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POVZETEK 

Bistven element sodobnih pogledov na vzgojno izobraževalni proces je ravno medpredmetno 

povezovanje. Medpredmetno povezovanje je definirano kot didaktični pristop oz. je pomembna 

učna strategija, ki povezuje učne pojme različnih predmetnih področij z namenom učencu 

omogočiti celostno prepoznavanje problematike osvetljene z različnih zornih kotov. S pomočjo 

literature smo raziskali različne možnosti vključevanja vsebin medpredmetnega povezovanja, ki 

se že pojavljajo v šolskem sistemu za doseganje učnih ciljev; raziskovali smo predvsem načine 

medpredmetnih povezav, ki se pojavljajo pri pouku likovne dejavnosti v osnovni šoli. 

Ugotavljali smo, kako pogosto in na kakšen način naključno izbrani likovni pedagogi vključujejo 

vsebine medpredmetnega povezovanja za doseganje učnih ciljev, osredotočili smo se na področje 

kiparstva.Empirični del je sestavljen iz treh sklopov: prvi zajema prikaz in analizo anketnega 

vprašalnika, drugi sklop pa zajema prikaz in analizo dokumentov oziroma učnih priprav. V 

zadnjem sklopu so zabeležene aplikativne rešitve, ki smo jih oblikovali s pomočjo pridobljenih 

rezultatov. 

Dobljeni empirični rezultati temeljijo na subjektivni presoji avtorja. Evalvacija rezultatov je 

doprinesla k oblikovanju didaktičnih priporočil in prikazu različnih pristopov medpredmetnih 

obravnav likovnih vsebin s področja kiparstva oz. kiparskih pojmov z drugimi predmetnimi 

področji. 

Ključne besede: medpredmetno povezovanje, učni cilji, metode in oblike dela, kiparstvo, 

likovna dejavnost v osnovi šoli 

  



SUMMARY 

An essential element of modern approaches to the educational process is interdisciplinarity. 

Interdisciplinarity is defined as a didactic approach; it is an important strategy which allows the 

student to understand the problem from different points of view by making logical connections 

between concepts pertaining to different school subjects. 

With the help of literature, we explored various ways of implementing interdisciplinarity by 

means already present in the school system with the purpose of achieving learning objectives. 

We focused especially on interdisciplinary approaches already present during art activities in 

elementary school. We observed randomly selected art pedagogues to see how they implement 

interdisciplinary approaches to sculpture activities in order to achieve learning objectives. 

 

The empirical part consists of three segments: the first segment includes the questionnaire and its 

analysis, the second segment includes curriculum plans and the analysis thereof, and the last 

segment includes practical solutions that we designed with the help of acquired results. 

The empirical results are based on the subjective judgment of the author. By evaluating the 

results, we were able to propose new didactic approaches, as well as showcase different 

interdisciplinary approaches to sculpture activities and sculpture-related concepts within other 

school subjects. 

 

Keywords: interdisciplinarity, learning objectivs, learning forms and methods, sculpting, art 

activities in elementary school 
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1. UVOD 
Učenci imajo različne interese, zmožnosti in navade. S povezovanjem različnih področij lahko 

kot učitelji posegamo po različnih metodah, pri tem si pomagamo z učnimi načrti, vključimo 

svojo domišljijo ter hkrati motiviramo tudi tiste učence, ki prej za določeno področje niso kazali 

zanimanja. Likovne pojme s področja kiparstva in na splošno likovnih vsebin lahko povežemo z 

veliko pojmi drugih učnih predmetov, ki so sestavni del njihovega izobraževanja v osnovni šoli. 

Lahko jih predstavljamo tudi izven klasičnih oblik poučevanja, saj ima področje kiparstva velik 

poudarek na materialu in temu primerne tehnike za oblikovanje. Možnosti je nešteto. 

Z raziskavo želimo ugotoviti, kako medpredmetno povezovanje učencem koristi, če učitelj 

likovno dejavnost na področju kiparstva v osnovni šoli povezuje z drugimi predmeti. V raziskavi 

smo ugotavljali, kakšna so mnenja učiteljev likovne pedagogike glede medpredmetnega 

vključevanja vsebin na področju kiparstva in v kolikšni meri izvajajo takšne vsebine, kako 

pogosto ter s kakšnimi pristopi in oblikami dela učitelji obravnavajo pojme s področja kiparstva.  

