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POVZETEK 

 

Likovna umetnost je eden od šolskih predmetov, ki daje vsem učencem možnost, da se 

individualno likovno razvijajo, tudi tistim, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo ter imajo posebne potrebe na posameznih učnih področjih. Po 

konceptu dela z učenci z učnimi težavami učitelj prilagaja učno okolje takoj, ko zazna učenčeve 

težave in posebne potrebe. Za uspešno poučevanje otrok z učnimi težavami je potrebno veliko 

učiteljevega znanja o njihovih primanjkljajih in posebnih potrebah ter dobra poučevalna praksa. 

Učenci z dispraksijo oziroma razvojno koordinacijsko motnjo so ena izmed skupin učencev s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ki imajo lahko pri pouku likovne umetnosti kar 

nekaj težav in potrebujejo več individualne pomoči in prilagoditev kot pri nekaterih drugih 

predmetih. V strokovni literaturi je za učence z dispraksijo zapisano veliko splošnih 

prilagoditev, ki pa se večinoma ne osredotočajo na sam predmet likovne umetnosti. Zato smo 

se odločili, da v teoretičnem delu magistrskega dela predstavimo prilagoditve in strategije 

pomoči za učence z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti. S študijem literature smo raziskali 

in opisali več strategij poučevanja in prilagoditev, ki so razdeljene po učnih okoljih, učnih 

etapah in posameznih likovnih področjih (risanje, slikanje, grafika, kiparstvo, arhitektura) ter 

lahko učiteljem likovne umetnosti služijo kot opora in pomoč pri poučevanju otrok z 

dispraksijo. Empirični del magistrskega dela vključuje študijo primera izbranega učenca z 

dispraksijo. Učencu smo pri pouku likovne umetnosti določili in nudili ustrezne individualne 

prilagoditve. Podatke smo kvalitativno obdelali s pomočjo kodiranja zbranega gradiva o 

učencu, zapisov posameznih opazovanj z udeležbo, analize likovnih izdelkov in razgovorov z 

učencem. Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da je učenec imel največ težav s fino motoriko in 

z orientacijo na ploskvi ter pri organizaciji dela, prostora in časa. Učenčeva močna področja se 

kažejo pri naravoslovnih predmetih. Učenec se ljubiteljsko ukvarja tudi s tehničnim risanjem s 

pomočjo računalnika. Potreboval je veliko učiteljeve pomoči ter prilagoditev likovnih 

pripomočkov, materialov in tehnik. Empirična kvalitativna raziskava nam je omogočila, da smo 

za učenca poiskali najučinkovitejše strategije pomoči, ki so mu omogočile napredek pri 

likovnem izražanju, nam pa je služila kot primer dobre poučevalne prakse. 
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ABSTRACT 

 

Fine arts are one of the school subjects which offer the opportunity to all the students to develop 

their fine-arts talent. The same is true for those students who are directed to the customized 

program and additional professional help and have special needs in individual learning fields. 

According to the concept of work with the students with learning difficulties, a teacher adapts 

learning environment immediately when he senses student’s difficulties and special needs. A 

lot of teacher’s knowledge and a good teaching practice are necessary for the successful 

teaching of children with learning difficulties and special needs. Students with dyspraxia, i.e. 

developmental coordination disorder, are one of those groups of students with deficiencies in 

individual fields of learning. They can experience substantial difficulties in fine arts lessons. 

Therefore, they need more individual support and adjustments as within the framework of some 

other subjects. A lot of general adjustments are written for the students with dyspraxia in the 

professional literature. Mostly, however, they do not focus on the subject of fine arts only. 

Therefore, we decided to present adjustments and support strategies for the students with 

dyspraxia within the fine arts lessons in the theoretical part of the master’s thesis. By studying 

literature, we researched and described several strategies of teaching and adjustments which are 

divided according to the learning environments, learning stages, and individual fine-arts fields 

(drawing, painting, graphics, modeling, and architecture). They can serve as the support and 

assistance in teaching children with dyspraxia to the fine arts teachers. The empirical part of 

the master’s thesis includes the case study of the selected student with dyspraxia. We 

determined and offered individual adjustments to the student within the lessons of the fine arts. 

We processed the data qualitatively by means of coding of the gained materials on students, 

records of individual observations with participation, the analysis of fine-arts products, and 

interviews with the student. On the basis of the results, we ascertain that the students had most 

difficulties with motoric functions and with orientation on the surface and in the organization 

of work, space, and time. The student’s strong fields show in natural-science subjects. Student’s 

hobby is also a technical drawing by means of a computer. He needed a lot of teacher’s support 

and adjustment of fine-arts accessories, materials, and techniques. The empirical qualitative 

research enabled us that we searched the most efficient support strategies for the student which 

enabled him to progress in fine-arts expression. They served us as an example of good teaching 

practice. 
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1. UVOD 
 

Inkluzivna vzgoja in izobraževanje postavljata likovne pedagoge in ostale učitelje pred mnoge 

izzive, saj se v razredu srečujejo z raznoliko populacijo otrok, med njimi se srečujejo tudi z 

učenci s posebnimi potrebami (Opara, 2015). Pouk likovne umetnosti mora biti strukturiran in 

prilagojen tako, da bodo vsi učenci celostno razvili individualni likovni izraz. Učitelj izbere 

primerne oblike in metode dela ter učna sredstva za vse učence, obenem pa mora upoštevati 

individualni razvoj vsakega posameznika (Tacol, 1999). To od učitelja zahteva veliko 

poznavanje učenčevih posebnih potreb, predhodnih priprav in izobraževanj ter dobro 

poučevalno prakso (Gorjup, 2006). 

 

Učenci z dispraksijo so ena izmed tistih skupin učencev s posebnimi potrebami, ki imajo lahko 

pri pouku likovne umetnosti več težav kot pri drugih predmetih. 8 do 10 procentov učencev ima 

elemente dispraksije, med katerimi ima 2 procenta učencev težjo obliko, se kljub povprečni ali 

nadpovprečni inteligentnosti sooča s težavami na področju motorične koordinacije, orientacije, 

artikuliranja, zaznavanja, načrtovanja in organiziranja misli  (Magajna, Kavkler idr., 2008; 

Kavkler, 2002; Boon, 2010). Pri vsakem posamezniku se težave kažejo na drugačen način in se 

razprostirajo na kontinuumu od blažjih do izrazitejših. Učenci z dispraksijo imajo težave 

predvsem na tistih področjih, ki so povezana z določenimi motoričnimi zahtevami (Kavkler, 

2002; Gamser, 2011). Kažejo se pri pouku likovne umetnosti, pouku športa, tehničnem pouku, 

geometriji, pisanju in verbalni komunikaciji. Ker se pri pouku likovne umetnosti izvajajo 

različne finomotorične dejavnosti (pisanje, risanje, slikanje, striženje itd.) in je potrebna dobra 

koordinacija mišic rok, imajo lahko ti učenci kar nekaj težav na vseh likovnih področjih (risanje, 

slikanje, grafika, kiparstvo, arhitektura) (Kavkler, 2002; Dyspraxia Foundation, b. d.). Zaradi 

specifičnih učnih težav se lahko učenci z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti počutijo 

negotove saj, ne vedo, kje naj začnejo z nalogo, in težko sledijo navodilom s številnimi koraki. 

Z likovnimi pripomočki in materiali rokujejo nerodno, so počasni ter brez pomoči njihovi 

izdelki težko dosegajo standarde učnega načrta. Vse to lahko učence z dispraksijo posledično 

pripelje do velikih stisk ter odpora do likovnega ustvarjanja (Košak Babuder, 2007; Penketh, 

2007).  

 

Učencem, ki imajo splošne učne težave in lažjo do zmerno obliko specifičnih učnih težav, se 

prilagodijo metode in oblike dela ter se jim omogoči dodatni dopolnilni pouk in druge 

individualne in skupinske pomoči (Zakon o osnovni šoli, 2006, 12. a-člen). Tisti, ki imajo težjo 

obliko, pa imajo pravico do izobraževalnega programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 2. člen). Po 

petstopenjskem modelu nudenja pomoči učencem z učnimi težavami je učitelj v razredu 

ponavadi tisti, ki najprej zazna učenčeve posebne potrebe in težave ter mu nudi pomoč in 

prilagoditve. Že okoli 80 % učencem z učnimi težavami dobra poučevalna praksa pomaga do 

uspešnih učnih rezultatov. Učitelj učenca z dispraksijo najprej opazuje in spremlja njegov 

napredek oziroma neuspeh, nato pa določi metode in oblike dela ter ustrezno prilagodi pouk 

likovne umetnosti (Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2011). 

 

Glavni namen in cilj magistrskega dela je ugotoviti, raziskati in oblikovati primerne strategije 

pomoči in prilagoditve, ki bodo ustrezne za učence z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti. 

Poleg težav, s katerimi se učenci soočajo pri likovni umetnosti, pa se ne sme pozabiti na 

učenčeva močna področja, ki jih mora učitelj spodbujati, saj vplivajo na učenčevo motivacijo 

za delo in samopodobo. V teoretičnem delu opredelimo predmet likovne umetnosti, njegove 
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cilje ter podrobneje opišemo likovna področja, posamezne učne etape in načrtovanje likovno 

pedagoškega dela z učenci s posebnimi potrebami. Sledi opis učnih težav, njihova razdelitev 

ter značilnosti dispraksije (težave in močna področja). Nato splošne težave učencev z 

dispraksijo povežemo s težavami, ki se lahko pojavijo pri pouku likovne umetnosti. Razložimo 

tudi petstopenjski model dela z učenci z učnimi težavami, ki ga v Sloveniji uporabljamo za 

zgodnje odkrivanje in nudenje pomoči in prilagoditev učencem z učnimi težavami. Največ 

pozornosti namenimo strategijam pomoči in prilagoditvam za učence z dispraksijo, ki so 

razdeljena na učna okolja, učne etape in posamezna likovna področja. Empirični del 

magistrskega dela povzema rezultate kvalitativne raziskave, ki smo jo izvedli s študijo primera. 

V raziskavo je bil vključen učenec z dispraksijo, ki je usmerjen v prilagojen izobraževalni 

program z dodatno strokovno pomočjo zaradi dispraksije in drugih učnih težav. Cilj raziskave 

je bil ugotoviti primerne strategije in pomoči za učenca z dispraksijo pri pouku likovne 

umetnosti ter odkriti učenčeva močna področja, ki jih lahko izrazi v likovnem ustvarjanju.   
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2. TEORETIČNI DEL 
 

2.1. Opredelitev predmeta in cilji likovne umetnosti 

 

Temeljna naloga likovne umetnosti je razvoj učenčevih individualnih likovnih zmožnosti, ki se 

kaže kot razumevanje vizualnega prostora in se izrazi v preoblikovanju tega prostora v likovni 

prostor (Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja., 2011). Učenci raziskujejo likovni 

svet in obenem odkrivajo posebnosti likovnega izražanja. Preko likovne umetnosti razvijajo 

likovno kulturo, ustvarjalnost, domišljijo, vizualni spomin ter izražajo svoja občutja, stališča in 

vrednote (Karlavaris in Berce Golob, 1991). Med vzgojno-izobraževalnim procesom učenci 

oblikujejo pomembne osebnostne dejavnike, kot so emocionalni, intelektualni in motorični 

dejavniki (Tacol, 1999). Učitelji likovne umetnosti sestavijo likovne naloge tako, da se učenci 

celostno likovno razvijajo (Tacol, 2003). Učenci med praktično ustvarjalnim delom smiselno 

povezujejo pojme iz likovne umetnosti (likovna teorija, umetnostna zgodovina, likovna 

tehnologija) in znanje iz drugih predmetnih področij. Likovne naloge so problemsko naravnane, 

kar pomeni, da je za izhodišče likovne naloge postavljen likovno teoretični problem, ki ga 

učitelj predstavi z ustreznimi metodami in oblikami dela ter mediji. To učence spodbudi k 

lastnemu razmišljanju, spoznavanju, doživljanju in jih pripelje do izvirnih likovnih rešitev (Duh 

in Vrlič, 2003; Tacol, 2003). 

Pri pouku likovne umetnosti učenci v skladu s svojimi zmožnostmi dosegajo cilje, ki so 

navedeni v učnem načrtu. Učni cilji so oblikovani za vse učence enako, vendar mora učitelj pri 

realizaciji ciljev upoštevati učenčev individualni razvoj. Prav tako je potrebno predvidevati, da 

vseh ciljev nekateri učenci ne bodo dosegli. Učitelj mora pri oblikovanju ciljev upoštevati 

razvojno stopnjo učencev, njihovo predhodno znanje, izkušnje in njihove posebne potrebe ter 

izbrati primerne metode, oblike dela in učna sredstva za uspešno realizacijo likovnih nalog. 

Cilje lahko razdelimo na vzgojne in izobraževalne. Vzgojni (afektivni) cilji se osredotočajo na 

osebnostni razvoj učencev, socialna čustva, razvoj vrednot in stališč ter razvoj estetskega-

ustvarjalnega čuta in doživljanja. Afektivne cilje dopolnjujejo kognitivni in psihomotorični cilji 

(izobraževalni), ki vključujejo vse, kar je povezano s pomnjenjem, usvajanjem znanja in ročnih 

spretnosti med teoretičnim in praktičnim ustvarjalnim delom učnega procesa (Tacol, 1999). 

Učitelj cilje ves čas dosledno načrtuje, saj z njimi predvidi in primerja rezultate svojega dela in 

dela učencev in obenem ugotavlja vzroke učenčevih uspehov, napredkov ali tudi neuspehov 

(Tacol, 2003). 

V učnem načrtu (Učni načrt /…/, 2011) so cilji razdeljeni še na splošne in operativne. Splošni 

cilji veljajo za dolgoročne in jih povezujemo z učenčevimi novimi spoznanji in napredki skozi 

cel likovni vzgojno-izobraževalni proces (učenci negujejo individualni likovni izraz pri 

oblikovanju na ploskvi in v tridimenzionalnem prostoru, razvijajo motorične sposobnosti in 

sposobnosti opazovanja in prostorske predstavljivosti, povezujejo likovna teoretska znanja z 

uporabo likovnih materialov, tehnik in pripomočkov, ob tem razvijajo socialne veščine, 

vrednote in čustva, občutek za estetiko, spoznavajo kulturno dediščino, kulturno raznolikost in 

likovno okoljsko problematiko, učijo se oblikovati kriterije in vrednotiti likovna dela (Učni 

načrt /…/ 2011, str. 5). 

Operativni cilji pa so specifični cilji, ki jih učitelj določi za posamezno likovno področje in 

likovno nalogo (Tacol, 2003). V magistrskem delu se bomo osredotočili na cilje, ki so določeni 

za višje razrede osnovne šole, torej od šestega do devetega razreda. 

 



4 
 

2.1.1. Likovna področja 

 

Likovna področja na podlagi učnega načrta za likovno umetnost (Učni načrt /…/, 2011) 

razdelimo na dva likovna sklopa: oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, grafično 

oblikovanje) in oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura) (Učni načrt 

/…/, 2011). Vsak od njih se razlikuje po likovnih tehnikah, materialih in pripomočkih (Vrlič, 

2001). Učenec svoj likovni izraz z njimi bogati in izpopolnjuje (Učni načrt /…/, 2011). Likovne 

sklope izmenično in enakomerno razdelimo skozi celotno šolsko leto. Likovne vsebine 

povezujemo s pojmi in tehnikami, ki jih učenci že poznajo in jih z vsakim letom nadgrajujemo 

(Tacol, 2003). V nadaljevanju bomo opisali operativne učne cilje, vsebino in tehnike, ki jim 

učitelj posreduje v višjih razredih osnovne šole. 

 

2.1.1.1. Oblikovanje na ploskvi (risanje, slikanje, grafika, grafično 

oblikovanje) 

 

 RISANJE IN SLIKANJE 

Učenci v 6. razredu z različnimi načini izražanja spoznavajo in pridobivajo občutek za 

oblikovanje oblik s pomočjo likovnih spremenljivk ter občutek za razporejanje oblik po ploskvi. 

Spoznavajo značilnosti barvnega kroga, barvnih odnosov in mešanja barv. Prvič se srečujejo z 

abstrahiranjem/stilizacijo oblik. V zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju učenci že znajo 

uporabiti različne kompozicije na ploskvi. Spoznajo gradnjo iluzije v prostoru s pomočjo 

prostorskih ključev, perspektive in risanja po opazovanju. V slikarskih izdelkih vidimo 

razumevanje značilnosti barv, barvnih nasprotij in mešanje barv. Področje risanja in slikanja 

lahko med seboj kombinirajo (Učni načrt /…/, 2011). Učenci lahko rišejo in slikajo prostoročno, 

s pomočjo tehničnih pripomočkov, po spominu, opazovanju in domišljiji (Pibernik, 2006). 

Poznamo naslednje likovne tehnike: risanje in slikanje s suhimi materiali (svinčniki, barvice, 

flomastri, kemični svinčniki, pero, oglje, kreda, suhi pasteli, voščenke), z mokrimi materiali 

(čopič, tuš, črnilo, akvarel/vodenke, tempera barve, akrilne barve, naravna barvila, oljni 

pasteli), lepljenko/kolaž z različnimi materiali, praskanko, trganko in mozaik (Pibernik, 2006; 

Duh in Vrlič, 2003). 

 

 GRAFIKA IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE 

Področje grafike temelji predvsem na nadgrajevanju in spoznavanju novih grafičnih tehnik in 

postopkov grafičnega odtiskovanja. Učenci se srečajo z različnimi vrstami in postopki tiska ter 

jih povežejo z novimi likovno teoretskimi pojmi. V 6. in 7. razredu spoznajo visoki tisk, 

uporabo različnih matric in kombiniranje likovnih tehnik (linorez, lesorez, šablonski tisk, 

kolažni tisk, tisk iz mavčne plošče, kaligrafijo). Učenci znajo razložiti značilnosti umetniške in 

industrijske grafike (Učni načrt /…/, 2011). Pri tehnikah visokega tiska učenci s pomočjo 

valjčka nanesejo tiskarsko barvo na dvignjene dele tiskarske plošče/matrice in jo odtisnejo na 

grafični list. Matrice so lahko iz različnih materialov (linolej, les, trši papir, karton, mavčna 

plošča itd.). Za izvajanje visokega tiska največkrat uporabljamo matrico iz linoleja, po kateri je 

poimenovana tudi likovna tehnika, linorez. Učenci najprej narišejo kompozicijo in likovni 

motiv na matrico ter nato s posebnimi nožki izrežejo dele, za katere nočemo, da so odtisnjeni. 

Grafike nato učenci odtiskujejo ročno ali s pomočjo grafične preše (Pibernik, 2006; Tomšič 

Čerkez in Tacar, 2010). V 8. razredu spoznajo globoki tisk, kjer uporabljajo tehniko suhe igle 

in kolagrafije (Učni načrt /…/, 2011). Pri tej vrsti tiska se tiskarska barva vtre v vdolbine, ostalo 
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barvo na površini obrišemo in odtisnemo s tiskarsko prešo na vlažen grafični list. Pri suhi igli 

z jekleno ostro konico razimo v kovinske plošče, pri kolagrafiji pa z različno debelimi lesenimi 

palicami praskamo na posušeno matrico, predhodno premazano z lepilom in drugimi materiali 

(Pibernik, 2006; Jesih, 2000). V devetem razredu se učenci srečajo z malo grafiko (ex libris), 

ki jo naredijo v tehniki linoreza (Učni načrt /…/, 2011). Grafično oblikovanje najpogosteje 

izvajamo s pomočjo digitalne tehnologije (fotoaparat, računalnik). Učenci se preizkusijo v 

oblikovanju črk in pisave (tipografije), fotomontaže, logotipa in animacije ter posnamejo kratek 

video posnetek. Učitelj omogoči učencem uporabo digitalne tehnologije vsaj enkrat v šolskem 

letu (prav tam). 

 

2.1.1.2. Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura) 

 

 KIPARSTVO 

V višjih razredih učenci spoznavajo različne kiparske postavitve v prostor (kompozicije), 

značilnosti spomenikov ter ločijo industrijsko oblikovanje od domače obrti. Nove likovne 

pojme, kiparske tehnike in materiale spoznavajo preko umetniških del iz tujine in domačega 

okolja. Kiparske postavitve oblikujejo iz naravnih in umetnih materialov in jih obdelujejo z 

različnimi tehnikami. Učenci tekom let naredijo mavčni odlitek, figuralni in nefiguralni kip, 

malo plastiko. Ob koncu devetletke učence seznanimo z abstraktnim kiparstvom, kiparstvom v 

arhitekturi in sodobnimi kiparskimi postavitvami, kot so različne instalacije in gibljivi kipi 

(mobili) (Učni načrt /…/, 2011). 

Kiparski materiali in tehnike, ki jih poznamo: Glina – modeliranje, dodajanje, odvzemanje; les 

– vrezovanje, sestavljanje, dolbenje; mavec – ulivanje, klesanje; siporeks – rezanje, 

odvzemanje, brušenje; žica – upogibanje, rezanje, sestavljanje; papir – striženje, zgibanje, 

zvijanje, lepljenje, kaširanje; mešane tehnike z oblikovanjem iz papirja, lepenke, odpadne 

embalaže, pločevine – rezanje, sestavljanje, lepljenje (Tomšič Čerkez, 2010; Pibernik, 2006; 

Duh in Vrlič, 2003). 

Orodja in pripomočki, ki jih uporabljamo: modelirke, nožki, šila, dleta, pile, klešče, kladivo, 

škarje, lepila (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010; Pibernik, 2006; Duh in Vrlič, 2003). 

 

 ARHITEKTURA 

Učitelji predstavijo učencem različne arhitekturne prostore, elemente, sestavne dele in njihovo 

funkcijo, ki jih nato vključijo v svoje likovne izdelke. Učenci z različnimi materiali in tehnikami 

sestavljajo makete notranjih in zunanjih prostorov, arhitekturne objekte, fasade in ob tem 

razvijajo občutek za kompozicijo v prostoru, konstrukcijo in stabilnost. Spoznavajo tudi 

funkcije in značilnosti urbanističnega prostora in krajinske arhitekture, ki jih povezujejo z 

domačim okoljem. Pri oblikovanju likovnih izdelkov na tem področju ni specifičnih tehnik, 

ampak učenci uporabljajo mešane tehnike in materiale, s katerimi urijo motorično spretnost in 

razvijajo občutek dela z njimi (Učni načrt /…/, 2011). 
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2.2. Načrtovanje likovno pedagoškega dela 

 

Pri načrtovanju likovno pedagoškega dela mora pedagog dobro poznati likovno vsebino ter 

vzgojne in izobraževalne cilje, ki so zapisani v učnem načrtu, ter le te vključiti v ustrezno 

oblikovane likovne naloge (Berce Golob, 1993). Pred začetkom šolskega leta učitelj celostno 

in sistematično sestavi letni učni delovni načrt ter nato še učne priprave za posamezne učne ure 

(Tacol, 1999). Priprava se razlikuje od vsakega učitelja posebej, saj je to njegov lastni 

ustvarjalni izdelek. V učni pripravi učitelj določi likovno nalogo, ki je zasnovana glede na 

likovno področje in likovni problem. Najpogosteje učitelji likovne naloge izmenično 

razporedijo po likovnih področjih (risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje, kiparstvo, 

arhitektura) ter hierarhično po zahtevnosti likovnega problema. Za izhodišče likovnega 

problema lahko učitelj uporabi nove likovne pojme, likovno tehniko ali motiv (Tacol, 2003). 

Pisno učno pripravo za posamezno didaktično enoto razdelimo na dva dela. V prvem delu 

priprave napišemo osnovne podatke o razredu, predvideno število ur, oblikovalno področje, 

likovni problem, likovno nalogo, likovno tehniko ter materiale in pripomočke, ki jih bodo 

učenci potrebovali. Poleg tega razmišljamo še o didaktičnih pripomočkih, oblikah in metodah 

dela, s katerimi bomo učencem približali učno snov in realizirali zastavljene vzgojno-

izobraževalne cilje (splošni in operativni cilji). Likovno vsebino poskušamo povezati tudi z 

drugimi šolskimi predmeti (medpredmetno povezovanje). Drugi del učne priprave zajema 

didaktično metodično razčlenjena učna ura, razdeljena po posameznih učnih etapah, ki jih bomo 

opisali v naslednjem podpoglavju (Tacol, 1999). 

 

2.2.1. Artikulacija učne ure 

 

K uspešnemu celostnemu likovnemu razvoju učencev pomembno vplivajo smiselno sestavljene 

učne ure. Razporeditev učne ure se mora prilagajati zahtevnosti likovne naloge in tehnike, 

starostni stopnji in sposobnostim učencev ter času in kraju, ki ga imamo na razpolago (Tacol, 

1999). Vse stopnje težko realiziramo v eni učni uri ali blok uri, kajti večina likovnih nalog 

zahteva časovno daljše likovno izražanje. Zato lahko etape prenašamo tudi v naslednje tedne. 

Pomembno je le, da si stopnje sledijo v določenem zaporedju (Berce Golob, 1993; Tacol, 1999). 

Duh in Vrlič (2003) ter T. Tacol (1999) razdelijo učno uro na tri sklope oziroma učne etape: 

uvodni, osrednji in sklepni del. Učitelj mora biti pozoren, da so učenci v vseh učnih etapah 

aktivno vključeni. Učence je potrebno ves čas spodbujati k sodelovanju, razmišljanju in 

likovnemu doživljanju. Ker učenci različno sprejemajo nove vsebine in informacije, jih učitelj 

usmerja z različnimi metodami in oblikami dela. Z dialogi, razlagami, demonstracijami in 

prikazi učitelj spodbudi učence, da samostojno razmišljajo, opazujejo, primerjajo, analizirajo, 

povezujejo nove pojme z že znanimi in preizkušajo nove likovne tehnike in materiale (Tacol, 

1999). 

Uvodni del učne ure se začne z zanimivo uvodno motivacijo, ki vzbudi učenčevo pozornost za 

novo likovno vsebino, motiv ali tehniko. Uvodna motivacija zajema čim krajši del učnega 

procesa, le toliko, da učence pripravimo na odkrivanje likovnega problema (Tacol, 1999). 

V osrednjem delu sledi spoznavanje likovnega problema in posredovanje novih likovnih 

pojmov, v povezavi z umetnostno zgodovino in drugimi medpredmetnimi vsebinami. Novo 

vsebino povežemo z učenčevimi izkušnjami in uporabljamo veččutno učenje. Preko pogovorov, 

opazovanj, demonstracij in drugih učnih metod učitelj usmerja učence k likovnemu doživljanju. 

S pomočjo različnih medijev, kot so npr. primeri umetniških del, reprodukcije, likovni izdelki, 

fotografije, primeri iz narave, delovni listi itd., učencem približamo snov ter jih spodbujamo k 
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reševanju likovnega problema. Nato učencem predstavimo likovno nalogo, vzgojno-

izobraževane cilje in kriterije. Skupaj z učenci ponovimo in povežemo novo likovno vsebino z 

likovno nalogo. Demonstriramo postopke likovne tehnike in se pogovorimo o uporabi likovnih 

materialov in orodij (Tacol, 1999, 2003). Nato sledi likovno ustvarjanje oziroma praktično delo 

učencev. Glavna naloga učitelja je individualno svetovanje in spodbujanje učencev k 

samostojnemu in izvirnemu reševanju likovnega problema (Tacol, 1999). Ustvarjalno delo 

največkrat poteka v individualni obliki, pri kateri učenci samostojno izražajo lastno 

ustvarjalnost, ideje, rešitve, vrednote in čustva. Učitelj se lahko odloči tudi za skupinsko obliko 

dela ali delo v dvojicah in na ta način spodbuja medsebojno sodelovanje in pomoč ter strpnost. 

Delo v skupini je odvisno od likovne naloge in je lahko formirano na različne načine. Učenci 

skupaj, v manjših skupinah, rešujejo isti likovni problem ali pa samostojna likovna dela združijo 

v eno večjo kompozicijo (Tacol, 2003). Bolj priljubljena oblika dela je delo v dvoje, ki se izvaja 

pri zahtevnejših in dolgotrajnejših likovnih nalogah. Učenca se lažje dopolnjujeta, organizirata 

delo in združujeta ideje (Berce Golob, 1993).  

Sklepni del učnega procesa povezujemo z vrednotenjem likovnih izdelkov, ki poteka v 

navzočnosti učencev po končanem likovnem izražanju (Tacol, 2003). Učitelj pred tem določi, 

kako bodo učenci svoja likovna dela predstavili, katera in koliko del bo ocenjenih in koliko 

časa bodo temu namenili (Duh, 2004). Najpogosteje poteka ocenjevanje v obliki skupne 

razstave ali v manjših skupinah (Tacol, 2003). Slike, risbe ali grafike lahko s pomočjo učencev 

razstavimo in razporedimo po tabli. Kipe, instalacije in druga tridimenzionalna dela pa lahko 

postavimo na mize, na podstavke ali na tla (Duh, 2004). Skupaj z učenci ponovimo zastavljene 

cilje in kriterije za ocenjevanje, ki so bili zastavljeni v začetku ure. Učenci pri ocenjevanju 

sodelujejo, pojasnjujejo, argumentirajo in izražajo svoja mnenja. Likovne izdelke med seboj 

primerjajo in jih povezujejo s kriteriji (Duh, 2004). Učitelj ne ocenjuje le končnega izdelka, 

ampak celotno aktivnost in napredek učencev skozi vse učne etape (Marentič Požarnik, 2003). 

Pri tem je pozoren na starostno stopnjo, individualne značilnosti ter likovne zmožnosti 

posameznika (Tacol, 2003). Pri vrednotenju učitelj spodbuja samoocenjevanje in 

samokritičnost učencev ter obenem motivira učence za nadaljnje likovno raziskovanje (Duh, 

2004). Učitelj si lahko pri vrednotenju in ocenjevanju pomaga z že vnaprej izoblikovanimi 

merili. Merila so predstavljena v obliki tabele in razporejena po stopnjah oziroma ocenah. 

Razdeljena so na več elementov, ki jih učitelj med učnim procesom spremlja pri učencih (Tacol, 

2003). Učitelj je pozoren na rešitev likovnega problema, ki se kaže kot uporaba novo osvojenih 

pojmov v likovnem izražanju. Merila se nanašajo še na izvedbo likovne tehnike in likovnega 

motiva. Pri vseh elementih učitelj hkrati spremlja in ocenjuje učenčeve različne pristope k 

reševanji likovnega problema, samostojnost pri delu (ali je potreboval učiteljevo pomoč in 

koliko), napredek, idejo (izvirnost, domišljijo), vztrajnost in doslednost. Na koncu še oceni 

uspešnost za posamezno likovno področje (Tacol, 2003). 

 

2.3. Vključevanje in sprejemanje učencev s posebnimi potrebami pri pouku likovne 

umetnosti 

 

Sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji temelji na inkluzivni paradigmi, ki omogoča enake 

izobraževalne možnosti za vse učence, tudi za učence s posebnimi potrebami in učence, ki 

prihajajo iz manj spodbudnih okolij. Inkluzija si prizadeva za zmanjševanje razlik med učenci, 

enakopravnost, strpnost in socialno vključenost. Skupina učencev s posebnimi potrebami, ki je 

vključena v redne programe vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo, je zelo 

raznolika in široka (Opara, 2015; Sardoč 2006). S sprejetjem Zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2000, 2011), so učencem s posebnimi potrebami omogočili vključitev v 
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redno osnovno šolo ne glede na njihove posebne potrebe in primanjkljaje. Zakon določa, kateri 

učenci imajo pravico do prilagoditev, dodatne strokovne pomoči in posebnih programov vzgoje 

in izobraževanja. Mednje sodijo otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni 

otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, 

dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Učenci z dispraksijo, ki jih obravnavamo v magistrskem 

delu, imajo pravico do prilagoditev ter tudi dodatne strokovne pomoči, če imajo težjo obliko 

dispraksije. 

Glede na raziskave Statističnega urada Republike Slovenije (2017, 2018) vidimo, da z leti 

narašča število učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne in prilagojene oblike 

vzgoje in izobraževanja. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v redni program šolanja s 

prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo vključenih 5,9 % učencev, v šolskem 

letu 2017/2018 pa je odstotek teh učencev narastel na 6,6 %. Razvoj inkluzije v naših šolah je 

zelo prisoten in vse več staršev in šol si prizadeva za vključitev otrok s posebnimi potrebami v 

redne programe in ne več toliko v specializirane zavode (Opara, 2015). 

Tudi v učnem načrtu za likovno umetnost (Učni načrt /…/, 2011) je navedeno, da morajo biti 

likovni pedagogi še posebno pozorni na posameznike, kot so nadarjeni učenci, učenci z učnimi 

težavami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter učenci, ki prihajajo iz tujih 

držav, za katere se izdela individualiziran program pomoči ter se določijo učne pomoči in 

prilagoditve za določen šolski predmet ali za različna področja, pri katerih potrebujejo posebno 

pomoč (Galeša, 1995). 

Uspešno inkluzivno vzgojo in izobraževanje povezujemo tudi z individualizacijo in 

diferenciacijo v razredu, ki se prav tako zavzema za spoštovanje, sprejemanje in razvijanje 

individualnih razlik med učenci ter temu primerno prilagajanje učnega procesa oziroma 

poučevanja. Učno pripravo mora učitelj pripraviti tako, da bo prilagojena in ustrezna za vse 

učence, za tiste, ki so učno šibkejši, tiste, ki zmorejo več, in tiste, ki imajo posebne potrebe 

(Strmčnik, 1993). Glede na individualne posebnosti učencev, njihove sposobnosti, izkušnje, 

učni tempo in druge posebne potrebe učitelj prilagaja metode in oblike dela, pristope, 

pripomočke, vzgojno-izobraževalne cilje in vrednotenje. Poleg tega se jim nudi dodatna pomoč 

strokovnih delavcev v razredu ali zunaj razreda. Notranja diferenciacija vključuje skupinske 

učne oblike, delo v paru ter individualne učne pomoči (Galeša, 1995). 

Likovna umetnost je eden redkih šolskih predmetov, kjer se lahko učenčeva ustvarjalnost in 

individualnost tako zelo izrazita. Tudi učenci z različnimi posebnimi potrebami se lahko 

individualno likovno razvijajo, le da so njihove sposobnosti omejene glede na primanjkljaje, ki 

jih imajo (Dorff, 2012). Individualizacija in diferenciacija se pri pouku likovne umetnosti izraža 

kot dopuščanje in spodbujanje različnega pogleda učencev na likovni problem, kar pripelje do 

heterogenih likovnih rešitev ter do razvoja lastne ustvarjalnosti, izvirnosti in individualne 

likovne zmožnosti. S sprejemanjem in spodbujanjem individualnih razlik, interesov in izkušenj 

učenci razvijajo individualni oziroma subjektivni likovni izraz, kar je tudi eden izmed temeljnih 

učnih ciljev. Unikatnost, raznolikost učencev, je pri likovni umetnosti pozitivno sprejeta in 

dobrodošla (Tacol, 2003; Podobnik, 2008). Med celotnim učnim procesom učitelj enako 

spodbuja vse učence, likovno nadarjene, ki potrebujejo širše likovne izzive, in tudi likovno 

manj nadarjene oziroma nenadarjene, katerim nudimo več pomoči in svetovanja. Z ustreznim 

in prilagojenim vodenjem, motiviranjem in z uporabo različnih metod in oblik dela učitelj 

omogoča vsem učencem enake možnosti ter si prizadeva, da vsi učenci v učnem procesu 

napredujejo in razvijajo svoj likovni potencial (Tacol, 2003). 
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Vključevanje učencev s posebnimi potrebami v redne oblike vzgoje in izobraževanja od 

učiteljev likovne umetnosti zahteva dobro strokovno usposobljenost in dodatna specialna 

znanja o delu z učenci s posebnimi potrebami (Gorjup, 2006). Ta lahko pridobijo v 

dodiplomskem izobraževanju, z različnimi programi izpopolnjevanja, s seminarji ter z 

izmenjavo znanj in izkušenj z drugimi strokovnimi sodelavci (Kavkler, 2011). Gerber in 

Fedorenko menita (2006, v Dorff, 2012), da so učitelji likovne umetnosti uspešni pri 

vključevanju in sprejemanju vseh učencev v razredu. Gorjup (2006) opozarja na to, da se učitelj 

likovne umetnosti težko celostno individualno posveti posamezniku, če ima v razredu okoli 30 

učencev. Učitelji se na predmetni stopnji z učenci ne srečujejo vsakodnevno, vendar le enkrat 

do dvakrat tedensko (35–32 ur letno), zato morajo biti toliko bolj pozorni na potrebe in 

primanjkljaje otrok (Učni načrt /…/, 2011). 

Likovni pedagogi si velikokrat pomagajo s knjigami, priročniki, članki in drugimi mediji ter 

iščejo informacije o tem, kako prilagajati likovni pouk učencem s posebnimi potrebami. V njih 

so največkrat predlagane le splošne prilagoditve, malo pa je informacij, ki so vezane na 

specifične prilagoditve pri pouku likovne umetnosti (Loesl, 2012). Ravno to nas je spodbudilo, 

da se bomo v magistrskem delu posvetili strategijam pomoči in prilagoditvam, ki se nanašajo 

izključno le na pouk likovne umetnosti. Izmed vseh učencev s posebnimi potrebami smo se 

odločili za skupino učencev s posebnimi potrebami, ki jih je v šolski populaciji največ, in sicer, 

za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Med njimi pa bomo največ 

pozornosti posvetili specifični učni težavi, dispraksiji, ki jo bomo opisali v nadaljevanju. 

 

2.4. Učne težave 

 

Učitelji se v šoli srečujejo z raznoliko populacijo učencev, kar jih postavlja pred mnoge izzive, 

saj morajo oblikovati učne ure tako, da bodo ustrezne za vse učence. Ena izmed bolj ogroženih 

skupin učencev, s katerimi se učitelji vse pogosteje srečujejo ter jih Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) šteje med otroke s posebnimi potrebami, so učenci z 

izrazitimi specifičnimi učnimi težavami oziroma učenci s primanjkljaji na posameznih 

področjih učenja. V Sloveniji je po navedbah M. Kavkler (2008) okoli 20 % otrok z učnimi 

težavami, od teh približno polovica s splošnimi učnimi težavami in polovica s specifičnimi 

učnimi težavami. Okoli 2–3 % pa je usmerjenih v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo. 

Učne težave lahko vplivajo na učenčevo počutje v šoli, odnose z vrstniki, samozavest in na 

njihovo šolsko uspešnost. Da bi učencem zmanjšali stiske in jim omogočili enakovredno 

izobraževanje ter razvili njihove potenciale, je pomembna zgodnja obravnava ter ustrezno učno 

okolje (Magajna, Kavkler, Bregar Golobič, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, 2008). V nadaljevanju 

bomo opisali učne težave, kako se prepoznava in obravnava učne težave ter kako se nudi pomoč 

in prilagoditve učencem z učnimi težavami. Osredotočili se bomo na specifično učno težavo 

dispraksijo, ki jo bomo kasneje podrobneje opisali ter povezali s šolskim predmetom likovna 

umetnost. 

