 

in spajanje živcev pošasti 
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Slika 18: Proces ustvarjanja: sestavljanje, nizanje rok pošasti 

Slika 17: Proces ustvarjanja: risanje kosti in 

izpuščajev pošasti 

Slika 14: končni izdelek: pošast (spredaj) Slika 19: Končni izdelek: pošast 

(zadaj) 

Slika 16: Proces ustvarjanja: cvetoč 

travnik s tiskanjem in slikanjem 
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B. OTROCI 4 DO 5 LET 

Skupaj smo pripravili prostor, pripomočke ter materiale. Pred začetkom smo ponovili namen 

našega ustvarjanja ter se spomnili dogovora o izbrani zgodbi ter posameznih elementih, ki so 

jih ţeleli upodobiti s prej narisanih načrtov. Vsi naslikani elementi so torej njihova izbira, pri 

čemer je bil edini pogoj, da se, ker izdelujejo skupinsko delo, z izbranim elementom vsi 

strinjajo. Pri tem ni prišlo do nesporazumov. V proces ustvarjanja nisem posegala, razen z 

spodbudo, da smejo na rjuho, na katero so slikali, tudi stopiti, saj so se omejili na njen rob ter 

z občasnim postavljanjem vprašanj, kaj določen element predstavlja, večinoma pa so otroci to 

povedali spontano. Tako je nastala skupinska slika z kombinacijo cvetočega, lepo ohranjenega 

vrta ter zadovoljnimi ţivalmi ter delom vrta z zastrupljenimi in ţalostnimi cveticami. V 

središču je vila, tista, ki ima moč, da uvenele, umrle cvetlice začara v ponoven cvet. Vseeno 

pa ima vila raje kot to, da vedno znova čara, to da otroci za naravo poskrbijo sami, zato je 

pripravljena odčarati negativne posledice zgolj šest-krat. Če bi jih odtrgali večkrat, bi bila vila 

besna in nam ne bi več pomagala, zato je nujno, da vsi mi znamo in pazimo na naravo, ki nas 

obdaja.  

 

  

Slika 22: Proces ustvarjanja: slikanje mrtvih in cvetočih cvetlic 

Slika 15: Proces ustvarjanja: začetek 
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Slika 25: Končni izdelek: skupinska slika vile na travniku 

Slika 24: Proces ustvarjanja: zaključki 

Slika 23: Proces ustvarjanja: slikanje vile in živali 
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4.4. RAZPRAVA 
Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: kako se otroci odzivajo na predstavljena sodobna 

likovna dela, ki naslavljajo naravovarstveno problematiko. Tako starejši kot mlajši otroci so 

se z deli sodobne umetnosti seznanili prvič, a so jih zelo pozitivno sprejeli. To sklepam na 

podlagi neverbalne komunikacije – mimični izrazi zanimanja, čudenja, doţivljanja emocij … 

Štirje od osmih otrok so zanimanje izrazili tudi direktno, npr. povedali so, da so jim dela zelo 

všeč, da so zanimiva, vprašali so, kje sem te slike našla, ali jih bodo lahko še kdaj videli … 

Čustveni odziv je bil pričakovan, saj je bil to temeljni razlog za vzpostavljanje medpodročne 

povezave, v kateri umetnost igra vlogo odpiranja prostora za doţivljanje, občutenje prejetih 

informacij, kot pogoj oblikovanja vrednot (Flajšman, 2009). Dela so pri otrocih vzbudila tako 

pozitivna kot tudi negativna čustva. Negativna čustva so se najbolj izrazila pri mlajših otrocih 

ob delu Tetsumi Kude; to trdim na podlagi opaţene spremenjene mimike (resen obrazni 

izraz), daljšega opazovanja in uporabe pridevnikov ţe samo pri naštevanju elementov (npr. 

mrtve, ţalostne …), ki se je pojavilo pri vseh otrocih. Nasprotno omenjeno pri starejših ni bilo 

tako izrazito – blage negativne občutke je bilo začutiti le pri dveh otrocih. Na vprašanje, kako 

se počutita ob pogledu na sliko, sta rekla da čudno, saj so vse rastline mrtve. Pri starejših 

otrocih je izstopalo povezovanje del oziroma posameznih elementov z njihovimi vsakdanjimi 

izkušnjami, kar je tudi razlog, da so pogovori trajali še enkrat dlje od pogovora z mlajšimi 

otroki. Pri izbiri del sem iskala takšna, ki so vizualno zanimiva, a ne nasičena, in vsebujejo 

dovolj konkretnih elementov, takšnih, ki so otrokom blizu, s katerimi ţe imajo izkušnje (npr. 