S pomočjo anketnega vprašalnika in analizo dokumentov (učnih priprav) smo v vpogled vzeli 

odgovore 33 naključno izbranih učiteljev, ki poučujejo likovno umetnost na osnovni šoli. 

Pričakovali smo, da učitelji pomanjkljivo pristopajo k problematiki in se zaradi tega manj 

pogosto odločajo za  medpredmetno povezovanje na področju kiparstva. Raziskave kažejo, da je 

glavni razlog za neuspeh medpredmetnega povezovanja ravno pomanjkljivo in neustrezno 

izvajanje medpredmetnih povezav ter pomanjkljivo poznavanje in sodelovanje med samimi 

učitelji glede problematike medpredmetnega povezovanja. Kritičen je tudi čas, ki ga učitelji 

potrebujejo za sodelovanje z drugimi učitelji oz. trud po nadaljnjem raziskovanju problematike 

drugih področij. Smo mnenja, da medpredmetno povezovanje učencem koristi, če so deležni 

primernega načina povezovanja vsebin. Menimo, da smo z raziskavo dobili vpogled v mnenja 

učiteljev o tej problematiki ter vpogled v dobre in slabe prakse, ki bodo na koncu prispevale k 

aplikativnim rešitvam in bodo posledično pomemben doprinos k preučevanju likovne didaktike 

na področju kiparskih vsebin. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

2.1.1. Pojem medpredmetno povezovanje v šolskem sistemu 

Štembergerjeva (2008) opredeli medpredmetno povezovanje kot didaktični pristop oz. 

učno strategijo, s katero so uresničeni določeni vzgojno-izobraževalni cilji, ki temeljijo na 

povezovanju. Učitelj povezuje učne pojme različnih predmetnih področij z namenom učencu 

omogočiti celostno prepoznavanje problematike osvetljene z različnih zornih kotov. V literaturi 

(Dictionary of Education, 1973), lahko zasledimo, da  medpredmetno povezovanje (ang. 

interdisciplinary curriculum) predstavlja presek različnih stičnih točk različnih predmetov. 

Osredotoča se predvsem na splošne življenjske probleme in obsežna področja učenja, ki 

povezujejo različne dele učnega načrta pomembno povezavo. Po Martin-Kneip, Fiege in Soodak 

(1995) je medpredmetno povezovanje opredeljeno kot primer holističnega učenja in poučevanja, 

ki izraža realen interaktiven svet, njegovo kompleksnost, ki odpravlja meje med posameznimi 

disciplinami, in zagovarjajo, da je vse znanje povezano. Hodnik Čadeževa (2008) izpostavlja, da 

medpredmetno povezovanje ni zgolj povezovanje sorodnih pojmov pri različnih disciplinah, 

ampak dejstvo, da se pri učencu neodvisno razvijajo tudi generične veščine, ki so prenosljive na 

vsakdanje življenje. To so kritično mišljenje, reševanje problemov, obdelava podatkov, uporaba 

IKT, izvajanje projektnih nalog idr. Pojem medpredmetno povezovanje v tuji strokovni literaturi 

vključuje različno paleto pojmov, ki jih lahko zasledimo kot integrirani učni načrt (ang. 

integrated curuculum,) interdisciplinarno poučevanje (ang. interdisciplinary teaching,) tematsko 

poučevanje (ang. thematic teaching), sinergično poučevanje (ang. synergic teaching) in podobno 

(Pavlič, 2010). 

V nadaljevanju si lahko pogledamo še nekaj glavnih definicij medpredmetnega povezovanja 

različnih tujih avtorjev: 

Humphreys (glej Lake, 1994) pravi: »Učenje s povezovanjem (medpredmetno 

povezovanje) je tisto učenje, v katerem otroci raziskujejo vsebine različnih predmetov; 

usmerjeno je na neke pojave v njihovem okolju.« Shoemaker (1989: 2) definira  medpredmetne 

povezave zelo celostno: »/t/o je izobraževanje, ki je organizirano tako, da je presečišče vsebin 

različnih predmetov; združuje različne poglede učnega načrta v pomensko zvezo, da se tako 

lahko osredotoči na široka področja učenja. Učenje in poučevanje obravnava na celovit način, ki 

vključuje učenčevo telo, misli, občutke, predhodne izkušnje, intuicijo; vse to pomaga učencu  

odkrivati interaktivni resnični svet.« Jacobs (1989) je označil medpredmetno povezovanje kot 

sredstva komunikacije oz. kot povezovanje jezika. Tja uvršča tudi različne principe predmetov in 

metodologije poučevanja za razlago ali raziskovanje, problema, vsebine, osnovne teme. Ključ za 

uspešnost in dobro izvedbo je dobra organizacija takega načina dela. Podobno definicijo ima 