 

2.4.1. Splošne in specifične učne težave 

 

Splošne in specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu od lažjih, zmernih do težjih 

oblik. Za učence s splošnimi učnimi težavami je značilno, da imajo večje težave pri učenju kot 
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večina njihovih vrstnikov in se njihove učne težave običajno kažejo pri enem ali več šolskih 

predmetih. Vzroki za splošne učne težave so različni in lahko izhajajo iz učenčevega okolja, iz 

njega samega ali iz interakcije obojega (splošno upočasnjen razvoj, čustvene težave, slabše 

razvite samoregulacijske sposobnosti, pomanjkljiva učna motivacija, drugojezičnost, socialno-

kulturne drugačnosti, socialno-ekonomska oviranost) (Magajna, Peklaj idr., 2008). 

Specifične učne težave (v nadaljevanju SUT) pa so nevrološko pogojene in se lahko pojavljajo 

skupaj s splošnimi učnimi težavami. Poleg zaostanka v zgodnjem razvoju se težave izrazito 

kažejo na katerem koli od naštetih področij: pozornost, mišljenje, pomnjenje, komunikacija, 

koordinacija, branje, pisanje, pravopis, računanje, socialna kompetentnost in čustveno 

dozorevanje. Prav tako se razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zmernih in težjih oblik. SUT 

v najtežji obliki imenujemo – primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju 

PPPU). SUT spremljajo posameznike vse življenje. Ker primanjkljaji povzročajo težave na 

različnih področjih, jih grobo razdelimo v dve osnovni skupini: primanjkljaje na ravni slušno-

vizualnih procesov, ki jih povezujemo z motnjami na področju branja, pravopisa in uporabe 

jezika, ter primanjkljaje na ravni vizualno-motoričnih procesov, ki obsegajo težave pri pisanju, 

matematiki, socialnih veščinah in praktičnih dejavnostih. SUT podrobneje razdelimo na: 

specifične bralno napisovalne učne težave (disleksija, digrafija, disortografija), SUT pri 

matematiki (diskalkulija, specifične aritmetične učne težave), neverbalne SUT ter dispraksijo 

(razvojna motnja koordinacije). Pri vsakem posamezniku se težave drugače izražajo, saj imajo 

lahko težave na enem ali več področjih. Velikokrat pa se pojavljajo skupaj z motnjo pozornosti 

in hiperaktivnostjo (ADHD), ki jo tudi uvrščamo med nevrološke razvojne motnje (Magajna, 

Kavkler idr., 2008; Kavkler idr., 2008). 

Učencem s splošnimi učnimi težavami in SUT z nižjo stopnjo težavnosti (lažje do zmerne 

oblike SUT) se v času šolanja ustrezno prilagajajo učne metode in oblike dela, učenci se lahko 

vključijo v dopolnilni pouk ter druge oblike individualne in skupinske pomoči (Zakon o osnovni 

šoli, 2006, 12. a-člen). Za učence z učnimi težavami in SUT, ki niso usmerjeni, se pripravi 

izvirni delovni projekt pomoči, ki vključuje ustrezne prilagoditve, usmerjene v celotni razvoj 

učencev, odpravljanje učnih težav ter spodbujanje in razvijanje močnih področij (Magajna, 

Kavkler idr., 2008). Učenci, ki imajo višjo stopnjo težavnosti (težja oblika SUT oziroma PPPU), 

pa imajo pravico do prilagojenega izvajanja vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno 

pomočjo (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 2. člen). Šola skupaj s 

strokovno skupino in starši učencev s posebnimi potrebami oblikuje individualiziran program 

in določi ustrezne prilagoditve in načine dela za posamezen predmet, ki omogočajo lažje učenje 

ter doseganje enakovrednega ali vsaj minimalnega izobrazbenega standarda (Kavkler idr., 

2008). Učencem s PPPU se prilagajajo organizacija, načini preverjanja in ocenjevanja, 

napredovanje, časovna razporeditev pouka ter se jim omogoča dodatna strokovna pomoč 

(Zakon o usmerjanju OPP, 2011, 7. člen). 

 

2.4.2. Odkrivanje in prepoznavanje specifičnih učnih težav 

 

Pomembno je, da učence s SUT odkrijemo čim bolj zgodaj in jim takoj omogočimo razne oblike 

pomoči. Pri odkrivanju učencev s SUT si lahko pomagamo z lestvico znakov težav, ki jih 

opazimo v predšolskem obdobju. Če opazimo enega ali več od 10 navedenih znakov, ima otrok 

večje možnosti, da se bodo kasneje razvili v težave pri učenju (Kavkler, 2004). 
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Lestvica znakov za zgodnje odkrivanje SUT (Mardell-Czudnowski, 2001, v Kavkler, 2004): 

- težave na področju fonološkega zavedanja (rimanje, iskanje besed na določene črke, 

zlogovanje), 

- problem hitrega poimenovanja objektov (znani predmeti, barve, simboli itd.), 

- težave pri izgovorjavi glasov (pri dveh in pol letih), 

- težave pri učenju abecede in števil v predšolskem obdobju, 

- šibka pozornost, otrok je nemiren in impulziven, 

- slabše razvite sposobnosti jezikovnega izražanja (skromen besedni zaklad, nepravilna 

raba stavkov in besed), 

- zakasnel govorni razvoj, slaba izgovorjava, 

- težave pri navezovanju stikov z vrstniki (komunikacija, empatija, sodelovanje), 

- grobo- in finomotorične težave (uporaba škarij, barvic, svinčnika, slaba koordinacija, 

nerodnost), 

- težave pri sledenju navodilom, urnika in opravljanju rednih opravil.  

Za ugotavljanje in diagnosticiranje učnih težav se uporablja interdisciplinaren pristop, pri 

katerem sodelujejo starši, učitelji, otrok, šolska svetovalna služba, specialni in rehabilitacijski 

pedagogi ter drugi (specialisti klinične psihologije, pedopsihiatrije itd.). Stopnjo težavnosti 

SUT ugotavlja strokovna skupina z diferencialno-diagnostičnimi postopki in s kriteriji v obliki 

hierarhičnega modela (Magajna, Kavkler idr., 2008; Končnik Goršič, 2002; Kavkler idr., 2008).  

Kriteriji za opredelitev otrok s SUT (Magajna idr., 2015): 

1. kriterij: Neskladje med splošnimi intelektualnimi sposobnostmi in dejanskimi dosežki 

in uspehi na določenih področjih učenja. 

2. kriterij: Šolski neuspehi zaradi izrazitih težav na enem ali več področjih šolskih veščin 

(branje, pisanje, pravopis, računanje). 

3. kriterij: slabše kognitivne in metakognitivne sposobnosti in znižan učni tempo (težave 

pri organizaciji, načrtovanju in predelovanju informacij, nalog, počasno usvajanje 

znanja). 

4. kriterij: težave pri enem ali več psiholoških področij (pozornost, spomin, koordinacija, 

orientacija, vizualna percepcija, jezikovno procesiranje in drugi). 

5. kriterij: Izključitev vidnih, slušnih in motoričnih okvar, motenj v duševnem razvoju, 

čustvenih motenj, socialne in kulturne različnosti, saj niso glavni povzročitelji učnih 

težav, kljub temu pa se lahko pojavljajo skupaj z njimi. 

 

2.5. Dispraksija 

 

2.5.1. Opredelitev pojma 

 

Dispraksija je specifična učna težava, s katero se sooča približno 8 do 10 odstotkov populacije, 

od tega ima 2 odstotka težjo obliko. Štirikrat več se pojavlja pri dečkih, več deklic pa ima težjo 

obliko dispraksije (Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2002). Opredelimo jo lahko tudi kot 

razvojno motnjo koordinacije, ki kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim ovira posameznika v vsakdanjem življenju ter v šoli, predvsem pri predmetih, ki 

zahtevajo gibanje in koordinacijo (pisanje, šport, likovna umetnost, tehnika idr.) (Peklaj, 2012). 

Pri vsakem učencu z dispraksijo se težave kažejo različno in se razprostirajo na kontinuumu od 

lažjih do težjih, zato je potrebno tudi temu primerno prilagoditi učno pomoč. Težave so prisotne 
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predvsem na področju organizacije, načrtovanja, motorike, koordinacije, senzorične predelave 

podatkov (Kavkler, 2002; Gamser, 2011). Dispraksija se lahko pojavlja tudi skupaj z drugimi 

učnimi težavami. Pogosto je povezana z disleksijo (skoraj 50 odstotkov), motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo ter Aspergerjevim sindromom (Ripley, 2001). Vzroka za pojav te specifične 

učne težave strokovnjaki ne morejo točno pojasniti. Največkrat jo povezujejo z nevrološkimi 

okvarami (motnje pri delovanju malih možganov), s prezgodnjim rojstvom ter z genetskimi 

vplivi (Grant, 2010). 

Grant (2010) primerja posebne potrebe učencev z dispraksijo z ledeno goro. Majhen vrh ledene 

gore predstavlja težave, ki jih najprej opazimo. To vključuje težave, ki so povezne z 

motoričnimi spretnostmi in koordinacijo. Spodnji, večji del ledene gore, pa predstavlja skrite 

težave na področju pozornosti, motivacije, spomina, percepcije ter druge kognitivne in socialne 

težave. Vrhnji del ledene gore se posamezniki z dispraksijo naučijo dobro nadzorovati in 

sčasoma težave niso več tako opazne, medtem ko skrite težave spremljajo posameznika vse 

življenje. Težave učencev z dispraksijo veljajo kot skriti primanjkljaji, saj jih učitelji in starši 

težko prepoznajo (Kavkler, 2002, 2003). Okolica hitro oceni otroka, da je len in površen, in ne 

ve, da ima težave zaradi dispraksije. Uspešno spopadanje z dispraksijo kot specifično učno 

težavo je predvsem odvisno od sprejemanja otrokove okolice, spodbude staršev, prilagoditev, 

ki jih nudi šola, socialne vključenosti itd. Z zgodnjim odkrivanjem dispraksije ter z ustrezno 

pomočjo in strategijami se bo posameznik hitreje in lažje naučil živeti s svojim primanjkljajem 

(Gamser, 2011). 

 

2.5.2. Težave in posebne potrebe učencev z dispraksijo 

 

Učenci z dispraksijo so heterogena skupina otrok, saj se njihove težave različno izražajo na 

posameznih področjih. Poleg koordinacijskih težav se primanjkljaji pojavljajo tudi na 

kognitivnem, perceptivnem, jezikovnem in socialnem področju (Kavkler, 2002). V 

nadaljevanju bomo predstavili težave, ki jih strokovna literatura navaja kot najpogostejše, kar 

pa ne pomeni, da se pojavijo pri vseh učencih z dispraksijo in v enaki meri. 

 

2.5.2.1. Področje motorične koordinacije 

 

- Groba motorika 

Grobomotorične veščine so otežene zaradi slabše mišične koordinacije celega telesa. To lahko 

opazimo že v predšolskem obdobju, ko se otroci z dispraksijo, za razliko od vrstnikov, kasneje 

naučijo sedeti, stati in hoditi, počasni so pri oblačenju in obuvanju. Pri gibalnih aktivnostih, kot 

so tek, hoja, plezanje, igre z žogo, delujejo nerodno in so za otroke z dispraksijo zelo mučne in 

neprijetne. Še posebej težke so zanje igre z žogo, kajti zahtevajo dobro koordinacijo oko – roka 

ali oko – noga. Neradi skačejo v daljino ali delajo prevale. Težje se naučijo kolesariti, drsati, 

plavati, smučati, plesati itd. Zaradi slabšega nadzorovanja položaja telesa in vidno-prostorske 

orientacije se lahko zaletavajo v predmete, ljudi, se spotikajo in padejo ter se izgubijo v 

prostoru. Posledica teh težav so pogosti neuspehi pri športu, kar lahko negativno vpliva na 

kasnejšo mladostnikovo samopodobo in socialno vključenost (Kavkler, 2002; Portwood, 2000; 

Boon, 2010). 
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- Fina motorika 

Finomotorične spretnosti zadevajo dobro koordinacijo mišic rok, kar pa otrokom z dispraksijo 

dela precejšne težave. V predšolskem obdobju opazimo, da ima otrok težave z oblačenjem, 

zapenjanjem gumbov, zavezovanjem vezalk in drugimi igrami, ki zahtevajo triprstni prijem 

(natikanje perlic, igranje z malimi predmeti). Otroci pozno vzpostavijo dominantno roko ali pa 

hitro zanemarijo nedominantno. Najpogostejši znaki, ki se hitro pokažejo v šoli, so težave pri 

pisanju oziroma rokopisu. Ker imajo težave s prijemom pisala ali risala ter premočan ali 

prelahek pritisk na papir, je njihova pisava zato nečitljiva, okorna. Večje težave jim povzročajo 

tudi striženje s škarjami, rezanje, risanje in slikanje ter dejavnosti, ki zahtevajo koordinacijo 

obeh rok hkrati (koordinacija roka – roka, raba jedilnega pribora, odpiranje škatel itd.), še zlasti, 

če morajo pri tem hiteti. Ker pri teh dejavnostih, v primerjavi z ostalimi vrstniki, niso tako dobri 

in zahtevajo čas, se hitro ujezijo ter izgubijo potrpežljivost in motivacijo (Boon, 2010; Magajna, 

Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2002; Kurtz, 2008). 

 

- Vidno motorična koordinacija 

Zaradi slabe vidne motorične koordinacije (koordinacija oko – roka) in orientacije otroci z 

dispraksijo ne vedo, kje začeti pisati ali risati na ploskvi, in potrebujejo več časa za prepisovanje 

s table, za pisanje pri nareku itd. S težavo prerisujejo like, vzorce, številke ter posnemajo gibe. 

Težko nadzirajo obe očesi hkrati pri stvareh, ki se hitreje premikajo (npr. pri lovljenju žoge) ali 

pri stvareh, na katere se morajo dlje časa osredotočiti. Pri branju se učenci z dispraksijo hitro 

izgubijo in pomešajo vrstice ali preskočijo besede. Na papirju pogosto težje ločijo lik ali 

besedilo od ozadja, kar lahko ovira branje (Addy, 2012; Boon, 2010; Magajna, Kavkler idr., 

2008; Kavkler, 2002; Kurtz, 2008). 

 

- Motorika govornega aparata 

Nekateri učenci z dispraksijo imajo lahko tudi težave pri koordinaciji mišic govornega aparata. 

Učenci z verbalno dispraksijo težko oblikujejo stavke, njihov govor je nerazločen in svoje ideje 

težko hitro ubesedijo. Zaradi nerazumljivega govora so pogosto deležni opazk s strani 

vrstnikov, zato se raje igrajo sami ali z mlajšimi učenci. Težave imajo lahko tudi pri hranjenju 

(nenavadno žvečenje, slinjenje, požiranje) (Kavkler, 2002; Magajna, Kavkler idr., 2008; 

Gamser, 2011; Boon, 2010). 

 

2.5.2.2. Kognitivno področje 

 

V literaturi avtorji (Dyspraxia foundation, b. d.; Boon, 2010; Grant, 2010; Magajna, Kavkler 

idr. 2008; Kavkler, 2002; Addy, 2012; Portwood, 2000) navajajo najpogostejše kognitivne in 

meta kognitivne težave, s katerimi se kljub povprečni ali nadpovprečni inteligentnosti 

spopadajo učenci z dispraksijo: 

- težave pri načrtovanju in organizaciji misli, časa in dela, 

- težave z zaporedjem nalog, postopkov, sledenjem navodil, 

- slabši kratkoročen vidni in slušni spomin, 

- težave z delovnim spominom,  

- težave s pozornostjo in koncentracijo, 

- nerazumevanje navodil in pravil,  
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- težave s hitrim priklicem misli, idej, pojmov in izrazov iz dolgotrajnega spomina, 

- počasnejše učenje in izvajanje dejavnosti, 

- nerazumevanje neverbalnih sporočil (obrazna mimika, ton glasu, pogled) in neustrezno 

odzivanje nanje, 

- težave pri obdelavi vizualnih, slušnih, taktilnih informacij iz okolice, 

- težje usvajanje in interpretiranje novih pojmov, informacij, 

- težave pri učenju novih motoričnih veščin, 

- težje reševanje kompleksnih nalog in matematičnih problemov. 

 

2.5.2.3. Področje organizacije in načrtovanja 

 

Pri učencih z dispraksijo učitelji velikokrat opazijo, da so njihovi zapiski neurejeni, pozabljajo 

ter izgubljajo šolske potrebščine doma in v šoli, izgubijo se pri kompleksnih nalogah in težko 

sledijo učni snovi pri pouku. Ker imajo težave s časovno orientacijo, si slabo organizirajo čas 

za reševanje nalog in izvajanje drugih dejavnosti, kar pripelje do nedokončanih izdelkov. Zaradi 

hitrega prepisovanja s table in pisanja po nareku so zapiski manjkajoči in nečitljivi. Težave 

imajo pri reševanju nalog in izvrševanju aktivnosti, ki zahtevajo posamezne zaporedne korake, 

saj si morajo te korake zapomniti in jih vnaprej načrtovati (Kavkler, 2002; Boon, 2010; 

Portwood, 2000). 

 

2.5.2.4. Socialno in emocionalno področje  

 

Zaradi vseh zgoraj naštetih težav učenci z dispraksijo težko navezujejo stike z vrstniki in se 

težje vključijo v skupino. Ker imajo specifične primanjkljaje, neradi sodelujejo v igrah, ki 

zahtevajo motorične veščine in dobro koordinacijo. S strani vrstnikov so pogosto nerazumljeni, 

nesprejeti in vrstniki se celo iz njih norčujejo. Zato se raje umaknejo, se igrajo sami ali z 

mlajšimi otroki, radi so tudi v družbi odraslih. Če jim kaj ne uspe, se lahko hitro razburijo in 

izgubijo motivacijo. Ker se težko vživijo v vlogo drugega in ne razumejo neverbalnih sporočil, 

navodil in pravil, pogosto pridejo v konflikt z vrstniki in odraslimi. Dispraksijo povezujemo 

tudi z otrokovo slabo pozornostjo, koncentracijo in nemirnostjo. Visoka pričakovanja in številni 

neuspehi vplivajo na njihovo samopodobo in čustva. Zaradi nerazumevanja okolice se lahko 

otroci z dispraksijo počutijo osamljene in doživljajo velike stiske, ki lahko privedejo do 

depresij, anksioznosti in psihosomatskih težav (glavoboli, bruhanje itd.) (Kavkler, 2002; Boon, 

2010; Addy, 2012; Kurtz, 2008). 

 

2.5.2.5. Močna področja učencev z dispraksijo 

 

Ko obravnavamo učenca z dispraksijo, ne smemo pozabiti na njegove potenciale in močna 

področja, ki jih lahko s spodbudnim okoljem učenec dobro razvije. Raziskave kažejo, da se 

učenci z dispraksijo dobro verbalno izražajo in imajo dobro razvite komunikacijske spretnosti. 

Kljub težji artikulaciji govora imajo vsebinsko bogat besedni zaklad. V šoli jih bolj zanimajo 

predmeti, ki ne zahtevajo motoričnih veščin. Večje interese imajo za računalništvo in 

informatiko, matematiko, zgodovino, geografijo in naravoslovne predmete (Kavkler, 2002, 

2003). 
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2.5.3. Učenci z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti 

 

Učenci z razvojno motnjo koordinacije imajo lahko, poleg zgoraj opisanih posebnih potreb, 

težave tudi pri pouku likovne umetnosti, saj predmet zahteva veliko ročnih, finomotoričnih 

spretnosti na različnih likovnih področjih (Kavkler, 2002; Košak Babuder , 2007). Učenci z 

dispraksijo so lahko zelo izvirni, kreativni in imajo dobro domišljijo, vendar zaradi šibkih 

motoričnih veščin na nekaterih likovnih področjih svoje ideje težko realizirajo pri likovnem 

izražanju (Addy, 2012). V nadaljevanju vam bomo opisali tipične težave, ki se lahko pojavljajo 

pri likovni umetnosti na posameznih področjih. 

 

2.5.3.1. Težave z motoriko in orientacijo 

 

- Risbe delujejo »nezrelo« glede na njihovo starost 

»Nezrele ali otročje« risbe starši ali učitelji opazijo, ko je otrok že na predmetni stopnji in so 

njegovi izdelki podobni izdelkom, ki jih naredijo otroci v nižjih razredih (npr. na sliki 1 lahko 

primerjamo risbi učenca 1. razreda in učenca 6. razreda, ki ima dispraksijo) (Kavkler, 2002). 

Te težave so posledica otrokovih nizkih finomotoričnih sposobnosti in slabe orientacije. Učenci 

uporabljajo preproste (primitivne) oblike in se redko posvetijo podrobnostim. Pri risanju na 

ploskvi imajo zaradi slabe vizualne koordinacije pogoste težave s tem, kje na papirju naj 

začnejo z risbo (Addy, 2012). 

 

Slika 1: Primerjava izdelka učenca 6. razreda z dispraksijo z izdelkom učenca 1. razreda brez učnih težav (Kavkler, 

2002) 

- Težave pri risanju z opazovanjem in po spominu  

Učenci z dispraksijo lahko pokažejo velik odpor pri risanju z opazovanjem. Zaradi težav z 

vidno-prostorsko predstavo in koordinacijo oko – roka, učenci težko rišejo prostor v perspektivi 

in predmete v tridimenzionalni obliki (Warren, 2003). Prav tako imajo težave z risanjem oblik, 

ki se prekrivajo (npr. pri tihožitjih), ter z risanjem človeške postave (portretov in avtoportretov), 

še posebej, če jih rišejo po spominu. Ko učenec predmet ali osebo opazuje, težko prepozna, 

kako daleč je (globino) in kakšno pozicijo ima v prostoru (nad, pod, zadaj, spredaj). Težave 

imajo lahko tudi pri risanju simetrije (Addy, 2012; Peter, 1996). 

- Nerodno ravnanje z materiali in didaktičnimi pripomočki  

Zaradi svoje »nerodne« narave je učenčeva delovna površina pri likovni umetnosti hitro 

neorganizirana, umazana od barv, polita z vodo, natrpana z likovnimi pripomočki in materiali. 
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Težave ima pri določenih veščinah, kot so rezanje s škarjami, noži, nožki za linorez, luknjači, 

kleščami, slikanju s tekočimi materiali, lepljenju s tekočimi lepili, oblikovanju z žicami itd. Če 

učenci nimajo ustreznih prilagoditev, lahko pride do nesreč (poškodujejo sebe ali sošolce, 

umažejo obleke) (Kavkler, 2002; Košak Babuder, 2007). 

- Težave pri natančnosti likovnih izdelkov 

Izdelki učencev z dispraksijo so po navadi nenatančni in površni, kar je posledica učenčevih 

slabih finomotoričnih sposobnosti. Slaba pozornost in koncentracija to stanje še poslabšata. 

Težko se osredotočijo na točno določen del izdelka ter mu posvetijo več časa. Pri barvanju 

gredo hitro čez robove. Ko rišejo, imajo težave z ravnimi linijami, pravilnimi oblikami ter z 

risanjem ali posnemanjem vzorcev. Zaradi nepravilne drže pisala ter močnega pritiska pogosto 

strgajo papir (Kavkler, 2002). S škarjami in drugimi rezili težko sledijo linijam (Addy, 2012). 

 

2.5.3.2. Težave z organizacijo dela, prostora in časa 

 

- Počasno likovno izražanje, površni in nedokončani izdelki 

Učenci z dispraksijo potrebujejo več časa za dokončanje izdelkov kot ostali vrstniki, saj imajo 

slabšo časovno predstavljivost in se težko organizirajo (Boon, 2010; Košak Babuder, 2007). 

Okolica jih zato lahko hitro označi za lene in počasne (Kavkler, 2002). Že sama priprava 

delovne površine lahko zahteva precej časa. Med likovnim izražanjem se lahko hitro izgubijo 

in potrebujejo pomoč pri zaporednih dejavnostih. Zaradi časovne omejitve dokončanja 

izdelkov, ki jih določi učitelj, začne učenec preveč hiteti, kar se lahko konča s površnimi ali 

nedokončanimi izdelki (Peter, 1996). 

- Težave s sledenjem navodil in postopkov  

Preden učenci začnejo z likovnim izražanjem, morajo dobro organizirati svoje misli in ideje ter 

skrbno načrtovati vsak korak, kar lahko učencem z dispraksijo predstavlja težave. Učenci ne 

vedo, kako naj začnejo z delom (Košak Babuder, 2007; Tacol, 2003). Pri oblikovanju izdelka 

mora učenec upoštevati določene zaporedne korake in tehnike, ki si jih brez pomoči težko 

zapomni in vnaprej načrtuje. Zato lahko med poukom učitelja ves čas sprašuje, ali je naredil 

prav, kateri je naslednji korak, ali pa na splošno ne upošteva navodil, izpušča postopke itd. 

(Kavkler, 2002; Tacol, 2003). 

- Pozabljanje in izgubljanje likovnih pripomočkov  

Učenci z dispraksijo velikokrat pozabljajo prinesti likovne pripomočke od doma, ki so bili npr. 

del domače naloge. Potrebščine, kot so barvice, ravnila, radirke, šilčke, hitro izgubijo in si jih 

sposojajo od sošolcev (Dyspraxia foundation, b. d.). 

 

2.5.3.3. Težave z motivacijo in samopodobo 

 

- Manjša motivacija za likovno izražanje 

Zgoraj naštete težave ter neustrezne prilagoditve s strani okolice lahko pripeljejo do odpora do 

likovnega izražanja in nezaupanja v lastne likovne zmožnosti (Podobnik, 2008). Otroci 

posledično ne želijo sodelovati pri pouku, ne napredujejo, nimajo motivacije, se ne potrudijo 

pri izdelkih, se počutijo nesposobne, se izgovarjajo itd. Največkrat pride do tega pri risanju in 

slikanju, saj imajo na teh področjih največ težav (Grant, 2010). 
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2.6. Pomoč učencem z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti 

 

Učenci z dispraksijo potrebujejo več pomoči in pozornosti s strani učitelja in drugih strokovnih 

delavcev, da so lahko uspešni pri pouku likovne umetnosti in pri ostalih predmetih. V 

nadaljevanju bo predstavljen Model »odziv na obravnavo« in petstopenjski model dela z učenci 

z učnimi težavami, s katerim iščemo učinkovite pomoči in prilagoditve za učence z dispraksijo. 

 

2.6.1. Model »odziv na obravnavo« in petstopenjski model dela z učenci z 

učnimi težavami 

 

Za odkrivanje in obravnavanje učencev z učnimi težavami se po svetu in v drugih evropskih 

državah (ZDA, Velika Britanija) ter tudi pri nas uporablja tako imenovani model »odziv na 

obravnavo« (response to intervention – RTI). To je učinkovit model pedagoškega pristopa, ki 

je usmerjen v zgodnje odkrivanje učnih težav učencev, za katere je večja verjetnost, da bodo 

šolsko neuspešni. Model temelji na inkluzivni vzgoji in izobraževanju, saj omogoča vsem 

učencem kakovostno izobraževanje. Ob zgodnjem odkritju in obravnavi učnih težav začnemo 

učenca takoj intenzivno obravnavati in mu nuditi ustrezne prilagoditve in pomoči (Kavkler, 

2011). 

Teoretični model ima tri stopnje obravnave in pomoči učencem. Prva stopnja obravnave zajema 

vse učence v razredu, ki so deležni dobre poučevalne prakse učitelja. Če je obravnava 

kakovostna, ustreza okoli 80 % učencem. Ta stopnja je pomembna predvsem za zgodnje 

odkrivanje učencev z učnimi težavami, ki jih je potrebno intenzivneje obravnavati v naslednjih 

dveh stopnjah. Le teh je okoli 20 %. Ko učitelj ugotovi, da ima učenec učne težave na 

posameznih področjih, mu pomaga z dobro poučevalno prakso, hkrati pa se mu nudi pomoč na 

naslednji stopnji, pri kateri se vključijo svetovalni delavci, ki skupaj z učitelji določijo in nudijo 

ustrezne prilagoditve in pomoč. Druga stopnja ustreza okoli 15 % učencem z učnimi težavami. 

Pri tej stopnji morajo strokovni delavci z ustreznimi postopki čim hitreje odkriti težje oblike 

specifičnih učnih težav, ki jih nato usmerijo v tretjo stopnjo obravnave. 1–5 % šolske 

populacije, ki pride do te stopnje, je deležna intenzivnejše in specializirane obravnave (Kavkler, 

2011). 

V slovenskem prostoru smo model nudenja pomoči učencem z učnimi težavami razdelili na pet 

stopenj. V našem modelu je druga stopnja razdeljena na tri dele (2. stopnja – občasna pomoč 

svetovalne službe, 3. stopnja – individualna in skupinska pomoč, 4. stopnja – pomoč zunanje 

strokovne ustanove). Pri vseh stopnjah so aktivno vključeni učenčevi starši, ki skupaj s 

strokovnimi delavci in učitelji oblikujejo ustrezno učno pomoč. Učinkovitost pomoči na 

posamezni stopnji je potrebno stalno spremljati ter dokumentirati v obliki kronike ali dnevnika 

(Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2011). 

Opis posameznih stopenj petstopenjskega modela pomoči: 

1. stopnja: Pomoč učitelja  

V prvi stopnji nudenja pomoči ima tudi tukaj največjo in glavno vlogo učitelj v razredu, saj je 

po navadi on prvi, ki odkrije učne težave pri učencu. Približno 80 % učencem ustreza pristop 

»dobre poučevalne prakse«, ki jo učitelj nudi pri rednem, dopolnilnem pouku in v podaljšanem 

bivanju.Če ima učenec zmerne učne težave, ga učitelj skozi učni proces individualno spremlja 

ter na podlagi njegovih potreb še bolj prilagaja svoje učne metode, oblike dela in učno okolje 
(Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2011). 
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Večina otrok z dispraksijo ima lažjo in zmerno obliko, torej je dobra poučevalna praksa učitelja 

v razredu izredno pomembna (Magajna, Kavkler idr., 2008). V naslednjih poglavjih bodo 

podrobneje raziskane in opisane strategije pomoči in prilagoditve, ki jih lahko izvaja učitelj 

likovne umetnosti pri pouku in so v pomoč učencem z dispraksijo.  

2. stopnja: Pomoč šolske svetovalne službe 

Če učitelj ugotovi, da kljub prilagoditvam med poukom učenec ne napreduje, se v drugo stopnjo 

pomoči vključi šolski svetovalni delavec, kot je psiholog, specialni pedagog, socialni pedagog 

idr. z občasno individualno pomočjo. Svetovalni delavec dodatno odkriva težave na 

posameznih učnih področjih in tudi učenčeve potenciale oziroma močna področja. Učiteljem, 

staršem in učencu svetuje in predlaga prilagoditve, metode dela itd. Na tej stopnji se začne 

voditi učenčeva osebna mapa, v kateri so pisni zapiski učitelja, opisi prilagoditev in pomoči ter 

evalvacije posamezne stopnje (Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2011). 

3. stopnja: Individualna in skupinska pomoč 

Če učenčeve težave vztrajajo in ni opaznega napredka, se mu nudi pomoč na tretji stopnji. 

Učencu se na tej stopnji doda tedenska individualna ali skupinska pomoč, ki jo izvajajo 

svetovalni delavci. Pomembno je sodelovanje šolskega tima, ki sproti spremlja učenčev 

napredek (Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2011). Specialni pedagogi in drugi 

strokovnjaki učencem z zmernimi in težjimi oblikami dispraksije nudijo individualno ali 

skupinsko izvajanje treningov. ki so prilagojeni njihovim posebnim potrebam. Pogosto se 

izvajajo treningi za razvoj finomotoričnih in grafomotoričnih spretnosti ter vaje za razvoj 

socialnih veščin (Gamser, 2011; Kavkler, 2002). 

4. stopnja: Mnenje in pomoč zunanje specializirane ustanove 

 Na četrti stopnji pomoči starši prosijo še za mnenje in pomoč zunanje specializirane strokovne 

ustanove. Ta presodi, ali je šola učencu nudila vse možne oblike pomoči ter jim dodatno svetuje 

in nudi pomoč. Pomoč, ki se učencu omogoča od druge do četrte stopnje, ustreza približno 15–

20 % učencem (Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2011). 

5. stopnja: Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Ostali, 1–5 % učencev, ki imajo težje specifične učne težave, pa so na peti stopnji usmerjeni v 

izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter deležni 

intenzivnejše pomoči in obravnave (Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2011). 

 

2.6.2. Učiteljeva priprava na likovno pedagoško delo z učenci z dispraksijo 

 

Pred samim učnim procesom mora biti likovni pedagog dobro pripravljen in organiziran. 

Sestavljen mora imeti dober letni učni načrt ter učne priprave za vsako likovno nalogo posebej 

(Tacol, 2003). Za učenca z dispraksijo se pripravi individualiziran učni načrt, v katerem se 

določijo prilagoditve za enega ali več predmetov. Učencu se prilagodijo učni cilji oziroma 

vsebine, organizacija in izvajanje pouka ter ocenjevanje (Galeša, 1995). Učitelj likovne 

umetnosti naredi za učenca individualno učno pripravo in določi metode in oblike dela ter o 

ustrezne prilagoditve, ki bodo učencu lahko pomagale pri likovnem izražanju. V učni pripravi 

učitelj oblikuje cilje in znanja, za katere predvideva, da jih bo učenec lahko dosegel, in jih med 

učnim procesom tudi prilagaja (Učni načrt /…/, 2011).  
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Pred načrtovanjem individualiziranega učnega načrta za učence z učnimi težavami moramo 

upoštevati splošna načela pri ravnanju z otroki z učnimi težavami. Ko se v razredu srečamo s 

tovrstnimi učenci, sprejmemo in upoštevamo njihove učne težave ter imamo do njih pozitiven 

odnos. Ko nudimo pomoč in prilagoditve, k temu pristopimo celostno in si prizadevamo za 

dolgoročne rešitve. Pri postavljanju ciljev smo pozorni na to, da so zastavljeni cilji realni in 

dosegljivi in obenem za učenca predstavljajo izziv (Magajna, Peklaj idr., 2008). Gerber in 

Fedorenko (2006, v Dorff, 2012) priporočata tesno sodelovanje likovnega pedagoga z drugimi 

učitelji in strokovnimi delavci. V šolah si morajo nuditi oporo ter deliti informacije, svoje 

strokovno znanje in izkušnje. Prav tako je pomembno sodelovanje staršev, ki skupaj z učitelji 

iščejo strategije za učenčev napredek (Jereb, 2011). Pri načrtovanju individualnega načrta naj 

sodeluje tudi učenec sam. Upoštevamo njegove pobude in ideje (Magajna, Kavkler idr., 2008). 

Ob vseh posebnih potrebah moramo najti učenčeva močna področja in jih čim bolj spodbujati, 

saj vplivajo na njegovo motivacijo za delo, samozavest in samopodobo (Kavkler idr., 2008). 

Predvsem se je potrebno osredotočiti na to, kaj učenec zna oziroma v čem je dober, in ne, v čem 

ni (Loesl, 2012). Njegov napredek sproti spremljamo in evalviramo (Magajna, Peklaj idr., 

2008).  

Vse predlagane strategije in prilagoditve ne bodo uspešne za vse učence z dispraksijo, kajti vsak 

ima drugačne posebne potrebe in močna področja (Loesl, 2012). Učitelj likovne umetnosti mora 

učenca s PP najprej opazovati ter ugotoviti, kakšne težave ima pri pouku, ter nato uporabiti 

različne prilagoditve in strategije poučevanja. Pri tem mora biti pozoren na vsa učna okolja. 

Zagotoviti mu mora ustrezno fizično okolje, kjer se posameznik počuti varnega ter je brez 

motečih dražljajev. Tudi kurikularno in socialno okolje vplivata na učenčev napredek in 

samopodobo. Učitelj mora poskrbeti za prijetno in kreativno vzdušje v razredu ter skupno 

iskanje učinkovitih strategij za učenje in pomnjenje (Jereb, 2011). Velik poudarek je potrebno 

nameniti didaktičnemu okolju, saj se pri likovni umetnosti učenec srečuje z različnimi 

likovnimi pripomočki, materiali in tehnikami, ki jih lahko pri posameznih likovnih nalogah 

prilagodimo ali najdemo alternativo (Penketh, 2007; Christmas, 2009). Pomembno je, da so 

učenci med likovnim izražanjem čim bolj samostojni, ustvarjalni, sproščeni in sprejeti (Dorff, 

2012; Loesl; 2012). Med učnim procesom se hitro zgodijo nepredvidljivi trenutki, na katere 

nismo pripravljeni, zato je pomembna učiteljeva fleksibilnost. Več ko ima učitelj izkušenj, lažje 

izvaja dobro poučevalno prakso (Dorff, 2012). Izvajanje dobre poučevalne prakse ter 

omogočanje ustreznega učnega okolja pa ni učinkovito samo za učence s posebnimi potrebami, 

temveč za vse učence v razredu (Kavkler idr. 2008). 

 

2.6.3. Strategije pomoči in prilagoditve za učence z dispraksijo pri pouku 

likovne umetnosti glede na učno okolje  

 

- Fizično okolje 

Pouk likovne umetnosti največkrat poteka v učilnicah, kjer je potrebno poskrbeti za primeren 

in urejen prostor ter ustrezne materiale in pripomočke (Karlavaris in Berce Golob, 1991). 

Likovna učilnica mora biti dovolj velika, da imajo učenci dovolj prostora med delovnimi 

mizami, policami, omarami itd. (Gerlovič in Gregorač, 1976). Priporočljiva je dnevna svetloba 

in čim manj umetne, fluorescenčne svetlobe (Gamser, 2011). Učilnica naj bo že pred začetkom 

pouka urejena in pohištvo sistematično razporejeno. Za lažjo orientacijo v prostoru naj bodo 

predalniki, omare in police označeni, likovni pripomočki, orodja in materiali pa naj bodo 

pospravljeni vedno na istem mestu (Jereb, 2011). Prav tako naj imajo učenci svoje likovne 

pripomočke podpisane ter pospravljene na določenem mestu v učilnici (Gamser, 2011). Učenec 

naj sedi v sprednji vrsti na sredini, kjer bo imel dovolj prostora za delo, neposreden pogled na 
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tablo in bo blizu učitelja (Košak Babuder, 2007). Zaradi učenčevih okornih gibov so lahko mize 

malo bolj razmaknjene (Dyspraxia foundation, b. d.). Sedežni red naj bo stalen in naj se ne 

spreminja. Okoli učenca z dispraksijo naj bo čim manj motečih dejavnikov, kot so vrata, okna, 

plakati, fotografije in drugi vizualni elementi (Gamser, 2011; Košak Babuder, 2007). Učenec 

lahko sedi sam, če tako želi, ali pa zraven njega sedijo učenci, za katere vemo, da se z njimi 

dobro razume in mu bodo pripravljeni pomagati (Gamser, 2011). Dobro je, da imamo v razredu 

tako imenovani mirni kotiček oz. »tihi kotiček«, kamor se učenec lahko umakne, ko želi delati 

sam. Pri tem mu individualno svetujemo in pomagamo (Kavkler idr., 2008). Miza mora biti 

ustrezno zaščitena (časopisni papir), na njej pa naj ima le najnujnejše stvari, ki jih lahko 

razporedi v desni zgornji kot delovne mize. Učenci si lahko pomagajo z nedrsečo, gumijasto 

podlago, ki prepreči zdrs pripomočkov in materialov (Dispraxia foundation, b. d.; Boon, 2010). 