ţaba, palice, zamaški, cvetlice …). Upoštevano je bilo torej načelo kakovosti, nazornosti, 

ţivljenjske in psihične bliţine (Duh in Zupančič, 2009). Izbiro bi ovrednotila kot ustrezno, saj 

sem z njimi dosegla svoj namen: vzbudila sem pozornost otrok, uspelo mi je vzpostaviti 

dialog, ki je vseboval tako naštevanje kot tudi opisovanje, utemeljevanje, izmišljevanje, otroci 

pa so spoznali umetnost kot enega od načinov za posredovanje sporočil.  

 

Izhajanje iz del sodobne umetnosti je bila vsekakor dobra odločitev, saj sem pri tem izhajala 

iz njene ključne prednosti, in sicer naslavljanja tematik vsakdanjega ţivljenja (Duh in 

Zupančič, 2009). Čeprav sodobna umetnost pogosto naslavlja probleme sodobnega človeka, 

je v širši javnosti še vedno slabo sprejeta (Barbe-Gall, 2005); kljub temu pri seznanitvi otrok z 

deli tega obdobja, nisem imela strahu, da bi dela zavrnili, ali da jih ta ne bi pritegnila. Kar 

nekaj raziskovalnih del je bilo ţe opravljenih z namenom spodbujanja vključevanja del 

sodobne likovne umetnosti v ţivljenje in delo vrtcev, npr. Sodobna likovna umetnost v 

kurikulu vrtca (Duh in Zupančič, 2009), Načrtovanje likovnih nalog v vrtcu s poudarkom na 
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ekologiji (Zver, 2015) … Pri predstavitvi rezultatov navedenih raziskav je bilo zaslediti, da so 

otroci k spoznavanju del pristopili z zanimanjem in radovednostjo, na podlagi česar sem 

oblikovala tudi svoje pričakovanje o pozitivnem odzivu. Več skupnih rezultatov nisem 

zasledila, saj so v navedenih primerih dejavnostim seznanjanja z deli sodobne umetnosti 

sledile zgolj poustvarjalne dejavnosti – reprodukcije originalnega dela. Nekaj več podobnosti 

z mojim drugim raziskovalnim vprašanjem je bilo zaslediti v diplomskih in magistrskih 

raziskavah, ki so naslavljale sodobno umetnost kot izhodišče za ozaveščanje, katere od 

problematik, ki jo le-ta naslavlja, a so bile večinoma izvedene na predmetni stopnji osnovne 

šole, npr. Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti 

(Kozjek Varl, 2016), Vloga sodobne likovne umetnosti pri razvijanju likovne ustvarjalnosti in 

ekološke osveščenosti pri učencih drugega vzgojno-izobraţevalnega obdobja (Krašovec, 

2016) … Zanimivo je, da so se kljub veliki starostni razliki med otroki, pojavile določene 

podobnosti.  

Z drugim raziskovalnim vprašanjem sem pod vprašaj postavila otrokovo zmoţnost 

prepoznavanja in razumevanja sporočil umetnikov. Menim, da so otroci razumeli glavno 

sporočilo, in sicer, da se dejanja ljudi ločijo na ustrezna in neustrezna, glede na to, kakšne 

posledice imajo za naravo, le-to pa je potrebno varovati, ne le zaradi tega, ker nam predstavlja 

dom, vir hrane (instrumentalna vrednost) …, ampak tudi zaradi nje same (intrinzična 

vrednost) (npr. izjave otrok: če je ne bomo varovali, je ne bo več; ţivali tudi čutijo, če boli 

mene, boli tudi njih …). Dialog je bil večinoma osredinjen na razpravo o dejanjih človeka in 

njegovih posledicah; razumevanje tega je pomenilo prvi korak uresničevanja cilja 

občutljivosti do okolja in zavedanja odvisnosti kot tudi cenjenja intrinzične vrednosti narave 