Everett, ki dopolnjuje, da medpredmetne povezave povežejo več šolskih predmetov v aktiven 

projekt in ga s tem približajo otrokom, ki se vsakodnevno srečujejo s takšnimi situacijami (glej 

Lake, 1994: 2). O medpredmetnem povezovanju govorimo v primeru povezovanja šolskih 

predmetov. Ko govorimo o interdisciplinarnih povezavah, pa gledamo bolj na splošno oz. na 

povečanje vključenih strok, ki pa ni nujno vezano na poučevanje oz. učenje v šoli (Polšak, 

2007a). Požarnikova omenja pojem transfer v povezavi z medpredmetnim povezovanjem. Loči 

dve vrsti transferja, prvi je vsebinski, kjer gre za konkreten prenos podatkov oz. pojmov pri 

posameznih predmetih ter med predmetom v življenje. Kot drugega pa navaja proceduralni 
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transfer, kjer je bistven prenos raznih splošnih in uporabnih spretnosti, postopkov učenja, orodij 

učenja in mišljenja, ki so skupni raznim predmetom in področjem. Vse te različne definicije oz. 

obrazložitve vključujejo naslednje bistvene točke: povezovanje predmetov ali področij, poudarek 

na projektnem delu, vire (ki ne vključujejo le učbenikov), povezave med koncepti, tematske 

vsebinske sklope (kot organizacijski princip),  prilagojen urnik, prilagojeno razvrščanje učencev 

v skupine. 

2.1.2. Načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav 

Glavna naloga medpredmetnega povezovanja je premagovanje ločnic med učnimi 

predmeti in vzpostavljanje zveze sorodnih učnih vsebin znotraj enega ali več predmetov za 

doseganje celostnega izobraževalnega učinka z namenom, da se učencu omogoči celostno 

razumevanje sveta. Vsebinska racionalnost, ekonomičnost in boljša učna uspešnost učencev so 

lahko rezultati medpredmetnega povezovanja (Perko, 2009). 

Širec in drugi (2011: 43) so po Fogartyju (glej Lake, 1994: 4) povzeli deset stopenj v 

povezovanju med predmeti: 

1. fragmentirana stopnja: različne discipline so ločene, meje med njimi so jasne, a povezave 

med njimi za učence niso vidne, zaradi česar ni veliko učnega prenosa (transferja); 

2. povezana stopnja: teme znotraj disciplin so povezane, osnovni koncepti so povezani, vendar 

pa različne discipline še vedno niso povezane, zaradi česar vsebine ostajajo znotraj posamezne 

discipline; 

3. vpletena stopnja: socialne in miselne sposobnosti so osredotočene znotraj predmeta in 

pozornost posvečajo več področjem naenkrat, kar olajšuje učenje, na drugi strani pa lahko pri 

učencih pride tudi do zmedenosti in nerazumevanja bistva aktivnosti; 

4. zaporedna stopnja: sorodnosti poučujemo skupaj,  čeprav so predmeti ločeni, kar olajšuje 

prenos (transfer) znanja, vendar pa s tem učitelji izgubijo tudi nekaj svoje avtonomnosti; 

5. deljena stopnja: dve disciplini sta osredotočeni na koncepte, ki so obema skupni, kar pomeni 

timsko delo dveh učiteljev, to pa pomeni olajšano izmenjavo izkušenj; 

6. prepletena stopnja: uporablja temo kot osnovo za poučevanje v več disciplinah, kar učencem 

olajšuje zaznavo povezav med idejami, vendar to zahteva pazljivo izbiro smiselnih tem; 

7. nizana stopnja: miselne, socialne in učne sposobnosti so nanizane v različnih disciplinah, pri 

čemer se učenci naučijo o tem, kako se učijo: s tem je olajšan bodoči prenos (transfer) znanja, 

vendar pa ostanejo discipline pri tem ločene; 

8. povezana (integrirana) stopnja: v vsebinah, ki prekrivajo več disciplin, iščemo skupne 

sposobnosti, koncepte in vedenja, kar pri učencih spodbuja opazovanje medsebojnih povezav in 

odnosov; to deluje zelo motivirajoče, zahteva pa veliko natančnega skupnega načrtovanja več 

učiteljev; 

9. poglobljena stopnja: učenec se uči s perspektive enega področja, kar v učencu avtomatično 

povzroča povezovanje, vendar pa mu lahko močno zoži zorni kot; 
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10. mrežna stopnja: učenec usmerja povezovalne procese z izborom mreže strokovnjakov in 

virov; pomeni visoko aktivnost učencev, ki jih spodbujajo nove informacije, sposobnosti in 

koncepti, na drugi strani pa skriva nevarnost popolne neučinkovitosti. 