Učenci naj pri praktičnem delu zaščitijo svoje obleke tako, da oblečejo likovne halje ali stare 

majice, ki jih ne potrebujejo (Boon, 2010). Učitelj naj bo med poukom pozoren na učenčevo 

telesno držo in njegov sedeči položaj. Miza in stol morata biti dovolj visoka, da se učenčeva 

stopala dotikajo tal, hrbet naj bo naslonjen na naslonjalo, komolci na mizi morajo biti sproščeni. 

Učenec naj ima obe roki na mizi, z dominantno roko drži orodje (risalo, pisalo), nedominantna 

pa podpira podlago in pripomočke (zvezek, risalni list) (Gamser, 2011; Jones, 2005). 

 

- Didaktično okolje 

Za izboljšanje triprstnega prijema in lažje nadzorovanje pritiska pisala naj učenci uporabljajo 

pisala, ki imajo anatomsko oblikovan gumijast nastavek, in pisala s trirobno obliko. 

Priporočljiva so tudi debelejša risala, kot so barvice, flomastri, voščenke, krede in večji 

pripomočki (radirke, ravnila, šestila), s katerimi bodo lažje rokovali. Starejši učenci lahko pišejo 

tudi s tehničnimi svinčniki, ki jim omogočajo lažji nadzor pritiska (Košak Babuder, 2011). Za 

preprečitev bleščanja papirja uporabljamo papir svetlih barv (bež, svetlo modra in siva). Če ima 

učenec težave z branjem, mu omogočimo površino z naklonom ter uporabo barvnih ravnilc 

(Gamser, 2011). Učna gradiva, delovni listi, zapiski itd. naj bodo ustrezno strukturirani in 

pregledni (pomembne informacije naj bodo barvno označene, vsebujejo naj miselne vzorce, 

alineje) (Magajna, Peklaj idr., 2008). Naloge naj bodo razdeljene na več krajših enot. 

Uporabimo lahko večji razmik med nalogami in vrsticami ter povečane črke (Christmas, 2009). 

Delovne liste naj učenec shrani v mapo, ki je razporejena po barvah in šolskih predmetih (Jereb, 

2011). Če ima učenec težave z orientacijo na ploskvi in ne ve, kje bi začel, mu lahko pomagamo 

z barvnimi listki, sponkami ali puščicami, ki nakazujejo začetek in smer, ali pa na ta način 

omejimo prostor za pisanje, branje ali risanje (Gamser, 2011). Zaradi izrazito počasnega in 

nečitljivega pisanja omogočimo fotokopirane zapiske ter uporabo diktafona in računalnika za 

pisanje (Kavkler, 2002). Učencem med zahtevnejšimi nalogami hitro pade koncentracija in 

postanejo nemirni, začnejo se gugati in žvečiti predmete (svinčnike, obleke, grizenje nohtov). 

Za sproščanje te napetosti so priporočljive propriocetivne žogice, plastelini in gumijasti 

predmeti, namenjeni žvečenju (Gamser, 2011). 

 

- Kurikularno okolje 

Učitelj mora za učence določiti dovolj visoke cilje ter jim zastaviti takšne naloge, ki jim bodo 

izziv ter bodo sprožile dodatno zanimanje in motivacijo (Gamser, 2011). Cilji, kriteriji in 

standardi znanja naj bodo učencem posredovani pred samo nalogo. Za poučevanje učencev z 

dispraksijo, in tudi na splošno za vse učence, je dobro uporabljati multisenzorno učenje oziroma 

učenje preko vsek senzornih in taktilnih poti – vid, sluh, tip, vonj in okus. Pri učencih z 

dispraksijo upoštevamo tisti senzorni kanal, ki mu najbolje ustreza (Gamser, 2011). Učna snov 
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bo lažje razumljiva, če bo zanimivo predstavljena in povezana z njihovimi življenjskimi 

izkušnjami (Kavkler idr., 2008). Navodila morajo biti jasno in preprosto posredovana v ustni in 

pisni obliki. Zahtevnejša in daljša navodila razdelimo na več manjših enot ter jih razporedimo 

po vrstnem redu (Gamser, 2011; Kavkler, 2002). Ker učenci težko hkrati sledijo razlagi in 

demonstraciji, to naredimo ločeno in tudi večkrat ponovimo (Jones, 2005). Razumevanje snovi 

in navodil ves čas sproti preverjamo (Košak Babuder, 2007). Učencem z dispraksijo 

omogočimo tudi dodaten čas za reševanje nalog (Kavkler, 2002). Učitelj učenčeve dosežke, 

trud in vztrajnost pohvali in spodbuja njihov napredek. Prav tako sproti opozarja na napake in 

se pogovori o reševanju le teh. Skupaj iščeta strategije, ki bodo pomagale učencu pri učenju 

(miselni vzorci, mnemotehnike, grafične sheme, vizualni pripomočki itd.) (Gamser, 2011). M. 

Košak Babuder (2011) predlaga učenje po modelu – učitelj učencem pokaže primere likovnih 

izdelkov, ob katerih dobijo učenci lažjo predstavo, kako izgledajo končni izdelki, in obenem 

dobijo tudi kakšno novo idejo. Domače naloge naj si zabeležijo v beležko, njihova količina pa 

naj bo manjša (Kavkler idr., 2008, Magajna, Peklaj idr., 2008). Ocenjevanje izdelkov in 

razumevanje snovi naj poteka preko ustnega preverjanja (Tacol, 2003). 

 

- Socialno okolje 

Za dobro razredno klimo in sodelovalno učenje med učenci ima ključno vlogo učitelj, ki 

spoštuje individualne značilnosti in je pozitivno ter spodbudno naravnan (Kavkler idr., 2008). 

Učenec s primanjkljaji potrebuje razumevajočega učitelja, s katerim se bo pogovoril o njegovih 

težavah in stiskah ter bosta skupaj iskala strategije in prilagoditve, ki mu bodo pomagale v 

določenih situacijah. Poskrbeti mora, da se vsak učenec počuti v razredu varen in sprejet (Košak 

Babuder, 2011). Učenci z dispraksijo so zaradi svojih posebnosti in drugačnega vedenja 

pogosto nepriljubljeni med vrstniki (Gamser, 2011). Pri uporabi skupinske oblike dela pazimo, 

da so skupine manjše in da učenec sodeluje s sošolci, ki ga sprejemajo (Kavkler idr., 2008). Pri 

delu v skupini naj bo učenec zadolžen za tisto stvar, pri kateri bo izkoristil svoje potenciale 

(Košak Babuder, 2007). V razredu naj učitelj najde take aktivnosti za učenca, v katerih se lahko 

izkaže in vključi svoja močna področja (Kavkler, 2002). Nekateri učenci ne želijo sodelovati v 

skupinah in jih v to ne silimo. Pomembno je zgodnje učenje socialnih veščin preko skupinskih 

iger, lutk, igre vlog itd. Zato je najbolj primerno delo v parih. Učitelj naj se z učenci večkrat 

pogovarja o primernem vedenju v razredu, pravilih, reševanju konfliktov, kako reagirati na 

določene situacije itd. (Gamser, 2011). Spodbude in pozitivne povratne informacije za 

posamezne uspešne korake in opravljeno delo pomagajo pri učenčevi samopodobi (Dyspraxia 

foundation, b. d.; Kavker idr., 2008). 

 

2.6.4. Strategije pomoči in prilagoditve za učence z dispraksijo v posameznih 

učnih etapah pri likovni umetnosti 

 

- Uvodna motivacija in posredovanje likovnih in drugih pojmov 

Spoznavanje nove učne snovi začnemo s kratko uvodno motivacijo. Učenčevo pozornost 

vzbudimo s primernimi učnimi sredstvi ter didaktičnimi pripomočki. Pri tem pogosto 

uporabljamo vizualna didaktična sredstva, kot so: računalniški diapozitivi s slikami, 

fotografijami, videoposnetki, reprodukcijami umetniških del ali pa s pravimi likovni izdelki, 

primeri iz narave, knjigami, učbeniki idr. (Tacol, 1993). Paziti moramo, da pri spoznavanju 

nove snovi ni preveč informacij naenkrat, kajti učenci z dispraksijo težko sledijo predstavitvi, 

na kateri je slikovni primer, ob njem veliko besedila, ter ustni razlagi hkrati. Priporočen je uni-

modalni način učenja oziroma učenje preko ene senzorne poti (Košak Babuder, 2011). Torej 
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dovolimo, da si učenec najprej pogleda slikovni primer in besedilo ob njem in nato sledi razlaga 

in pogovor o likovnih tehnikah, likovnih pojmih in likovnih motivih (Tacol, 1999). Likovne 

motive in likovne pojme vedno povežemo z okoljem, ki ga učenci poznajo, z njihovimi 

izkušnjami, interesi ter jih predstavimo s konkretnimi primeri (Berce Golob, 1993). V uvodnem 

delu učence vnaprej seznanimo z učno snovjo, nato ponovimo pojme, ki jih že poznajo, in jih 

kasneje povežemo z novo vsebino (Košak Babuder, 2011). Če učitelj pri likovni umetnosti od 

učencev pričakuje, da si vsebino zapisujejo v zvezek, učencu z dispraksijo priskrbimo delne 

zapiske, na katerih so le pomembne informacije, ki jih lahko sproti dopolnjuje, ali pa zapiske v 

celoti fotokopiramo (Magajna, Peklaj idr., 2008). Za lažjo organizacijo časa lahko učencem 

predstavimo potek učnega procesa, torej koliko časa bomo potrebovali za usvajanje nove snovi, 

koliko za praktično delo in vrednotenje (Jereb, 2011). Učenci z dispraksijo se večinoma radi 

verbalno izražajo, zato jih pri spoznavanju nove snovi spodbujamo k aktivnemu sodelovanju 

(Kavkler, 2002). 

 

- Napoved likovne naloge 

Po obravnavani novi učni snovi in likovnem problemu sledi napoved likovne naloge. Učenci se 

na tej stopnji seznanijo z izbranim likovnim motivom in likovno tehniko (Tacol, 1999). Sledi 

razlaga in demonstracija likovne tehnike. M. Peter (1996) predlaga izvajanje demonstracije 

likovne tehnike v manjših skupinah, saj so tako učenci bolj pozorni na izvedbo. Učitelj naj ne 

uporablja razlage in demonstracije hkrati, ampak to naredi ločeno po posameznih korakih. 

Razlaga posameznih postopkov mora biti preprosta, jasna in kratka, nato sledi nazorna 

demonstracija (Gamser, 2011). Učitelj seznani učence tudi z likovnimi materiali, pripomočki 

in orodji ter jim predstavi različne možnosti njihove uporabe. Opozori jih tudi na previdnost 

rokovanja z njimi (Tacol, 1999). Zaradi slabše razvite finomotorike učencev z dispraksijo 

skupaj z njimi iščemo rešitve in prilagoditve pri rabi pripomočkov (Kavkler idr., 2008). Ker 

imajo učenci z dispraksijo kratkoročni delovni spomin, lahko navodila o uporabi orodij in opis 

postopkov podamo v pisni obliki (na list, tablo ali pa si pomagajo s kartončki). Pomembno je, 

da si koraki sledijo po ustreznem zaporedju (Košak Babuder, 2011). Na zapisu so zapisani 

pripomočki in materiali, ki jih imajo učenci možnost uporabljati, ter razumljiva navodila. 

Poglejmo primer kartončka z navodili, s katerim si učenec lahko pomaga pri pripravi matrice 

in postopku grafične tehnike, kolagrafije: 

 

GLOBOKI TISK – KOLAGRAFIJA 

Likovni pripomočki in materiali: debelejša lepenka, lepilo za les, lopatka, različno debele 

lesene palčke, zaščitne rokavice, debelejši čopič, časopisni papir, grafični list 

Priprava matrice: 

1. Lepenko z obeh strani namaži z mešanico lepila in vode (80 % vode, 20 % lepila).  

2. Pusti, da se lepenka posuši. 

3. Z lopatko namaži lepilo po celotni risalni površini (do 2 mm visoko). 

4. Pusti, da se risalna površina na pol posuši. 

5. Z različno debelimi lesenimi palčkami nariši izbrani likovni motiv. 

6. Pusti, da se risalna površina do konca posuši. 
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      Postopek odtiskovanja: 

1. Nadeni si zaščitne rokavice. 

2. Z debelejšim čopičem namaži tiskarsko barvo na celotno matrico in jo vtri v poglobljene 

dele.  

3. S časopisnim papirjem na rahlo obriši tiskarsko barvo s površine, tako da barva ostane 

v poglobljenih delih. 

4. List za tiskanje namoči v vodo in ga nekoliko osuši med plastmi časopisnega papirja. 

5. Matrico postavi na ploščo tiskarske preše. 

6. Na matrico postavi navlažen list za tiskanje. 

7. Vse skupaj pokrij s filcem. 

8. Zavrti tiskarsko ročico in odtisni. 

9. S čistimi rokami previdno odstrani grafični list in matrico s plošče. 

10. Grafični list položi na sušilno mesto. 

11. Počisti matrico. 

 

Preden učenci začnejo z likovnim ustvarjanjem, jih seznanimo tudi z učnimi cilji, standardi 

znanja in kriteriji, s katerimi si pomagajo pri sprotni in končni evalvaciji njihovega dela. Merila 

za vrednotenje morajo biti učencem z dispraksijo razumljiva in jedrnata (Tacol, 2003). Tudi ta 

naj bodo nekje vidno napisana (na tabli, na drugi strani učenčevega risalnega lista, na kartončkih 

itd.) in nanje opozarjamo skozi celoten proces (Košak Babuder, 2011; Duh, 2004). 

 

- Praktično delo učencev 

Pred likovnim ustvarjanjem damo učencem možnost, da narišejo hitro skico in napišejo ideje. 

Skica predstavlja osnovne zamisli za učenčev likovni motiv, kompozicijo, uporabe tehnike itd. 

(Pibernik, 2006). To je lahko učencem z dispraksijo v veliko pomoč, kajti zaradi kratkoročnega 

spomina hitro pozabijo na svoje ideje, ki so si jih je zamislili pred delom. Motiv lahko učencem 

predstavimo tudi kakšno učno uro prej in za domačo nalogo o njem razmišljajo ter skico 

prinesejo v šolo (Pibernik, 2006). Nato si učenci pripravijo delovno površino. Pozorni smo, da 

učenec ustrezno zaščiti svojo obleko in mizo (Boon, 2010). Sledi priprava likovnih 

pripomočkov in materialov, ki jih imajo shranjene v svoji likovni škatli ali pa se nahajajo v 

označenih omarah in na policah. Preverimo, ali ima učenec na mizi vse, kar je potrebno za delo. 

Učenca spodbujamo k urejenosti delovnega okolja. V primeru, da učenec kaj polije, naj ima 

vedno pri sebi papirnate brisačke. Demonstracijo lahko učitelj večkrat ponovi individualno ali 

v manjših skupinah (Peter, 1996). Pri likovnem izražanju učencu individualno svetujemo in 

pomagamo, kje in kako naj začnejo z likovnim delom (Tacol, 1999). Sproti preverjamo, ali je 

učenec razumel navodila in postopke. Z njim se lahko dogovorimo za določeno gesto, s katero 

bo nakazal, da potrebuje pomoč (Košak Babuder, 2011). Učence spodbujamo k 

eksperimentiranju z materiali in orodji ter izumljanju novih likovnih tehnik, saj včasih lahko 

spontano najdejo pot, ki jim najbolj ustreza (Dorf, 2012; Peter, 1996). Učenca spodbujamo k 

zbranosti in natančnosti ter samostojnemu delu pri likovnem izražanju. Če vidimo, da učenec 

kljub trudu ne dokonča naloge v določenem času, mu omočimo dodaten čas (Dyspraxia 

foundation, b. d.). Učenec lahko nadaljuje delo po pouku ali v naslednjih učnih urah. 

Prizadevamo si, da ima učenec manj izdelkov, ki so dokončani, kot pa več nedokončanih. 

Učencem dovolimo, da začnejo prej pospravljati mizo (Dyspraxia foundation, b.d.). 
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- Ocenjevanje in vrednotenje 

Vrednotenje poteka navadno v frontalni obliki z razstavljenimi izdelki na tabli/mizi (Tacol, 

2003; Duh, 2004). Lahko poteka z vsem razredom, v manjši skupini ali pa tudi individualno z 

učencem v ustni obliki (Peter, 1996). Učence spodbudimo k pogovoru o svojem izdelku, 

analiziranju in argumentiranju in tako vidimo, v kolikšni meri je dosegel zastavljene cilje 

(Tacol, 2003). Pri vrednotenju smo pozorni na učenčev napredek pri razvoju ročnih spretnosti 

in izvajanju likovne tehnike. Učenec ima lahko zelo dobre ustvarjalne ideje, vendar zaradi 

svojih finomotoričnih primanjkljajev izdelki delujejo nenatančni. Zato ocenimo in pohvalimo 

učenčev trud in vztrajnost ter izvirne likovne rešitve (Kavkler, 2002). Učenec se lahko oceni 

sam s pomočjo rubrike v obliki ocenjevalne lestvice, ki jo reši takoj po končanem praktičnem 

delu in to potem tudi ustno argumentira. S tem spodbujamo samokritičnost in samoocenjevanje 

(Košak Babuder, 2011). 

Tabela 1: Primer ocenjevalne lestvice za samoocenjevanje učencev 

 

GLOBOKI TISK - KOLAGRAFIJA 

   
Likovna naloga: 

Razumem pojma globoki tisk in kolagrafija.    

Poznam postopek priprave matrice.    

Poznam postopek odtiskovanja matrice.    

Motiv:    

Likovni motiv je domiseln, izviren, razgiban.    

Likovna tehnika:    

Pri pripravi matrice in odtiskovanju sem bil spreten in 

natančen. 

   

Pri pripravi matrice in odtiskovanju sem bil samostojen.    

Sodelovanje/odzivnost:    

Pri delu sem bil vztrajen in dosleden.    

Sprejemal sem učiteljeve spodbude.     

Pravilno si pripravim prostor za delo.    

Po opravljenem delu ustrezno poskrbim za likovne 

pripomočke in materiale. 

   

 

T. Tacol (2003) predlaga tudi, da vsi učenci hranijo svoja likovna dela v likovni mapi oziroma 

»portfolijo«. V njej hranimo originalne risbe in slike, kipe in druge prostorske postavitve pa naj 

učitelj fotografira. Na ta način dobimo vpogled tudi v napredek učenca z dispraksijo skozi vsa 

izobraževalna obdobja (Tacol, 2003). 

 

2.6.5. Strategije pomoči in prilagoditve za učence z dispraksijo glede na likovno 

področje 

 

Učenci v višjih razredih osnovne šole na posameznih področjih uporabljajo tudi zahtevnejše 

tehnike, orodja in materiale, na katere morajo biti učitelji in učenci bolj pozorni. Učitelj mora 

učence ustrezno pripraviti na delo in poskrbeti za njihovo varnost (Učni načrt /…/, 2011). Na 

podlagi individualnih posebnosti in sposobnosti učencev z dispraksijo učitelj oblikuje drugačne 
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didaktične pristope, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. Prilagoditve in strategije pomoči 

bomo razdelili na likovna področja. Likovna področja delimo na oblikovanje na ploskvi in 

oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru. V prvo skupino spadajo likovna področja risanje, 

slikanje, grafika in grafično oblikovanje. V skupino oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru 

pa štejemo kiparstvo in arhitekturo. Pri vsakem likovnem področju bomo predlagali različne 

prilagoditve likovnih pripomočkov in materialov ter predstavili zahtevnejše likovne tehnike in 

naloge ter načine, kako jih prilagajamo za učence z dispraksijo.  

 

2.6.5.1. Oblikovanje na ploskvi 

 

 Risanje in slikanje 

 

Pri risanju in slikanju se lahko poslužujemo prilagajanja likovnih pripomočkov in materialov 

(Košak Babuder, 2011; Peter, 1996): 

- Uporaba debelejših risal in pisal z gumijastim nastavkom za boljši triprstni prijem. 

- Da učenci ne strgajo papirja pri radiranju, naj uporabljajo kakovostne in večje radirke. 

- Učenci uporabljajo prilagojene škarje. 

- Za risanje geometrijskih oblik in črt naj učenci uporabljajo večja ravnila z držalom, 

šestila z nedrsečim držalom, šablono ali ravnilo za risanje krožnic. 

- Omogočimo risanje in slikanje na večjo površino (risalni list), risanje na karo papir. 

- Učenci si mizo podložijo z nedrsečo podlago. 

- Čopiči naj imajo debelejše držalo in konico. 

- Učencem ponudimo slikarske barve, ki se ne razlivajo (tempera in akrilne barve v tubah, 

suhe tempere). 

- Zaradi slabše kontrole pritiska učence opozarjamo pri iztisu barve ali pa naj odvečno 

barvo delijo s sošolci. 

- Uporaba lončkov, ki se ne polivajo in palete, ki imajo globlje prostore za barve. 

- Učenci naj uporabljajo dve paleti, eno za posamezne barve, eno za mešanje barv.  

V nadaljevanju so predstavljene zahtevnejše likovne tehnike in naloge ter načini, kako jih lahko 

prilagajamo za učence z dispraksijo.  

 

- Risanje z opazovanjem, viziranje  

Zaradi slabe prostorske predstavljivosti in koordinacije oko – roka je lahko risanje z 

opazovanjem za učence z dispraksijo zelo težka naloga. Pri tej nalogi ti učenci potrebujejo več 

časa, prilagoditev in individualne pomoči, saj morajo narisati realistično podobo s pomočjo 

tehnike viziranja. Pri opazovanju učenci običajno rišejo tihožitja oziroma predmete, ki so 

različno postavljeni na mizi (Pibernik, 2006). Učitelj mora viziranje vsem učencem razložiti na 

razumljiv način. Dobro je, da pri tem uporablja različna didaktična gradiva (slike, video 

posnetki) in postopek ponazori na praktičnem primeru. Pred viziranjem primerno pripravimo 

delovno mizo. Učenci z dispraksijo naj uporabljajo večji risalni list. Če je mogoče, naj bo na 

njem vnaprej narisana mreža. Uporabni so tudi večji karo papirji. Če želimo, da je kompozicija 

ustrezno umeščena v prostor (v središču), si lahko pomagajo z vnaprej narisanim okvirjem, ki 

jim bo v oporo. Predmeti, ki jih bodo učenci z dispraksijo risali, naj bodo enostavne oblike 

(geometrijske) in naj jih ne bo preveč (dva do trije predmeti). Predmeti naj bodo postavljeni na 

mizi neposredno pred njimi, v ozadju pa naj ne bo motečih elementov. V ozadju je lahko npr. 
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tabla ali pa za boljši kontrast postavimo večji papir svetlih barv. Stekleni predmeti lahko zaradi 

odsevanja svetlobe in bleščanja motijo učenca z dispraksijo. Postavitev predmetov z barvnim 

samolepilnim trakom označimo na mizi. Učencem z dispraksijo dovolimo, da si najprej 

predmete pogledajo od blizu, jih primejo, preučujejo in primerjajo njihovo velikost, obliko, 

prekrivanje med njimi itd. Če je le mogoče, naj učenci rišejo na slikarskem stojalu ali pa imajo 

prislonjeno in poševno risalno podlogo, saj bo tako pot od videnega do risalnega lista krajša. 

Spodbujamo jih k prostoročnemu risanju. Učenci z dispraksijo naj postopek viziranja dobijo 

tudi v slikovni in pisni obliki (Dyspraxia foundation, b. d.; Peter, 1996). 

 

 

 

      Postopek viziranja:  

1. Roko imej iztegnjeno v komolcu. 

2. Svinčnik drži pravokotno na svoj pogled. 

3. Ob viziranju imej stalno točko gledanja in se ne premikaj. 

4. Pri viziranju zapreš eno oko. 

5. Z drugim, odprtim očesom, osredotoči pogled na objekt, ki ga rišeš. 

6. Konico svinčnika uporabi za najvišjo točko, s palcem pa izmeriš najnižjo točko.  

7. Za osnovne enote merjenja izberi manjše dimenzije (npr. višina manjšega predmeta). 

8. Ko dobiš izmerjeno enoto, jo primerjaš z ostalimi dolžinami in širinami predmetov. 

 

Glej primer: 1 enota: višina kocke  višina valja je 2 enoti, širina pa 2 enoti in pol. 
                

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Primer pisnega navodila za učenca z dispraksijo o postopku, kako naj vizira. 

-  

Slika 2: Primer slikovnega gradiva za postopek viziranja 



27 
 

- Risanje proporcev glave  

Ko učenci spoznajo tehniko viziranja in znajo določiti razmerja med velikostmi predmetov, 

spoznajo tudi razmerja oziroma proporce glave.  

Tudi tukaj si naj učenci z dispraksijo pomagajo s fotokopiranimi slikovnimi gradivi (postopki 

proporcev glave, risanje oči, nosu, ustnic itd.), ki so jim ves čas na voljo med likovnim 

ustvarjanjem. Slikovni postopki naj bodo podkrepljeni z besedilom. Učenci si lahko pomagajo 

z narisano mrežo ter tehničnimi pripomočki (ravnila, šestila) za risanje simetričnih 

geometrijskih likov (krogov) in ravnih črt. Za motiv lahko izberemo portret, npr. portret 

sošolca. Pri avtoportretu naj si pomagajo z ogledalom ali pa s fotografijo. Na začetku lahko 

učenci z dispraksijo s tehniko »kopiranja« položijo papir na narisano glavo in prerišejo linije 

obraza, ki prosevajo skozi list, in tako dobijo lažjo predstavo in občutek o postavitvi 

posameznih delov obraza, oči, nosa, ušes itd. Nato pa naj poskusijo narisati obraz še z 

opazovanjem (Pibernik, 2006). 

 

- Tonsko in koloristično slikanje  

Prejšnji dve nalogi lahko združimo s tonskim slikanjem ali pa kolorističnim slikanjem. Tako 

učencem z dispraksijo ne bo potrebno vizirati in risati razmerij objektov in proporcev glave 

dvakrat. Pri obeh načinih slikanja želimo dati objektom vtis tridimenzionalnosti in globine 

prostora. Vse učence ustrezno podučimo o tonskem slikanju, pri katerem z dodajanjem bele in 

črne barve dobimo svetlostno tonsko lestvico (od svetlejših do najtemnejših odtenkov) in jo 

uporabimo za slikanje tridimenzionalnih oblik (svetli odtenki so na tistih mestih, kjer je vir 

svetlobe bližje, temni pa tam, kjer se naredijo sence). Pri kolorističnem slikanju za osvetljene 

dele uporabljamo tople odtenke barv, za osenčene pa hladne odtenke (Šuštaršič, Butina, de 

Gleria, Skubin in Zornik, 2007). Pri obeh nalogah učencem z dispraksijo demonstriramo 

tehniko mešanja barv in upoštevamo prilagajanje likovnih pripomočkov in materialov za 

slikanje in risanje, ki so zapisani na začetku (mešanje barv na posebni paleti, debelejši čopiči 

itd.). Pri tonskem slikanju učencem z dispraksijo dovolimo, da uporabljajo in mešajo samo eno 

barvo. Če imajo učenci z dispraksijo težave pri slikanju z mokrimi materiali, jih lahko 

nadomestimo s suhimi. Pri kolorističnem slikanju lahko za barvanje uporabijo debelejše 

voščenke, barvice ali pa tehniko nadomestijo s kolažem.  

 

- Risanje perspektive 

Ob koncu tretjega izobraževalnega obdobja se učenci srečajo z iluzijo prostora, ki jo naredijo s 

perspektivnim risanjem. Z linearno perspektivo rišemo prostor, tako kot ga vidimo z očesom 

(prostor, ki se oddaljuje). 

Učenci z dispraksijo imajo lahko težave z razumevanjem te snovi, zato jo mora učitelj čim bolj 

sistematično razložiti in jo podkrepiti s primeri iz okolja in narave ter likovnimi izdelki. Pojmi, 

kot so očišče, horizont, bežišča, naj bodo jasno razloženi. Perspektivo lahko rišemo z enim 

očiščem in z dvema ali več bežišči. Če vidimo, da imajo učenci z dispraksijo težave že pri 

perspektivi z enim očiščem, lahko perspektivo z dvema bežiščema spustimo in naj učenci 

dodobra spoznajo tisto z enim očiščem ter si zanjo vzamejo več časa.  

Učencem z dispraksijo slikovno in pisno prikažemo postopek risanja perspektive. Uporabljajo 

naj enostavnejše motive in geometrijske oblike (kvadri, kocke, mesto, ime ...). Od učencev z 

dispraksijo ne zahtevajmo risanja podrobnosti. Tudi pri tej nalogi si lahko pomagajo z večjim 
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A 3 karo papirjem in uporabljajo prilagojena ravnila in debelejša risala z mehkejšim grafitnim 

polnilom. Učence seznanimo tudi z žabjo, ptičjo in krožno perspektivo. Za učence z dispraksijo 

je dovolj, da jih samo spoznajo in ji ne rišejo. V povezavi s slikarstvom učenci spoznajo še 

barvno in zračno perspektivo.  

 

- Kolaž 

Kolaž spada pod slikarsko likovno tehniko, kjer učenci sestavljajo kompozicije z različnimi 

materiali (papir, les, blago itd.) in tehnikami (lepljenje, striženje, trganje). Poleg tega lahko 

kolaž dopolnimo z risanjem in slikanjem (Pibernik, 2006). 

Ker učenci z dispraksijo težko natančno režejo s škarjami, jim pomagamo ali pa za pomoč 

prosijo sošolce (Košak Babuder, 2007). Če učenci z dispraksijo ustvarjajo oblike s papirjem, 

lahko striženje nadomestijo s trganjem. Spodbujamo jih, da ustvarjajo in eksperimentirajo z 

različnimi materiali in z materiali, ki so že predhodno oblikovani (ostanki koščkov papirja, lesa, 

blaga itd.) ter se tako izognejo striženju. Lepila naj ne nanašajo na material ali risalno površino 

direktno iz tube, ampak naj nekaj lepila nalijejo v lonček in s čopičem nanesejo na podlago. 

Addy (2012) navaja, da je učencem z dispraksijo bližje abstraktno izražanje, kjer ni potrebno 

risati realističnih podob, ampak se izražajo z različnimi likovnimi spremenljivkami (točke, 

linije, teksture, ploskve itd.) in lahko pri tej tehniki to dobro izkoristijo. Nalogo lahko povežejo 

tudi s količinskim barvnim nasprotjem. 

 

- Slikanje z akvarelnimi ali vodenimi barvami  

Akvarel je slikarska tehnika, kjer akvarelne ali vodene barve redčimo z vodo in tako ustvarimo 

prosojne prelivajoče nanose na navlaženem papirju. Uporabljamo debelejši papir, saj bi se 

navadni risalni list vihal (Pibernik, 2006). 

Za učence z dispraksijo lahko predstavlja ta tehnika kar velik izziv, saj zahteva veliko 

pozornosti in obvladovanja pri redčenju barve z vodo in nanašanju tankih lazurnih nanosov. 

Učenci z dispraksijo naj pred tem naredijo kar nekaj poskusov na drugih listih papirja, tako da 

bodo dobili občutek za barvo, redčenje in prelivanje. Da se jim barve ne bodo preveč razlivale, 

lahko slikajo tudi na suhem papirju. Uporabljajo naj več palet. Pri tej tehniki ne moremo 

pričakovati od učencev z dispraksijo, da bodo zelo natančni, zato lahko tak način slikanja 

uporabijo za kakšno ozadje, npr. nebo, oblake, travnato površino, ostale podrobnosti pa lahko 

naslikajo z drugimi materiali (tempera, voščenka, kemik itd.) (Pibernik, 2006; Peter, 1996). 

 

 Grafika  
 

Prilagajanje likovnih pripomočkov in materialov za učence z dispraksijo pri grafiki: 

- Omogočimo večje risalne površine oziroma matrice. 

- Učenec naj uporablja nožke za linorez z debelejšim držalom in s širšimi nastavki.  

- Učenec naj uporablja zaščitne rokavice in obleko. 

- Ne uporabljamo nevarnih kislin. 

- Uporaba računalniških programov. 
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V nadaljevanju so predstavljene zahtevnejše likovne tehnike, naloge in načini ter kako jih lahko 

prilagajamo za učence z dispraksijo pri grafiki. 

 

 Linorez 

Izdelava linoreza zahteva več postopkov, ki jih mora učitelj nazorno predstaviti in 

demonstrirati. Ker si bodo učenci z dispraksijo težko zapomnili vsa navodila in posamezne 

korake, naj učitelj sestavi postopke v obliki kartončkov, s katerimi jih bodo učenci sproti 

preverjali. Na njih naj bodo tudi opozorila, kako ravnati z orodji (slika 4). Učenci si najprej 

naredijo osnutek, ki naj bo iste velikosti kot matrica (papir obrežemo v velikosti matrice). Ker 

se motiv pri odtiskovanju prezrcali, imajo lahko učenci z dispraksijo težave pri obračanju oblik 

in črk. Zato naj na osnutek narišejo risbo takšno, kakršno želijo imeti tudi na končnem 

grafičnem listu. Nato naj risbo, obrnjeno na drugi strani naslonijo ali zalepijo na okno, kjer se 

bo skozi papir videla narisana risba. Te črte naj obrišejo na prazni strani lista in tako bodo dobili 

prezrcaljeno sliko, ki jo kasneje s pomočjo papirja za preslikovanje (indigo papir) narišejo na 

matrico. Na matrici naj si s svinčnikom označijo, kateri deli bodo beli oziroma obrezani in 

kateri bodo obarvani oziroma neobrezani. Nato sledi priprava plošče, matrice. Učenci naj si pod 

matrico podložijo trdo podlogo (leseno ploščo) (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). Rezanje z 

nožki za linolej je za učence z dispraksijo lahko zahtevno, saj zahteva kontrolo pritiska nožka 

in se jim lahko kakšna črta tudi ponesreči, gredo mimo linije ali pa naredijo luknjo na matrici. 

Lahko pride tudi do nesreče (ureznine na prstih). Zato je pomembno, da učitelj spremlja njihovo 

delo ter jih sproti usmerja pri ravnanju z orodji. Učenci z dispraksijo naj na manjšem kosu 

linoleja predhodno preizkusijo nožke z različnimi nastavki, saj bodo tako ugotovili, kateri 

nastavek jim najbolj ustreza. Učenci z dispraksijo so pri podrobnostih težko natančni, zato naj 

izrezujejo večje ploskve in enostavnejše oblike s širšimi nastavki. Obrezane linije oziroma 

linije, ki jih želimo, da so obarvane, naj učenci naredijo širše. Ko se učenci pripravijo za 

tiskanje, smo pozorni, da se ustrezno zaščitijo. Demonstriramo jim pripravo tiskarske barve z 

valjčkom, tiskanje s tiskarsko prešo ter nato učenci samostojno nadaljujejo delo. Učitelj je pri 

tem ves čas prisoten ter učencem svetuje in pomaga. Učenci naj naredijo čim več poskusov, saj 

bodo z vsakim tiskom bolj samostojni in samozavestni. Učenci se v devetem razredu srečajo z 

malo grafiko (ex libris), za katero je značilno, da je velika le 10 x 10 centimetrov. Učencem z 

dispraksijo lahko matrico prilagodimo in jim omogočimo večjo. 

 

 

Slika 4: Primer pisnega navodila o pravilni uporabi nožev za linorez 

-  
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- Globoki tisk 

Globoki tisk lahko učenci spoznajo preko tehnike suhe igle ali kolagrafije. Pri suhi igli učenci 

uporabljajo jeklene igle, s katerimi brazdajo po površini (bakrene, cinkove plošče, pleksi steklo) 

in rišejo risbo. Z močnimi pritiski ustvarijo globlje in debelejše linije, z nežnimi pa tanke. Pri 

tem postopku morajo biti učenci zelo zbrani, natančni in morajo imeti nadzor nad pritiskom, 

kar pa lahko učencem z dispraksijo dela težave, saj imajo navadno že pri samem pisanju s 

svinčnikom težave s pritiskom in kontrolo. Zato je za učence z dispraksijo primernejša tehnika 

kolagrafije, kjer za risanje uporabljamo manj ostre predmete in plošče (debelejše lesene 

paličice, lepenka) ter ni potrebno imeti tolikšnega nadzora nad pritiskom risala (Tomšič Čerkez 

in Tacar, 2010). 

 

 Grafično oblikovanje 

Pri grafičnem oblikovanju, kjer spoznavajo oblikovanje črk, pisave, logotipa in animacije, 

fotomontažo video posnetkov, omogočimo učencem z dispraksijo uporabo digitalne tehnike 

(uporaba fotoaparata, računalnika, telefonov), saj imajo navadno ti učenci večje interese za 

računalništvo in tehnologijo. Preko njih izražajo ustvarjalne ideje in uporabijo svoje potenciale 

(Kavkler, 2002). Na spletu obstaja veliko brezplačnih spletnih programov in aplikacij, kjer 

lahko svoje ideje realizirajo in se likovno izražajo. Učenci lahko uporabljajo programe tudi v 

povezavi z risanjem in slikarstvom, saj se tako lahko naučijo risati perspektivo, mešati barve, 

svetliti, temniti predmete, uporabljati različne teksture itd. (Peter, 1996). 

 

2.6.5.2. Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru 

 

 Kiparstvo in arhitektura 

 

Prilagajanje likovnih pripomočkov in materialov pri kiparstvu in arhitekturi: 

- Učencem omogočimo eksperimentiranje z različnimi materiali in tehnikami hkrati. 

- Sodelovanje z učiteljem tehnike in tehnologije (npr. pri oblikovanju lesa, rezanju trših 

materialov, vrtanju lukenj). 

- Uporaba prilagojenih, večjih pripomočkov in orodij.  

- Opozarjanje učencev na previdno uporabo orodij (noži, dleta, kladiva, klešče …).  

- Debelejši in večji čopiči za barvanje površin lesa, papirja, glaziranje keramike. 

 

V nadaljevanju so predstavljene zahtevnejše likovne tehnike in naloge ter načini, kako jih lahko 

prilagajamo za učence z dispraksijo pri kiparstvu in arhitekturi.  