(cilji vzgoje za varovanje narave in okoljevarstvene vzgoje) (Anko, 2000). Da je prišlo tudi do 

razumevanja, sklepam na podlagi razgovora, ki sem ga usmerjala k temu, da so otroci podane 

trditve utemeljili, pojasnili … Pri vseh, še nekoliko bolj pa pri starejših otrocih, je bilo opaziti, 

da sicer ustrezno kategorizirajo dejanja na ustrezna in neustrezna, a to pojasnjujejo zelo na 

splošno (npr. ker je tako prav, ker se tega ne dela …). Menim, da je podajanje tovrstnih 

odgovorov vezano, ne na dejansko zavedanje popolne nesprejemljivosti dejanj (npr. tepeţa 

ţivali), ampak na pogosto presplošno odzivanje odraslih v tovrstnih situacijah (npr. 

nepojasnjeno, kaj pomeni lepo, pridno, pravilno … vedenje). Na tej točki so izbrana 

umetniška dela predstavljala dobro izhodišče za pogovor, v katerem smo razjasnili, kaj 

ustrezno vedenje sploh pomeni. Na ta način smo torej tudi razpravljali o sporočilih 

umetnikov. Opaţam, da je bil ključen element razumevanja sporočila in s tem otrokove 

sposobnosti povzeti naučeno in to predstaviti drugim (npr. na predstavitvi izdelka ostali 
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otrokom nekaj dni po izvedbi intervjujev) prav razprava. To se sklada z ugotovitvami T. Eçe 

(2002), ki dejavnosti interpretacije imenuje kot tiste, ki pripomorejo k razvoju moţnosti 

dejanskega razumevanja umetniških del. Otroci kljub konkretnosti in izraznosti umetniških 

del teh niso zmoţni spontano interpretirati v smeri dejanskega sporočila umetnikov. Slednje 

sem pričakovala, saj imajo s tem teţave še osnovnošolski otroci. To izpostavlja magistrska 

raziskava K. Kozjek Varl (2016), ki je raziskovala odnos in razumevanje sporočil sodobne 

umetnosti pri sedmošolcih in osmošolcih. Avtorica poroča, da so učenci delno pravilno 

interpretirali umetniška dela, za popolno razumevanje pa so potrebovali več informacij. Na tej 

točki je nujno imeti v mislih opozorila Zupančiča (2006), da je interpretacija vselej stvar 

posameznika, zato moramo pri vodenju dialoga biti pazljivi, da ne vsiljujemo lastnega 

pogleda, temveč podajamo objektivne informacije, npr. okoliščine nastanka. Da bi predšolski 

otroci spontano prešli na temo varovanja okolja in narave, bi morali bivati v okolju, izredno 

občutljivem do narave in njenih danosti, tako pa so umetniška dela spontano zbudila zlasti 

naštevanje pri mlajših ter naštevanje in opisovanje s tem povezanih lastnih izkušenj ter 

domišljijsko pripovedovanje pri starejših predšolskih otrocih. Tudi Duh in Zupančič (2009) 

pravita, da so otroci pri opazovanju del osredinjeni predvsem na njegov vizualni del, za 

dojemanje ideje pa potrebujejo usmeritev in vodenje. Omenjeno ne velja le za predšolske 

otroke, takšen odziv je pričakovati tudi kasneje, saj je do enake ugotovitve prišla tudi K. 

Kozjek Varl (2016). Avtorica ugotavlja, da so osnovnošolci predmetne stopnje uspešno 

interpretirali znane motive, ki so jih ţe obravnavali pri likovnem pouku, ostalo pa so tako kot 

v mojem primeru predšolski otroci razlagali glede na svoje vsakodnevne ţivljenjske izkušnje.  

Pri razumevanju sporočila umetnikov, kot pozitivno vrednotim tudi izbiro več del različnih 

avtorjev, saj menim, da je vsako novo delo otroke pritegnilo na drugačen način in tako 

nekoliko dvignilo njihovo zanimanje in, kar je še bolj ključno, vsako nadaljnjo delo je 

ponudilo moţnost ponovitve, primerjave in povezave s predhodnim umetniškim delom kot 

tudi širitve spoznanega (prvo delo Kim Waale – odpadki v naravi, drugo delo Kim Waale – 

odnos do ţivali, delo Tetsuma Kude – odnos do rastlin, delo Olafa Hajeka – kombinacija 

obojega, moţnost celostnega pogleda ali osredinjenja na izstopajoče). Pri izbiri avtorja torej 

nisem sledila smernicam Duha in Zupančiča (2009), ki kot priporočljivo za predšolsko 

obdobje navajata izbiro enega avtorja in več njegovih del. Opaţam, da se je zaradi 