Tematska enota oz. prepletena stopnja, kjer se uporablja skupna tema, je najpogostejši 

primer medpredmetnega poučevanja, in jo poučujemo skozi različna predmetna področja oz. z 

različnih zornih kotov (Barton in Smith, 2000). 

Škerjančeva (2010) definira več vrst povezovanja, loči jih na dve glavni enoti: 

Enopredmetne/monodisciplinarne povezave ter večpredmetne/pluridisciplinarne povezave. Ti 

dve glavni enoti nadalje loči glede na število predmetov in na naravo povezanosti. Razdeli jih na 

povezave, ki imajo povezavo samo z enim predmetom, te imenuje interdisciplinarne oz. 

znotrajpredmetne (izvajalce pouka različnih predmetov povezuje skupni učni cilj, dejavnost). 

Nato loči še povezave, ki imajo več predmetov: razdeli ju na 

multisdisciplinarne/mnogopredmetne in interdisciplinarne/medpredmetne. Razlikujeta se po tem, 

da multidisciplinarne povezave zunaj poveže skupni, a še ne združeni cilj, in je lažji za 

uresničevanje. Interdiciplinarne povezave pa imajo že združen cilj, katerega je težko doseči sam, 

ker je preveč kompleksen. 

Ivanuš Grmek (2008) navaja, da glede na medsebojne odnose povezanih predmetov 

ločimo dve vrste povezav, multidisiplinarne in interdisciplinarne povezave. Med različnimi 

predmeti lahko medpredmetno povezujemo učno-ciljno ter izvedbeno, sem spada sodelovalno 

timsko poučevanje. Povezujemo lahko še na ravni vsebinskih procesnih znanj, dejavnosti, 

uporabe učnih orodij, miselnih postopkov itd. Te povezave so lahko vertikalne, horizontalne, 

delne ali celovite. V smislu vertikalnega povezovanja učenci pri pouku nadgradijo in poglobijo 

znanje, ki so ga pridobili že prej. Povezave tako potekajo od začetka pa do konca šolanja, brez 

prekinitve kontinuitete samih predmetov. Za takšen način povezovanja je zahtevano veliko 

sodelovanja med učitelji, ki poučujejo določen predmet. Učitelj mora biti pozoren na to, da druge 

učitelje obvesti, da se snov ne ponavlja. Namen horizontalnih povezav je v krepitvi razumevanja 

učnih vsebin ter njihovi realizaciji. Omejene so na posamezni razred oz. na učitelja in njegove 

odločitve. Težave se pojavljajo pri povezovanju sorodnih predmetov, ki se med seboj prepletajo, 

za razliko od povezovanja vsebin znotraj enega predmeta (Blažič, Ivanuš, Grmek, Strmičnik, 

2003).  Ker šola zahteva uporabno in trajnostno znanje, je za dosego tega potrebno 

medpredmetno izobraževanje. Učitelji bi morali ob vertikalnem podajanju znanja naučiti učence 

to znanje tudi horizontalno povezati, tako da znanje nadgradijo oz. poglobijo.  Le tako lahko 

učenci vidijo smiselnost in uporabnost takega znanja v vseživljenjskih situacijah (Perko, 2009). 

Strmičnik (2001) in Štemberger (2008) poudarjata, da so učni načrti opredeljeni glede na 

sposobnosti, znanje in starostno stopnjo učencev. Z obravnavanimi vsebinami je nakazana 

struktura učnih načrtov, ki si sledijo v šolskem letu, in zaporedje vsebin iz razreda v razred. Učne 

vsebine so nanizane linearno, zanje velja znanstvena sistematičnost in zato tudi kontinuiteta 

povezanosti učnih vsebin, ki se obravnavajo druga za drugo. Koncentrično razvrščene vsebine si 

sledijo od preprostega k sestavljenemu, od bližjega k daljnemu in iz razreda v razred. Učna 

vsebina je tako razdeljena na posamezne koncentre in se obravnava na različnih ravneh 

izobraževanja. Na predznanje oz. predhodne koncentre se opira toliko, kolikor se predhodno 

usvojeno znanje potrebuje za kontinuiteto, utemeljevanje in povezovanje vedno zahtevnejših oz. 