 

- Oblikovanje z glino 

Učitelj je pozoren, da si učenci z dispraksijo ustrezno pripravijo delovno površino (podlaga), 

pripomočke ter materiale (glina, modelirke, valj, krpica, posodica, lonček z vodo), ki jih na mizi 

položijo na eno mesto, npr. v kotu mize. Da na mizi ne bo preveč ostankov gline, ki bi se po 

nepotrebnem sušili, naj učenci z dispraksijo pospravijo njene ostanke v posodico, jih zgnetejo 

v eno kepo ter jo pokrijejo z mokro krpico. Zaradi težkega nadzorovanja pritiska lahko učenci 

z dispraksijo razvaljajo neenakomerno ali preveč tanko/debelo glineno ploščo. Pri tem jim 
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pomagamo ali pa za pomoč prosijo sošolca. S pomočjo ravnila in lesenega nožka določijo 

obliko glinene plošče in odrežejo odvečno glino. Učitelj naj demonstrira tehnike modeliranja v 

manjših skupinah. Vsem učencem nudimo možnosti izbire, ali bodo izdelovali votlo plastiko iz 

kepe gline, glinastih svaljkov, kačic ali iz trakov. Učenci z dispraksijo z različnimi oblikami 

modelirk in drugimi pripomočki odvzemajo in dodajajo glino, se igrajo s teksturami in 

ustvarjajo reliefno površino. Tehnika je uporabna za: oblikovanje kalupa za odlitek, relief, 

izdelavo votle in polne plastike. Če predvidevamo, da bodo učenci z dispraksijo težko sami 

izvedli tehniko, naj delo poteka v paru (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010; Pibernik, 2006). 

 

- Oblikovanje z žico 

Oblikovanje z žico lahko uporabimo za oblikovanje samostojnih figur ali pa za povezovanje 

različnih materialov. Uporabimo jo tako v kiparskih kot tudi prostorskih postavitvah (npr. 

oblikovanje človeške figure, glave, instalacije, mobile, makete). Učenci z dispraksijo naj za 

lažje upogibanje in oblikovanje žice uporabljajo mehkejše vrste žic (npr. žice iz aluminija, 

pocinkano, bakreno), približno debeline od 0,3 mm do 2 mm. Žico naj odrežejo s kleščami čim 

bolj stran od telesa. Ostre konice žic lahko zavihamo v zanko in preprečimo morebitno nesrečo, 

ureznino (Tomšič Čerkez in Tacar, 2010). 

 

- Mešane tehnike 

Mešane tehnike učenci uporabljajo predvsem pri oblikovanju kiparskih instalacij, gibljivih 

kipov ter se lahko z njimi abstraktno izražajo. Tudi pri oblikovanju prostora uporabljamo 

različne materiale (umetne in naravne) ter jih različno obdelujemo (Tomšič Čerkez in Tacar, 

2010). Ker so navadno te prostorske kompozicije večjih oblik in zahtevajo uporabo različnih 

tehnik ter več časa, je priporočljivo delo v paru ali manjših skupinah. Na ta način si učenci delo 

razdelijo (npr. učenec z dispraksijo lahko naredi nekaj, v čemer je dober, tiste stvari, ki mu 

predstavljajo težave, pa naredijo drugi) (Košak Babuder, 2007). Pred samim delom naj učenci 

zbirajo različne ideje, razmišljajo o stabilnosti konstrukcije in naredijo načrt dela.  

V teoretičnem delu magistrskega dela smo s pomočjo literature in drugih virov spoznali 

značilnosti pouka likovne umetnosti v povezavi z učenjem učencev s PPPU. Ugotovili smo, da 

ima lahko ena izmed skupin učencev s PPPU, učenci z dispraksijo, kar precejšnje težave tudi 

pri pouku likovne umetnosti. Raziskali smo veliko strategij pomoči in prilagoditve, ki jih lahko 

učitelj likovne umetnosti uporabi pri poučevanju učencev z dispraksijo. S pomočjo študije 

primera, ki ga bomo predstavili v empiričnem delu magistrskega dela, sem želela strategije 

pomoči in prilagoditve tudi v praksi preizkusiti.  
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3. EMPIRIČNI DEL 
 

3.1. Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Ob pregledu raziskav in literature smo ugotovili, da je učiteljem, ki se srečujejo z učenci z 

dispraksijo, na voljo kar nekaj splošnih priporočil za delo z njimi, ki pa so premalo osredotočena 

na sam predmet likovna umetnost, pri katerem imajo lahko ti učenci kar precejšne težave. Več 

pozornosti je potrebno nameniti prilagajanju didaktičnega učnega okolja, pri katerem učenci z 

dispraksijo potrebujejo največ pomoči, saj se na posameznih likovnih področjih srečujejo z 

različnimi likovnimi pripomočki, materiali in tehnikami, ki zahtevajo od učencev več 

finomotorične sposobnosti (Kavkler, 2002; Košak Babuder, 2007). Zato smo se odločili 

poiskati in ugotoviti čim več ustreznih strategij in  oblik pomoči za učence z dispraksijo, ki bi 

bile učiteljem v pomoč pri pouku likovne umetnosti. Študija primera pa nam je služila kot 

primer dobre poučevalne prakse. 

 

 

3.2. Cilji in raziskovalna vprašanja 

 

Temeljni cilj magistrskega dela je bil ugotoviti ustrezne strategije in oblike pomoči za učenca 

z dispraksijo ter jih uporabiti pri pouku likovne umetnosti. Na podlagi študije primera smo 

ugotavljali, katera so močna področja učenca z dispraksijo, ki jih lahko uporabi pri likovnem 

izražanju in katere prilagoditve učenec potrebuje pri posameznih likovnih področjih. 

 

Odgovorili smo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV 1: S katerimi težavami se učenec z dispraksijo srečuje pri pouku likovne umetnosti? 

RV 2: Katera so učenčeva močna področja in kako jih uporablja pri pouku likovne umetnosti? 

RV 3: Katere prilagoditve znotraj pouka je učenec največkrat potreboval pri posameznih 

likovnih področjih in katere najmanj? 

RV 4: Katere prilagoditve, ki jih je bil deležen, so bile skupne pri vseh likovnih področjih? 

RV 5: Koliko individualne pomoči je učenec potreboval pri pouku likovne umetnosti? 

RV 6: Katere cilje učnega načrta je učenec dosegel po izoblikovanih kriterijih za posamezno 

likovno nalogo? 

 

 

3.3. Metoda in raziskovalni pristop 

 

Glede na to, da je bil poudarek našega raziskovalnega pristopa na poglobljenem spoznavanju 

in spremljanju učenca z dispraksijo, je naša raziskava temeljila na kvalitativni raziskovalni 

paradigmi. Uporabili smo deskriptivno raziskovalno metodo, raziskovalni pristop pa je študija 

primera, s katero smo podrobneje analizirali in predstavili primere strategij, prilagoditve in 

oblike pomoči učencu z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti. Študijo primera smo izvedli 

na podlagi analiz pisnih zapisov približno dvajsetih srečanj, ki smo jih pridobili na podlagi 

kombinacije tehnike opazovanja z udeležbo, odprtega intervjuja in dokumentacije o učencu. 
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3.3.1. Vzorec 

 

V študijo primera je bil vključen učenec 9. razreda ene izmed rednih osnovnih šol iz 

jugovzhodne regije, ki je usmerjen v prilagojen izobraževalni program z dodatno strokovno 

pomočjo zaradi dispraksije in drugih učnih težav. Zaradi varovanja osebnih podatkov ne bomo 

razkrili imena in ga bomo v nadaljevanju imenovali učenec ali učenec z dispraksijo. Poleg 

razvojne koordinacijske motnje ima učenec tudi primanjkljaje na področju pisanja (digrafijo) 

ter učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti. Učenec ima zmerno obliko 

dispraksije, ki se kaže s težavami na področju orientacije, organizacije ter na področju fine in 

grobe motorike. Učenec piše manj čitljivo, težko spremlja snov ter prepisuje s table. Hitro mu 

pade koncentracija in pozornost. Pri pouku likovne umetnosti ne potrebuje dodatne strokovne 

pomoči, se pa učencu prilagaja pouk glede na oblikovan individualiziran program. Učencu se 

nudi podaljšan čas za preverjanje in ocenjevanje, ima napovedana ustna preverjanja znanja, 

zagotavlja se več krajših odmorov, fotokopiranje snovi in zapiskov po potrebi ter delitev 

navodil in nalog na več krajših delov. Učenec ima večje zanimanje za naravoslovne predmete 

in računalniško tehnologijo.  

 

 

3.3.2. Postopki zbiranja podatkov 

 

Pred raziskavo smo pridobili vsa soglasja staršev in ravnatelja šole za opazovanje učenca, 

fotografiranje njegovih likovnih izdelkov ter pridobivanje podatkov. Z ravnateljem in učiteljico 

likovne umetnosti smo se dogovorili, da bom samostojno vodila vse učne ure, ki so bile del 

opazovanja. V razredu je bila prisotna tudi učiteljica likovne umetnosti, ki je nudila pomoč, če 

smo jo potrebovali. Podatke smo zbirali z delno strukturiranim opazovanjem z udeležbo na 19 

urah likovne umetnosti, z odprtim intervjujem z učencem ter z analizo likovnih izdelkov 

učenca. Opazovanje učenca, nudenje pomoči in razvijanje strategij je potekalo enkrat tedensko 

po eno šolsko uro (45 minut) pri rednem pouku likovne umetnosti. Učencem je pouk nekajkrat 

vmes tudi odpadel ali pa je bil učenec odsoten. Dvakrat je učenec prišel v likovno učilnico po 

pouku, da je dokončal izdelek. Takrat je bila prisotna samo učiteljica likovne umetnosti. 

Individualno pomoč smo učencu nudili v razredu s šestnajstimi učenci. Za posamezno učno uro 

sem pripravila učno pripravo, v katero sem dodala predvidene strategije pomoči in prilagoditve 

za učenca z dispraksijo (priloga 1). Pred opazovanjem z udeležbo smo določili osnovne 

kategorije opazovanja, hkrati pa smo bili pozorni tudi na vse dodatne relevantne dogodke. Svoja 

opažanja smo med uro in po njej podrobno zapisali in analizirali.  

 

 
Tabela 2: Seznam vodenih ur 

Likovna naloga Datumi vodenih ur 

Koloristično slikanje 17. 11. 2017, 1. 12. 2017, 15. 12. 2017, 5. 1. 

2018  

Mala grafika (ex libris) 12. 1. 2018, 19. 1. 2018, 26. 1. 2018, 2. 2. 

2018 

Urbanistični prostor 2. 3. 2018, 9. 3. 2018, 23. 3. 2018, 30. 3. 

2018, 6. 4. 2018, 13. 4. 2018, 20. 4. 2018, 4. 

5. 2018 

Gibljivi kipi, mobili 4. 5. 2018, 18. 5. 2018, 6. 6. 2018, 14. 6. 2018 
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3.3.3. Postopki obdelave podatkov 

 

Obdelava podatkov obsega analizo zbranega gradiva o učencu, urejenega po časovnem 

zaporedju oziroma po posameznih likovnih nalogah. Po končanem opazovanju z udeležbo smo 

zbrano pisno gradivo uredili, mu določili enote kodiranja in ga kodirali. S kodiranjem smo 

podatke smiselno oblikovali v teme oziroma kategorije za posamezno likovno nalogo/likovno 

področje, jih definirali ter poskušali odgovoriti na posamezna raziskovalna vprašanja. Med 

analiziranjem podatkov smo se osredotočili predvsem na težave, ki jih ima učenec pri pouku 

likovne umetnosti (1. raziskovalno vprašanje). Pozorni smo bili na njegovo rokovanje z 

likovnimi materiali in orodji ter na likovno izražanje. Druga kategorija vsebuje močna področja 

(2. raziskovalno vprašanje), ki smo jih opazili med samim likovnim ustvarjanjem in pridobili 

informacije o tem z odprtim intervjujem. Naslednja kategorija se nanaša na prilagoditve, ki jih 

je učenec potreboval pri posameznih likovnih področjih (vrste prilagoditev, količina in 

ponovitev prilagoditev). Z njo smo odgovorili na 3. in 4. raziskovalno vprašanje. Sledila je 

analiza individualne pomoči, ki smo jo nudili v skupini (koliko časa je učenec potreboval 

individualno pomoč, kdaj jo je potreboval itd.), in odgovori na 5. raziskovalno vprašanje. 

Pozorni smo bili tudi na sam likovni izdelek (6. raziskovalno vprašanje), pri katerem nas je 

zanimalo učenčevo upoštevanje in doseganje kriterijev, ki smo jih določili za posamezno 

likovno nalogo.  

 

3.4. Rezultati in interpretacija 

 

3.4.1. Analiza zbranega gradiva pri likovni nalogi: koloristično slikanje 

 

3.4.1.1.Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

 

V tabeli 3 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med  opazovanjem učenca in po opazovanju pri vseh učnih urah za likovno nalogo: koloristično 

slikanje. Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z različnimi težavami učenca z dispraksijo.  

 

Tabela 3: Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

KATEGORIJA: Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Učenec je manjkal … (2 x) Odsotnost od pouka 

Učenec je veliko časa iskal ideje na 

telefonu. 

Čas 

Učenec ni vedel, kako naj začne risati 

proporce. 

Orientacija, težave z umestitvijo glave v 

prostor/format 

… rekel, da ne zna narisati lepe oblike glave. Negotovost 

… , saj mu ni uspelo narediti simetrično 

obliko glave. 

Orientacija, težave s simetrijo 

… eno oko širše kot drugo. Orientacija, težave s simetrijo 

Vzel si je veliko časa, da je vse izračunal in 

označil oči. 

Čas 
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Najprej je narisal prevelika ušesa in preozek 

vrat glede na velikost glave. 

Orientacija, težave z razmerji, proporci 

Barve je iztisnil veliko več, kot jo je potem 

uporabil. 

Težave pri kontroli pritiska 

Veliko časa je porabil za mešanje barv. Čas 

Med pospravljanjem si je z barvo umazal 

pulover. 

Nerodnost 

… hitel s slikanjem, kar se tudi na koncu vidi 

v njegovi natančnosti. 

Hitenje, nenatančnost 

Opazim, da mu je bilo težje naslikati tanjšo 

črto … 

Fina motorika, težave z natančnostjo 

Halje ni želel obleči. Neustrezna zaščita, neupoštevanje navodil 

… sem izvedela, da so bili učenci 

vznemirjeni, ker so v naslednji uri 

pričakovali rezultate testov iz fizike. 

Moteči elementi 

 

Vmes so veliko klepetali. Moteči elementi 

 

Učencem smo dovolili, da poiščejo motiv na spletu s pomočjo telefona in narišejo nekoga, ki 

jim je za zgled. Učenec je za iskanje fotografije porabil več časa kot vrstniki. Imel je tudi težave 

pri umestitvi motiva v format in je pri tem potreboval več časa ter učiteljeve spodbude. Med 

risanjem je imel nekoliko težav s simetrijo in s proporci pri očeh, nosu, ušesih in vratu ter je pri 

tem potreboval več časa. Pri risanju je bil nekoliko negotov, saj je želel, da nariše pravilne 

oblike. Pred slikanjem sem vse učence opozorila na ustrezno zaščito oblek, česar pa učenec ni 

upošteval. Opazila sem, da učenci nimajo navade nositi zaščitnih oblek, saj jih večina ni 

oblekla. Kljub temu da se je pri drugi uri umazal z akrilnimi barvami, ni želel nositi halje. 

Opazila sem tudi, da težko kontrolira, koliko barve iztisne iz tube oziroma ne zna predvideti, 

koliko jo bo dejansko porabil, zato mu jo je na koncu veliko ostalo. Za mešanje barv je 

potreboval več časa, saj ni takoj prišel do želenega odtenka. Ker je učenec dvakrat manjkal pri 

pouku, je bilo moč opaziti, da želi dohiteti svoje vrstnike. Predlagala sem mu, da se vrne po 

pouku in dokonča izdelek ali pa si vzame še naslednjo dodatno uro pouka, a je vseeno želel 

končati izdelek še isto uro. Začel je hitreje slikati s čopičem (hitre poteze, tapkajoči gibi) ter je 

bil pri nekaterih delih slike nenatančen. Pri tretji uri je bilo čutiti v razredu vznemirjenost, saj 

so pričakovali rezultate fizike in je ves razred veliko klepetal. Zaradi klepetanja in 

vznemirjenosti, ki sta predstavljala moteč element, je delo potekalo počasneje.  

 

3.4.1.2. Učenčeva močna področja 

 

V tabeli 4 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: koloristično 

slikanje. Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z učenčevimi močnimi področji. 
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Tabela 4: Močna področja 

KATEGORIJA: Močna področja 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Oba sta v pogovoru enakovredno sodelovala. Sodelovanje 

… želi biti natančen pri risanju in merjenju 

proporcev. 

Trud, vztrajnost 

Ustrezno je pospravil mizo ter počistil čopiče 

in paleto. 

Samostojno delo 

… ima pri fiziki in kemiji dobre ocene. Večje zanimanje za naravoslovne predmete 

Doma v prostem času tudi riše v 

računalniškem programu AutoCad. 

Zanimanje za računalniško tehnologijo, 

tehnično risanje v programih 

 

Ker sta obravnavani učenec in njegov sošolec prvo uro manjkala, sem jima snov predstavila 

individualno. Predstavljeno snov sem podkrepila z vprašanji, na katera sta oba učenca 

odgovarjala. Učenec je na vprašanja odgovarjal samozavestno in korektno. Med likovnim 

ustvarjanjem sem opazila, da se je učenec trudil biti natančen pri merjenju z ravnilom. Za to si 

je vzel veliko časa. Vzel je ravnilo in natančno računal razmik med očmi, dolžino nosa itd. 

Samostojno in ustrezno je pospravil svojo delovno mizo in pripomočke. Med poukom sem 

preko pogovora z učencem izvedela, da ga zanimajo naravoslovni predmeti, kot sta fizika in 

kemija, in da se bo vpisal na srednjo strojno šolo. Učenec mi je z navdušenjem povedal tudi, da 

doma ustvarja razne računalniške modele v programu AutoCad. Predlagala sem, da prinese 

svoje načrte na USB ključku in jih pokaže. Predloga je bil zelo vesel in je naslednjo uro res 

prinesel USB ključek. V programu je narisal kar nekaj izdelkov, od strojnih elementov, USB 

ključka, kolesa do tovornjaka. Izdelki oziroma načrti v programu so bili tehnično in prostorsko 

zelo natančni. Pohvalila sem njegove izdelke in poudarila, da naj pri tem kar še naprej vztraja 

ter da mu bo to znanje pomagalo v srednji šoli.   

 

3.4.1.3. Prilagoditve znotraj pouka 

 

V tabeli 5 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: koloristično 

slikanje. Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali s prilagoditvami, ki smo jih izvedli znotraj 

pouka. 

 

Tabela 5: Prilagoditve znotraj pouka 

KATEGORIJA: Prilagoditve znotraj pouka 

ENOTE KODIRANJA KODA 

Učenec sedi v sprednji klopi. Sedežni red 

Učenec je veliko časa iskal ideje na telefonu 

… 

Pomoč s telefonom 

… najlažje riše s tehničnim svinčnikom. Prilagojeno risalo 

Učenec si je pomagal z ravnilom in začel 

meriti …  

Uporaba tehničnih pripomočkov 

Linijo glave je narisal s pomočjo več krajših 

črt in na koncu združil v eno. 

Prilagajanje tehnike risanja 
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Z nekaj poskusi mu je uspelo … (2 x) Več poskusov 

Oči je večkrat popravil in radiral … Več poskusov 

Našel je ozko lepilo in ga obrisal. Uporaba tehničnih pripomočkov 

Ogledala sva si primer na listu. (3 x) Učenje po modelu 

Vzel je debelejši čopič. Uporaba debelejših risal 

Vmes si je večkrat pogledal primere 

likovnih del. (3 x) 

Učenje po modelu 

…, da si s sošolcem delita paleti in barve. Sodelovanje s sošolcem 

…, tehniko spremenil in slikal s tapkajočimi 

gibi. 

Sprememba tehnike 

Z likovnimi primeri in z realistično 

predstavo je prišel do ugotovitve … 

Učenje po modelu 

… odločil, da bo za danes predčasno končal 

in je nesel sušit sliko. 

Predčasno pospravljanje 

 

Znotraj pouka je učenec potreboval kar nekaj prilagoditev in pomoči. V času likovnega 

ustvarjanja je sedel v sprednji klopi s sošolcem, ki je prav tako zamudil prvo uro. Med seboj sta 

si v naslednjih urah delila paleti in barve, ki sta jih tudi skupaj mešala. Posledično je bilo manj 

ostanka barve. Ker učenci z dispraksijo težko rišejo po spominu, sem mu dovolila uporabo 

telefona za iskanje motiva, obraza. Izbral si je košarkarja, ki ga spremlja po televiziji, ter ga 

poskusil upodobiti. Med risanjem sem opazila, da uporablja tehnični svinčnik, ter ga vprašala, 

ali bi zamenjal z navadnim ali pa debelejšim. Dejal je, da mu to pisalo najbolj ustreza in z njim 

vedno riše. Ker je imel težave z umestitvijo glave v format, si je pomagal z večjim ravnilom, s 

katerim je ločil format na dva dela, izračunal in določil velikost glave, razmik med očmi, 

velikost nosa itd. Vmes ni vedel, kako naj nariše simetričen krog. Pomagal si je z okroglim 

pokrovčkom od lepila v stiku ter ga je obrisal. Učenec je najprej poskusil narisati dele obraza z 

eno potezo in opazil, da tako ne more simetrično narisati obraza. Zato sem mu predlagala, da 

riše linije s krajšimi črticami in jih nato poveže v eno linijo, kar se je izkazalo za dobro rešitev. 

Dele obraza je večkrat radiral in jih poskusil ponovno risati. Po več poskusih mu je na koncu 

uspelo. Pomagal si je tudi s fotokopiranimi slikovnimi primeri proporcev, primeri risanja delov 

obraza, ki jih je imel ves čas na mizi. S primeri likovnih del je dobil občutek za uporabo toplih 

in hladnih barv. Za slikanje si je izbral debelejše čopiče in s tapkajočimi gibi slikal po površini, 

saj mu je tako najbolj ustrezalo. Učencu sem dovolila tudi predčasno pospravljanje delovne 

površine in je tako v miru in samostojno počistil mizo ter pripomočke.  

 

3.4.1.4. Individualna pomoč učitelja 

 

V tabeli 6 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: koloristično 

slikanje. Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z individualno pomočjo učitelja, ki smo jo 

izvedli znotraj pouka. 
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Tabela 6: Individualna pomoč učitelja 

KATEGORIJA: Individualna pomoč učitelja 

ENOTE KODIRANJA KODA 

Prosil me je za pomoč … Pomoč učitelja 

Predlagala sem mu, … (3 x) Predlogi 

Vmes me je večkrat prosil za mnenje … Mnenje 

… in vprašal, kako naj nariše lep krog. Pomoč učitelja 

Tudi pri risanju ustnic me je prosil za 

pomoč. 

Pomoč učitelja 

… me je vprašal, kako se nariše plešo. Pomoč učitelja 

Vprašal me je, kako velika ušesa mora 

narediti in kakšne oblike naj bodo. 

Pomoč učitelja 

Vprašal me je, kakšno barvo naj uporabi za 

ozadje in pulover. 

Pomoč učitelja 

 

Učenec je med likovnem izražanjem ves čas potreboval individualno pomoč učitelja.  Skoraj 

vsakič, ko je začel risati nov del obraza, me je prosil za pomoč. Sproti me je spraševal, kako 

naj kaj nariše in ali mora kaj popraviti. Pomoč je potreboval tudi pri določanju hladnih in toplih 

barv. Učenca sem ves čas spodbujala in mu individualno svetovala, skupaj sva iskala rešitve s 

pomočjo slikovnih gradiv. 

 

3.4.1.5. Analiza in vrednotenje likovnega izdelka 

 

 Slika 5: Izdelek učenca po drugem srečanju in končni likovni izdelek 
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Vrednotenje likovnega izdelka je potekalo ob koncu pouka, kjer so učenci najprej individualno 

ovrednotili svoje delo in izdelek s pomočjo kriterijev, ki so bili zapisani na tabli, in ocenjevalne 

lestvice (priloga 2), ki sem jo razdelila po končanem delu. Nato sem skupaj z učencem 

pokomentirala in analizirala likovni izdelek. Pri likovnem izdelku vidimo, da je učenec 

zadovoljivo rešil likovni problem. Proporci obraza so dokaj usklajeni in pravilno narisani 

(kriterij 1). Učenec je dobro umestil portret v format (kriterij 2). Razume koloristično slikanje 

ter uporabo toplih in hladnih barv, kar je ustno razložil na primeru svojega likovnega izdelka 

(kriterij 3). Postopke likovne tehnike, kot sta risanje s svinčnikom in slikanje z akrilnimi 

barvami, je izvedel z veliko učiteljeve pomoči (kriterij 4). Učenec se je strinjal, da je potreboval 

veliko učiteljeve pomoči, saj je bil negotov pri risanju. Izbral je bolj klasičen, šablonski način 

slikanja s ploskvami, kjer svetloba pada s sprednje strani. Pri uporabi barv vidimo, da je učenec 

uporabil le nekaj toplih in hladnih barv in se ponavljajo na več delih slike (veliko je oranžne in 

zelene barve) (kriterij 5). Nanašanje barve na podlago je bilo nekoliko nenatančno (slikanje 

mimo črte, izpuščanje podrobnosti, oči, usta, ušesa, obrvi) (kriterij 6). Učenec je rekel, da je pri 

slikanju preveč hitel, saj je želel dohiteti sošolce. Ozadje slike je nevtralno, brez podrobnosti. 

Barve je mešal s pomočjo sošolca. Prostor za delo si je pripravil ustrezno ter na koncu tudi 

poskrbel za očiščene in pospravljene likovne pripomočke in materiale (kriterij 7, 8) Učenec je 

bil pri delu vztrajen in dosleden, trudil se je pravilno narisati proporce (kriterij 9). 

 

3.4.2. Analiza zbranega gradiva pri likovni nalogi: mala grafika (ex libris) 

 

3.4.2.1. Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

 

V tabeli 7 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: mala grafika (ex 

libris). Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z različnimi težavami učenca z dispraksijo.  

 

Tabela 7: Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

KATEGORIJA: Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

ENOTE KODIRANJA KODE 

… vse, kar je narisal, je takoj zbrisal z 

radirko in pri tem zmečkal list. 

Težave z zbiranjem idej, težave s kontrolo 

pritiska radirke, vznemirjenost 

Rekel je, da ne ve, kaj bi narisal takega, kar 

bi njega predstavljalo. 

Težave z zbiranjem idej 

… narisal skoraj isti motiv kakor sošolec, ki 

je sedel pred njim. 

Težave z zbiranjem idej 

… skico pozabil doma, zato bo tukaj začel 

znova. 

Pozabljanje  

Učenec je obupal nad prejšnjo idejo in je raje 

začel risati nekaj drugega. 

Upad motivacije 

Učenec ni želel zaostajati in je zato pohitel z 

risbo. 

Hitenje 

… pozabil dodati svoje ime in priimek. Pozabljanje, težave s sledenjem postopkov 

… začel rezati z najtanjšim nastavkom, kar 

mu je delalo malo težav. 

Fina motorika, težave s kontrolo pritiska ter 

natančnostjo 
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… mu je nožek nekajkrat zdrsnil in je 

razrezal čez črto. 

Fina motorika, težave s kontrolo pritiska 

nožka 

… ni vedel, ali je na matrici dovolj barve. Težave s kontrolo valjčka 

 

Učenec je imel največ težav predvsem v osrednjem delu pouka, kjer so učenci morali zbirati 

ideje in narisati skico. Veliko časa je porabil za zbiranje idej in je imel pri tem kar nekaj težav. 

Opazila sem, da je bil rahlo vznemirjen, saj ni vedel, kakšen motiv bi narisal. Tisto, kar je 

narisal, je takoj radiral in začel znova. Poleg tega je zaradi močnega pritiska radirke zmečkal 

list. Nato je narisal zelo podoben motiv kot sošolec, ki je sedel zraven njega. Ker morajo učenci 

iskati lastne izvirne ideje, sem učencu predlagala, da nariše nekaj, kar bo predstavljalo njegovo 

osebnost, interese in ne sošolca. Ker do konca pouka ni dokončal skice, sem učencu naročila, 

naj skico dokonča doma, kar pa se je izkazalo za slabo idejo, saj jo je naslednjič pozabil prinesti 

v šolo. Učenec ni bil motiviran za risanje istega motiva, saj zanj potrebuje več časa. Narisal je 

novo risbo, pri kateri se je videlo, da je hitel in izbral bolj enostaven motiv. Opomniti sem ga 

morala še za ime in priimek, ki ga je pozabil vključiti v kompozicijo. Za izrezovanje matrice si 

je najprej izbral tanjši nastavek. Videla sem, da z njim težje izrezuje tanke linije, saj je potreben 

večji pritisk na podlogo. Nato je nastavek zamenjal za širšega. Med rezanjem se mu je nožek 

večkrat spodmaknil in je zarezal tudi čez črto. Pri uporabi valjčka in nanašanju barve na matrico 

je imel slabši občutek za nanašanje zadostne količine barve ter za enakomerno razporeditev 

barve po matrici. 

 

3.4.2.2. Učenčeva močna področja 

 

V tabeli 8 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: mala grafika (ex 

libris). Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z učenčevimi močnimi področji. 

 

Tabela 8: Močna področja 

KATEGORIJA: Močna področja 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Učenec je pri uvodnem delu ure ves čas 

sodeloval in podal nekaj korektnih 

odgovorov. 

Sodelovanje pri pouku, verbalno izražanje 

… in sem predlagala, da svoje znanje 

tehničnega risanje načrtov uporabi tudi pri 

svoji grafiki. 

Uporaba močnih področij v likovnem izdelku 

Učenec je počasi in vztrajno izrezoval 

matrico. 

Trud, vztrajnost 

… izrazil veliko željo za tiskanje grafike še 

danes. 

Zanimanje za tiskanje 

… počasi ter natančno nastavil svojo matrico 

na ploščo ter položil grafični list na matrico. 

Potrpežljivost, natančnost 

Videti je bil navdušen. Zanimanje za tiskanje, zadovoljstvo 

… predlagal, da bo naslednjič poskusil z 

drugimi barvami. 

Zanimanje za tiskanje 
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Pri pospravljanju je lepo sodeloval tudi 

učenec. 

Sodelovanje 

… pri nanašanju barve na matrico pomagal 

tudi ostalim učencem 

Medsebojna pomoč 

… in bil pri tiskanju samostojen Samostojno delo 

 

Učenec je tudi pri tej likovni nalogi, zlasti med predstavljanjem nove snovi, veliko sodeloval, 

kar pomeni, da ga je nova snov zanimala. Ko sem učencu predlagala, da naj svoje zanimanje in 

sposobnosti za računalniško risanje vključi v svoj motiv in tako nariše kakšen načrt, model itd., 

je bila učencu ideja všeč in se je takoj lotil dela. Pri učencu sem opazila, da je bil pri izrezovanju 

in odtiskovanju matrice zelo samostojen. Učenec je želel odtisniti grafiko čimprej, saj ga je 

zanimal končni rezultat. Matrico je počasi in vztrajno izrezoval, prav tako se je potrudil pri 

tiskanju in rokovanju s tiskarsko prešo. Ko je učenec osvojil tehniko tiskanja, je pomagal tudi 

svojim sošolcem. Učenec je bil s svojimi grafikami zadovoljen in je vedno znova želel poskusiti 

različne kombinacije barv matric in lista za tiskanje. Ko smo zaključili delo, je učenec skupaj s 

sošolci ustrezno pospravil likovne pripomočke in materiale. 

 

3.4.2.3. Prilagoditve znotraj pouka 

 

V tabeli 9 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem  učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: mala grafika (ex 

libris). Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali s prilagoditvami, ki smo jih izvedli znotraj 

pouka. 

 

Tabela 9: Prilagoditve znotraj pouka 

KATEGORIJA: Prilagoditve znotraj pouka 

ENOTE KODIRANJA KODE 

… ponudimo učencem večje matrice in 

sicer, 10 x 15 cm. 

Prilagojena velikost risalne površine 

Kriterije sem zapisala na tablo. Kriteriji zapisani na vidnem mestu 

Za skice je uporabil več listov. Več poskusov 

Narisal je znak preproste oblike. Oblikovanje preprostih oblik 

… vzel ravnilo ter začel risati. Uporaba tehničnih pripomočkov 

… skico pospravil v mapo. Uporaba mape za spravljanje listov. 

… demonstrirala pravilno izrezovanje 

matrice. 

Demonstracija 

Opozorila sem jih na pravilno uporabo 

nožkov za linorez. (3 x) 

Sprotno opozarjanje 

Na vsako mizo sem dala tudi list z navodili 

za pravilno uporabo nožkov. 

Pomoč s pisnim gradivom  

…, nato pa sem mu pokazala en primer 

grafike. 

Učenje po modelu 

Učenec je zamenjal nastavek za širšega. Uporaba širšega nastavka za nožek 

… naj dela manjše poteze. Rezanje matrice z manjšimi potezami 

… sem ga spodbudila. Spodbuda 
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… sem ga pohvalila ter rekla, da se danes 

zelo trudi. 

Pohvala 

Nato sem demonstrirala še enkrat v manjših 

skupinah. 

Demonstracija v manjših skupinah 

Učenec si je oblekel zaščitno haljo. Ustrezna zaščita oblek 

Učence sem opozorila na previdno ravnanje 

s tiskarsko prešo. 

Sprotno opozarjanje 

Po več poskusih tiskanja je pridobil občutek 

za nanašanje barve na matrico. 

Več poskusov 

 

Mala grafika je praviloma velika 10 x 10 centimetrov in od učencev zahteva več natančnosti in 

pazljivosti, saj pridejo črke in motiv zelo majhne. Učencem smo prilagodili velikost risalne 

površine na 10 x 15 centimetrov in tako omogočili več prostora za motiv. S kriteriji, ki so bili 

vidno zapisani na tabli, si je učenec lahko pomagal, saj je vedel, kaj vse mora vključiti v risbo 

in kaj vse se bo upoštevalo pri ocenjevanju. Učenec si je nekaj časa med risanjem ravnih črt 

pomagal z ravnilom. Do končne skice je prišel z več poskusi. Skico, ki je ni dokončal, je 

pospravil v mapo, a jo je na koncu kljub temu pozabil prinesti s seboj. Pri skici se ni posvetil 

podrobnostim in je uporabljal enostavne oblike (znak, kvadrati, pravokotniki, linije) in zaradi 

tega kasneje tudi lažje izrezoval. Učencem sem v manjših skupinah demonstrirala pravilno 

uporabo nožka za linorez ter jim po mizah razdelila tudi pisna navodila. Med praktičnim delom 

sem na to tudi sproti opozarjala. Učencu sem svetovala uporabo nožka z debelejšim nastavkom, 

saj z njim lažje kontrolira pritisk na matrico in reže ob liniji. Predlagala sem mu, da pri rezanju 

dela manjše poteze in bo tako lažje sledil liniji. Ker učenec ni imel ideje, kako bi uporabil 

ozadje, sem mu pokazala nekaj primerov grafik na slikovnem gradivu. Učencu je bila všeč ideja 

delnega izrezovanja večjih ploskev oziroma ozadja, pri čemer pride do zanimivega učinka belih 

in črnih črt in popestrijo matrico. To tehniko je na koncu tudi uporabil. Pred odtiskovanjem je 

učenec ustrezno zaščitil obleko s haljo. Učencem sem v manjših skupinah demonstrirala 

rokovanje z valjčkom ter kako pravilno nanesemo barvo na matrico. Razložila in demonstrirala 

sem tudi uporabo tiskarske preše. Z več poskusi je učenec osvojil tehniko in pri tem postal 

samostojen. Učenčevo uspešno delo, njegovo zanimanje in trud sem pohvalila ter spodbujala. 

 

3.4.2.4. Individualna pomoč učitelja 

 

V tabeli 10 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: mala grafika (ex 

libris). Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z individualno pomočjo učitelja, ki smo jo 

izvedli znotraj pouka. 

 

Tabela 10: Individualna pomoč učitelja 

KATEGORIJA: Individualna pomoč učitelja 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Vprašal me je, ali je lahko grafika obrnjena 

tudi vodoravno. Potrdila sem. 

Potrjevanje 

Ker ni več vedel, kaj bi še zraven narisal, me 

je prosil za pomoč. 

Pomoč učitelja 
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Ugotovila sva, da ima sedaj le bele črke in 

črno ploskev (znak). 

Skupno iskanje rešitve 

Namignila sem mu, da se poigra še s 

kakšnimi belimi in črnimi ploskvam ter 

črtami in z ozadjem popestri svoj motiv. 

Predlogi 

… me je vprašal, kako naj sedaj to preriše 

na matrico. 
Pomoč učitelja 

… me je vprašal, kako naj izreže kvadrate in 

pravokotnike. 

Pomoč učitelja 

Vmes je prišel dvakrat pokazat svojo matrico 

in me vprašal, če dela prav. 

Potrjevanje 

… individualno svetovala, kdaj ima dovolj 

barve na matrici. 

Pomoč učitelja 

 

Učenec je potreboval največ individualne pomoči na začetku likovnega ustvarjanja, pri 

razvijanju ideje. Individualno sem mu svetovala pri razvijanju motiva in ga spodbujala k 

izvirnim idejam. S pomočjo slikovnih gradiv sem mu predlagala možnosti uporabe belih in 

črnih ploskev ter črt. Skupaj sva iskala možnosti rešitve likovnega problema. Učenec je 

potreboval moje potrditve in ga je zanimalo, ali dela prav, če ima dovolj barve na matrici, ali je 

enakomerno razporejena itd. Učenca sem med likovnim izražanjem ves čas spremljala in mu 

nudila pomoč, če jo je potreboval.  

 

3.4.2.5. Analiza in vrednotenje likovnega izdelka 

 

Slika 6: Matrica, pripravljena na odtis (Zaradi anonimnosti, smo 

zabrisali ime učenca.) 

Slika 7: Končni likovni izdelki učenca: mala grafika (Zaradi anonimnosti, smo na izdelkih zabrisali ime učenca.) 
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Vrednotenje likovnih izdelkov učencev je potekalo sproti in individualno ter ko so končali s 

tiskanjem. Učencem sem razdelila ocenjevalno lestvico ter se o njihovih izdelkih pogovorila. 