upoštevanja ostalih pomembnih načel, kot so načelo nazornosti, tehtni premislek o vsebinski 

povezavi, primerno število del glede na koncentracijo otrok …, izbira vseeno izkazala kot 

primerna. 
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Kljub razumevanju, ki so ga otroci izkazali preko pogovora, pa nihče ni znal odgovoriti na 

vprašanje, kaj nam je umetnik z delom ţelel sporočiti. Sklepam, da je to posledica preveč 

abstraktno zastavljenega vprašanja (kompleksnost pojma – sporočiti). Da bi znali odgovoriti 

na to vprašanje, bi potrebovali veliko izkušenj, npr. kontinuirano uporabo besede 

ideja/sporočilo pri pogovoru o slikanicah, kratkih filmih, likovnih delih …, ne zgolj, na 

primer prevladujočega naštevanja ali povzemanja vsebine. 

V zadnjem raziskovalnem vprašanju sem se spraševala, kako bodo umetniška dela spodbudila 

otroke k poustvarjalni dejavnosti kot načinu zavedanja in naslavljanja naravovarstvenega 

problema. Opazno je bilo, da so otroci po zaključku intervjujev občutili teţnjo, predati 

naučeno tudi ostalim. To sklepam na podlagi opaţanj, kot so na primer: več intervjuvanih 

otrok je ob vrnitvi v igralnico ţelelo drugim otrokom pokazati in pojasniti izbrana dela; več 

jih je povedalo, da bodo ţe danes nekaj narisali in to potem predstavili staršem; en od otrok je 

omenil, da njegov prijatelj velikokrat trga roţe in da prej ni vedel, da to ni dobro, sedaj pa ve, 

zato mu bo to povedal.  

Ob ponovnem izvajanju bi izpustila zadnje vprašanje, tj. Kako bi ti to povedal oziroma 

spomnil druge otroke v vrtcu?, ali pa bi skupinski pogovor izvedla z razmikom več dni, da bi 

izvedela, ali bi do izvedbe poustvarjalne dejavnosti dejansko prišlo tudi brez dodatne 

spodbude. Glede na skupino otrok, s katerimi sem dejavnosti izvedla, sicer o spontani izvedbi 

dvomim, predvsem na podlagi sklepa, da otroci še niso imeli pestrih izkušenj na področju 

likovnega ustvarjanja. V skupnem pogovoru sem bila tako jaz tista, ki sem jih nagovorila in 

spodbujala, s tem ko sem jim rekla, da so bili izbrani, za to da vse naučeno predajo tudi 

ostalim otrokom v vrtcu, to pa lahko storimo, tako kot so storili umetniki, torej da nekaj 

ustvarimo. Pri idejah za ustvarjanje so se zelo omejili, na tisto kar znajo (npr. znam narisati 

roţe, ljudi, goro …); kar bi lahko bila posledica (ne pa nujno) neustreznega pristopa 

vzgojiteljic k otroku med procesom ustvarjanja, pri katerem je bilo opaziti določena dejanja, 

ki jih tudi Tegelj (2008) navaja kot zaviralce otrokove ustvarjalnosti (npr. popravljanje, 

omejevanje – ne, uporabi raje drugo barvo, doriši še kaj … -, pohvale le ''tipično lepih'' 

elementov …). Kot nadaljuje Catmull (2014, v Tomšič Čerkez in Podobnik, 2015) je 

posledično moţno pričakovati pojav strahu pred preizkušanjem novega in omejevanje na ţe 

preizkušeno. Prav tako so bile vse ideje otrok omejene na področje risanja. Tudi to pripisujem 

skopim izkušnjam, in sicer po pregledu galerije na internetni strani vrtca, kjer so prikazana 

dela s področja likovnega ustvarjanja posameznih skupin, sem opazila, da se področja in 

tehnike ponavljajo, poleg tega je bilo vse ustvarjanje ploskovno. Pri izbiri področja in tehnike 

ustvarjanja sem ţelela upoštevati načelo interesa, a nisem pozabila na potrebo po širjenju le-
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tega, kar kot stimulativno označujeta tudi Duh in Zupančič (2009). Da bi ob tej priloţnosti 

torej preizkusili nekaj novega, drugačnega, sem mlajše otroke neposredno spodbudila k 

izdelavi skulpture, starejšim pa nekoliko posredneje naštela raznolike moţnosti ustvarjanja. 