kompleksnejših učnih vsebin 
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Glavni razlog za izvajanje medpredmetnih metod v šolskem sistemu je ravno količina 

znanja, ki se konstantno povečuje. Zato učitelji iščejo nove metode oz. načine, kako ta znanja 

smiselno povezati in učencem omogočiti, da sami zaznajo povezave med različnimi področji, 

torej jim pokazati učinkovitejše učenje (Erickson, 2002, Comber, Nixon, 2009, Denis Hayes, 

2010). Tako učenci razvijajo sposobnost celostnega pregleda, lažjega razumevanja sveta okoli 

sebe, samih sebe in medsebojnih odnosov (Hohmann, Weikart, 2005). Tradicionalna 

načrtovanja, ki so jih opravljali učitelji mimo povezav z učitelji drugih predmetov in področju 

brez ustreznih vertikalnih povezav, ne omogočajo zadostnega doseganja ciljev sodobne šole. 

Didaktična prenova narekuje zahteve po sodobnejšem načrtovanju vzgojno-izobraževalnega 

dela. Medpredmetno povezovanje ne temelji samo na vsebinskih povezavah v funkciji 

motivacije, povezovanja obstoječega znanja, nadgrajevanja obstoječega znanja z novim temveč 

tudi v okviru načrtovanih dejavnosti učencev preko katerih dosegajo vseživljenjska znanja 

(Bevc, 2005). 

Ob načrtovanju medpredmetnega povezovanja učitelji najprej poiščejo tiste cilje, ki so 

predmetom skupni. Nato zabeležijo vse ostale cilje posameznega predmeta. Takšen način 

načrtovanja zna biti zelo zahteven, saj od učitelja zahteva dobro poznavanje učnega  načrta za 

vse predmete, razsodnost in širino. Dobro mora poznati psihosocialni razvoj otroka in graditi na 

učenčevem predznanju. Na šolah se učitelji medpredmetnega poučevanja običajno poslužujejo 

kadar načrtujejo projektne tedne in ob izvedbi tehniških, kulturnih, naravoslovnih dni (Novak, 

2005). Novak (2004) dodaja naslednje stile poučevanja glede na stopnjo uresničevanja namena 

vzgojno-izobraževalnega procesa oziroma izpopolnjevanja ciljev: 

 poučevanje kot proces prenašanja ali transfer znanja v učencu prilagojeni obliki; 

 poučevanje kot oblikovanje učenčevih sposobnosti in spretnosti; 

 poučevanje kot potovanje oz. vodenje učenca na poti k cilju – učitelj pri tem daje 

učencu možnost, da je samostojen in ob ustreznem nadzoru ne zaide s poti; 

 poučevanje kot spodbujanje učenca na način, da mu učitelj omogoči različne vire, 

različna doživetja in ga pri tem spodbuja. 

Najbolj primeren trenutek za določanje in načrtovanje medpredmetnih povezav je že na 

začetku leta, ko učitelj začne s pripravo letnega učnega načrta, z možnostjo pregleda nad 

vsebinami ter splošnimi in operativnimi cilji, ki jih morajo učenci usvojiti. Učitelj tako lahko 

predvidi tudi to, ali bo cilje realiziral. Priporočljivo je, da učitelj dobro pozna lasten učni načrt 

predmeta, ki ga poučuje ter učne načrte drugih predmetov, katere misli medpredmetno 

povezovati. Le tako bo učitelj povezoval učne cilje svojega predmeta s cilji drugih predmetnih 

področij. Druga faza je načrtovanje srečanja z učitelji, kjer se dogovorijo o načrtovanju in 

izvedbi medpredmetne povezave. Nato oblikujejo skupen načrt, ki vključuje vsebino oz. temo, 

metode in oblike dela ter način izvedbe (ekskurzija, projektni dan, terensko delo …). V končni 

fazi je treba okviren načrt dela izpolniti ter natančno določiti organizacijsko shemo 

medpredmetnega povezovanja z vsemi zaporedji dejavnosti in vodenja (Bevc, 2005, Štemberger, 