Obravnavani učenec je bil zadovoljen s svojim izdelkom. Rekel je, da mu je bilo zanimivo 

eksperimentirati z različnimi barvami listov in tiskarskimi barvami. Rekla sem mu, naj si izmed 

vseh izbere grafike, za katere meni, da so mu najbolj uspele. Izbral je črno beli grafiki in rdečo 

grafiko z bež ozadjem, saj se kontrast temnih in svetlih ploskev in črt najbolj opazi. Na podlagi 

teh dveh grafik sva skupaj z učencem pregledala kriterije in cilje, ki jih je dosegel. Učenec je 

pravilno izvedel tehniko linoreza, za kar je uporabljal debelejše nastavke (kriterij 1). Med 

demonstracijo in z več poskusi je spoznal postopke odtiskovanja tehnike. Pri tem je potreboval 

nekaj učiteljeve pomoči (predvsem na začetku priprave matrice) (kriterij 2). Njegove grafike so 

razgibane, saj je dobro razporedil temne in svetle ploskve in črte v kompoziciji (kriterij 3) Motiv 

je manj izviren in ne kaže originalnosti, saj je uporabil znak za športno znamko Mizuno (kriterij 

4). Učenec je rekel, da je to njegova najljubša znamka in ima rad šport ter da je to naredil, ker 

ni imel veliko časa za ponovno skico. V kompozicijo je vključil napis ex libris in ime (kriterij 

5). Nekoliko težav s pritiskom nožka na matrico se kaže v natančnosti izdelka (izrezovanje 

ploskev in linij) (kriterij 6). Med izrezovanjem in odtiskovanjem je na začetku potreboval 

učiteljevo pomoč, da je usvojil tehniko. Nato pa je samostojno nadaljeval delo ter samostojno 

eksperimentiral z barvami (kriterij 7). Pomagal je tudi svojim sošolcem, za kar sem ga 

pohvalila. Med praktičnim delom je bil vztrajen in dosleden (kriterij 8). Učenec je ustrezno 

pripravil prostor za delo in ga na koncu tudi pospravil (kriterij 9, 10). 

 

3.4.3. Analiza zbranega gradiva pri likovni nalogi: urbanistični prostor 

 

3.4.3.1. Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

 

V tabeli 11 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: urbanistični 

prostor. Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z različnimi težavami učenca z dispraksijo. 

 

Tabela 11: Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

KATEGORIJA: Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Sošolce je vprašal, ali ima kdo šilček za 

debele barvice, ker ga je pozabil doma. 

Pozabljanje 

Barval je s hitrimi gibi ter nenatančno, 

površno (čez rob, prazni prostori). 

Hitenje, nenatančnost 

Učenec je zamujal 15 minut pouka zaradi 

podaljšanega spraševanja pri uri zgodovine. 

Odsotnost učenca 

Plaže ni dokončal in se je premislil. Upad koncentracije 

… se mu je drobilo in je veliko ostanka 

pristalo na tleh 

Fina motorika, nerodnost 

… in se pri tem nekajkrat opekel z vročim 

lepilom v prste. 

Fina motorika, nerodnost 

Učenec je nanesel lepilo kar iz tube in bil 

zaradi tega nenatančen. 

Težave s kontrolo pritiska, nenatančnost 
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… obravnavani učenec ni veliko naredil v tej 

uri. 

Slabša motivacija 

… več klepetanja med njimi Klepetanje 

… večkrat hodil do materiala in nazaj do 

svoje mize in zbiral materiale. 

Vznemirjenost 

… skregal s sošolcem, saj ga je motilo, da 

toliko klepeta in glasno govori med poukom. 

Moteča okolica, agresija 

… potreboval nekaj časa, da je začel spet 

delati. 

Upad koncentracije 

Pri stopnicah je opaziti nenatančno rezanje. Fina motorika, nenatančnost 

Na paleto je iztisnil rahlo preveč barve. Težave s kontrolo pritiska 

Drevored je zaradi pomanjkanja časa 

izpustil. 

Pomanjkanje časa 

 

Učenec je imel pri tej likovni nalogi več težav pri praktičnem izvajanju dela. Zaradi slabše fino 

motorike in težave s kontrolo pritiska je težje opravljal z orodjem in materiali (pištola za 

lepljenje, lepilo v tubi, barva v tubi, škarje, barvice). Zaradi tega delujejo izdelki učenca 

nenatančni, površni in hitro narejeni. Učenec si je zadal izdelati veliko elementov, objektov iz 

različnih materialov. Zaradi pomanjkanja časa je izpustil nekatere dele matrice (drevored, 

živalski vrt) ali pa jih je naredil v manjših količinah (hiške, bungalovi). Včasih je začel 

oblikovati del makete in nato hitro prenehal in zamenjal dejavnost. Učenčeva produktivnost je 

bila odvisna tudi od razredne klime. V eni izmed učnih ur so bili učenci vznemirjeni zaradi 

spraševanja drugega šolskega predmeta v naslednjih šolskih urah. Motivacija je padla tudi 

obravnavanemu učencu in je tisti dan naredil zelo malo. Motilo ga je klepetanje in glasno 

govorjenje sošolca, ki je sedel blizu njega. Tako ga je vznemirilo, da se je z njim skregal. 

Učenca sem poskusila umiriti in ju posesti čim bolj narazen. Nato je potreboval kar nekaj časa, 

da je nadaljeval delo. Eno šolsko uro je zamudil petnajst minut, ker je imel podaljšano 

spraševanje v prejšnji uri in je tako imel na voljo le še pol ure za likovno izražanje.  

 

3.4.3.2. Učenčeva močna področja 

 

V tabeli 12 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: urbanistični 

prostor. Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z učenčevimi močnimi področji. 

 

Tabela 12: Močna področja 

KATEGORIJA: Močna področja 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Učenec je sodeloval, odgovarjal na 

vprašanja … (3 x) 

Sodelovanje, verbalno izražanje, bogat 

besednjak, splošno znanje 

Najbolj mu je bil všeč Dubaj … Zanimanje 

Učenec je zavzeto vzel liste in začel s 

skicami. 

Motivacija, zanimanje 

… rekel, da je zelo zadovoljen in točno ve, 

kako bo naredil maketo. 

Motivacija, zanimanje 
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…, vendar se je zelo trudil. Trud, vztrajnost 

… ustrezno pospravil delovno mizo. Pospravljanje za seboj 

Učenec se je takoj lotil dela. Motivacija 

Pri tem je bil zelo samostojen. Samostojnost 

Pri oblikovanju palčk je bil potrpežljiv. Potrpežljivost, koncentracija 

Ustrezno si je pripravil delovno površino. Organizacija 

 

Učenec je tudi pri tej nalogi pokazal željo po sodelovanju, dobro verbalno izražanje, bogat 

besedni zaklad in splošno znanje. Mesta, ki smo jih obravnavali v uvodnem delu, so pritegnila 

učenčevo pozornost, zlasti Dubaj, ki mu je bil kasneje inspiracija za ustvarjanje (hotel). Učenec 

se je v večini šolskih ur zavzeto in hitro lotil dela in je bil motiviran za načrtovanje in 

ustvarjanje. Pri ustvarjanju posameznih delov makete je bil sposoben samostojnega dela in je 

imel dobro koncentracijo (npr. oblikovanje steze iz lesenih palčk). Pri organizaciji delovnega 

prostora, likovnih pripomočkov in materialov ni imel težav.  

 

3.4.3.3. Prilagoditve znotraj pouka 

 

V tabeli 13 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: urbanistični 

prostor. Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali s prilagoditvami, ki smo jih izvedli znotraj 

pouka. 

 

Tabela 13: Prilagoditve znotraj pouka 

KATEGORIJA: Prilagoditve znotraj pouka 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Učencem sem razložila kriterije in jih 

zapisala na tablo. 

Razlaga in pisna navodila 

…, je učenec vprašal, ali lahko dela sam, ker 

bi rad naredil po svoje. 

Individualna oblika dela 

Veliko je vedel tudi o svojem domačem kraju 

in o rudniškem jezeru … 

Povezovanje snovi z učenčevimi izkušnjami 

Učencem sem razdelila slikovno gradivo 

jezera in črtni obris jezera … 

Fotokopirano slikovno gradivo, delovni list 

Poudarila sem le, da mora upoštevati … Opozarjanje na kriterije 

Ker je učenec delal sam, sem predlagala, da 

naredi manjšo maketo in le en del jezera. 

Manjši obseg dela 

… in začel s skicami. Uporaba skic 

Pohvalila sem njegovo izvirno idejo. Pohvala 

Ponovili smo, kako rišemo urbanistični načrt 

… 

Ponovitev snovi 

… in pokazala primer načrta. Učenje po modelu 

Risal je s tehničnim svinčnikom. Prilagojeno pisalo/risalo 

Pri risanju hiš, cest, parkirišča si je pomagal 

z ravnilom … 

Uporaba tehničnega pripomočka 
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Opazila sem, da barva z debelejšimi 

trirobnimi barvicami. 

Prilagojena risala 

Še enkrat sva ponovila, kateri del načrta bo 

naredil na maketi. 

Sprotno preverjanje razumevanja 

… odrezal manjši kos kartona kot ostali v 

večjih skupinah (velikost A 3). 

Prilagojena delovna površina, manjši obseg 

dela 

Barvo si je delil tudi z drugimi sošolci … Sodelovanje s sošolci, pomoč 

Z debelejšim čopičem … Prilagojena risala 

Učencem sem v manjših skupinah 

demonstrirala … 

Demonstracija v manjših skupinah 

Pokazala sem jim tudi en primer makete … Učenje po modelu 

… naj uporabijo mešane tehnike in čim več 

različnih materialov 

Možnosti uporabe več tehnik in različnih 

materialov 

… različnih materialov, ki so razporejeni na 

določeni mizi. 

Materiali pospravljeni na istem mestu 

Učenec se je namesto kaširanja odločil za 

lepljenje mahu, ki bo predstavljalo travo. 

Prilagojena tehnika 

V kotu učilnice sem pripravila prostor za 

lepljenje z vročo pištolo (večja miza samo 

za lepljenje z vročo pištolo, podložena s 

časopisom). 

Fizično učno okolje 

Predlagala sem, da si natakne zaščitne 

rokavice … 

Zaščita 

Vmes sem ga opozorila na natančnost … Sprotno opozarjanje 

Pri tem mu je pomagal sošolec (čiščenje 

čopičev in palete). 

Pomoč sošolca 

… likovno nalogo podaljšamo še za eno uro. Dodaten čas za dokončanje izdelka 

Spodbudila sem ga, da oblikuje izvirne, 

domiselne bungalove. 

Spodbuda 

Hiške je naredil iz ostankov stiropora in jih ni 

bilo potrebno dodatno rezati. 

Uporaba že oblikovanih materialov  

 

Pri napovedi likovne naloge sem učencem ustno razložila kriterije ter jih zapisala na tablo. 

Učenec je lahko sproti preverjal, ali je vključil vse elemente in izpolnjeval cilje. Motiv oziroma 

temo, ki sem si jo izbrala za to likovno nalogo, sem povezala z njihovim domačim okoljem. V 

začetku vsake ure smo ponovili, kakšna je naša naloga, kako se riše učni načrt, kaj bomo delali 

pri učni uri. Učenec je izrazil željo po individualnem delu, saj želi narediti maketo čisto po 

svoje. Ker od učenca ne moremo zahtevati, da naredi toliko kot učenci, ki delajo v skupini, smo 

prilagodili obseg dela. Dogovorila sva se, da bo naredil manjšo maketo kot ostali ter v maketo 

vključil približno tretjino urbanističnega načrta. Za lažjo orientacijo sem učencem posredovala 

slikovno gradivo, satelitsko sliko jezera ter obris jezera na večjem A 3 listu, na katerem so 

kasneje risali urbanistični načrt. Učenci so najprej naredili hitre skice, na katere so zapisali svoje 

ideje ter narisali približen načrt. Na ta način si učenec pomaga, da ne pozabi svojih idej do 

naslednje ure. Pri risanju urbanističnega načrta si je učenec pomagal s tehničnim svinčnikom, 

ravnilom in debelejšimi barvicami trirobnih oblik. Barve in lepilo je nanašal z debelejšimi 

čopiči. S primeri urbanističnih načrtov in maket si je lažje predstavljal končni rezultat. Ob tem 

smo se pogovorili tudi o možnosti uporabe tehnik in materialov (mešane tehnike). Poskrbela 

sem, da so bili materiali na voljo vedno na istem mestu. Demonstracijo tehnike kaširanja sem 

naredila v manjših skupinah. Učenec se je odločil, da bo namesto kaširanja raje lepil material 
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(mah) ter je tako prihranil na času. Pri oblikovanju hiš si je učenec pomagal z že izrezanimi 

ostanki stiropora. Da ne bi prišlo do nesreč, sem prilagodila prostor za lepljenje z vročo pištolo. 

Učenci so lepili na večji podloženi mizi, ki je bila postavljena v kotu učilnice. Da se učenec ne 

bi opekel z lepilom, sem predlagala zaščitne rokavice, ki pa jih je odklonil. Sproti sem 

preverjala njegovo razumevanje postopkov ter ga opozarjala na natančnost in pazljivost pri 

rokovanju z orodji. Vse učence sem spodbujala k medsebojni pomoči. Učenec si je delil barve 

z drugimi in skupaj z njimi pospravljal učilnico, čistil palete in čopiče, pospravil material. 

Spodbujala in pohvalila sem učenčeve izvirne ideje in uspešno delo. Ker učenec in še nekateri 

sošolci niso dokončali makete, sem se odločila, da podaljšamo likovno nalogo še za eno uro 

oziroma srečanje. 

 

3.4.3.4. Individualna pomoč učitelja 

 

V tabeli 14 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: urbanistični 

prostor. Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z individualno pomočjo učitelja, ki smo jo 

izvedli znotraj pouka. 

 

Tabela 14: Individualna pomoč učitelja 

KATEGORIJA: Individualna pomoč učitelja 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Vprašal me je … (5 x) Pomoč učitelja 

Individualno sva ponovila postopek 

kaširanja. 

Ponovitev postopka 

Skupaj sva pogledala, kateri materiali so na 

voljo. (3 x) 

Pomoč učitelja 

Predlagala sem mu … (3 x) Predlogi 

Svetovala sem mu … (2 x) Svetovanje 

 

Učenec je med poukom večkrat potreboval mojo pomoč. Velikokrat je prišel do mene in me 

vprašal ali prosil za nasvet o tem, kaj lahko upodobi na maketi (npr. ali lahko naredi hotel 

podoben kot v Dubaju, puščavo, živalski vrt) in katere materiale naj uporablja npr. za hotel, 

plažo, travnato površino. Učencu sem individualno svetovala o tehnikah in materialih. 

Individualno sva ponovila postopek tehnike kaširanja, ki ga je uporabil pri oblikovanju hotela. 

Ko je učenec potreboval pomoč pri uporabi materialov, sva skupaj pogledala in se pogovorila, 

kateri materiali so na voljo, kako bi materiale lahko uporabil ter ga spodbujala, da se je pri tem 

samostojno odločal. 
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3.4.3.5. Analiza in vrednotenje likovnega izdelka 

 

 

 

 

Učenci so svoje izdelke zaključili v sedmi učni uri in ker nam ni ostalo dovolj časa za skupno 

vrednotenje, sem se odločila, da učencem v zadnjih desetih minutah razdelim ocenjevalne 

lestvice, ki jih rešijo v skupinah oziroma individualno. Celostnemu vrednotenju smo se raje 

posvetili v naslednji učni uri. Učencem sem razdelila rešene ocenjevalne liste ter jih povabila, 

da si skupaj pogledamo likovne izdelke. Vsaka skupina ali učenec je najprej predstavil in 

ovrednotil svoj urbanistični načrt in maketo, nato pa so svoje mnenje izrazili še drugi učenci. 

Obravnavani učenec je rekel, da je s svojim izdelkom zadovoljen in da se je zanj zelo potrudil, 

kar lahko potrdimo, saj je večino praktičnega dela pokazal zanimanje za načrtovanje in 

oblikovanje, vztrajnost ter potrpežljivost. Za to sem ga tudi pohvalila (kriterij 6). Eden izmed 

kriterijev je bil, da se maketa nanaša na oblikovani urbanistični načrt, ki pa ga je učenec delno 

izpolnjeval (kriterij 3). Povedal je, da se urbanističnega načrta ni v celoti držal in je zaradi 

pomanjkanja časa spremenil živalski vrt in drevored. Svojo izvirnost in domiselnost je pokazal 

Slika 8: Likovni izdelek učenca: urbanistični načrt 

Slika 9: Likovni izdelek učenca: maketa 
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pri uporabi različnih materialov ter pri oblikovanju hotela in plaže sredi jezera. Tudi ostale 

učence je najbolj pritegnil hotel, ki je moderen, ter uporaba mahu, ki je maketo naredil bolj 

razgibano (kriterij 4, 5). Zavedal se je, da bi bili lahko nekateri elementi na maketi bolj natančno 

narejeni (robovi makete, lepilo, pesek, okna na hotelu). Nekoliko več bi se lahko potrudil pri 

risanju prostorskega načrta (barvanje). Čutimo rahlo nesorazmerje med velikostjo hiš in šotorov 

(kriterij 2). Prostorski načrt je dokaj urejen, legenda je pravilno umeščena in jasna (kriterij 1). 

Učenec je večkrat potreboval učiteljevo pomoč pri izvajanju tehnike in izbiri materialov (kriterij 

7). Prostor, likovne materiale in pripomočke je organizirano in ustrezno pripravil ter jih tudi na 

koncu pospravil skupaj s sošolci (kriterij 8, 9). 

 

3.4.4. Analiza zbranega gradiva pri likovni nalogi: gibljivi kipi 

 

3.4.4.1. Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

 

V tabeli 15 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: gibljivi kipi. 

Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z različnimi težavami učenca z dispraksijo.  

 

Tabela 15: Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

KATEGORIJA: Težave učenca pri izvedbi likovne naloge 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Učenec dolgo časa ni narisal nobene skice. Težave z zbiranjem idej 

Učenec je rekel, da si še ne predstavlja dobro, 

kako bi naredil kip in se bo raje odločal 

sproti. 

Težave z zbiranjem idej 

Učenec je risal skico več časa kot ostali 

učenci. 

Težave z zbiranjem idej, počasnost 

Pri spajanju žice je imel kar nekaj težav, saj 

je želel žice zviti s pomočjo rok. 

… s težavo zvijal žico z rokami. 

Fina motorika 

… težave s spajanjem in oblikovanjem 

simetričnih krogov. 

Fina motorika, orientacija 

Med tem mu je nekoliko popustila 

koncentracija. 

Upad koncentracije 

Tudi tukaj opazimo nenatančnost. Fina motorika, nenatančnost 

Ker mu je zmanjkalo časa … Pomanjkanje časa 

Ideja, ki si jo je zamislil, mu ni ravno dobro 

uspela, saj je mislil, da se bodo žice bolj 

premikale. 

Realizacija idej 

 

Učenec je imel v uvodni uri kar nekaj težav z zbiranjem idej, kakšen gibljivi kip bi naredil. V 

prvi uri mu ni uspelo nič narisati. Rekel je, da raje ne bi nič risal, ampak se bo sproti odločal, 

kakšen bo kip. Z nekoliko pomoči se je na koncu le odločil, kakšna bo oblika kipa, kateri 

material bo uporabil in na kakšen način se bo premikal. Odločil se je, da se bo zgledoval po 

umetniku Aleksandru Calderju, ki je naredil viseče kipe z žicami. V naslednji uri je bil učenec 
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bolj motiviran za risanje skic, a je zanje uporabil več časa kot ostali učenci. Narisal je približno 

obliko kipa ter ogrodje, na katero bo pritrdil žice. Med praktičnim delom je imel učenec največ 

težav pri oblikovanju z žicami. Večinoma jih je oblikoval z rokami. Zaradi slabših 

finomotoričnih sposobnosti in slabše orientacije učenec ni uspel narediti simetričnih krogov in 

lepih spojev med žicami. Ker učencu ni šlo najbolje, mu je upadla motivacija ter si je vzel 

odmor. Tudi pri uporabi tankih in mehkih žic je videti nenatančnost. Ker je učencem odpadlo 

dve uri likovne umetnosti, je učenec prišel dokončat izdelek po rednem pouku. Kljub temu 

učenčev izdelek ni dokončan in mu je zmanjkalo časa, saj se je šolsko leto že zaključilo. Učenec 

je poudaril, da z izdelkom ni preveč zadovoljen, saj mu ni uspelo realizirati ideje. Želel je, da 

bi se izdelek bolj premikal in da bi bil bolj natančno narejen. 

 

3.4.4.2. Učenčeva močna področja 

 

V tabeli 16 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca  in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: gibljivi kipi. 

Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z učenčevimi močnimi področji. 

 

Tabela 16: Močna področja 

KATEGORIJA: Močna področja 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Učenec je v pogovoru aktivno sodeloval. Sodelovanje, verbalno izražanje 

Učenec je sodeloval pri pospravljanju. Sodelovanje, organizacija 

… imel učenec izredno željo dokončati 

izdelek. 

Motivacija, trud 

 

Učenec je pri tej likovni nalogi pokazal dobro verbalno izražanje pri uvodnem delu ure. V 

pogovoru je aktivno sodeloval. Spomnil se je, da imajo zadaj za šolo gibljivi kip, ki se premika 

s pomočjo vetra. Velikokrat je uganil, iz česa so narejene skulpture. Učenci po končanem delu 

skupaj pospravljajo likovno učilnico. Pri tem je vedno sodeloval tudi učenec. Kljub težavam s 

fino-motoriko pri oblikovanju z žico je bi učenec vztrajen, motiviran in je želel dokončati 

izdelek.  

 

3.4.4.3. Prilagoditve znotraj pouka 

 

V tabeli 17 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: gibljivi kipi. 

Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali s prilagoditvami, ki smo jih izvedli znotraj pouka. 
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Tabela 17: Prilagoditve znotraj pouka 

KATEGORIJA: Prilagoditve znotraj pouka 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Gibljive kipe sem učencem predstavila s 

pomočjo video posnetkov in slik … 

Slikovno gradivo, video posnetki 

Vsak posnetek oziroma gibljivi kip smo si 

najprej ogledali, nato pa smo se o njih 

pogovorili. 

Slikovna predstavitev, razlaga 

Na odgovore sem se odzvala pozitivno, 

spodbujajoče. 

Spodbuda, pohvala 

… kriterije, ki sem jih zapisala na tablo. Kriteriji, zapisani na vidnem mestu 

… izrazil željo, da bi gibljivi kip delal raje 

sam. 

Individualna oblika dela 

…, če ne bo uspel narediti kipa v določenem 

roku, se lahko kadarkoli oglasi po pouku. 

Dodaten čas za dokončanje izdelka 

Učencu sem podala tudi fotokopirano 

slikovno gradivo iz predstavitve in rekla, da 

si lahko še enkrat pogleda primere kipov in 

mogoče najde v njih kakšno inspiracijo. 

Fotokopirano slikovno gradivo likovnih 

izdelkov, učenje po modelu 

Na začetku ure smo ponovili, kaj je naša 

likovna naloga in kakšni so kriteriji. 

Ponovitev snovi na začetku ure, ponovitev 

kriterijev 

Pokazala sem nekaj primerov likovnih del iz 

prejšnjih let. 

Primeri likovnih del, učenje po modelu 

… in začel risati skico s tehničnem 

svinčnikom. 

Prilagojeno pisalo/risalo 

Z učiteljico tehnike smo se dogovorili, da 

bodo učenci lahko prišli k njej in v njeni 

prisotnosti in z njeno pomočjo naredili luknje 

in prerezali želene dele. 

Sodelovanje z učiteljico tehnike in 

tehnologije 

… so si med seboj pomagali. Pomoč sošolcev 

… skupaj pripravili primeren prostor za 

lepljenje z vročim lepilom. 

Prilagojeno fizično okolje 

… naj uporabi mehkejše žice in pokazala, 

katere so (bakrena in iz aluminija). 

Uporaba mehkejših žic 

Opozorila sem ga, naj previdno ravna s 

kleščami in da naj reže žice čim bolj stran 

od sebe. 

Opozarjanje na pravilno ravnanje z orodji 

… odrezane konice žice zaviha, zato da se 

ne poškoduje. 

Zavihane konice žic 

S kleščami mu je šlo lažje. Uporaba tehničnih pripomočkov 

… in si vzel odmor. Odmor med praktičnim delom 

… bi učencu omogočili dodaten čas za 

izdelek.  

Dodaten čas za dokončanje izdelka 

Nedokončanega izdelka na koncu nismo 

ocenili. 

Prilagojeno ocenjevanje 

 

Novo snov sem učencem približala predvsem z videoposnetki in slikami gibljivih kipov, ki so 

jih naredili tuji in domači umetniki. Učenci so si naprej vsak posnetek ogledali, nato pa smo se 
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o delih pogovarjali in jih analizirali. Na učenčevo sodelovanje in odgovore sem se vedno 

odzvala, jih pozitivno sprejela, pritrdila in še naprej spodbujala, da izražajo svoja mnenja, misli. 

Kriterije sem, tako kot pri vseh nalogah do sedaj, napisala na vidno mesto, na tablo. Čeprav je 

bila prvotna ideja, da likovno nalogo učenci izvajajo v parih, je učenec prosil, da bi delal sam. 

Učenec se očitno bolje počuti, če likovno nalogo rešuje individualno. Z učencem smo se 

dogovorili, da lahko izdelke dokonča po pouku. Ker je imel nekaj težav z zbiranjem ideje, sem 

mu posredovala fotokopirano slikovno gradivo, s katerim si je lahko pomagal pri oblikovanju 

mobilov. Prav tako sem pokazala likovne izdelke iz prejšnjih let in si je tako lažje predstavljal, 

kako je videti končni izdelek ter mogoče dobil še kakšno dodatno idejo. Na začetku vsake učne 

ure smo ponovili snov, kakšna je njihova naloga, kaj bodo v tisti učni uri naredili. Med 

praktičnim delom je učencu nekajkrat padla koncentracija in si je vzel krajši odmor ter nato 

spet začel z delom. Pri risanju skic je tako kot po navadi uporabljal tehnični svinčnik. Pri tej 

likovni nalogi so učenci uporabljali kar nekaj orodij (žago, vrtalni stroj, pištolo za vroče lepilo, 

klešče), zato smo temu primerno prilagodili prostor. Ker sta žaga in stroj za vrtenje lukenj v 

tehniški učilnici, smo prosili učiteljico za tehniko in tehnologijo, da nam pomaga. V njeni 

prisotnosti in z njeno pomočjo so učenci previdno razrezali in zvrtali želene dele. Med seboj so 

si pomagali. Za lepljene z vročim lepilom smo pripravili v kotu učilnice posebno mizo, kjer so 

učenci, ki so to potrebovali, lahko lepili svoje izdelke. Učence sem sproti opozarjala na pravilno 

in pazljivo uporabo orodij. Učenca z dispraksijo sem opozorila, naj reže žice čim bolj stran od 

sebe, da se ne poškoduje. Predlagala sem mu tudi, da odrezane konice žic zavije, da se ne 

poškoduje. Prav tako sem predlagala, da naj poskusi žice spajati s kleščami, kar se je izkazalo 

za lažji način. Ker se je šolsko leto v tistem tednu zaključilo, učenec ni imel dovolj časa za 

dokončanje izdelka. Na podlagi tega smo se na koncu odločili, da izdelkov ne bomo ocenjevali, 

smo se pa o njih pogovorili.  

 

3.4.4.4. Individualna pomoč učitelja 

 

V tabeli 18 so zapisane enote kodiranja oziroma izbrane izjave ali deli izjav, ki smo jih zapisali 

med opazovanjem učenca in po njem pri vseh učnih urah za likovno nalogo: gibljivi kipi. 

Izbrane izjave smo kodirali in jih povezali z individualno pomočjo učitelja, ki smo jo izvedli 

znotraj pouka.  

 

Tabela 18: Individualna pomoč učitelja 

KATEGORIJA: Individualna pomoč učitelja 

ENOTE KODIRANJA KODE 

Prišla sem do njega in predlagala, da si 

ogledava materiale, ki jih imamo na zalogi. 

Pomoč učitelja 

Predlagala sem mu … (3 x) Predlogi 

Vprašal me je, kako bi lahko v te stožce 

naredil luknje. 

Pomoč učitelja 

Vprašal me je, katere žice naj uporablja. Pomoč učitelja 

Večkrat je prosil učiteljico za pomoč. Pomoč učitelja 

Z učiteljico sta našla nekaj penastih barvnih 

podlog. 

Pomoč učitelja 

Učiteljica se je z učencem pogovorila o 

njegovem izdelku. 

Pogovor 
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Učenec je potreboval največ učiteljeve pomoči pri zbiranju idej za likovni izdelek ter pri tehniki 

oblikovanja z žico. Med poukom sem ves čas spremljala njegovo delo in pristopila k njemu, če 

je potreboval pomoč. Ker sem videla, da mu risanje skic v uvodni uri ne gre, sem ga povabila, 

da pogledava materiale, ki jih ima na voljo, ter slikovno gradivo likovnih del. Tako si je učenec 

naredil okvirni načrt, kako bo ustvaril gibljivi kip in oblikoval idejo. Nekajkrat je tudi sam 

pristopil do mene ali učiteljice in naju prosil za pomoč in nasvete. Učencu sem večkrat 

predlagala oziroma svetovala, kako naj si pomaga pri oblikovanju žice, katera orodja in 

materiale naj uporablja. Učiteljica se je o njegovem končnem izdelku z njim tudi individualno 

pogovorila.  

 

3.4.4.5. Analiza in vrednotenje likovnega izdelka 

 

 

 

Ker je učencem pouk likovne umetnosti po urniku dvakrat odpadel, je učiteljica likovne 

umetnosti učencem predlagala, da se učenci zglasijo kadarkoli po pouku. Obravnavani učenec 

ni vnaprej napovedal, kdaj bo prišel, zato pri zadnjih dveh srečanjih nisem mogla biti prisotna. 

Učiteljico sem prosila, da je bila takrat bolj pozorna na učenca ter da mi kasneje posreduje, 

kako je potekal pouk. Učenec je po pouku prišel dvakrat. Ker se je šolsko leto v tistem tednu 

zaključilo, učenec ni mogel dokončati izdelka. Zato sva se z učiteljico odločili, da mu izdelka 

ne ocenimo. Učiteljica se je z njim po koncu zadnjega srečanja pogovorila o njegovem izdelku. 

Kljub temu da izdelek ni ocenjen, lahko analiziramo učenčev izdelek in njegovo delo. Učenec 

je naredil gibljivi kip, ki visi in se premika s pomočjo vetra (kriterij 1). Učenec je komentiral, 

da ideja, ki si jo je zamislil, ni ravno dobro uspela, saj je mislil, da se bodo žice bolj premikale. 

Iz izdelka je razvidno, da se je zgledoval po umetniku Aleksandru Calderju. Izdelek deluje manj 

domiselno, šablonsko, saj v njem ne vidimo veliko lastne domišljije in originalnosti (kriterij 2). 

Lahko pa pohvalimo učenčevo uporabo različnih materialov in izvedbo težjih likovnih tehnik 

(žaganje, luknjanje) (kriterij 3). Zaradi učenčeve slabe finomotorike izdelek deluje nenatančen 

Slika 10: Likovni izdelek učenca: gibljivi kip 
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in površno narejen. Tudi učenec se je strinjal, da bi bil lahko pri izdelku bolj natančen, vendar 

je imel pri oblikovanju z žico nekaj težav (kriterij 4). Učenec je kip oblikoval tako, da ga lahko 

z žicami ustrezno obesimo kamorkoli, zato izpolnjuje kriterij o stabilnosti (kriterij 5). Učenec 

je potreboval učiteljevo pomoč pri zbiranju idej, določanju materiala ter pri nekaterih postopkih 

tehnike (kriterij 6). Kljub težavam je bil učenec pri delu vztrajen in dosleden (kriterij 7). Tako 

kot pri vseh prejšnjih nalogah učenec ni imel težav pri pripravi delovnega prostora ter pri 

pospravljanju likovnih pripomočkov, materialov in likovne učilnice (kriterij 8, 9). 

 

3.4.5. Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

Združeni rezultati, ki sem jih pridobila z analiziranjem pisnih zapiskov iz posameznih učnih ur, 

omogočajo odgovore na raziskovalna vprašanja.  

 

Najprej sem v okviru prvega raziskovalnega vprašanja (RV 1) analizirala težave, s katerimi se 

je učenec srečeval pri pouku likovne umetnosti.  

 

Glavni težavi, ki sta se pojavljali pri vseh likovnih nalogah, sta bili slabša fino-motorika rok in 

orientacija na likovni površini. Učenec je imel težave pri rokovanju z nekaterimi orodji in 

materiali. Pri kolorističnem slikanju sem to opazila kot površno slikanje s čopičem, težave pri 

risanju simetrije, težjo umestitev motiva v format, težave s kontrolo pritiska. Tudi pri grafiki je 

imel učenec slabši nadzor nad pritiskom nožka za linorez. Pri arhitekturi sem opazila veliko 

nenatančnost pri prilepljenih in naslikanih delih makete, nenatančno risanje in barvanje, 

neroden je bil pri rokovanju s pištolico za vroče lepilo in imel je težave s kontrolo pritiska pri 

iztisu lepila. Pri kiparstvu pa je imel največ težav z oblikovanjem z žico. Težave z zbiranjem 

idej za motiv oziroma oblikovanje likovnega izdelka so se pojavljale pri risanju, slikanju, 

grafiki in kiparstvu. Učenec je potreboval več časa za ideje in skice kot ostali učenci. Zaradi 

počasnejšega dela in nekajkratne odsotnosti od pouka je učenec hitel z likovnim ustvarjanjem, 

kar je vplivalo na likovni izdelek. Kljub temu da sem mu predlagala več časa, je učenec vseeno 

želel dokončati izdelek v istem času kot ostali vrstniki. Zaradi pomanjkanja časa učenec ni 

mogel svojih idej do konca uresničiti. Na učenčevo produktivnost v posamezni likovni uri je 

močno vplivala tudi razredna klima in okolica. Dvakrat se je zgodilo, da je bila večina učencev 

vznemirjenih zaradi drugih predmetov in ocen. Učenci so tudi klepetali, kar pa je učenca zelo 

motilo in mu je zaradi tega tudi padla koncentracija in motivacija za delo. Pri učencu sem 

opazila tudi večjo pozabljivost (pozabljanje postopkov, pripomočkov, domače naloge).  

 

Pri naslednjem raziskovalnem vprašanju (RV 2) me je zanimalo, kakšna so učenčeva močna 

področja in kako jih je uporabil pri pouku likovne umetnosti.  

 

Pri učencu sem z opazovanjem in preko pogovora z njim ugotovila, da ga bolj zanimajo 

naravoslovni predmeti, pri katerih ima tudi dobre ocene. Povedal je tudi, da se ukvarja s 

tehničnim risanjem modelov v računalniških programih ter da ga zanima strojništvo. To svoje 

zanimanje za tehnično načrtovanje je še najbolj uporabil pri arhitekturi, saj je ta naloga 

zahtevala od učencev načrtovanje urbanističnega prostora in makete. Pri tej nalogi je bilo 

opaziti veliko motivacijo in zanimanje za oblikovanje izdelka. Učenec je z veseljem naredil 

načrt in ga s trudom poskusil uresničiti. Prav tako sem učencu predlagala, da poskusi svoj 

računalniški hobi upodobiti v mali grafiki, kjer morajo učenci narisati svoje značilnosti, hobije, 

osebnosti. Učencu se je ideja zdela dobra in jo je začel upodabljati na skici, ki pa je jo v naslednji 

uri pozabil in se na koncu odločil za drug motiv. Pri učencu sem opazila tudi željo po 
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sodelovanju ter dobro verbalno izražanje, bogat besednjak in splošno znanje. Pri uvodni uri, 

kjer smo obravnavali novo snov, je učenec aktivno sodeloval, podal nekaj dobrih in zanimivih 

odgovorov ter povezoval svoje izkušnje in domačo okolico z novimi likovnimi pojmi in snovjo. 

Če je učenca snov in likovna naloga zanimala, je pokazal veliko motivacijo za delo (npr. 

oblikovanje makete, načrta, tiskanje z grafično prešo). Pri vseh likovnih izdelkih se je učenec 

zelo trudil ter poskusil izdelke dokončati.  

 

V okviru raziskovalnega vprašanja, kjer sem preverjala, katere prilagoditve znotraj pouka je 

učenec največkrat potreboval pri posameznih likovnih področjih in katere najmanj, sem učencu 

želela omogočiti primerne strategije pomoči in prilagoditve, ki jih bo potreboval pri posameznih 

likovnih področjih (RV 3). 

Na prilagoditve sem se pripravila že pred začetkom učne ure, v učni pripravi, nekatere težave 

pa sem reševala sproti. Pri pouku kolorističnega slikanja, kjer je učenec risal in slikal motiv 

portreta z uporabo toplih in hladnih barv, sem najprej prilagodila risala, pisala ter omogočila 

rabo tehničnih pripomočkov. Ugotovila sem, da učenec najlažje riše s tehničnim svinčnikom in 

si pri tem pomaga z ravnili. Učenec je imel pri risanju simetrije kar nekaj težav, vendar je z več 

poskusi ustrezno narisal vse proporce. Pri risanju portreta si je pomagal s telefonom in s 

fotokopiranim slikovnim gradivom, na katerem so bili primeri likovnih izdelkov ter postopek 

risanja proporcev in drugih delov obraza. Za slikanje z akrilnimi barvami je uporabljal debelejše 

čopiče in si tudi primerno pripravil prostor (miza, obložena s časopisom). Zaradi velikega 

ostanka barve je učenec barvo delil in nato tudi mešal s sošolcem, ki je sedel poleg njega. 

Tehniko barvanja z akrilnimi barvami je prilagodil s tapkajočimi gibi. Učencu sem predlagala, 

da primerno zaščiti svoje obleke, vendar tega na koncu ni izvedel. Pouk grafike, kjer so učenci 

s tehniko linoreza naredili malo grafiko, je vključeval kar nekaj demonstracij v manjših 

skupinah. Učencu sem omogočila večjo risalno površino oziroma matrico. Pri risanju skic in 

izdelovanju matrice si je pomagal s tehničnim svinčnikom, ravnilom, širšimi nastavki za nožke 

in slikovnim gradivom. Učenca sem ustno opozarjala na pazljivo in pravilno rokovanje z orodji 

ter mu posredovala tudi pisna navodila. Pri oblikovanju urbanističnega načrta je učenec risal s 

tehničnim svinčnikom ter barval z odebeljenimi trirobnimi barvicami. Tehniko kaširanja je 

nadomestil z lepljenjem drugega materiala z vročim lepilom. Za lepljenje s pištolo sem 

prilagodila in pripravila ustrezno, zaščiteno mizo v kotu učilnice. Predlagala sem še zaščitne 

rokavice, da se učenec ne bi opekel. Ker je učenec delal sam, sva se dogovorila za prilagojeno 

risalno površino (manjša maketa z manj elementi). Tudi pri kiparski nalogi se je učenec odločil 

za individualno obliko dela. Izbral je tehniko oblikovanja z žico. Učenec je za lažje oblikovanje 

uporabljal mehkejše žice. Sproti sem ga opozarjala na pazljivo ravnanje z njimi ter predlagala, 

da jih oblikuje s kleščami ter zaviha konce žic, da se ne poškoduje. Med poukom sem sodelovala 

tudi z učiteljico tehnike in tehnologije, ki je učencem v tehnični učilnici pomagala pri razrezu 

in oblikovanju lukenj izbranih elementov. Prostor za lepljenje s pištolo smo z učenci prilagodili 

tako kot v prejšnji nalogi.  