Menim, da bi morala ob ponovni izvedbi najti bolj raznolika sodobna dela glede na področje 

ustvarjanja, za konkretnejši prikaz, kaj vse zajema sodobna likovna umetnost oziroma še 

ustrezneje bi bilo razširiti projekt z dodatkom obiska galerije, kajti, npr. instalacija v prostoru 

izgleda drugače in vzbudi zelo drugačne občutke kot njena fotografija.  

Obe končni stvaritvi otrok sta nastali skupinsko. Obe ideji otrok bi ovrednotila kot izvirni. 

Menim, da je k temu ponovno veliko prispeval uspešno voden pogovor, v katerem smo 

razpravljali in kombinirali različne ideje. Enake ugotovitve navaja tudi Zupančič (2006), ki 

pravi, da je velika verjetnost, da bodo končni izdelki neizvirni posnetki originala v primeru, 

ko se v dejavnostih interpretacije umetniških del ne izvede poglobljenega pogovora. Na 

podlagi rezultata sem spremenila svoje prvotno mnenje o vrednosti vmesnega koraka – 

skupinskega pogovora – katerega sem v začetku imela namen izvesti zgolj v primeru, če 

otroci ne bi pokazali zanimanja za nadaljevanje dejavnosti. Po analizi obstoječe literature sem 

spremenila svoj pogled in skupinski pogovor uporabila kot socialno situacijo, v kateri sem 

izpolnila svojo vlogo moderatorja pogovora, tekom katerega so otroci izpostavljali svoje 

ideje, argumente, jih soočali z drugimi, preoblikovali in sooblikovali končni koncept (Kroflič, 

2009, v Torkar, 2009).  

Na raziskovalna vprašanja sem odgovarjala glede na rezultate izvedbe z mlajšimi in starejšimi 

otroki in pri tem sproti izpostavljala vidnejše razlike, ki so se pri tem pojavile. Razlike so bile 

pričakovane, glede na razvojni napredek vezan na starost otrok (npr. obseţnejše besedišče), 

niso pa ključno vplivale na sam potek izvedbe. Sklepam, da do očitnejših razlik ni prišlo, zato 

ker je bila razlika v letih skoraj zanemarljiva – skupine so bile sicer 3 – 4 in 4 – 5, a so bili 

sodelujoči večinoma vsi štiriletniki.  
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5. SKLEP 
Sodobnost je čas soočanja s posledicami nebrzdanega procesa gospodarske rasti. Prenehati si 

moramo zatiskati oči pred okoljskimi problemi, ki pričajo o pogubnosti našega trenutnega 

načina delovanja in teţiti k trajnostnemu razvoju. Namen diplomskega dela je bil razmisliti o 

vlogi, ki jo lahko pri zavzemanju za trajnostni razvoj prevzamejo vzgojno-izobraţevalne 

institucije oziroma vzgojitelji. Po pregledu obstoječe literature in izvedbi empiričnega dela 

diplomske naloge menim, da so tudi vzgojitelj eden od akterjev vzpostavljanja etičnega stebra 

znotraj trajnostnega razvoja - prevzemanjem resnične odgovornosti, prizadevanji za razvoj 

odgovornega in spoštljivega odnosa otrok do celotne narave ter opogumljanja otrok k 

proaktivnemu, nekonformističnemu vedenju.  

V prizadevanjih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja kot tudi razvoja ustvarjalnosti, ki je 

en od predpogojev za spremembe homogeniziranega druţbenega mišljenja, sem načrtovala in 

izvedla trodelni interdisciplinarni pedagoški pristop. Na podlagi analize le-tega menim, da so 

tudi v predšolski dobi druţbenokritična dela sodobne umetnosti lahko ustrezno izhodišče za 

vzpostavljanje socialnih situacij, ki spodbujajo otrokov angaţiran odnos do okolja. 

Aplikativna vrednost diplomskega dela je moţnost uporabe opisanega pristopa za razvijanje 

pozitivnega odnosa predšolskih otrok do sodobne umetnosti, razvijanje zmoţnosti 

razumevanja umetniških del, spodbujanja ustvarjalnosti, spodbujanja socialnih kompetenc, 

razvijanja občutljivosti in odgovornosti do narave ter teţenj k njeni ohranitvi. Doseganje 

naštetega utemeljujem v svoji razpravi, zato bom na tej točki odgovore na raziskovalna 

vprašanja na kratko povzela in zdruţila z opaţenimi pomanjkljivostmi izvedbe oziroma 

omejitvami, ki bi jih bilo dobro v prihodnjih raziskavah popraviti. 