2008). Ko omenjamo načrtovanje medpredmetnega povezovanja, je pomembno poudariti pomen 

komunikacije in sodelovanja oz. timskega načrtovanja med učitelji. Nujno je, da se učitelji med 

seboj dopolnjujejo in usklajujejo. Dobra komunikacija med učitelji je osnova uspešnega 

timskega dela, ki omogoča kakovost medpredmetnih povezav. Komuniciranje med učitelji naj bo 

konstruktivno in odprto, da je možnost izražanja občutkov, pogledov in mnenj omogočena vsem 

(Zupančič Kozlevc, 2008, Kafol, 2008). 
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2.1.3. Prednosti in pomanjkljivosti medpredmetnih povezav 

Učitelji z uporabo medpredmetnih povezav želijo doseči boljše učinke kot pri poučevanju 

in učenju v sistemu tradicionalnega pouka. Stremijo k celostnemu učinku učenja, tako da so 

učenci zmožni povezati ideje in koncepte pri reševanju problemov oz. problemskih situacij 

različnih predmetov. Temeljni cilji so bili zasnovani na sodobnih načelih likovne umetnosti v 

svetu, ki so bila sprejeta na kongresu likovne pedagogike INSEA leta 1976 v Parizu in so postala 

merilo za izvajanje učinkovitega vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti (Berce 

Golob, 1993, Tacol, 1999). 

Z načrtovanjem medpredmetnega povezovanja se srečujemo tudi z določenimi ovirami. 

Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela so najpogostejši problemi in dileme vezani na 

vsebino letne priprave in priprave na pouk. Učitelji najmanj dajejo v ospredje vprašanje o tem, 

kakšne vrste znanj želimo doseči s poučevalnim delom ter kakšne dejavnosti moramo načrtovati 

za čim boljše doseganje zastavljenih ciljev, ki so zapisani v učnih načrtih in v izhodiščih 

kurikularne prenove. Kurikularne prenove ne moremo doseči brez ustreznega medpredmetnega 

načrtovanja samo z vsebinskimi povezavami, posegati moramo tudi v okviru načrtovanih 

dejavnosti s katerimi učenci dosegajo tudi procesna znanja (Bevc 2005). 

Sicher Kafol (2008) ugotavlja, da medpredmetno povezovanje predstavlja pomemben 

element sodobnih pogledov na vzgojno-izobraževalni proces, ki je uspešen šele, ko so 

zagotovljeni ustrezni pogoji: fleksibilna organizacija pouka, pripravljenost za sodelovalno delo, 

skrbno timsko načrtovanje, poznavanje ciljev in vsebin različnih predmetnih področij, ustrezna 

strokovna in didaktična usposobljenost učitelja, prilagojenost razvojni stopnji in predznanju 

otrok ter možnost za projektno delo. Ugotavlja tudi, da se ob medpredmetnem reševanju učnih 

situacij pri učencih razvijata interes in motivacija za učenje ter poglobljeno razumevanje in 

uporaba znanja, boljši učni uspeh, učenci imajo kakovostnejše medsebojne odnose in so bolj 

zavzeti za učenje, izražajo samozavest, sodelujejo ter imajo boljši priklic in razumevanje učnega 

gradiva ter so zmožni povezovati učne spretnosti z različnih predmetnih področij. Povezovanje 

vsebin učnih načrtov pomaga učencem pri iskanju povezav med šolskimi predmeti, neposredno 

pa tudi povezave z njihovim osebnim življenjem (Jacobs, 2005). Tudi Suraco (2006) ugotavlja 

razlog, zakaj medpredmetno povezovanje ni bolj razširjeno. Poudarja, da je najbolj kritičen 

ravno čas, ki ga potrebujemo za sodelovanje z drugimi učitelji oz. za trud po nadaljnjem 

raziskovanju problematike drugih področij. Študija v Michiganu, kjer so na podlagi idej 

Howarda Garderja za enoletni pilotski program oblikovali smernice medpredmetnega 

poučevanja, je pokazala, da uporaba poučevanja tematskih sklopov ugodno vpliva na učitelje, 

starše in učence. Učitelji poročajo o večjem zadovoljstvu in boljšem doseganju ciljev v 

primerjavi s klasično organizacijo dela. Večje dosežke so dosegli tudi učenci, ki so imeli na 

začetku slabše rezultate (Bolak, Bialach, Dunphy, 2005). Druga študija pa opozarja na pet 

pozitivnih ugotovitev medpredmetnega timskega načrtovanja in poučevanja. Ugodna delovna 

klima oblikuje učiteljski tim, povečuje se sodelovanje med učitelji, bolj pogosti so tudi stiki s 

starši. Učitelji ravno tako poročajo o večjem zadovoljstvu in boljših dosežkih učencev, ki so 

deležni takega načina poučevanja kot pri učencih s klasično organizacijo dela (Flowers, Mertens, 