 

Naslednje raziskovalno vprašanje je preverjalo, katere prilagoditve, ki jih je bil učenec deležen, 

so bile skupne pri vseh likovnih področjih (RV 4).  

 

Med srečanji sem vključila nekatere prilagoditve, ki so bile skupne v vseh likovnih nalogah. V 

uvodnem delu sem novo snov vedno predstavljala s pomočjo PowerPoint predstavitev, na 

katerih so bili slikovni primeri likovnih izdelkov, video posnetki itd. Počakala sem, da so si 

učenci najprej izdelke ali posnetke ogledali, nato pa smo jih ustno argumentirali, razlagali in 

analizirali. Pri likovni umetnosti učenci ne zapisujejo v zvezke, zato tudi jaz nisem zahtevala 

tega od učencev. Učenci so se tako celostno posvetili likovnemu problemu. Snov sem poskušala 

čim bolj povezovati z učenčevimi izkušnjami, doživetji in domačim okoljem. Pred vsako 
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naslednjo učno uro smo skupaj z učenci ponovili, kakšna je naša naloga, kaj bodo delali v tej 

učni uri itd. Pri napovedih likovnih nalog sem predstavila tudi kriterije, ki sem jih upoštevala 

med vrednotenjem. Kriterije sem vedno zapisala na tablo in so z njimi učenci sproti vrednotili 

svoje izdelke. S primeri likovnih izdelkov (učenje po modelu) so učenci dobili občutek za 

končne izdelke ter v njih morda našli kakšno dodatno idejo. Pri zahtevnejših likovnih tehnikah 

sem uporabila demonstracijo v manjših skupinah. Če je bilo potrebno, sem z učencem tudi 

individualno ponovila demonstracijo. Učenec je pri vseh srečanjih sedel v sprednji klopi ter bil 

tako blizu učitelja. Sedel je s sošolcem, s katerim se je razumel in sta si med seboj tudi 

pomagala. Poskrbela sem tudi, da so bili materiali vedno na istem mestu in da so jih ustrezno 

pospravili. Učencu sem omogočila dodaten čas za dokončanje izdelkov, če je to želel. Za 

uspešno delo, napredek, idejo sem učenca ustrezno pohvalila in ga pri tem spodbujala. 

Spodbujala sem tudi sodelovalno delo med učenci (skupno pospravljanje učilnice, priprava 

pripomočkov, pomoč pri mešanju barv, delo v tehnični učilnici itd.). Sproti sem opozarjala na 

pravilno in pazljivo ravnanje z orodji in materiali ter na kriterije in cilje, ki smo si jih zastavili. 

 

V okviru predzadnjega raziskovalnega vprašanja (RV 5) me je zanimalo, koliko individualne 

pomoči učenec potrebuje med poukom likovne umetnosti.  

 

Učenec je pri vseh likovnih nalogah potreboval več individualne pomoči kot ostali učenci. Če 

sem videla, da ima večje težave, sem pristopila k njemu in mu poskušala svetovati. Večkrat je 

učenec prišel tudi sam do mene in me spraševal o postopkih in materialih. Skupaj sva sproti 

pregledala in analizirala likovni izdelek in iskala rešitve. Z vprašanji sem ga spodbujala, da sam 

čim bolj razmišlja in samostojno reši problem. Ko je učenec rešil problem in naredil več 

poskusov, je bil pri delu samostojen.  

 

Pri vrednotenju in analiziranju izdelka smo se osredotočili na kriterije, ki smo si jih zastavili za 

posamezno nalogo. Zato nas je v zadnjem raziskovalnem vprašanju (RV 6) zanimalo, katere 

kriterije in učne cilje je učenec dosegel.  

 

Pri vrednotenju izdelkov sem bila pozorna na razumevanje snovi in reševanje likovnega 

izdelka, izvedbo likovne tehnike in likovnega motiva ter sodelovanje in odzivnost učenca. Na 

podlagi uvodnega sodelovanja in končnih izdelkov učenca lahko rečemo, da je učenec uspešno 

rešil likovne probleme pri vseh likovnih nalogah. Razumevanje snovi je učenec pokazal tudi 

pri individualnem vrednotenju izdelkov, kjer je nove likovne pojme in spoznanja ustno povezal 

in argumentiral na svojem likovnem izdelku. Postopke likovne tehnike je izvedel ob delni 

pomoči učitelja. Z mojo pomočjo in navodili je učenec odkrival možnosti uporabe likovnih 

tehnik. Največ samostojnosti in lastnega razmišljanja je pokazal pri izdelovanju urbanističnega 

prostora ter pri postopkih tiskanja male grafike. Izdelki delujejo nenatančno, za kar pa vidimo 

razlog v učenčevih slabših finomotoričnih sposobnostih. Največ izvirnosti in domiselnosti je 

pokazal pri maketi, saj je imel učenec zanjo dobro idejo. Zaradi različne uporabe tehnik in 

materialov deluje kot razgibana in usklajena. Učenec je bil manj izviren pri motivu portreta in 

pri gibljivem kipu. Likovni motiv je usklajen z likovnim problemom in likovno tehniko, vendar 

je motiv nekoliko šablonsko narejen (že viden). Mala grafika je zaradi svoje tehnike linoreza in 

uporabe različnih barvnih kombinacij nastala zanimiva in domiselna. Učenec je pri večini 

likovnih nalog pokazal zanimanje in navdušenje za novo likovno snov. Najmanj ga je pritegnila 

likovna naloga pri kiparstvu. Pri likovnem ustvarjanju je bil vztrajen, dosleden in je v večini 

primerov sprejemal učiteljeve spodbude.  
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4. SKLEP 
 

Magistrsko delo se je navezovalo na učence z dispraksijo in učiteljevo delo z njimi pri pouku 

likovne umetnosti. S pomočjo ustrezne literature smo spoznali, da učitelji močno vplivajo na 

učenčev napredek v šoli. Ker ima večina otrok z dispraksijo lažjo do zmerno obliko in nimajo 

dodatne strokovne pomoči, je učitelj tisti, ki bo učenca najbolj spodbujal, spremljal njegov 

napredek in mu nudil ustrezno pomoč in prilagoditve pri pouku. Že okoli 80 % učencem z 

učnimi težavami lahko dobra poučevalna praksa pomaga pri spoprijemanju z njihovimi 

posebnimi potrebami (Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler, 2011). 

Težave učencev s specifičnimi učnimi težavami se pojavljajo na različnih področjih in se 

razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zmernih in težjih oblik. Pri vsakem posamezniku se 

drugače izražajo (Magajna, Kavkler idr., 2008; Kavkler idr., 2008). Glavni namen in cilj 

magistrskega dela je bil s pomočjo študije primera raziskati primerne strategije pomoči in 

prilagoditve pri pouku likovne umetnosti za vse učence z dispraksijo ter posebej za učenca, ki 

je bil vključen v raziskavo. Specifično učno težavo dispraksijo smo izbrali zato, ker imajo lahko 

učenci z dispraksijo kar nekaj težav pri pouku likovne umetnosti, saj je njihova največja šibka 

točka prav fina in groba motorika, ki pa je pri pouku likovne umetnosti zelo potrebna. Poleg 

tega se srečujejo še z orientacijskimi, kognitivnimi, organizacijskimi, socialnimi in 

emocionalnimi težavami. Nekaj od teh težav smo opazili tudi pri obravnavanem učencu z 

dispraksijo. Ugotovili smo, da ima učenec največ težav pri rokovanju z likovnimi pripomočki 

in materiali, pri orientaciji na listu, pri natančnosti likovnih izdelkov (površnost, 

nedokončanost) in pri organizaciji časa (počasnejše likovno izražanje). Učenec z dispraksijo je 

potreboval veliko individualne učiteljeve pomoči in posameznih prilagoditev. Pred izvajanjem 

učnih ur smo se na uro dobro pripravili. Pomislili smo na vsa učna okolja. Pripravili smo 

ustrezno likovno učilnico in delovno okolje (fizično okolje), po potrebi smo prilagodili likovna 

orodja, pripomočke in materiale (didaktično okolje). Učno snov in likovno nalogo smo 

predstavili skozi multisenzorno učenje, jo povezali z učenčevimi izkušnjami in praktičnimi 

primeri (kurikularno okolje). Skrbeli smo za dobro razredno klimo in sodelovalno učenje 

(socialno okolje). Poskusili smo ustrezno razporediti in prilagoditi vse učne etape, od uvodne 

motivacije do vrednotenja izdelkov. Večjo pozornost pa smo namenili zahtevnejšim likovnim 

nalogam in tehnikam za posamezna likovna področja ter zanje oblikovali različne strategije. 

Osredotočili smo se tudi na učenčeva močna področja, ki smo jih med poučevanjem ves čas 

spodbujali.  

Pri študiji primera lahko izpostavimo nekaj pomanjkljivosti in morebitne izboljšave. Vodene 

ure in opazovanja učenca so potekala od meseca novembra do sredine junija. Ker nam je iz 

različnih razlogov vmes odpadlo kar nekaj ur in je občasno manjkal tudi učenec z dispraksijo, 

bi na začetku učnih ur potrebovali več časa za ponovitev snovi, saj je učenec hitro pozabil, kaj 

so delali v prejšnjih urah. Učenec je, kljub temu da je nekajkrat manjkal, želel končati izdelek 

takrat kot ostali učenci in je imel zaradi tega površne izdelke. Morali bi ga več spodbujati k 

temu, da se vrne po pouku in počasi dokonča izdelke. Kot pomanjkljivost lahko izpostavimo 

tudi to, da o učencu z dispraksijo nismo vedeli veliko, saj smo se z njim srečali šele pri prvi 

učni uri ter smo o njegovih težavah izvedeli preko dokumentov in razgovora z učiteljico, zato 

smo nekatere težave reševali sproti. Prav tako smo nekatere prilagoditve težje izvedli (npr. 

nošenje zaščitnih rokavic in zaščitne halje), saj imajo učenci že narejen sistem delovanja v 

razredu, ki ga je oblikovala njihova učiteljica. 

Raziskovanj na tem področju je zelo malo, zato lahko magistrsko delo pomeni pomemben 

doprinos k likovni didaktiki. Teoretičen del magistrskega dela deluje kot nekakšen priročnik za 

vse učitelje, še posebej za učitelje likovne umetnosti, ki se srečujejo z učenci z dispraksijo. 
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Izbrane strategije, prilagoditve in oblike dela lahko služijo učiteljem likovne umetnosti kot 

opora pri poučevanju učencev z dispraksijo, saj so poleg splošnih strategij in oblik pomoči 

zapisane tudi prilagoditve izključno samo za pouk likovne umetnosti oziroma za posamezna 

likovna področja. S strategijami dobre poučevalne prakse in z izbranimi prilagoditvami, ki smo 

jih nudili učencu z dispraksijo, je učenec uspešno rešil likovne naloge, bolje razumel snov in 

imel večje zanimanje in motivacijo za likovno izražanje. V skladu s svojimi zmožnostmi in z 

individualno pomočjo učitelja se je učenec uspešneje soočil s težavami, bolje izkoristil svoja 

močna področja ter tako dosegal temeljne standarde znanja pri pouku likovne umetnosti. 
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6. PRILOGA 
 

6.1. Priloga 1 – Učne priprave 

 
UČNA PRIPRAVA – KOLORISTIČNO SLIKANJE 

AVTOR: Damjana Urbar 

PREDMET: Likovna umetnost 

RAZRED: 9. razred 

ŠTEVILO UR: 6 šolskih ur 

OBLIKOVALNO PODROČJE: slikanje 

LIKOVNA NALOGA: koloristično slikanje 

LIKOVNA TEHNIKA: slikanje z akrilnimi barvami 

LIKOVNI MOTIV: portret 

MATERIAL, ORODJA, PRIPOMOČKI: svinčnik, risalni list, akrilne barve, čopiči, ravnilo 

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: PowerPoint predstavitev, primeri likovnih del, fotokopirani slikovni 

primeri umetniških del znanih slikarjev  

OBLIKA DELA: frontalna, skupinska, individualna  

METODA DELA: pogovor, razlaga, delo s slikovnim gradivom 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: zgodovina 

 

UČNI CILJI: Učenci: 

- spoznajo likovna dela domačih in tujih likovnih umetnikov, 

- obnovijo znanje o proporcih glave, 

- spoznajo in razumejo pojem koloristično slikanje in modulacija, 

- znajo našteti tople in hladne barve, 

- preko likovnega ustvarjanja pravilno uporabljajo tople in hladne barve v kolorističnem 

slikanju, 

- si ob likovnem izražanju razvijajo motorične spretnosti in domišljijo, 

- se navajajo na objektivno vrednotenje lastnih likovnih del. 

VIRI IN LITERATURA: 

- Butina, M. idr. (2011). Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem 

programu umetniška gimnazija – likovna smer. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T., Frelih, Č. in Muhovič, J. (2004). Likovno izražanje 9, Učbenik za 9. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

- Berce-Golob, H. (1993). Likovna vzgoja, Načini dela pri likovni vzgoji, Priročnik za učitelje na 

predmetni stopnji osnovne šole. Ljubljana, DZS. 

- Tacol, T. (2003). Likovno izražanje: didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v 

devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Izbrana poglavja iz likovne  

   Didaktike. Ljubljana: Debora.  

 

*MOREBITNE PRILAGODITVE ZA UČENCA Z DISPRAKSIJO: 

- Uporaba čopičev z debelejšim držalom in debelejšo konico. 

- Uporaba pisala z gumijastim nastavkom, nedrseča podloga. 

- Učenec riše s pomočjo ravnila in šestila. 

- Dve paleti (ena za mešanje barv) ali pa naj uporablja različne barve, ki so v tubah, brez 

mešanja. 

- Pomoč sošolca. 

- Tehniko lahko nadomestimo s tehniko kolaža ali voščenkami. 

- Učenec naj riše obraz s profila, pomaga naj si s fotografijo. 
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- Podaljšan čas likovnega ustvarjanja. 

- Vrednotenje s pomočjo ocenjevalne lestvice. 

- Individualna pomoč in svetovanje. 

 

POTEK UČNE URE 

UČITELJ UČENEC METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNI 

PRIPOMOČKI 

UVODNI DEL 

Učence pozdravim in se jim 

predstavim. 

 

Učencem naročim, da se 

razdelijo v skupine po tri 

učence. 

 

Vsaki skupini razdelim en 

bel list in štiri fotokopirana 

slikovna gradiva, na katerih 

so umetniška dela znanih 

umetnikov. 

 

Učencem posredujem 

navodila. Učenci si naj 

podrobno ogledajo vsa 

priložena likovna dela in 

skupaj analizirajo in 

odgovorijo na vprašanja, ki 

so zapisana na tabli. 

Odgovore naj zapišejo na 

liste. 

Vprašanja: 

1. Katere so skupne 

značilnosti likovnih del, ki 

jih opazujete? 

2. Ali so slike narisane 

realistično? Zakaj tako 

menite? 

3. Katere barve so umetniki 

uporabili? 

4. Določite, od kod izvira 

svetloba. 

 

 

 

 

Učenci se razdelijo 

v skupine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci analizirajo, 

se pogovarjajo o 

likovnih delih, 

odgovarjajo na 

vprašanja. 

 

 

 

skupinska oblika 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna in 

skupinska oblika 

dela 

 

razlaga, delo s 

slikovnim 

gradivom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotokopirano 

slikovno gradivo: 

 
Henry Matisse, Gospa 

s klobukom, 1905 

 

 
Andre Derain, Henri 

Matisse, 1905 

 
Henry Matisse, 

Zelena črta, 1905 

 
Ivan Jenson, 2013 

OSREDNJI DEL 

Učenčeve odgovore 

povežemo z novimi 

likovnimi pojmi: koloristično 

Učenci sodelujejo v 

pogovoru, razložijo, 

argumentirajo svoje 

odgovore. 

frontalna oblika 

 

pogovor, razlaga 

 

PowerPoint 

predstavitev  
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slikanje, hladne in tople 

barve, portret, proporci. 

 

 

Katere so skupne značilnosti 

likovnih del, ki ste jih 

analizirali?  

 

 

Pritrdim odgovore. Portret je 

tudi naš glavni motiv, ki ga 

bodo koloristično naslikali. 

 

 

 

 

 

Učencem predstavim pojem 

koloristično slikanje: S 

pomočjo uporabe barv 

umetniki želijo ustvariti 

občutek tridimenzionalnosti. 

Koloristično slikanje 

imenujemo tudi modulacija. 

 

Učencem damo primer ene 

realistično naslikane risbe in 

ene koloristično naslikane. 

Učence pustimo, da naštejejo 

čim več primerjav ter jim 

dajemo podvprašanja: 

Na kakšen način je umetnik 

ustvaril iluzijo 

tridimenzionalnosti?  

Kako je uporabil barve? 

Kako je senčil in svetlil? 

Kako vemo, od kod prihaja 

svetloba? 

Katere barve je na drugi sliki 

uporabil za svetlenje in 

katere za senčenje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svetle barve je na drugi sliki 

umetnik nadomestil z 

rumenimi, oranžnimi in 

rdečimi odtenki. Sence je 

ponazoril z modrimi, 

 

 

 

 

Učenci odgovorijo: 

Vsi so portreti, 

umetniki so 

uporabili žive barve, 

veliko različnih 

barv, slike niso 

realistično naslikane 

… 

 

 

 

 

 

Učenci spoznajo 

pojem koloristično 

slikanje. 

 

 

 

 

 

Učenci ugotavljajo 

razlike (realistično 

in nenaturalistično 

uporabljanje; 

podrobnosti in 

izpuščanje 

podrobnosti; 

svetlenje in 

temnenje z 

dodajanjem bele in 

črne barve ter 

svetlenje in 

temnenje z barvami; 

vir svetlobe na prvi 

sliki prihaja z leve, 

na drugi sliki z 

desne strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci ugotovijo, 

da gre za tople in 

hladne barve. 

 

 

 

 

 

 

pogovor, razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor 

 

 

 

 

isto slikovno gradivo 

kot v uvodnem delu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1: Albrecht 

Durer, Avtoportret, 

1500 

 

 
Slika 2: Andre Derain, 

Henri Matisse, 1905 
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zelenimi in vijoličnimi 

odtenki. 

Ali kdo ve, kako pravimo 

takšnim barvam? Pokažemo 

barvni krog. 

 

Dela umestimo v umetnostno 

zgodovinska obdobja. 

Umetniki se ob koncu 19. 

stoletja in v začetku 20. 

stoletja začnejo izrazito 

izražati z barvo. Z barvnimi 

toni in čistimi barvami 

ustvarjajo tridimenzionalne 

oblike. Poleg tega z njimi 

dajo vtis oddaljenosti 

predmetov (tople barve 

delujejo bližje kot hladne). 

Umetniki v večini nanašajo 

barve ploskovito, drugo ob 

drugi. 

Z uporabo močnih barv lahko 

v nas povzročijo napetost, 

nemir … 

 

Umetniki: Paul Cezzane 

(postimpresionizem), Andre 

Derain in Henry Matisse 

(fauvizem), Kirchner 

(ekspresionizem) 

 

 

Ponovimo proporce človeške 

glave (iz osmega razreda) in 

postopek risanja proporcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoved likovne naloge: 

Učenci bodo narisali portret z 

upoštevanjem proporcev 

glave. Portret je lahko 

domišljijski, portret sošolca 

ali avtoportret itd. Pri tem si 

lahko pomagajo s 

fotografijami. Nato bodo z 

uporabo odtenkov toplih in 

hladnih barv naslikali obraz. 

Slikajo z akrilnimi barvami. 

 

 

 

 

 

 

Učenci se seznanijo 

z umetnostnimi 

obdobji, tehniko 

slikanja in umetniki, 

ki so uporabljali ta 

način slikanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci obnovijo 

znanje proporcev 

glave iz 8. razreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci sledijo 

navodilom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor, 

demonstracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Paul Cezzane, Gospa 

Cezzane na rdečem 

naslanjaču, 1877 

 
Andre Derain, Most 

preko Riou, 1906 

 
Ernst Ludwig 

Kirchner, Kopalke, 

1917 

 

PowerPoint 

predstavitev, 

demonstracija na 

tabli, fotokopirana 

slikovna gradiva o 

postopkih risanja 

proporcev, risanju 

posameznih delov 

(nos, oči, usta …) 
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Učenci lahko nanašajo barve 

ploskovito ali pa z 

mešanjem.  

 

Skupaj z učenci oblikujemo 

kriterije, ki jih zapišemo na 

tablo. 

 

Pomagam učencem pri 

pripravi prostora za delo, 

materiala, pripomočkov … 

 

 

Učencem individualno 

pomagam in svetujem.  

 

 

 

 

Učenci predlagajo 

kriterije. 

 

 

Učenci si pripravijo 

delovni prostor, 

pripravijo potreben 

material. 

 

Učenci se likovno 

izražajo. 

 

 

 

 

razlaga, pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualna oblika 

dela 

ZAKLJUČNI DEL 

Za vrednotenje si vzamemo 

vsaj 15 minut pred koncem 

pouka. Pred tem pospravimo 

učilnico. Ponovimo kriterije. 

Vsak učenec se individualno 

oceni s pomočjo ocenjevalne 

lestvice. Naredimo zaključno 

razstavo in skupaj ocenimo. 

Učenci samostojno 

ovrednotijo svoje 

delo, ga predstavijo 

pred razredom. 

razlaga, pogovor Ocenjevalna lestvica 

 

KRITERIJI: 

 

K1: Pravilna uporaba proporcev obraza pri risanju portreta. 

K2: Portret je ustrezno umeščen v prostor in zajema večji del risalne površine. 

K3: Pravilna uporaba toplih in hladnih barv. 

K4: Samostojno delo. 

K5: Motiv je izviren, domiseln, razgiban. 

K6: Spretno in natančno nanašanje barv na podlago. 

K7: Pravilna priprava prostora za delo. 

K8: Likovni pripomočki in materiali so ustrezno očiščeni in pospravljeni.  

K9: Doslednost in vztrajnost. 

 

OCENJEVALNA LESTVICA 

 

KOLORISTIČNO SLIKANJE 

   
Likovna naloga: 

Razumem pojem koloristično slikanje.    

Naštejem tople in hladne barve.    

Pravilno sem uporabil tople in hladne barve na likovnem izdelku.    

Motiv:    

Znam pravilno narisati obraz s pomočjo proporcev.    

Portret je ustrezno umeščen v prostor in zajema večji del risalne 

površine. 

   

Likovni motiv je domiseln, izviren, razgiban.    

Likovna tehnika:    

Pravilno si pripravim prostor za delo.    

Spretno in natančno nanašam barve na podlago.    
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Pri delu sem bil samostojen (risanje proporcev, mešanje barv).    

Po opravljenem delu ustrezno poskrbim za likovne pripomočke 

in materiale. 

   

Sodelovanje/odzivnost:    

Pri delu sem bil vztrajen in dosleden.    

Sprejemal sem učiteljeve spodbude.     

 

 

UČNA PRIPRAVA – MALA GRAFIKA, EX LIBRIS 

AVTOR: Damjana Urbar 

PREDMET: Likovna umetnost 

RAZRED: 9. razred 

ŠTEVILO UR: 4 šolske ure 

OBLIKOVALNO PODROČJE: grafika 

LIKOVNA NALOGA: exlibris, mala grafika 

LIKOVNA TEHNIKA: linorez 

LIKOVNI MOTIV: motiv po domišljiji 

MATERIAL, ORODJA, PRIPOMOČKI: linolej, nožki za linolej, papir, svinčnik, papir za tiskanje, 

barva za tiskanje, valjčki 

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: PowerPoint predstavitev, primeri likovnih del, primeri umetniških del, 

revije, časopis, primeri tiskarskih plošč  

OBLIKA DELA: frontalna, skupinska, individualna  

METODA DELA: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s slikovnim gradivom 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: zgodovina 

 

UČNI CILJI: Učenci: 

- spoznajo likovna dela domačih in tujih umetnikov, 

- obnovijo in utrdijo znanje o umetniški in industrijski grafiki, 

- obnovijo in utrdijo znanje o grafičnih tehnikah (visoki tisk, globoki tisk, ploski tisk …), 

- spoznajo in razumejo pojem mala grafika, exlibris. 

- obvladajo tehniko in postopek od priprave osnutka, matrice, tiskanja s tiskarsko prešo do 

avtoriziranja. 

- izdelajo malo grafiko v tehniki linoreza. 

- si ob izvajanju tehnike razvijajo motorične spretnosti.  

- si ob oblikovanju male grafike razvijajo estetski čut, izvirne ideje in domišljijo. 

- se navajajo na samostojno delo s tiskarsko prešo. 

- se navajajo na objektivno vrednotenje lastnih likovnih del. 

VIRI IN LITERATURA: 

- Butina, M. idr. (2011). Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem 

programu umetniška gimnazija – likovna smer. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T., Frelih, Č. in Muhovič, J. (2004). Likovno izražanje 9, Učbenik za 9. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

- Berce-Golob, H. (1993). Likovna vzgoja, Načini dela pri likovni vzgoji, Priročnik za učitelje na 

predmetni stopnji osnovne šole. Ljubljana, DZS. 

- Tacol, T. (2003). Likovno izražanje: didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v 

devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Izbrana poglavja iz likovne  

   Didaktike. Ljubljana: Debora.  

 

*MOREBITNE PRILAGODITVE ZA UČENCA Z DISPRAKSIJO: 
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- Večja matrica. 

- Uporaba nožkov z debelejšim ročajem in širšimi nastavki. 

- Fotokopirano slikovno gradivo, postopki.  

- Pomoč sošolcev pri odtiskovanju matrice. 

- Več časa za dokončanje izdelka. 

- Uporaba ocenjevalne lestvice. 

 

POTEK UČNE URE 

UČITELJ UČENEC METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNA 

GRADIVA 

UVODNI DEL 

Učence povabim, da se 

razdelijo v skupine. 

Vsaki skupini razdelim 

eno industrijsko 

grafiko (revije, 

časopisi, rokovniki 

itd.), eno umetniško 

grafiko (primeri 

grafičnih del) ter 

matrice različnih 

grafičnih tehnik. 

 

Učencem rečem, da 

naj si dobro pogledajo 

stvari in dela, ki sem 

jim razdelila ter se 

pogovorijo med seboj, 

primerjajo dela … 

Učenci se razdelijo po 

skupinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se pogovarjajo, 

analizirajo dela, iščejo 

skupne lastnosti in 

razlike med njimi. 

skupinska oblika dela  

 

razlaga, pogovor, delo 

z didaktičnim 

gradivom 

Časopis, revije, 

reklame, knjige, 

primeri likovnih del iz 

grafike, matrice 

OSREDNJI DEL 

Učence vprašam, kaj 

je skupno vsem 

izdelkom. 

 

 

Vprašam, katere so 

značilnosti umetniške 

grafike in industrijske 

grafike.  

Industrijska grafika: 

visoka naklada, avtor 

naredi samo osnutek 

oziroma risbo, ostalo 

stroji, grafika po 

navadi ni signirana, 

nima vrednosti, 

dobimo jo po pošti, 

nima estetske 

vrednosti 

Umetniška grafika: 

majhno število 

odtisov, avtor sodeluje 

v celotnem procesu, 

Učenci ugotovijo, da 

so vsa dela grafike, le 

da so ene industrijske, 

druge pa umetniške. 

 

Učenci sodelujejo v 

pogovoru in obnovijo 

znanje o lastnostih 

umetniške in 

industrijske grafike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika 

 

pogovor, razlaga, 

prikazovanje 

 

pogovor, razlaga, 

prikazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis, revije, knjige, 

reklame, primeri 

likovnih del iz grafike, 

matrice 
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ima vrednost 

(zbirateljsko), ima 

estetsko vrednost  

Ponovimo kako delo 

signiramo. 

 

Obnovimo znanje o 

grafičnih tehnikah in 

primerjamo visoki in 

globoki tisk. 

Vsako skupino posebej 

vprašam, katero 

grafično tehniko je 

avtor uporabil pri 

delih, ki so jih dobili. 

 

VISOKI TISK: najbolj 

poznana tehnika 

linoreza: poimenovana 

po materialu matrice, 

linolej. Za visoki tisk 

je značilno, da se 

obarvajo in odtisnejo 

višji deli, ki jih ne 

izrezujemo. Poznamo 

tudi druge tehnike, 

šablonski tisk, tisk s 

pečatniki, lesorez … 

GLOBOKI TISK: Za 

globoki tisk je 

značilno, da barvo 

vtremo v poglobljene 

dele, površino pa 

obrišemo. Odtisnemo 

na vlažen list. 

Tehnike: suha igla, 

bakrorez, kolagrafija 

… 

Na kratko ponovimo 

še slepi tisk, ploski 

tisk, sitotisk. 

 

Napoved likovne 

naloge: 

Učencem napovemo, 

da bomo delali ex 

libris oziroma malo 

grafiko. Besedo ex 

libris napišem na tablo 

in vprašam učence, kaj 

mislijo, da ta beseda 

pomeni. Povem, da je 

beseda latinskega 

izvora. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo v 

pogovoru, ugotavljajo 

grafične tehnike in 

obnovijo znanje o njih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se seznanijo z 

likovno nalogo in 

spoznajo pojem ex 

libris ter ugibajo 

pomen besede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor, razlaga, 

prikazovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor, razlaga, 

prikazovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeri grafičnih 

tehnik, grafik, matric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporaba table, napis 

ex libris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Skupaj ugotovimo, da 

beseda pomeni iz 

(moje) knjige. 

Pokažem nekaj 

primerov male grafike. 

Učencem razložim, da 

ex libris spada pod 

malo grafiko, saj je 

velika le 10 x 10 cm. 

Narejena je iz različnih 

tehnik. Rečemo ji tudi 

vlepnica, saj so malo 

grafiko zalepili na 

notranjo stran knjižnih 

platnic (povežemo z 

imenom, iz moje 

knjige). Mala grafika 

pove tudi nekaj o 

lastniku knjige. Na 

njej so navadno motivi 

iz njegovega življenja, 

kraj, poklic, konjiček 

itd. Na njih je tudi 

vedno napisan napis ex 

libris in lastnikovo 

ime. 

Na predstavljenih 

grafikah naj učenci 

poskusijo ugotoviti 

motive in značilnosti 

lastnika, kakšno 

tehniko so uporabili, 

na kakšen način so 

zapisali ex libris in 

svoje ime. 

 

Navodila za 

delo/kriteriji: 

Učencem povemo, da 

bodo izdelali malo 

grafiko v tehniki 

visokega tiska, 

linoreza. Najprej bodo 

naredili osnutek risbe 

na list in ga nato s 

pomočjo indigo 

papirja preslikali na 

matrico. Motiv naj bo 

zanimiv in izviren, 

predstavlja naj njihove 

značilnosti, hobije. 

Pozorni naj bodo na 

razporeditev belih in 

črnih ploskev in črt. 

Grafika naj bo 

Učenci spoznajo 

pojem mala grafika in 

njene značilnosti. 

Sodelujejo pri 

pogovoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci ugotavljajo 

motive, primerjajo 

tehniko, uporabo belih 

in črnih ploskev, zapis. 

 

 

 

 

 

 

Učenci pozorno 

spremljajo navodila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor, razlaga, 

prikazovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor, razlaga, 

prikazovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint 

predstavitev: primeri 

različnih likovnih del, 

malih grafik. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



73 
 

razgibana. V 

kompozicijo vključijo 

tudi svoje ime in napis 

ex libris.  

Kriterije zapišemo na 

tablo. 

 

Z učenci ponovimo, 

kako pravilno 

uporabljati nožke za 

linorez (držimo pod 

kotom 45 stopinj, 

režemo stran od sebe 

in prstov, režejo naj ob 

liniji, z nožki ne 

mahamo naokoli). 

 

Praktično delo: 
Učencem individualno 

svetujem in pomagam 

pri izdelavi osnutka in 

matrice. 

 

Odtiskovanje matrice: 

Učencem 

demonstriram, kako 

pripraviti barvo za 

tiskanje, rokovanje z 

valjčkom ter tiskarsko 

prešo. Pri tem sem ves 

čas pozorna na delo 

učencev in jim 

individualno 

pomagam. Učenci si 

med seboj pomagajo. 

 

Z učenci ponovimo, 

kako signiramo 

avtorsko delo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci si pripravijo 

delovno mizo in 

začnejo s praktičnim 

delom. 

 

 

Učenci odtisnejo 

matrico in podpišejo 

grafični list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, demonstracija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualno delo 

 

 

 

 

 

individualno delo, delo 

v skupini 

 

razlaga, pogovor, 

demonstracija, 

individualno delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Učenci razstavijo 

svoja dela. 

Individualno se 

ocenijo s pomočjo 

ocenjevalne lestvice in 

kriterijev. 

 

Pospravimo učilnico in 

se poslovimo. 

Učenci ovrednotijo 

svoja likovna dela. 

pogovor Ocenjevalna lestvica, 

kriteriji 
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KRITERIJI: 

K1: Pravilno izvajanje tehnike linoreza. 

K2: Poznavanje postopka odtiskovanja grafike. 

K3: Razgibana razporeditev belih in črnih ploskev ter črt. 

K4: Izviren in zanimiv motiv (predstavlja značilnosti, interese umetnika). 

K5: V kompozicijo je vključeno ime in napis ex libris. 

K6: Natančnost pri izrezovanju linij in ploskev. 

K7: Samostojno delo. 

K8: Vztrajnost in doslednost. 

K9: Pravilna priprava prostora za delo. 

K10: Likovni pripomočki in materiali so ustrezno očiščeni in pospravljeni.  

 

 

OCENJEVALNA LESTVICA 

 

MALA GRAFIKA – EX LIBRIS 

   
Likovna naloga: 

Razumem pojem mala grafika, ex libris.    
Poznam značilnosti visokega tiska in tehnike linoreza.    
Poznam postopek priprave matrice.    
Poznam postopek odtiskovanja matrice.    

Motiv:    
Likovni motiv je domiseln, izviren (predstavlja moje značilnosti, 

interese, hobije). 
   

Grafika je razgibana (uporaba belih in črnih ploskev ter črt).    

Likovna tehnika:    
Pravilno si pripravim prostor za delo.    
Pri pripravi matrice in odtiskovanju sem bil spreten in natančen.    
Pri pripravi matrice in odtiskovanju sem bil samostojen.    
Po opravljenem delu ustrezno poskrbim za likovne pripomočke 

in materiale. 
   

Sodelovanje/odzivnost:    
Pri delu sem bil vztrajen in dosleden.    
Sprejemal sem učiteljeve spodbude.     

 

 

UČNA PRIPRAVA – URBANISTIČNI PROSTOR 

AVTOR: Damjana Urbar 

PREDMET: Likovna umetnost 

RAZRED: 9. razred 

ŠTEVILO UR: 6 šolskih ur 

OBLIKOVALNO PODROČJE: arhitektura 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje makete in urbanističnega načrta  

LIKOVNA TEHNIKA: mešane tehnike (zgibanje, rezanje, lepljenje …) 

LIKOVNI MOTIV: ureditev urbanističnega prostora, turističnega območja (Kočevsko jezero) 

MATERIAL, ORODJA, PRIPOMOČKI: papir, svinčnik, barvice, čopiči, barve, škarje, olfa nož, 

ravnilo, trši papir, kartoni, stiropor, lesene palčke, tulci … 

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: PowerPoint predstavitev, fotografije, primer makete, fotografija jezera 

in njegove okolice, obris jezera 

OBLIKA DELA: frontalna, individualna  
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METODA DELA: pogovor, razlaga, demonstracija, prikazovanje, delo s slikovnim gradivom 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: zgodovina 

 

UČNI CILJI:  

Učenci: 

- se seznanijo s pojmom urbanistični prostor, 

- pojasnijo glavne naloge in cilje urbanističnega načrtovanja, 

- naštejejo primere oblik urbanističnega prostora, 

- primerjajo urbanistična načrtovanja različnih naselij/mest (bogata, revna, starodavna, vasi ...), 

- razlikujejo poklice arhitekt, urbanist, krajinski arhitekt, 

- pojasnijo značilnosti urbanističnega načrta, 

- načrtujejo urbanistične spremembe v domačem kraju (Kočevsko jezero), 

- izdelajo urbanistični načrt, 

- izdelajo maketo s poljubnimi materiali, 

- si ob različnih primerih urbanističnih prostorov razvijajo estetski čut, 

- si ob oblikovanju makete razvijajo zmožnost oblikovanja izvirnih, lastnih idej, 

- se navajajo na skupinsko delo, 

- si s pomočjo fotografij mest in drugih urbanističnih prostorov razvijajo prostorsko 

predstavljivost, 

- ob izdelavi maket z različnimi materiali razvijajo motorične spretnosti, 

- razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru, 

- se navajajo na objektivno vrednotenje lastnih likovnih del. 

 

VIRI IN LITERATURA: 

- Butina, M. idr. (2011). Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem 

programu umetniška gimnazija – likovna smer. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T., Frelih, Č. in Muhovič, J. (2004). Likovno izražanje 9, Učbenik za 9. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

- Berce-Golob, H. (1993). Likovna vzgoja, Načini dela pri likovni vzgoji, Priročnik za učitelje na 

predmetni stopnji osnovne šole. Ljubljana, DZS. 

- Tacol, T. (2003). Likovno izražanje: didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v 

devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Izbrana poglavja iz likovne  

   Didaktike. Ljubljana: Debora.  

 

*MOREBITNE PRILAGODITVE ZA UČENCA Z DISPRAKSIJO 

- Fotokopirano slikovno gradivo, večji delovni list. 

- Če učenec želi, lahko dela sam.  

- Pomoč sošolcev. 

- Uporaba tehničnih pripomočkov (ravnilo, šestilo). 

- Prilagojena pisala, risala (tehnični svinčnik, debelejše barvice, debelejši čopič). 

- Prilagojena delovna površina. 

- Individualna demonstracija. 

- Zaščitne rokavice, obleke. 

- Dodaten čas za dokončanje izdelka. 

- Uporaba različnih materialov in tehnik. 

- Uporaba že oblikovanih materialov (ostanki lesa, plastike, odpadna embalaža). 
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POTEK UČNE URE 

UČITELJ UČENEC METODE 

IN OBLIKE 

DELA 

DIDAKTIČNA GRADIVA 

UVODNI DEL 

Učencem napovem likovno 

področje, s katerim se 

bomo v naslednjih tednih 

ukvarjali. Naša osrednja 

tema bo urbanistični 

prostor. Pogledamo si nekaj 

mest in naselij po svetu, ki 

imajo različne prostorske 

ureditve – New York, 

Pariz, Firence, Dubaj, 

Maroko, Rio de Jenero, 

Slovenija, Ljubljana (ob 

vsaki fotografiji mest, se na 

kratko pogovorimo). 