Empirični del moje raziskave je pokazal, da je vpeljava sodobne umetnosti v predšolskem 

obdobju, ob premišljeni izbiri umetniških del, primerna. Otroci so se odzvali pozitivno, kazali 

so znake zanimanja in čudenja. Zaradi omejenih izkušenj otrok in pomanjkljivosti medija 

(uporaba fotografij umetniških del), sem izbrala zgolj dela tradicionalnih načinov 

umetniškega izraţanja. S tem pa ţal nisem izkoristila celotnega potenciala sodobne likovne 

umetnosti. V kolikor bi imela moţnost daljšega sodelovanja s sodelujočo skupino otrok,  

posledično boljši vpogled v njihovo predznanje ter predvsem moţnost kontinuiranega 

bogatenja izkušenj otrok z različnimi področji umetnosti, bi med izbor umetniških del 

vključila tudi na primer primere instalacij, performansev, land art-a … Optimalno bi bilo, da 

bi si dela otroci ogledali preko video posnetkov oziroma v avtentični situaciji (na primer 

galeriji ali ob srečanju z umetnikom).  
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Analiza intervjujev je pokazala, da otroci do določene mere prepoznajo in razumejo sporočila 

umetnika. Kot ključen kakovostnega prepoznavanja sporočil umetniških del se je izkazal 

dialog z otroki. Otroci so sicer spontano naštevali prikazane elemente in med pogovorom 

spontano prešli v domišljijsko pripoved o njih, nihče pa ni začel razpravljati o varstvu narave 

brez spodbude s podvprašanji. Ker imajo otroci skope izkušeje s področji varstva narave, so 

bili delno strukturirani intervjuji pripravljeni tako, da so bila naravovarstvena vprašanja 

zastavljena ţe zelo zgodaj v intervjuju.  

V nadaljnjih raziskavah  bi lahko izbrana dela sodobne umetnosti postavili v igralnici. 

Zanimivo bi bilo spremljati, ali bi ogled vseh del hkrati, neomejen čas opazovanja in 

interakcija med otroki, le-te pripeljala do podobnih spoznanj kot v moji raziskavi.  

Po izvedbi empiričnega dela lahko trdim, da umetniška dela sama po sebi ne bi bila dovolj 

stimulativna za spontano poustvarjalno dejavnost otrok. Vendar pa so dela predstavljala dobro 

podlago za osmišljeno vzpodbujanje otrok k omenjeni dejavnosti. Ponovno izpostavljam 

pomen dialoga, v katerem sem otroke spraševala po idejah, kaj lahko storijo sami oziroma 

sem jim določila pomembno nalogo, tj. širiti naučeno med ostale otroke. Med njihovimi 

idejam za ozaveščanje ostalih predšolskih otrok v vrtcu so sodelujoči otroci sprva v večini 

navajali besedno sporočanje. Naravnanost k verbalnemu bi lahko pripisali prevladujoči 

vsakdanji praksi v vrtcih, kjer je na vzgojitelja osredinjena frontalna oblika dela zelo izrazita.   

Nastala dela otrok so bila produkt skupinskega dela, prav tako njihova zasnova. Zaradi 

izbrane oblike dela je pristop doprinesel tudi k ciljem razvoja socialnih kompetenc, kar 

prvotno ni bilo načrtovano.  

Zavedam se, da pridobljenih podatkov ne morem posplošiti na celotno populacijo predšolskih 

otrok, a verjamem, da je opisan pristop vključevanja sodobne umetnosti za ozaveščanje otrok 

o pomenu odgovornega odnosa do narave, dober način spodbujanja otrokove vizualne in 

ekološke pismenosti, kritičnega mišljenja ter proaktivnosti. To je le en od načinov, s katerim 

je moč otrokom pribliţati umetnost kot idejo in naravo kot vrednoto. Poudariti pa ţelim, da je 

za dejansko doseganje ciljev vzgoje za varovanje narave in pozitivnega odnosa do sodobne 

umetnosti potrebno postopno in kontinuirano delo. Le ob stalnem stiku z umetnostjo in naravo 

bodo otroci lahko oblikovali pozitivna stališča, seveda ob ustreznem zgledu odraslih.   
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