Mulhall, 1999). 
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2.2. OBLIKE UČNEGA PROCESA IN MEDPREDMETNE POVEZAVE V 

ŠOLSKEM OKOLJU 

Oblike učnega procesa v okviru likovne dejavnosti, pri katerih lahko medpredmetno 

povezujemo, zajemajo šolo v naravi, projektni teden, ekskurzije oz. izlete itd. Kot metode 

poučevanja se lahko poslužujemo metode projektnega dela za izvedbo medpredmetnih povezav 

vsebin. »Večina učencev se ne izobražuje za delovanje z izoliranimi znanstvenimi vprašanji, 

ampak z življenjskimi in delovnimi problemi, ki so stališča strok praviloma večdisciplinarni. 

Zato nastaja razcep med življenjskim in delovnim izkustvom učencev ter parcialno obravnavo 

tega izkustva v okviru šolskih predmetov, ki so disciplinarno zasnovani. Tako morda učenci 

vedo veliko podrobnosti, s katerimi so seznanjeni pri posameznih predmetih, težko pa jih 

povezujejo v celoto in pridobljeno znanje težko ustvarjalno uporabijo pri reševanju problemov. 

Gre za vprašanje medpredmetnega oz. meddisciplinarnega povezovanja znanja, kjer je treba 

paziti, da ne bo prišlo do zlitja posameznih predmetov, vendar pa kar nekaj možnosti za 

meddisciplinarno povezovanje še ostane. Učne načrte posameznih predmetov je mogoče 

oblikovati tako, da bodo pri različnih predmetih obravnavali iste življenjske, tehnične in podobne 

probleme ter istočasno ali/in timsko ob sodelovanju učiteljev različnih strok z isto skupino 

učencev. Prav tako je mogoče v učnih načrtih dati večji poudarek sintetičnim oz. celostnim 

znanjem in ne le analitičnim. Povezovanje v okviru predmetov in med njimi je mogoče doseči z 

raznovrstnimi metodami poučevanja in učenja, kot so projektni in problemski pouk ter timsko 

delo učiteljev. Realizacija teh možnosti, ki bodo dane v skladu z učnociljnim in razvojnim 

načrtovanjem učnega načrta, bo odvisna predvsem od organizacije dela v šolah, torej od 

ravnateljev in učiteljev« (Batistič, Zorec, idr. 1997: 16).  

Pojem oblike dela oz. oblike učnega procesa si razlagamo v okviru organizacijskega 

vidika posamezne učne ure. Ob načrtovanju določimo vloge učitelja in učenca, glede na starost 

učencev in za obravnavano snov lahko izberemo različne oblike dela: frontalno, individualno ali 

skupinsko delo oz. delo v dvojicah itd. Pojem metode oz. oblike učenja pa razumemo kot načine 

posredovanja učne snovi učitelja učencu, to so metoda demonstracije, razlage, diskusije ipd. Vsi 

ti načini oz. oblike poučevanja so zabeleženi v učnem načrtu (Učni načrt, likovna vzgoja, 2011). 

Sodobni učni načrti so današnjim učiteljem zelo naklonjeni, saj so manj podrobni in 

omogočajo učitelju večjo svobodo pri organizacijsko-metodični izvedbi, več možnosti za 

vključevanje vsebinske aktualizacije, interpretacije učnih ciljev in vsebin, s tem pa tudi možnost 

medpredmetnega povezovanja (Drake, 2007, Štemberger, 2008). Tisti učni načrti, ki so 

usmerjeni v obravnavo vsebin ločeno od drugih predmetnih področij, spodbujajo fragmentarnost 

znanja, s tem pa se odmikajo od sodobnih izobraževalnih usmeritev. Sodobno oblikovanje učnih 

načrtov največ svoje pozornosti posveča povezovanju ciljev in vsebin med različnimi 

predmetnimi področji. Možne so različne oblike oz. stopnje povezanosti. Glede na kompleksnost 

in intenzivnost povezovanja učnih predmetov  povezave razvrstimo na najosnovnejše 

navezovanje na nekatere vsebine ter na kompleksnejše povezave pri skupnih temah, učnih 

vsebinah, dejavnostih, metodah in postopkih oz. skupnih problemskih vprašanjih (Fogarty, 2009, 