 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo 

v pogovoru, 

spoznavajo mesta 

in njihovo 

prostorsko 

razporeditev, 

prepoznajo mesto, 

kjer so že bili, 

primerjajo mesta 

z različnih celin, 

krajev. 

frontalna 

oblika 

pogovor 

PowerPoint predstavitev: 

Pariz, 

Francija 

  

 

New York, 

ZDA 

Firence, Italija 

Fez, Maroko 

Dubaj, UAE 

 

 

 

Rio de Jenero, 

Brazilija 

 

Ljubljana, 

Slovenija      Naselje  

OSREDNJI DEL 

Uvodni del povežem z 

novo vsebino, urbanistični 

prostor. Kot smo ugotovili, 

ljudje živijo v različnih 

okoljih, naseljih, mestih, ki 

so različno urejena. 

Vprašam jih: Kaj mislite, 

kateri so dejavniki, ki 

vplivajo na različne 

prostorske ureditve, 

načrtovanje oziroma zakaj 

so kraji urejeni na različne 

načine? 

 

Učencem predstavimo 

pojem urbanizem: 

dejavnost, ki se ukvarja z 

Učenci 

ugotavljajo 

dejavnike, ki 

vplivajo na 

različno urejene 

kraje, mesta. 

Naštejejo nekaj 

primerov: 

različno podnebje, 

pobočje, 

ekonomski status, 

kultura, religije 

… 

 

Učenci spoznajo 

pojem urbanizem. 

 

frontalna 

oblika 

pogovor, 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 

 

 

PowerPoint predstavitev: iste 

fotografije kot v uvodnem delu 
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načrtovanjem in urejanjem 

naselij. To načrtujejo 

urbanisti. Ime izvira iz 

latinske besede, urb, ki 

pomeni mesto. Pokažemo 

urbanistični načrt 

Barcelone iz leta 1859, ki 

ga je izdelal urbanist in 

arhitekt Cerda. Osnovna 

ureditev ulic je ostala do 

danes. 

 

Urbani prostor je smiselno 

urejen prostor. 

Osredotočimo se na 

njihovo domače mesto. 

Učenci naj naštejejo, katere 

prostorske ureditve 

vključuje, kateri prostori so 

po navadi urejeni skupaj in 

kateri so oddaljeni od 

mestnega središča. 

Možni odgovori: mestno 

središče, mestni trg, 

stanovanjska naselja, javne 

površine, industrija, trgi in 

javne površine, zdravstveni 

domovi in drugi javni 

zavodi, kulturni centri, 

muzeji, parki, drevoredi, 

javni prevoz, urejen promet 

in infrastrukturo. Urb. 

prostori, ki so urejeni 

skupaj (mestni trg, šola, 

javni zavodi, stanovanja), 

prostori, ki so oddaljeni 

(industrija, trgovinski 

centri). 

 

Pokažemo prostorski načrt. 

Učenci morajo ugotoviti, za 

katero mesto gre. Pomagajo 

si z legendo in se 

pogovorimo o njej. 

 

 

 

Na kratko povemo zgodbo 

o rušilnem potresu v 

Ljubljani iz leta 1895. To 

povežemo z urbanizmom 

tako, da urbanizem služi 

preurejanju starih in gradnji 

novih mest. Po navadi se za 

ureditev nekega prostora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

sodelujejo, 

ugotavljajo in 

spoznavajo 

različno urejene 

urbanistične 

prostore v 

njihovem 

domačem kraju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 

ugotavljajo, 

katero mesto je 

prikazano v 

prostorskem 

načrtu. Ugotovijo, 

da gre za 

Ljubljano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor, 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanistični načrt Barcelone 

(1859), Cerda 
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naredi natečaj, na katerega 

se prijavijo različne ideje in 

na koncu se odločijo za 

določeno ureditev prostora. 

Vse to načrtovanje 

urbanističnega prostora 

zahteva veliko časa in 

postopkov. Poleg 

urbanistov pri tem 

sodelujejo tudi arhitekti, ki 

načrtujejo zgradbe, 

krajinski arhitekti, ki 

urejajo okolico stavb 

(parke, nasade, drevorede,), 

ter drugi strokovnjaki 

(sociologi, psihologi, 

ekonomisti …). Pri urejanju 

prostorov morajo 

upoštevati naravno in 

kulturno dediščino samega 

kraja oziroma naselja.  

 

Napoved likovne naloge: 

Likovna naloga pri 

arhitekturi bo ureditev in 

načrtovanje urbanističnega 

prostora v domačem kraju, 

torej v Kočevju. Kočevje se 

je začelo vedno bolj 

razvijati in prenavljati v 

urbanem prostoru. Kako vi 

to opazite? 

 

Vizija domačega mesta je 

izboljšati infrastrukturo, 

gospodarstvo ter razširiti 

turistični potencial. 

Kočevje je znano po bogati 

zgodovini, neokrnjeni 

naravi, gozdovih, medvedih 

ter ima en zelo velik 

naravni biser, ki ga želijo 

obnoviti, da bo privlačen za 

domačine kot tudi turiste. 

In to je Kočevsko jezero. 

Učence vprašam, kaj vedo 

o Kočevskem jezeru, kaj 

lahko tam počnejo turisti in 

domačini itd. 

 

Občina Kočevje želi 

izkoristiti jezero, tako da bo 

bolj privlačno za turiste ter 

domačine, zato je potrebno 

narediti nov urbanistični 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci povedo, 

da se v domačem 

kraju veliko 

prenavlja, gradi se 

nova železnica, 

stanovanjska 

naselja … 

 

 

 

 

Učenci spoznajo 

motiv, opišejo 

Kočevsko jezero, 

kakšnega 

nastanka je, 

dejavnosti, ki se 

tam izvajajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci sledijo 

razlagi in 

navodilom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, 

pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovitev Ljubljane po potresu 

iz leta 1895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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načrt. To bo tudi njihova 

naloga. Naredili bodo 

urbanistični načrt po svojih 

idejah za kočevsko jezero 

in njegovo okolico. Nato pa 

bodo izdelali še maketo. 

 

Pogledamo še nekaj 

primerov ureditvenih shem, 

pri katerih se pogovorimo o 

oblikovanju urb. načrta, 

kakšne oblike naj 

uporabljajo za objekte itd. 

 

Navodila, kriteriji: 
Učenci se bodo po svoji 

izbiri razdelili v manjše 

skupine.  

 

1. Najprej bodo zbirali 

ideje in delali skice (več 

skic in idej, izvirnost).  

2. Nato se lotijo 

urbanističnega načrta, ki 

mora biti pregleden in 

jasen, vsebovati mora 

legendo. Pomagajo si s 

satelitsko fotografijo jezera 

ter črtnim obrisom jezera, 

na katerem narišejo načrt. 

3. Sledi ustvarjanje makete 

po načrtu (uporaba več 

tehnik in materialov, 

natančnost, razgibanost).  

 

Učencem posredujem še 

nekaj smernic: prostorska 

ureditev naj bo namenjena 

domačinom in turistom, 

upoštevajo naj kulturno in 

naravno dediščino, ureditev 

naj bo sodobna, moderna, 

praktična, urejena … 

 

Pokažem primer likovnega 

izdelka, maketo. 

 

Praktično delo: 

Učencem individualno 

svetujem in jim pomagam. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci analizirajo 

prostorske 

ureditve. 

 

 

 

 

Učenci sledijo 

navodilom in 

spoznajo kriterije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktično delo 

učencev 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, 

pogovor, 

prikazovanje 

 

 

 

 

razlaga, 

prikazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skupinska in 

individualna 

oblika dela 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kočevsko jezero 
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KRITERIJI 

K1: Pravilno oblikovan urbanistični načrt z legendo. 

K2: Natančen in urejen urbanistični načrt in maketa. 

K3: Usklajenost urbanističnega načrta in makete. 

 

 

 

 
Primeri urbanističnega načrta: 

 

 

Fotokopirano slikovno gradivo: 

 

 
Satelitska fotografija 

Kočevskega jezera 

 

 
Obris Kočevskega jezera  

ZAKLJUČEK 

Učenci pospravijo likovno 

učilnico, v skupinah s 

pomočjo ocenjevalne 

lestvice ovrednotijo svoja 

dela, nato razstavijo svoja 

dela in jih skupaj ocenimo. 

Učenci analizirajo 

in ovrednotijo 

svoje izdelke. 

pogovor Ocenjevalna lestvica 
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K4: Izvirnost idejnega načrta (sodobnost, unikatnost, domišljija). 

K5: Razgibanost makete (uporaba različnih tehnik in materialov). 

K6: Vztrajnost in doslednost. 

K7: Samostojno delo. 

K8: Pravilna priprava prostora za delo. 

K9: Likovni pripomočki in materiali so ustrezno očiščeni in pospravljeni. 

 

OCENJEVALNA LESTVICA 

1 SPLOH SE NE STRINJAM. 

2 SE NE STRINJAM. 

3 SE DELOMA STRINJAM. 

4 SE STRINJAM. 

5 SE POPOLNOMA STRINJAM. 

 

RAZUMEVANJE SNOVI      

Razumem pojem urbanizem in urbanistični prostor. 1 2 3 4 5 

Vem, kako je oblikovan urbanistični načrt. 1 2 3 4 5 

IDEJA/MOTIV      

Naredil sem več skic in jih upošteval v urbanističnem načrtu. 1 2 3 4 5 

Prostorska ureditev je sodobna/moderna. 1 2 3 4 5 

Idejni načrt se mi zdi izviren. 1 2 3 4 5 

URBANISTIČNI NAČRT      

Urbanistični načrt je natančen, urejen in jasen. 1 2 3 4 5 

Vključil sem pregledno legendo. 1 2 3 4 5 

MAKETA      

Pri izdelovanju makete sem upošteval urbanistični načrt. 1 2 3 4 5 

Maketa je narejena natančno in urejeno. 1 2 3 4 5 

Maketa je razgibana (uporabil sem več likovnih materialov in 

tehnik). 

1 2 3 4 5 

SODELOVANJE/ODZIVNOST      

Pri delu sem bil vztrajen in dosleden. 1 2 3 4 5 

Pri delu sem bil samostojen. 1 2 3 4 5 

Pravilno sem si pripravil prostor za delo. 1 2 3 4 5 

Po opravljenem delu sem ustrezno poskrbel za  

likovne pripomočke in materiale. 

1 2 3 4 5 

Sprejemal sem učiteljeve spodbude. 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s svojim likovnim izdelkom. 1 2 3 4 5 

 

Premisli: 

Kaj mi je šlo pri delu najboljše?__________________________________________________ 

Kaj bi lahko naredil bolje?______________________________________________________ 
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UČNA PRIPRAVA – GIBLJIVI KIPI, MOBILI 

AVTOR: Damjana Urbar 

PREDMET: Likovna umetnost 

RAZRED: 9. razred 

ŠTEVILO UR: 4 šolske ure 

OBLIKOVALNO PODROČJE: kiparstvo 

LIKOVNA NALOGA: mobili, gibljivi kipi 

LIKOVNA TEHNIKA: mešana tehnika 

LIKOVNI MOTIV: motiv po domišljiji 

MATERIAL, ORODJA, PRIPOMOČKI: žica, odpadna embalaža, ostanki lesa, pločevina, papir, 

lepenka, steklo, noži, škarje, klešče, žaga, vrtalni stroj, lepilo … 

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI: PowerPoint predstavitev, primeri likovnih del, primeri umetniških del 

OBLIKA DELA: frontalna, skupinska, individualna  

METODA DELA: pogovor, razlaga, demonstracija, delo s slikovnim gradivom 

VRSTA UČNE URE: kombinirana 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: zgodovina 

 

UČNI CILJI: Učenci: 

- spoznajo likovna dela domačih in tujih umetnikov, 

- spoznajo in razumejo pojem gibljivi kipi, mobili, 

- izdelajo gibljive kipe s poljubnimi materiali in tehnikami, 

- si ob različnih primerih mobilov razvijajo estetski čut, 

- si ob oblikovanju mobila razvijajo zmožnost oblikovanja izvirnih, lastnih idej, 

- se navajajo na skupinsko delo, delo v paru, 

- si s pomočjo primerov likovnih del umetnikov razvijajo prostorsko predstavljivost, 

- ob izdelavi mobila z različnimi materiali in tehnikami razvijajo motorične spretnosti, 

- razvijajo občutek za stabilnost konstrukcije v prostoru, 

- se navajajo na objektivno vrednotenje lastnih likovnih del. 

 

VIRI IN LITERATURA: 

- Kolar Sluga, B. (2003). Slavko Tihec: 1928–1993. Maribor: Umetnostna galerija. 

- Srdič, Z. Kinetična umetnost. Pridobljeno s strani 

http://www.pojmovnik.si/koncept/kineticna_umetnost/ 

- Butina, M. idr. (2011). Likovna teorija: učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem 

programu umetniška gimnazija – likovna smer. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T., Frelih, Č. in Muhovič, J. (2004). Likovno izražanje 9, Učbenik za 9. razred devetletne 

osnovne šole. Ljubljana: Debora. 

- Berce-Golob, H. (1993). Likovna vzgoja, Načini dela pri likovni vzgoji, Priročnik za učitelje na 

predmetni stopnji osnovne šole. Ljubljana, DZS. 

- Tacol, T. (2003). Likovno izražanje: didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v 

devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora. 

- Tacol, T. (1999). Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Izbrana poglavja iz likovne  

   Didaktike. Ljubljana: Debora.  

 

 *MOREBITNE PRILAGODITVE ZA UČENCA Z DISPRAKSIJO 

- Učenec naj si pomaga z različnimi tehničnimi orodji (klešče, žaga …). 

- Oblikovanje z mehkejšimi žicami, vihanje žičnatih konic. 

- Pomoč sošolcev. 

- Pomoč učiteljice za tehniko in tehnologijo. 

- Dodatna uporaba fotokopiranega slikovnega gradiva. 

- Dodaten čas za dokončanje izdelka. 
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POTEK UČNE URE 

UČITELJ UČENEC METODE IN 

OBLIKE DELA 

DIDAKTIČNA 

GRADIVA 

UVODNI DEL 

Učencem pokažem 

posnetek s primeri 

različnih gibljivih 

kipov, mobilov po 

svetu. 

 

Učence vprašam, 

kakšna se jim zdijo ta 

kiparska dela, so jim 

všeč, kako se 

razlikujejo od 

»klasičnih«? 

 

 

Učenci si ogledajo 

posnetek. 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo in 

podajo svoja mnenja 

o gibljivih kipih. 

Učencem se lahko 

kipi zdijo zanimivi, 

ker se premikajo, 

mogoče so jih videli 

prvič. Ugotovijo, da 

dela visijo v zraku, 

se premikajo s 

pomočjo vetra, 

dotikanja itd., 

narejeni so iz 

različnih materialov. 

frontalna oblika 

predstavitev, ogled  

 

 

 

 

pogovor 

PowerPoint predstavitev, 

video posnetek 

 

Posnetek gibljivih kipov 

OSREDNJI DEL 

Učencem predstavim 

nov pojem: gibljivi 

kipi ali mobili. To so 

kipi, ki se gibljejo, se 

stalno premikajo in 

tako ves čas 

spreminjajo svojo 

obliko in prostor. 

Delujejo lahkotno in 

dinamično. Spadajo 

pod kinetično 

umetnost (kinesis-

gibanje), ki označuje 

dela, ki se gibljejo.  

 

Učencem pokažemo 

video posnetke in 

slike različnih 

kiparskih del ter se ob 

njih pogovorimo: iz 

česa so izdelani, kaj 

sproži premikanje 

kipa, kako so 

postavljeni v prostoru. 

 

Začnemo s 

Calderjevim mobili, 

saj je eden najbolj 

znanih svetovnih 

Učenci spoznajo 

pojem gibljivi kipi, 

mobili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo, 

analizirajo in 

primerjajo različna 

kiparska dela, 

materiale, tehnike, 

postavitev, izvor 

premikanja … 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, 

razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPoint predstavitev: 

video posnetki, fotografije 

umetniških del 
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umetnikov, ki je 

ustvaril veliko 

gibljivih kipov in je 

nanje opozoril že leta 

1927. Tako je tudi 

ločil skulpturo od 

podstavka in kipe 

vezal na strop. 

Najbolj znane so 

njegove žičnate 

skulpture, 

konstrukcija je lahka, 

uporablja primarne 

barve ter belo in črno 

(primerjava z 

Mondrianovimi deli). 

Gibajo se s pomočjo 

vetra. Poleg vetra se 

lahko kipi premikajo 

še z vodo, npr. z 

valovi. Torej, dela se 

primikajo s pomočjo 

naravnih pojavov.  

 

Nadaljujemo z deli 

švicarskega umetnika 

Jeana Tinguelyija. 

Gibljive kipe je 

ustvaril z odpadnimi 

materiali (staro 

železo) in iz njih 

ustvaril nove stroje. 

Kipi se premikajo s 

pomočjo motorja 

oziroma elektrike 

(umetni viri). 

 

Pokažemo primer 

kinetične skulpture, ki 

se premika z 

dotikanjem gledalcev. 

Skulptura je narejena 

iz visečih cevi in 

trakov. Obiskovalec 

se lahko sprehodi 

skozi skulpturo ter ob 

tem sproži premikanje 

in obenem tudi zvoke. 

 

Predstavimo tudi 

kinetična dela enega 

izmed najbolj znanih 

slovenskih umetnikov 

Slavka Tihca, 

akvamobili. Njegova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci sodelujejo, 

analizirajo in 

primerjajo različna 

kiparska dela, 

materiale, tehnike, 

postavitev, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci spoznajo 

slovenskega 

umetnika, ki ustvarja 

kinetične objekte, 

akvamobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor 

 

 

 

 

 

Posnetek Calderjevih 

mobilov 

 

 

 

 

 
Fotografija, Calder, Lone 

Yellow, 1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posnetek: Jean Tinguely, 

Fontana, Basel, Švica 

 

 

Jesus Rafel Soto, 

Penetrable, Venezuela 
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dela, akvamobile, 

lahko vidimo v 

Moderni galeriji. 

Umetnik uporablja 

material poliester ter s 

pomočjo električne 

črpalke sproži gibanje 

vode ter objektov na 

njej.  

 

Napoved likovne 

naloge: 

Učenci bodo v parih 

izdelali gibljive kipe, 

mobile. Motiv je 

domišljijski. Kipe 

ustvarjajo z različnimi 

materiali, ki so na 

razpolago, ter 

uporabljajo različne 

tehnike oblikovanja. 

Najprej se razdelijo v 

pare in zbirajo ideje 

ter naredijo skico. 

Nato se lotijo 

ustvarjanja. 

 

Pokažemo primere 

likovnih del učencev 

iz prejšnjih let. 

 

Navodila/kriteriji: 

Učenci izdelajo 

gibljive kipe z 

uporabo mešane 

tehnike. Pri tem naj 

bodo izvirni, 

domiselni ter 

natančni. Učenci 

določijo, ali bo kip 

visel s stropa, bo na 

podstavku, na tleh itd. 

Določijo tudi izvor 

gibanja (veter, dotik 

…).  

 

Med praktičnim 

delom individualno 

pomagam učencem in 

jim svetujem, skupaj 

iščemo ideje za 

rešitev likovnega 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se seznanijo 

z likovno nalogo. 

Sledijo navodilom in 

kriterijem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci se razdelijo v 

pare in delajo skice, 

zbirajo ideje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktično delo 

učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razlaga, pogovor, 

prikazovanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delo v paru, 

individualna oblika 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posnetek: Slavko Tihec, 

Vertikale, 1969 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 
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KRITERIJI 

 

K1: Iz likovnega izdelka se razume vir gibanja (giblji kip se giblje zaradi vetra/dotika/motorja). 

K2: Gibljivi kip je zanimiv, domiseln. 

K3: Uporaba različnih materialov in tehnik. 

K4: Natančnost pri tehnikah oblikovanja. 

K5: Gibljivi kip je stabilen. 

K6: Samostojno delo. 

K7: Vztrajnost in doslednost. 

K8: Pravilna priprava prostora za delo. 

K9: Likovni pripomočki in materiali so ustrezno pospravljeni. 

 

OCENJEVALNA LESTVICA 

 

MALA GRAFIKA-EX LIBRIS 

   
Likovna naloga: 

Razumem pojem gibljivi kipi, mobili.    
Poznam in naštejem vire gibanja kipov.    

Motiv:    
Gibljivi kip je domiseln, izviren.    

Likovna tehnika:    
Uporabil sem različne materiale in tehnike oblikovanja.    
Pri oblikovanju kipa sem bil natančen.    
Gibljivi kip je stabilen.    
Pri oblikovanju kipa sem bil samostojen.    

Sodelovanje/odzivnost:    
Pravilno si pripravim prostor za delo.    
Po opravljenem delu ustrezno poskrbim za likovne pripomočke 

in materiale. 
   

Pri delu sem bil vztrajen in dosleden.    
Sprejemal sem učiteljeve spodbude.     

 

 

 

 

 

 

 

Učenci pospravijo 

likovno učilnico. V 

skupinah s pomočjo 

ocenjevalne lestvice 

ovrednotijo svoja dela 

ter nato razstavijo 

svoja dela in skupaj 

jih ocenimo. 

Učenci analizirajo in 

ovrednotijo svoje 

izdelke. 

pogovor Ocenjevalna lestvica 
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6.2. Priloga 2 – Pisni zapiski iz posameznih učnih ur 

 

Likovna naloga: KOLORISTIČNO SLIKANJE 

 

1. učna ura  

Učenec sedi v sprednji klopi. Učenec in sošolec sta prvo šolsko uro, ko smo jemali snov za 

koloristično slikanje, manjkala. Zato sem jima snov individualno predstavila. Vzela sem nekaj 

fotokopiranih primerov umetniških del, na katerih so bili portreti, naslikani v stilu 

kolorističnega slikanja/perspektive. Rekla sem, naj si primere temeljito pogledata in poskusita 

ugotoviti njihove skupne značilnosti. Oba sta odgovorila, da so na slikah portreti. Vprašala sem 

ju: »Kaj bi še lahko bilo skupnega tem slikam?« Odgovorila sta, da so podobno naslikani. 

Vprašala sem: »Ali so slike realistično naslikane?« Odgovorila sta, da ne. Vprašala sem: »Zakaj 

pa niso realistične?« Odgovorila sta: »Zato, ker so naslikane s pisanimi barvami, takšnimi 

barvami, ki niso realne na človeku.« Odgovorila sem: »Tako je, naši portreti so naslikani v 

toplih in hladnih barvah. Katere so na teh slikah tople in katere hladne barve?« Prišli smo do 

ugotovitve, da so tople barve rumena, oranžna, roza, rdeča in hladne modra, zelena in vijolična. 

Skupaj smo ugotovili tudi, da na slikah ni veliko bele in črne barve. Oba sta v pogovoru 

enakovredno sodelovala. Razložila sem jima, da bomo imeli za likovno nalogo koloristično 

slikanje z motivom portreta. Razložila sem: »Kot sta že prej opazila, so na njih uporabljene 

tople in hladne barve. Tople barve se uporabljajo za predmete, ki so nam blizu oziroma tam 

kjer pada svetloba, hladne pa za predmete, ki so nam daleč oziroma tam, kjer pada senca. Če 

pogledata te slike, lahko vidita, da so tople barve na obrazih uporabljene tam, kjer so obrazni 

deli bolj izpostavljeni oziroma blizu (nos, čelo, lica), tam, kjer pada senca, pa uporabimo hladne 

barve. Poleg tega pa se bomo pri tej likovni nalogi tudi naučili narisati portret, kjer bomo 

upoštevali pravilne proporce.« Na mizo sem jima dala primer portreta, na katerem so bili zraven 

narisani tudi proporci. Povedala sem jima, da je obraz razdeljen na več delov, kar jima bo tudi 

pomagalo pri likovni nalogi. Skupaj smo ugotovili, da so oči na sredini glave in nos na spodnji 

četrtini glave. Povedala sem jima, da si lahko velikokrat pomagamo tudi tako, da opazujemo 

svojega soseda. Na mizi sem jima pustila proporce glave, zraven pa tudi nekaj primerov, kako 

narisati oči, nos in usta. Za portret so si lahko izbrali katerokoli osebo, lahko so si pomagali 

tudi s sliko na mobitelu, pri kateri je bilo pomembno, da je bila glava frontalno obrnjena. 

Učenec je veliko časa iskal ideje na telefonu ter si izbral košarkarja črne polti. Ni vedel, kako 

naj začne risati proporce. Predlagala sem mu, da naj najprej za lažjo orientacijo nariše s 

pomočjo ravnila vodoravno in navpično sredinsko črto papirja, nato pa naj na črtah določi 

oziroma označi, kje se bo začela glava (vrh glave in brada). Ko sta to naredila, sem rekla, naj 

naredita glavo v obliki jajca. Najprej je učenec poskušal z eno črto oziroma z eno potezo narediti 

jajčasto obliko in ugotovil, da tako ne bo šlo, saj mu ni uspelo narediti simetrične oblike 

glave. Poleg tega je želel narediti bolj široko glavo, ker imajo črnci širšo (kot je videl na sliki). 

Prosil me je za pomoč in rekel, da ne zna narediti lepe oblike glave. Predlagala sem mu, naj 

poskusi obliko narediti tako, da z manjšimi črtami počasi riše obliko in ne z eno črto, tako kot 

je narisal prej. Ker je risal s tehničnim svinčnikom, sem ga vpraša, če bi mu bilo lažje risati z 

navadnim mehkim svinčnikom, a je odgovoril, da najlažje riše s tehničnim svinčnikom. 

Linijo glave je narisal s pomočjo več krajših črt in jih na koncu združil v eno. Z nekaj 

poskusi mu je uspelo dokončati obliko glave. Vmes me je večkrat prosil za mnenje, kje 

mora še popraviti. Nato se je lotil risati oči. Vprašal me je, koliko morajo biti narazen. Rekla 

sem mu, naj pusti toliko prostora, da bo prostor še za nos, in naj poskusi najprej začrtati oz. 
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določiti, koliko bodo oči narazen od sredinske črte in koliko bodo široke. Učenec si je pomagal 

z ravnilom in začel meriti črte. Ko sem videla, da je računal do milimetra natančno, sem 

spoznala, da želi biti natančen pri risanju in merjenju proporcev. Vzel si je veliko časa, da 

je vse zračunal in označil oči. Oči je večkrat popravil in radiral, saj se je velikokrat zgodilo, 

da je bilo eno oko širše kot drugo, kar lahko vidimo tudi na sliki. Nato si je zmeril še nos in 

določil konico nosu. Ker je na primerih, ki jih je imel na mizi, videl, da je potrebno narisati za 

konico nosu krog, je poskušal to tudi narisati. Ker mu ni uspelo narisati nosu s pomočjo kroga, 

me je poklical in vprašal, kako naj nariše lep krog. Rekla sem mu, da naj pri sebi ali kje okoli 

najde kakšen tak predmet, ki ima krog, in ga naj obriše. Našel je ozko okroglo lepilo in ga 

obrisal. Videti je bil zadovoljen. Na koncu je označil še ustnice. Ker se je ura bližala h koncu, 

smo zadnjih pet minut pospravili risbe in učilnico. 

2.  učna ura 

Ob začetku pouka smo na kratko ponovili, kaj je naša likovna naloga. Učenec se je najprej lotil 

dokončati nos. Ker ni vedel, kako bi ga dokončal, sem mu rekla, naj si vzame tiste liste, na 

katerih so primeri, in si z njimi pomaga. Tudi za ustnice me je prosil za pomoč. Ogledala sva 

si primer na listu. Rekla sem mu, naj najprej nariše črto med obema ustnicama, nato pa naj 

zgornjo in spodnjo poveže, da se skupaj v kotičkih stikata. Samostojno je narisal obrvi. Ker je 

bil črnec na fotografiji brez las, me je vprašal, kako naj naredi plešo. Skupaj sva pogledala 

fotografijo in ugotovila, da se mu, kljub temu, da ima plešo, vidijo pikice ozirom obris, kjer naj 

bi bili lasje. To je tudi narisal. Malo več težav je imel pri risanju ušes in vratu. Najprej je 

narisal prevelika ušesa in preozek vrat glede na velikost glave. Predlagala sem mu, naj 

pogleda sošolca nasproti in ga vprašala, kje se ušesa začnejo in kje končajo. Odgovoril mi je, 

da se začnejo v višini oči in do nosa, ustnic. Vprašal me je, koliko velika ušesa mora narediti, 

in rekel, da ne ve, kakšne oblike naj naredi. Rekla sem mu, da se ušesa navadno ne vidijo toliko, 

če oseba stoji frontalno pred teboj, zato naj bodo ozka in v obliki črke c. Po več poskusih mu 

je uspelo. Predlagala sem mu, naj pri sebi potipa, kje se začne vrat. Ugotovil je, da se začne 

blizu ušes, kar je nato tudi tako narisal. Nato sem mu rekla še, naj nariše še ramena, saj riše 

doprsni portret. Do konca pouka je ostalo še 15 minut, zato sem vztrajala, da naj danes vseeno 

začne že slikati s toplimi barvami. Na mizo sem mu prinesla primere, ki smo si jih pogledali na 

prvem srečanju. Še enkrat sva se pogovorila, katere so tople in katere hladne barve. Učenec je 

znal našteti tople in hladne barve. Rekla sem mu, naj si zbere, s katere strani bo padala svetloba 

na njegovi sliki. Rekel je, da bo padala od spredaj. Vprašala sem ga, kam bo naslikal rumeno 

barvo, ki je najbolj topla. Pokazal mi je na nos in pa čelo, ker se tam najbolj sveti. Nato sva 

ugotovila, da bi lahko svetloba osvetlila tudi lica in brado. Rekla sem mu, naj si pripravi mizo 

za slikanje in da naj obleče haljo. Rekel je, da je ne rabi in halje ni želel obleči. Mizo je zaščitil 

s časopisom in si pripravil paleto in barvo. Vzel je debelejši čopič. Barve je iztisnil več, kot 

jo je potem uporabil. Najprej je določil, kje bo rumena barva, ter nato slikal. Vmes si je 

večkrat pogledal primere likovnih del. Med pospravljanjem si je z barvo umazal pulover. 

Na splošno je bilo drugo srečanje manj produktivno, kot sem pričakovala. Celoten razred je bil 

nekoliko vznemirjen in so vsi naredili manj kot po navadi. V pogovorih med poukom sem 

izvedela, da so bili učenci vznemirjeni, ker so v naslednji uri pričakovali rezultate testov 

iz fizike. Tudi učenec je bil vznemirjen, kar se mu je videlo med likovnim izražanjem. Vmes 

so veliko klepetali. Med pogovorom z učencem sem izvedela, da ima pri fiziki in kemiji 

dobre ocene.  
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3.  učna ura 

Učenci nadaljujejo svoja dela. Na mize razdelim primere umetniških del, s katerimi si lahko 

pomagajo. Učenec si pripravi mizo. Halje ni želel obleči, kljub temu da sem mu rekla, da 

akrilne barve ne gredo z oblek. Pripravil si je paleto in velik čopič. Ker je nazadnje iztisnil 

veliko barve, sem predlagala, da si s sošolcem delita paleti in barve, in sta se strinjala. Vprašal 

me je, s katero barvo naj nadaljuje, in sem mu predlagala, da naj rumeno še malo popravi, da 

bo malo bolj simetrično, nato pa naj nadaljuje s toplimi barvami. Ponovili smo tople in hladne 

barve. Vprašal me je, kje imamo oranžno barvo, in sem rekla, da si jo morajo namešati. Skupaj 

s sošolcem sta ugotovila, da morata zmešati rdečo in rumeno barvo. Iztisnila sta veliko barve. 

Učenec me je vprašal, do kje naj slika z oranžno barvo. Skupaj sva pogledala primere 

umetniških del. Barval je večinoma z oranžnimi odtenki. Veliko časa je porabil za mešanje 

barv. Najprej je slikal s čopičem tako, da je potegnil črte, nato je pa je tehniko spremenil in 

slikal s tapkajočimi gibi. Izkazalo se je, da tako lažje slika. Vprašal me je, kje naj naslika 

hladne odtenke. Z likovnimi primeri in z realistično predstavo je prišel do ugotovitve, da 

se sence delajo ob obrazu in pod vratom. Za hladne barve je uporabil temnejšo zeleno in modro 

ter jih naslikal ob robu obraza in okoli ust. Učencu se je to dobro zdelo, ker je na ta način 

izgledalo, kot da ima oseba brado. Ker mu je bil odtenek zelene všeč, se je odločil, da bo oseba 

na sliki imela lase prav tako v teh barvah. Ker je najprej barval skoraj vse z zeleno, sem mu 

predlagala, naj s kakšnimi drugimi toplejšimi ali hladnejšimi barvami naredi svetle in temne 

pramene in bo tako prikazal odseve. Ostalo je še 15 minut za dokončanje, vendar se je učenec 

odločil, da bo za danes predčasno končal in je nesel sušit sliko. Ustrezno je pospravil mizo 

ter počistil čopiče in paleto. Ker je ostalo še nekaj časa za pogovor, sem izvedela, da se bo 

vpisal na strojno srednjo šolo, saj ga to zelo zanima. Doma v prostem času rad riše v 

računalniškem programu AutoCad. Predlagala sem, da skice prinese pokazat na USB 

ključku. Predloga je bil zelo vesel ter je rekel, da bo skice naslednjič prinesel. 

4.  učna ura  

Učenec je manjkal eno šolsko uro. V zadnji, šesti šolski uri, naj bi učenci končali svoja dela. 

Ker je učenec eno šolsko uro vmes manjkal, sem mu rekla, da mu ni treba hiteti in da se lahko 

v primeru, da danes ne konča slike, oglasi kadarkoli po pouku in v miru dokonča. Odločil se je, 

da bo danes končal, in posledično hitel s slikanjem, kar se tudi vidi v njegovi nenatančnosti. 

Slikati je začel pri očeh ter se odločil obrobiti oči, da bodo lažje razvidne. Predlagala sem mu 

malo tanjši čopič. Na paleti je zmešal modro barvo z malo črne in obrobil oči. Opazim, da mu 

je bilo težje naslikati tanjšo črto. Za nenatančnost lahko krivimo tudi hitenje. Vprašal me je, 

kakšno barvo naj uporabi za ozadje in pulover. Vprašala sem ga, katere barve se mu zdijo 

ustrezne za ozadje in bi jih lahko uporabil. Rekel je, da zeleno. Vprašala sem ga, ali meni, da 

se bo potem ozadje s portretom dobro ločilo, če ga pobarva z zeleno. Ugotovil je, da ne. 

Predlagala sem mu, naj vključi takšne barve, ki jih prej ni uporabil. Ugotovil je, da je na sliki 

bolj malo rdeče barve in skoraj nič vijolične. Tako si je te dve barvi namešal ter jih uporabil. 

Kot že prejšnjo uro je tudi sedaj slikal s tapkajočimi gibi in porabil kar nekaj časa za 

mešanje barv. Ko je končal, sem ga vprašala, ali je zadovoljen s svojim izdelkom, in je pritrdil. 

Nato je pospravil mizo, čopiče in paleto.  
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Vrednotenje  

Učencem sem razdelila ocenjevalne lestvice, s katerimi so ocenili svoje delo. Poklicala sem 

vsakega posebej k sebi in smo se skupaj pogovorili in analizirali likovni izdelek. Učenec je na 

podlagi svojega izdelka razložil pojem koloristično slikanje z uporabo hladnih in toplih barv. 

Videla sem, da snov razume. Strinjal se je s tem, da je bil pri delu nekoliko nenatančen, saj je 

hitel. Rekel je, da je potreboval veliko pomoči in ni bil toliko samostojen pri risanju in slikanju 

ter je sprejemal učiteljeve nasvete, spodbude. A kljub temu je bil pri delu vztrajen in dosleden. 

Samostojen pa je bil pri pripravi prostora in pri pospravljanju.  

Nato je med odmorom prišel do mene in mi na USB ključku pokazal, kaj riše v programu. V 

programu je narisal kar nekaj izdelkov, od strojnih elementov, USB ključka, kolesa do 

tovornjaka. Izdelki oziroma načrti v programu so bili tehnično in prostorsko zelo natančni. 

Pohvalila sem njegove izdelke ter poudarila, da naj pri tem kar še naprej vztraja, ter da mu bo 

ta veščina v pomoč v srednji šoli.  

 

Likovna naloga: MALA GRAFIKA, EX LIBRIS 

1. učna ura 

Učence sem razdelila v več skupin in jim na mizo postavila eno umetniško grafiko z matrico 

ter eno industrijsko grafiko. Učencem sem rekla, naj si dobro ogledajo vsa dela. Vprašala sem 

jih, kaj imajo vsa ta dela skupnega. Prišli smo do odgovora, da so vse grafike, nekatere so 

umetniške, nekatere industrijske. Z učenci smo se pogovorili tudi o nakladah, avtorskih delih, 

uporabnosti, o vrednosti teh dveh različnih grafik. Osredotočili smo se na umetniško grafiko in 

kako pridemo do nje. Ponovili smo, da se najprej naredi osnutek, nato izdelamo matrico, ki jo 

odtisnemo na grafični list s pomočjo grafične preše. Na primerih smo ugotovili, da gre za 

matrico, ki je narejena iz linoleja, zato tej tehniki pravimo linorez. Ker se barva prime na visokih 

delih oziroma ne na izrezanih delih linoleja, pravimo temu visoki tisk. Nato sem učencem 

napovedala likovno nalogo, ex libris oz. mala grafika. Na tablo sem napisala ex libris in 

učencem razložila, da je ime latinskega izvora. Skupaj smo poskusili prevesti besedo v 

slovenski jezik. Ugotovili smo, da ime pomeni iz (moje) knjige. Na predstavitvi sem učencem 

pokazala primere nekaterih malih grafik ter jim razložila, da so te grafike prilepljene na notranjo 

stran platnice v knjigi in na ta način izvemo nekaj o lastniku te knjige, kje živi, kaj je po poklicu 

itd. Na grafiki vidimo, da je prisoten napis ex libris ter ime in priimek ali pa samo začetnice 

lastnika. Male grafike so po navadi velike 10 x 10 cm. Ker pa so to zelo majhne grafike in je 

posledično izrezovanje matrice težje, smo se odločili, da ponudimo učencem večje matrice, 

in sicer 10 x 15 cm. Ogledamo si nekaj malih grafik in za vsako poskušamo ugotoviti, kako 

predstavlja lastnika. Učenec je pri uvodnem delu ure ves čas sodeloval in podal nekaj 

korektnih odgovorov. 

Nato sem učencem razložila navodila in kriterije. Kriterije sem zapisala na tablo. Vzeli bodo 

manjši list ter na njem obrisali matrico. Poudarila sem, da naj z risbo predstavijo sebe, svojo 

osebnost, hobije in ustvarijo svoj znak. Grafika naj bo izvirna. Pri tem naj bodo pozorni na 

enakomeren ritem črnih in belih površin ter črt. Opozorila sem jih tudi na to, da morajo biti 

risba in črke zaradi tiskanja zrcalno obrnjene. To bodo dosegli tako, da bodo narisano risbo 

naslonili na okno ter prerisali zrcalno sliko na drugi strani lista. Nato bodo vzeli odtisni papir, 

s katerim bodo risbo prerisali na matrico. Ker nam je ostalo še 15 minut, so učenci začeli z 
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risanjem skice. Naprej so si dali matrico na list in jo obrisali, zato da so vedeli, kako velika je 

risalna površina. Učenec je uspešno obrisal list. Kasneje sem opazila, da je imel težave z idejo, 

saj je vse, kar je narisal, takoj zbrisal z radirko in pri tem zmečkal list. Prišla sem do njega 

in ga vpraša, če potrebuje pomoč. Rekel je, da ne ve, kaj bi narisal, kar bi lahko 

predstavljalo njega. Predlagala sem mu, naj nariše nekaj, s čimer se rad ukvarja. Pet minut 

kasneje sem opazila, da je narisal skoraj isti motiv kakor sošolec, ki je sedel pred njim. 

Vprašala sem ju, čigava ideja je bila za nastali risbi. Učenec je rekel, da mu je sošolec dovolil, 

da nariše podobno. Ker sem videla, da učenec res ne ve, kaj bi lahko narisal, sem mu rekla, da 

so mi bili tisti načrti, ki mi jih je pred nekaj tedni pokazal, zelo všeč, in sem predlagala, da 

svoje znanje tehničnega risanje načrtov uporabi tudi pri svoji grafiki. Ideja mu je bila všeč 

in vzel je ravnilo ter začel risati. Ker se je učna ura končala, sem vsem učencem (in posebej 

še temu učencu) naročila, naj doma dokončajo skice in naj jih prinesejo naslednji teden. Učenec 

je rekel, da bo skico dokončal doma in skico pospravil v mapo. 

2. učna ura 

Z učenci smo najprej ponovili, kakšna je njihova likovna naloga, in nadaljevali z ustvarjanjem. 

Učencem sem pri vsaki mizi razložila, da si morajo pred izrezovanjem vzeti trde podloge za 

zaščito, in demonstrirala pravilno izrezovanje matrice. Opozorila sem jih na pravilno 

uporabo nožkov za linorez. Rezati moraj stran od rok in pod kotom 45 stopinj. Režejo naj ob 

liniji in ne proti njej ter ob tem pazijo na svoje sosede in ne mahajo naokoli z grafičnimi noži. 

Na vsako mizo sem dala tudi list z navodili za pravilno uporabo nožkov. Vprašala sem jih, 

ali imajo skice, ki so jih dokončali doma. Približno pol razreda jih je imelo. Učenec mi je prišel 

povedat, da je skico pozabil doma, zato bo v šoli začel novo. Vzel je nov list ter začel risati. 

Za skice je uporabil več listov. Vprašal me je, če je lahko grafika obrnjena tudi vodoravno 

ter sem mu potrdila. Na sredino je narisal večji znak in na vrhu napisal ex libris z večjimi 

črkami. Vprašala sem ga, ali je to risal tudi doma ali je to sedaj nekaj drugega. Odgovoril mi je, 

da je prejšnji motiv preveč zakompliciran. Učenec je obupal nad prejšnjo idejo in raje začel 

risati nekaj drugega. Ker smo bili omejeni s časom in ker smo ta dan že začeli izrezovati, 

menim, da učenec ni želel zaostajati in je zato pohitel z risbo. Narisal je znak preproste 

oblike, ki je bil podoben športni znamki Mizuno. Ker ni vedel več, kaj bi še zraven narisal, 

me je prosil za mnenje. Odgovorila sem mu, da mora risba imeti bele in črne ploskve in bele 

ter črne črte. Ugotovila sva, da ima sedaj le bele črke in črno ploskev (znak). Namignila 

sem mu, da se poigra še s kakšnimi belimi in črnimi ploskvami in črtami ter z ozadjem ter 

popestri svoj motiv. Vprašal me je, če lahko naredi še kakšne pravokotnike in kvadrate okoli 

znaka, in sem mu potrdila ter mu predlagala, da so lahko oblike tudi delno zakrite za znakom 

in tako naredi učinek prekrivanja. Vprašala sem ga, kaj bo naredil z ozadjem, in je rekel, da bo 

celega izrezal. Nato sem sem mu pokazala več primerov grafike. Učencu je bila všeč grafika, 

na kateri se vidijo črte, ki so posledica nenatančnega izrezovanja in naredi zelo poseben ter 

posrečen učinek. Učenec je rekel, da ne bo čisto vsega izrezal, ampak bo pustil vmes črte ter bo 

tako grafika bolj zanimiva. Okoli napisa pa bo pustil črno. Ugotovila sva tudi, da je pozabil 

dodati svoje ime in priimek, ter se je zaradi dolgega priimka odločil, da bo napisal samo ime 

in začetnico priimka. Prostor, kjer bo ime in priimek, je določil sam. Nato je vzel list in ga 

prilepil na okno ter prerisal. Ko je risbo prerisal, mu je bila zanimiva zrcalna slika. Prišel je do 

mene in me vprašal, kako naj sedaj to preriše na matrico. Razložila in pokazala sem mu, da 

naj da risbo, list in matrico v en skupen kot ter vse skupaj prilepi na mizo, zato da se mu risba 

ne bo premaknila. Za prerisovanje matrice si je vzel več časa. Nato je šel po podlogo in nožke 

ter začel izrezovati. Videla sem, da je začel rezati z najtanjšim nastavkom, kar mu je delalo 
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malo težav. Predlagala sem mu, da bi mu bilo glede na to, da nima toliko podrobnosti in 

ima večje ploskve, lažje izrezovati z debelejšim nožkom. Učenec je zamenjal nastavek za 

širšega. Predlagala sem mu tudi, naj dela manjše poteze. Učenec je počasi in vztrajno 

izrezoval matrico. Rekel mi je, da mu je nožek nekajkrat zdrsnil in je razrezal čez črto, 

vendar sem ga spodbudila ter rekla, da se to ne bo toliko videlo in naj ne hiti, saj imamo dovolj 

časa. Nekajkrat sem tudi opazila, da je izrezoval proti svojim rokam (tudi ostali učenci), zato 

sem vmes po skupinah še enkrat razložila, kako se pravilno uporablja nožek. Učenec mi 

je rekel, da se je prej že večkrat urezal, ter da ima danes kar srečo pri tem. Odzvala sem se s 

tem, da sem ga pohvalila ter rekla, da se danes zelo trudi. 

3. učna ura 

To uro smo nadaljevali z izrezovanjem matric. Na začetku sem vse učence opozorila na 

pravilno držanje nožev in naj pazijo na svoje roke. Učenec je na začetku prišel do mene in me 

vprašal, kako naj izreže kvadrate in pravokotnike. Predlagala sem mu, da bo bolje, če izreže 

te oblike in bodo nastale črne ploskve, obenem pa se bo tako bolje ločilo od ozadja. Tekom 

učne ure je učenec počasi in vztrajno izrezoval matrico in ga pri tem nisem motila. Vmes je 

prišel dvakrat pokazat svojo matrico in vprašal, če dela prav, pri čemer sem ga pohvalila, 

da mu gre izrezovanje dobro. Med poukom so nekateri že končali svoje matrice, zato smo se 

lotili tiskanja. Vsem učencem sem demonstrirala, kako se pravilno nanašajo barve na matrico, 

ter v kabinetu, kjer se tiska, pokazala, kako deluje grafična preša, kako postavimo papir ter 

matrico. Nato sem demonstrirala še enkrat v manjših skupinah. Nekateri so nadaljevali z 

izrezovanjem, nekateri pa so pričeli tiskati. 15 minut pred koncem pouka je učenec prišel do 

mene in je rekel, da je svojo matrico končal in izrazil veliko željo za tiskanje grafike še isti 

dan. Ker je bilo še dovolj časa, sem mu rekla, da lahko naredi eno, naslednjič pa jih bo lahko 

naredil več tudi z drugimi barvnimi kombinacijami. Bil je zadovoljen. Predlagala sem mu, da 

si obleče haljo, da se ne umaže. Učenec si je oblekel zaščitno haljo. Njemu in še nekaj 

sošolcem, ki so končali matrice, sem individualno pokazala, kako se nanaša barve in tiska. 

Učence sem spodbudila, da si pri nanašanju barve na matrico pomagajo. Ko je učenec z 

grafičnim valjčkom nanašal barvo na matrico, ni vedel, ali je na matrici dovolj barve, ter sem 

mu pri tem individualno svetovala. Izbral si je belo barvo na črni podlagi. Pri tiskanju sem 

prosila enega učenca, da razloži ostalim, ki še niso tiskali, kako postavimo list in matrico ter 

kako rokujemo z grafično prešo. Učenec je vprašal, ali je potrebno prešo hitro vrteti ali počasi 

in ali lahko tiskamo več grafik naenkrat. Vprašala sem učence, kaj oni mislijo o tem. Prišli smo 

do zaključka, da je bolje, da počasi vrtimo, saj tako lažje enakomerno vrtimo prešo. Če je več 

grafik na preši, pa se lahko zgodi, da se ne odtisne dobro zaradi pritiska, ki ga imamo 

nastavljenega na obeh straneh preše. Učence sem opozorila na previdno ravnanje s tiskarsko 

prešo. Ko je prišel učenec na vrsto, je zelo previdno stopil do preše, počasi in natančno 

nastavil svojo matrico na prešo ter položil grafični list na matrico. Nato je pokril matrico s 

filcem ter enakomerno počasi vrtel. Grafika mu je lepo uspela. Videti je bil navdušen. Vprašala 

sem ga, ali je zadovoljen z izdelkom, in je rekel, da je zelo dobra grafika, ter predlagal, da bo 

naslednjič poskusil z drugimi barvami. Učinek ozadja, ki ni čisto izrezan, so pohvalili tudi 

nekateri učenci, ki so bili poleg. Pohvalila sem ga tudi jaz ter mu rekla, da če ga kakšna stvar 

moti, jo lahko naslednjič na matrici popravi. Pogledal je grafiko ter rekel, da bo pri črnih oblikah 

nekatere dele, ki so se sedaj odtisnili, izrezal ven. Ker je bilo že skoraj konec ure, so učenci 

umili svoje matrice, valjčke in podloge. Pri pospravljanju je lepo sodeloval tudi učenec. 
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4. učna ura 

Z učenci smo nadaljevali s tiskanjem. Sedaj so skoraj vsi učenci že dokončali matrice, zato je 

bila ta dan pri tiskanju malo daljša čakalna vrsta. Na začetku smo še enkrat ponovili, kako se 

pravilno nanaša barvo na matrico. Prosila sem enega učenca, da nam to pokaže, in nato smo se 

lotili tiskanja. Učenci so imeli na zalogi kar nekaj tiskarskih barv (modra, rdeča, rumena, bela, 

črna) ter različne barve listov. Učenec je pred tiskanjem še popravil matrico tako, da se niso 

videle črte, kjer naj bi bile črne ploskve, ter začel tiskati. Pri tem je pravilno nanašal barvo na 

matrico. Le malo sem morala pomagati pri tem, ali je dovolj barve na matrici. Za tiskanje 

sem prosila enega učenca, ki je že prejšnjo uro naredil dovolj grafik, da pri tiskanju pomaga 

ostalim učencem, jaz pa sem večinoma pomagala pri nanašanju barv na matrico. Vsi učenci so 

bili zelo motivirani za delo in so bili potrpežljivi. Učenec je bil nad svojimi grafikami navdušen 

in je tekom ure želel preizkusiti čim več različnih barvnih kombinacij. Po več poskusih 

tiskanja je pridobil občutek za nanašanje barve na matrico. Vmes sem opazila, da je pri 

nanašanju barve na matrico pomagal tudi ostalim učencem. Ko je že naredil nekaj grafik, 

ni več potreboval moje pomoči in je bil pri tiskanju samostojen. Ko smo na koncu že 

pospravili učilnico, smo si z učenci pogledali grafike. Vsak si je izbral svojo najboljšo. 

Pogovorili smo se o njih ter svoje grafike tudi podpisali. Pokazala sem jim, kako pravilno 

podpisujemo grafike. Vsak je podpisal vsaj eno svojo grafiko. 

Vrednotenje 

Vrednotenje likovnih izdelkov učencev je potekalo sproti in individualno, takrat ko so končali 

s tiskanjem. Učencem sem razdelila ocenjevalno lestvico ter se z njimi o njihovih izdelkih 

pogovorila. Obravnavani učenec je bil zadovoljen s svojim izdelkom. Rekel je, da mu je bilo 

zanimivo eksperimentirati z različnimi barvami listov in tiskarskimi barvami. Rekla sem mu, 

naj si izmed vseh izbere grafike, za katere meni, da so mu najbolj uspele. Izbral je črno beli 

grafiki in rdečo grafiko z bež ozadjem, saj se kontrast temnih in svetlih ploskev in črt najbolj 

opazi. Na podlagi teh dveh grafik sva skupaj z učencem pregledala kriterije in cilje, ki jih je 

dosegel. 

 

Likovna naloga: URBANISTIČNI PROSTOR 

1. učna ura 

Ko sem napovedala, da bomo začeli z novim likovnim področjem, arhitekturo, je učenec takoj 

komentiral in rekel: »Super, to je tisto, ko delamo makete?« V odgovoru sem pritrdila. Ko sem 

začela s teorijo, je komentiral, zakaj morajo imeti teorijo, da bi raje šel delat maketo. Odgovorila 

sem, da preden začnemo likovno nalogo, moramo imeti nekaj podlage, drugače ne bodo mogli 

vedeti, kaj morajo narediti. Ko sem jim predstavljala različna mesta po svetu, je učenec veliko 

sodeloval. Najbolj mu je bil všeč Dubaj, tudi drugim je bil zelo zanimiv. Spraševala sem jih, 

koliko let so potrebovali za izgradnjo tako velikega mesta, kako so lahko mesto zgradili na 

puščavi, kje dobijo vodo itd. Učenec je sodeloval, odgovarjal na vprašanja in bil zelo 

zainteresiran. Vedel je tudi za Brazilijo (slumi). Pokazala sem zemljevid, pri katerem so učenci 

morali ugotoviti, za katero mesto gre. Učenec je pravilno ugotovil, da je na sliki Ljubljana. 

Vmes je na vsake toliko časa prišlo do klepetanja oziroma je več učencev hkrati odgovarjalo ali 

komentiralo slike. 
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Napoved likovne naloge: Učence sem vprašala, kako se je Kočevje začelo razvijati. Učenec je 

povedal, da se širi industrija Yaskawa. Veliko je vedel tudi o svojem domačem kraju in o 

Rudniškem jezeru, koliko je globoko itd. Povedal je, da poleti plavajo v njem, da je jezero 

čisto itd. Učencem sem razložila kriterije in jih zapisala na tablo.  

Ko sem učencem povedala, da se bodo razdelili v skupine po 4, je učenec vprašal, ali lahko 

dela sam, ker bi rad naredi po svoje. Učencu sem povedala, da bo imel zaradi tega tudi več 

dela, ampak če želi, je lahko sam. Vseeno se je odločil za to. Za samostojno delo se je odločil 

še en učenec. Učencem sem razdelila slikovno gradivo jezera in njegov črtni obris, s 

katerim so si bodo pri načrtovanju urbanističnega načrta. Učenec je zavzeto vzel liste in 

začel s skicami.  

Poklical me je in me vprašal, ali lahko zgradi hotel (podoben kot je v Dubaju) sredi jezera. 

Rekla sem mu, da lahko naredi, kakor si je zamislil. Poudarila sem le, da mora upoštevati 

tudi naravno in kulturno dediščino njihovega kraja ter to tudi vključiti v maketo. Spodbudila 

sem ga, naj vmes tudi razmisli, katere materiale bo lahko uporabil za stavbe in okolico, zato da 

bo vse stabilno in nazorno predstavljeno. Potem me je vprašal, ali mora narediti maketo 

celega jezera. Ker je učenec delal sam, sem predlagala, da naredi manjšo maketo in le en 

del jezera. Nadaljeval je s skico. 

Vmes sem prišla pogledat, kako napreduje. Vprašal me je, ali lahko naredi puščavo ob 

jezeru, kjer bi imel živali. Vprašala sem ga, ali misli, da te eksotične živali ustrezajo temu 

naravnemu okolju. Prišli smo do ugotovitve, da so v tem kraju prenizke temperature za te živali, 

sploh pozimi. Nato je rekel, da bo rajši naredil živalski vrt. Vprašala sem ga, katere živali pozna, 

ki so tukaj lokalne in bi bile zanimive za turiste. Potem je rekel, da bo notri naredil tudi tako 

zanimivo, interaktivno pot. Pohvalila sem njegovo izvirno idejo.  

Ker učenci hitro izgubijo liste, sem jim rekla, naj skice shranijo v šoli ter da bodo naslednjič 

delali natančen urbanistični načrt. 

2. učna ura 

Pouk smo začeli tako, da smo na kratko ponovili našo nalogo. Učencem sem rekla, da za dobro 

maketo vedno stoji tudi dober urbanistični načrt, kar je tudi njihova današnja naloga. Rekla sem 

jim, naj se zgledujejo po skicah, ki so jih naredili prejšnjo uro. Načrt so delali na večjem A 3-

listu, na katerem je bil že narisano oz. črtno obrisano jezero. Jezero smo povečali, zato da učenci 

ne bi risali majhnih podrobnosti. Ponovili smo, kako rišemo urbanistični načrt, kakšne oblike 

je, kako naredimo legendo in pokazala sem primer načrta. Odgovorili so, da delamo načrt iz 

geometrijskih likov in črt. Vprašala sem: »Zakaj pa so tako narisani?« Odgovorili so, da tako 

hiše in drevesa zgledajo, če jih gledajo iz ptičje perspektive, iz vrha, iz tlorisa. Še enkrat sem 

poudarila, da je pri načrtu najpomembnejša legenda, s katero si pomagamo prepoznati like.  

Učenec je med pogovorom sodeloval. Držal se je skice, ki jo je naredil prejšnjo uro. Med uro 

me je vprašal, ali morajo biti različne barve za hiše in ostalo. Pritrdila sem. Risal je s 

tehničnim svinčnikom. Pri risanju hiš, cest in parkirišča si je pomagal z ravnilom, kar mu 

je vzelo kar nekaj časa. Nato je narisal v spodnjem delu še parkirišče. Začel je barvati z 

barvicami. Opazila sem, da barva z debelejšimi trirobnimi barvicami. Sošolce je vprašal, 

če ima kdo šilček za debele barvice, ker ga je pozabil doma. Ni ga imel nihče, nato je vprašal 

mene. Nekako smo ga našli. Začel je barvati jezero in hiške. Barval je s hitrimi gibi ter 

nenatančno, površno (čez rob, prazni prostori). Naredil je legendo ter nadaljeval z objekti. 
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Želel je narisati drevesa. Vprašal me je, ali mora biti zelo natančno narisano z ravnilom, in 

rekel, da mu to vzame veliko časa. Odgovorila sem mu, da naj se potrudi in si naj vzame čas 

ter naj naredi tako, da se bo iz legende in urbanističnega načrta dobro videlo, kaj objekti 

predstavljajo. Drevesa je risal prostoročno. Vprašal je, ali se mi zdi dobro, da tam naredi 

drevored. Zdela se mi je super ideja in sem ga pohvalila. Nato je narisal še šotore in živalski 

vrt. Vprašala sem ga, kako je zadovoljen s svojim načrtom in je rekel, da je zelo zadovoljen 

in da točno ve, kako bo naredil maketo. Vprašala sem ga tudi, kateri del jezera bo uporabil 

za maketo in je pokazal na zgornji del (šotore, apartmaje, drevesa, drevored in hotel). Ugotovil 

je, da ne bo mogel narediti hotela, ker je narisan preveč na sredini, zato se je odločil, da ga bo 

premaknil tako, da bo vseeno vključen v maketo. Uro smo končali 10 minut pred zvonenjem, 

tako da so učenci vse pospravili in se pripravili na odhod. 

3.  učna ura 

Učenec je zamujal 15 minut pouka zaradi podaljšanega spraševanja pri uri pred likovno 

umetnostjo. Učenci so mi rekli, da je vprašan zgodovino in bo imel podaljšan čas spraševanja. 

Posledično v tej uri ni mogel narediti veliko, vendar se je zelo trudil. Ko je prišel, sem mu 

razložila, kaj bomo delali to uro. Prinesla sem mu urbanistični načrt, ki ga je naredil prejšnjo 

uro. Rekla sem mu, da danes začnemo z maketo. Še enkrat sva ponovila, kateri del načrta 

bo naredil na maketi. Odločil se je za del jezera s hotelom, šotori, apartmaji in drevored. Na 

voljo je imel večji trši karton. Vzel je ravnilo in si z nekaj truda odrezal manjši kos kartona 

kot ostali v večjih skupinah (velikost A 3). Rekla sem mu, da mora biti maketa reliefno 

oblikovana in mu predlagala, da naj začne z jezerom, ki si ga naj nariše in pobarva z akrilno 

barvo. Učenec je vzel načrt in si ogledal obliko jezera, ki ga je želel narisati. Risal je s tehničnim 

svinčnikom. Nato je vzel modro akrilno barvo in si pripravil mizo, ki jo je sam obložil s 

časopisom. Barvo si je delil tudi z drugimi sošolci, ki so jo prav tako potrebovali. Z 

debelejšim čopičem je pobarval jezero. Nato se je lotil izdelovanja hotela. V škatlah z 

različnimi materiali, ki so postavljeni na določeni mizi, je našel plastični podolgovat stožec. 

Prišel je do mene in vprašal, če ga lahko uporabi za hotel in sem pritrdila. Predlagala sem, 

da ga oblepi oziroma kašira s časopisom, zato da ga bo kasneje lažje pobarval. Individualno 

sva ponovila postopek kaširanja. Preostanek časa je učenec stožec oblepil s časopisom in 

lepilom ter ustrezno pospravil delovno mizo.  

4.  učna ura 

Pouk smo začeli pravočasno. Učenec se je takoj lotil dela. Ponovili smo, kaj delamo. Vsem 

učencem sem rekla,  naj se to uro osredotočijo na površino makete oziroma relief. Učencem 

sem v manjših skupinah demonstrirala, kako lahko zvišajo pobočje v tehniki kaširanja. 

Pokazala sem jim tudi en primer makete in smo se pogovorili o tehnikah. Poudarila sem, 

da naj uporabijo mešane tehnike in čim več različnih materialov, ki so razporejeni na 

določeni mizi. Na voljo so imeli veliko časopisa, ki so ga oblikovali v željeno obliko ter ga nato 

pritrdili z zidarskim selotejpom. Učenec je začel z izdelovanjem plaže. Vprašal me je, s čim 

naj naredi plažo. Skupaj sva pogledala, kateri materiali so na voljo. Odločil se je za 

žaganje. Površino je prelepil z lepilom s pomočjo čopiča ter po njem potresel žaganje. Plaže ni 

dokončal in se je premislil. Lotil se je oblikovanja visokega pobočja. Za višji relief se je odločil 

tam, kjer bodo šotori ter apartmaji. Pri tem je bil zelo samostojen. Nato je začel delati pot za 

drevored. Našel je lesene palčke za ražnjiče in jih začel rezati z olfa nožem. Vprašala sem ga, 
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kaj bo naredil s palčkami, ter mi razložil svoj načrt. Večji del pouka je počasi rezal enako velike 

palčke. Pri oblikovanju palčk je bil potrpežljiv. Nato jih je z lepilom prilepil na površino. 

5.  učna ura 

Učenec je v začetku ure prišel do mene in me vprašal, ali višja pobočja kašira in jih pobarva 

tako kot ostali sošolci. Ugotovila sva, da bi mu to vzelo veliko časa, saj bo moral previdno 

nanašati plasti časopisa ter lepila, ki se dolgo suši. Skupaj sva po škatlah pregledala 

materiale, ki so bili na voljo. Vprašala sem ga, ali ima kakšno idejo, kateri material bi lahko 

predstavljal travnato površino. Učenec se je namesto kaširanja odločil za lepljenje mahu, ki 

bo predstavljal travo. Spomnil se je, da bo mah najlažje zalepil z vročo pištolo za lepilo. V 

kotu učilnice sem pripravila prostor za lepljenje z vročo pištolo (večja miza samo za 

lepljenje z vročo pištolo, podložena s časopisom). Mah je bil pospravljen v posebni vrečki. 

Ker je učenec mah trgal, se mu je drobilo in je veliko ostanka pristalo na tleh. Počakal je, da 

se pištolica ogreje in začel lepiti mah na površino. Učenec je počasi lepil mah in se pri tem 

nekajkrat opekel z vročim lepilom v prste. Predlagala sem, da si natakne zaščitne 

rokavice, vendar jih ni želel. Rekel je, da to ni nič takega in da se je že velikokrat opekel. Vmes 

sem ga opozorila na natančnost, kajti ni zalepil vseh delov in so med mahom nastale luknje. 

Učenec je nato dodatno zakrpal luknje. Ko je končal z lepljenjem, sem ga opozorila na 

ostanke, ki so ostali na tleh. Učenec jih je delno pospravil. Nato se je vrnil za svojo delovno 

mizo (sprednja klop). Učenec je prišel do mene in me vprašal, ali lahko namesto živalskega vrta 

naredi večjo plažo. Odgovorila sem mu, da  naj se sam odloči, vendar bi bilo dobro, da se drži 

urbanističnega načrta. Učenec se je vseeno odločil za plažo. Samostojno je poiskal material za 

plažo in se odločil za pesek. Najprej je s čopičem namazal površino s tanko plastjo lepila in me 

vprašal, ali ima zadosti lepila. Predlagala sem mu, da doda malo več lepila. Svetovala sem 

mu, naj poskusi zalepiti pesek do roba kartona, vendar mu ni uspelo. Učenec je začel 

pospravljati delovno površino 10 minut pred koncem pouka. Pri tem mu je pomagal sošolec 

(čiščenje čopičev in palete). 

6. učna ura 

Učenec se je v začetku ure najprej lotil hotela in plaže okoli njega. Hotel je naredil tako, da bo 

izgledalo kot iz stekla, zato ga je pobarval na modro. Učenec si je sposodil paleto od sošolcev, 

na kateri je bila že modra akrilna barva. Ustrezno si je pripravil delovno površino in debelejši 

čopič. Pobarval je hotel in ga nesel sušit. Nato je naredil plažo, za katero se je odločil, da bo 

uporabil drobnejši pesek, mivko. Učenec je nanesel lepilo kar iz tube in je bil zaradi tega 

nenatančen. Večina učencev je bila to uro nekoliko manj motivirana za delo, saj so imeli 

v naslednjih urah spraševanje. Posledično je bilo več klepetanja med njimi. Tudi obravnavani 

učenec ni veliko naredil v tej uri. Učenec je bil videti vznemirjen, saj je ves čas hodil do 

materiala in nazaj do svoje mize ter zbiral materiale. Nato si je domislil, da bo naredil 

prehod od glavne plaže pa do hotela. Izbral je lepenko in tanjši kos lesa, ki ga lahko režemo. S 

škarjami je začel rezati drobne kose lepenke in lesa ter jih sestavljal. Medtem se je skregal s 

sošolcem, saj ga je motilo, da toliko klepeta in glasno govori med poukom. Učenca sem 

poskusila umiriti ter ju v razredu čim bolj oddaljiti. Zaradi tega je njegova koncentracija 

popustila in je potreboval nekaj časa, da je začel spet delati. Do konca pouka je učenec 

dokončal le prehod v obliki stopnic. Pri stopnicah je bilo mogoče opaziti nenatančno 

rezanje. Za to likovno nalogo sem najprej predvidevala 6 ur, kar se je izkazalo, da bo premalo. 

Odločila sem se, da likovno nalogo podaljšamo še za eno uro.  
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7. učna ura 

Učencem sem napovedala, da je danes zadnji dan za dokončanje makete. Učenec se je takoj 

lotil dela. Površino, ki je ostala, je zapolnil s tehniko slikanja. Ustrezno si je pripravil delovno 

površino in pripomočke. Na paleto je iztisnil rahlo preveč barve. Namešal je zeleno barvo 

ter poslikal površino. Učenec je ostalo barvo ponudil svojim sošolcem, ki so jo z veseljem 

sprejeli. Prišla sem do učenca ter ga vprašala, kako bo nadaljeval delo. Rekel je, da bi rad 

naslikal tudi potko do hiš. Predlagala sem mu, da naj najprej naredi hiške, medtem ko se bo 

površina sušila. Skupaj sva šla do materiala in sem ga vprašala, kateri material bo uporabil za 

apartmaje in kateri za bungalove. Za bungalove si je izbral lepenko. Spodbudila sem ga, da 

oblikuje izvirne, domiselne bungalove. Učenec je oblikoval enostavno obliko trikotnika ter 

pustil prazne prostore s strani, kjer naj bi bilo steklo. Drevored je zaradi pomanjkanja časa 

izpustil. Nato je med bungalovi naredil potko z rjavo akrilno barvo. Pobarval je tudi potko iz 

lesenih palčk. Preostanek časa je porabil še za hiške. Hiške je naredil iz ostankov stiropora 

in jih ni bilo potrebno dodatno rezati. Na vrhu jih je pobarval z rdečo akrilno barvo in jih 

prilepil. Mejo med kopnim in jezerom je povezal še s peskom in tako naredil obalo okrog jezera. 

Pri tem je bil neroden, saj je z lepilom nekoliko umazal površino, ki predstavlja jezero. Učenec 

je bil v tej uri zelo vztrajen in produktiven. Na koncu je uspešno dokončal likovni izdelek. 

Zadnjih 15 minut smo namenili pospravljanju. Ko so učenci pospravili, sem jim še razdelila 

ocenjevalne lestvice, ki pa smo jih argumentirali v naslednji uri.  

8. učna ura 

Prvih 15 minut učne ure smo posvetili vrednotenju in ocenjevanju likovnih izdelkov. Učencem 

sem razdelila rešene ocenjevalne liste ter jih povabila, da si skupaj pogledamo likovne izdelke. 

Vsaka skupina ali učenec je najprej predstavil in ovrednotil svoj urbanistični načrt in maketo, 

nato pa so svoje mnenje izrazili še drugi učenci. Učenec je rekel, da je s svojim izdelkom 

zadovoljen in da se je zanj zelo potrudil. Povedal je, da se urbanističnega načrta ni v celoti držal 

in da je zaradi pomanjkanja časa spremenil živalski vrt in drevored. Svojo izvirnost je pokazal 

pri uporabi različnih materialov ter pri oblikovanju hotela in plaže sredi jezera. Zavedal se je, 

da bi bili lahko nekateri elementi na maketi bolj natančno narejeni. Strinjal se je s tem, da je bil 

pri delu dokaj samostojen ter vztrajen. Ostalim učencem je bil njegov izdelek všeč. Nekoliko 

več bi se lahko potrudil pri načrtu. Najbolj jih je pritegnil hotel ter uporaba mahu, kar je maketo 

naredilo bolj razgibano.  

 

Likovna naloga: GIBLJIVI KIPI, MOBILI 

1. učna ura 

Ker smo v tej uri še ocenjevali in vrednotili likovne izdelke iz prejšnje ure, smo imeli na 

razpolago za novo snov približno 25 minut. Gibljive kipe sem učencem predstavila s 

pomočjo video posnetkov in slik in tako so spoznali pomen kinetične umetnosti. Vsak 

posnetek oziroma gibljivi kip smo si najprej ogledali, nato pa smo se o njih pogovorili. 

Gibljive kipe smo primerjali s klasičnimi, statičnimi kipi, ugotavljali, kaj povzroča njihovo 

gibanje, kako so postavljeni v prostoru, iz katerega materiala so itd. Učenec je v pogovoru 

aktivno sodeloval. Spomnil se je, da imajo zadaj za šolo gibljivi kip, ki se premika s pomočjo 

vetra. Velikokrat je uganil, iz česa so narejene skulpture. Na odgovore sem se odzvala 

pozitivno, spodbujajoče. Učencem sem nato napovedala likovno nalogo ter kriterije, ki sem 
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jih zapisala na tablo. Pokazala sem nekaj primerov likovnih del iz prejšnjih let. Tudi tokrat 

je učenec prišel do mene in izrazil željo, da bi gibljivi kip delal raje sam. Učencu sem rekla, 

da če ne bo uspel narediti kipa v določenem roku, se lahko kadarkoli oglasi po pouku. 

Učencem sem predlagala, da zadnjih deset minut posvetijo skicam in izbiranjem idej. Učenec 

dolgo časa ni narisal nobene skice. Prišla sem do njega in predlagala, da si ogledava 

materiale, ki jih imamo na zalogi. Učenca sem vprašala, kakšen gibljivi kip bi rad naredil, ali 

bo kip visel, bo na podstavku, na tleh ter kaj bo izvor premikanja. Učenec se je odločil, da bo 

naredil viseči kip, ki se bo premikal s pomočjo vetra. Za osnovno ogrodje je izbral žico. 

Predlagala sem mu, da se usede nazaj za mizo in naj sedaj poskusi narediti hitro skico, osnovno 

obliko kipa. Učenec je rekel, da si še ne predstavlja, kako bi naredil kip in se bo raje odločal 

sproti. Učencu sem podala tudi fotokopirano slikovno gradivo iz predstavitve in rekla, da 

si lahko še enkrat pogleda primere kipov in mogoče najde v njih kakšno inspiracijo. Ostalo 

je še nekaj minut do konca, zato smo pospravili skice in učilnico.  

2. učna ura 

Na začetku ure smo ponovili, kaj je naša likovna naloga in kriterije. Učencem sem dovolila, 

da prvih deset minut porabijo za dokončanje skic in idej. Učenec je vzel list papirja in začel 

risati skico s tehničnem svinčnikom. Učenec je risal skico več časa kot ostali učenci. Narisal 

je približno obliko kipa ter ogrodje, na katero bo pritrdil žice. Odločil se je, da se bo zgledoval 

po umetniku Aleksandru Calderju, ki je naredil viseče kipe z žicami. Učenec je odšel do 

materiala in si za ogrodje izbral dva podolgovata stožca iz plastike. Vprašal me je, kako bi 

lahko v te stožce naredil luknje. Pristopil je sošolec in rekel, da bi lahko skupaj šli k tehniki, 

saj ima tudi on nekaj za prerezati. Z učiteljico tehnike smo se dogovorili, da bodo učenci 

lahko prišli k njej in v njeni prisotnosti in z njeno pomočjo naredili luknje in prerezali 

željene dele. Učenec in še trije sošolci so odšli v učilnico tehnike ter se tam zadržali veliko 

časa. Ker sem morala spremljati v učilnici ostale učence, nisem imela možnosti iti v učilnico 

tehnike. Ko so učenci prišli nazaj, so rekli, da jim je uspelo narediti vse, razrezati ter da so si 

med seboj pomagali. Učenec je prinesel dva stožca, razrezana na pol. Vzdolž stožcev je naredil 

več lukenj. Rekel je, da bi jih rad zalepil z vročim lepilom. Skupaj smo pripravili primeren 

prostor za lepljenje z vročim lepilom. Ko je učenec vse zalepil, se je lotil žice. Vprašal me 

je, katere žice naj uporablja. Imeli smo na volja več različnih žic. Učencu sem predlagala, 

naj uporabi mehkejše žice in pokazala, katere so (bakrena in iz aluminija). Učenec se je 

odločil za bakreno. Opozorila sem ga, naj previdno ravna s kleščami in naj reže žice čim 

bolj stran od sebe. Svetovala sem mu tudi, da naj odrezane konice žice zaviha, zato da se ne 

poškoduje. 

Učenec je samostojno odrezal kos žice. Odšel je nazaj na delovno mesto, v sprednjo klop. 

Poskusil je skleniti krog. Pri spajanju žice je imel kar nekaj težav, saj je želel žice zviti s 

pomočjo rok. Predlagala sem, da uporabi klešče. S kleščami mu je šlo lažje. Do konca 

pouka je ostalo le še nekaj minut, zato smo začeli pospravljati. Učenec je sodeloval pri 

pospravljanju.  

3. in 4. učna ura (izven moje prisotnosti) 

Učencem je pouk likovne umetnosti po urniku dvakrat odpadel. Učiteljica likovne umetnosti je 

učencem predlagala, da se zglasijo kadarkoli po pouku. Ker učenec ni napovedal, kateri dan po 

pouku pride, nisem mogla biti prisotna. Učiteljico sem prosila, da je takrat bolj pozorna na 

učenca ter da mi kasneje posreduje, kako je potekal pouk. Učenec se je po pouku zglasil dvakrat. 
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Učiteljica je rekla, da je imel učenec izredno željo dokončati izdelek. Nadaljeval je z 

oblikovanjem žice. Želel jih je oblikovati tako, da bodo krogi med seboj povezani in se bodo 

obenem premikali ob vetru. Iz ogrodja se razprostirata dva dela krogov, za katera je želel, da 

sta iste oblike. V prvi uri je iz bakrenih žic delal večje kroge, pri katerih vidimo, da je imel 

težave s spajanjem in oblikovanjem simetričnih krogov. Učiteljica je rekla, da je učenec s 

težavo zvijal žico z rokami. Nekaj časa je poskušal s kleščami, vendar je raje vztrajal z rokami. 

Med tem mu je nekoliko popustila koncentracija in si je vzel odmor. V naslednji uri je večje 

kroge povezal z mehkejšimi aluminijastimi žicami. Tudi tukaj opazimo nenatančnost. 

Učenec je za to potreboval več časa in se je pri tem zelo trudil. Večkrat je prosil učiteljico 

za pomoč. Spoje med krogi je zalepil še z vročim lepilom. Nato je vse skupaj povezal z 

ogrodjem, narejenim iz stožcev. Učenec je želel na žice obesiti še nekaj manjših delov iz 

drugega materiala. Z učiteljico sta našla nekaj penastih barvnih podlog. Iz njih je izrezal 

nekaj preprostih oblik. Oblike je povezal na bakrene žice s tanjšo aluminijasto žico. Ker mu je 

zmanjkalo časa, je obesil le dve obliki. Učiteljica se je z učencem pogovorila o njegovem 

izdelku. Učenec je rekel, da bi bil lahko bolj natančen. Imel je kar nekaj težav z 

oblikovanjem z žico. Ideja, ki si jo je zamislil, mu ni ravno dobro uspela, saj je mislil, da 

se bodo žice bolj premikale. Pouk učencev  se je v tem tednu zaključil in tako niso vsi 

dokončali izdelka. Če bi imeli možnost, bi učencu omogočili dodaten čas za izdelek. 

Nedokončanega izdelka na koncu nismo ocenili. 
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IZJAVA O AVTORSTVU 

 

Spodaj podpisana Damjana Urbar, študentka drugostopenjskega programa Poučevanje, smer 

likovna pedagogika zagotavljam, da je magistrsko delo z naslovom Strategije pomoči učencem 

z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega 

dela ter da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v magistrskem delu, ustrezno 

navedena oz. citirana. 

 

 

 

Ljubljana, 7.11.2018                                                                         Podpis: 