Škerjanc, 2010). »Ena od oblik dela za povezovanje konceptov znotraj predmeta in povezovanja 

z drugimi predmeti so lahko projektni dnevi, projekti, vključevanje kroskurikularnih področij ter 

razvijanje in uporabo različnih kompetenc. Smiselno je, da je izvedba projektnega dneva časovno 

in vsebinsko usklajena z vsebinami in cilji, ki se obravnavajo pri pouku. Realizacija 

medpredmetnega povezovanja je na nivoju šole lahko učinkovita le, če je podprta z ustreznimi 
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programskimi elementi, kot so predmetnik in učni načrti, ki dopuščajo izbirnost in fleksibilnost 

učnega procesa. Medpredmetno povezovanje med drugim pomeni tudi sodelovanje učiteljev 

različnih predmetnih področij, skupinsko ali timsko načrtovanje pouka ter izmenjava izkušenj 

med učitelji in dijaki« (Ivanuš Grmek, 2008: 21). 

2.2.1. Skupinsko poučevanje oz. timsko delo 

Timsko poučevanje je tisto dejanje, ko dva ali več učiteljev skupno načrtujejo in izvajajo 

učni proces v isti skupini učencev ter spremljajo in ugotavljajo doseganje učnih ciljev, hkrati se 

usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali 

kombinacije predmeta znotraj učilnice. Skupni cilji so pri timskem delu v šoli vzgojno-

izobraževalne narave in prispevajo h kakovostnejšemu poučevanju in učenju. Takšen način dela 

je smiselno uvajati, spodbujati in razvijati le takrat, ko so lahko z njimi zagotovimo: večjo 

učinkovitost pedagoškega dela v primerjavi z individualnim poučevanjem, osebnostni in 

strokovni razvoj članov tima in občutek skupinske pripadnosti timu. Tim se smatra za 

učinkovitejšega, ko imajo udeleženci več idej pri načrtovanju, urejanje učilnice je hitrejše, 

hitrejše so povratne informacije učencem, izvedenih je več praktičnih vaj, hitrejše je 

pregledovanje zvezkov in drugih izdelkov itd. Timsko delo učiteljev je zagotovo dober vir 

modelnega učenja, saj omogoča organiziranost delovnega okolja po načelih skupinskega dela, ki 

prinaša boljše delovne rezultate in večjo medsebojno povezanost. Šola naj bi tako učence 

navajala na življenje v skupnosti in oblikovala vzorce vedenja, ki razvijajo posameznikovo 

individualnost kot tudi timsko naravnanost. Največja prednost interdisciplinarnega poučevanja je 

povezovanje predmetnih področij, ker odpira nove poglede, vprašanja in spoznanja na področju, 

ki je interdisciplinarno. Interdisciplinarno naravnanost obsegajo nekatere teme, ki posegajo na 

znanstveno področje ali pa so del vsakdanjega življenja; sem spadajo teme ekologije, odnosi do 

živali, socialna problematika, zdrava prehrana itd., omogočajo širši raziskovalni pristop, navadno 

vključen v projektno delo učencev in učiteljev. Interdisciplinarno poučevanje je problemsko 

naravnano in omogoča tesnejše povezovanje procesa učenja z vsakdanjim življenjem (Polak, 

2009). »V procesu timskega načrtovanja učitelji različnih strokovnih profilov in učnih predmetov 

lahko vzpostavijo vsebinske in didaktične povezave med predmeti pri obravnavi nekega pojma 

ali teme, pripravljajo interdisciplinarne dejavnosti in projekte za učence, načrtujejo timski pouk 

in izvajajo sodobne pristope devetletne osnovne šole« (Polak, 2009: 89). Skozi skupinsko delo si 

učitelji izmenjajo mnenja in izkušnje, pomagajo si v razredu za učinkovitejše delo učencev ter 

skupaj načrtujejo različne dejavnosti. V šoli je tak način poučevanja pomemben, saj spodbuja 

medsebojno pomoč učiteljev, ki skupaj razvijajo pedagoške prakse, rezultat tega pa je uspešnost 

in zadovoljstvo učiteljev, s tem pa se tudi izboljša kakovost pouka in poučevanja (Jovan, 1987). 

Polakova (2007) meni, da ima timsko delo v primerjavi z individualnim delo na različnih 

življenjskih področjih sodobnega človeka veliko prednosti, ki jih zlahka opazimo tudi v šoli. 

Učitelji se ob vedno večjem obsegu in specializaciji znanja počutijo nemočne, saj obsežnosti 

znanj niso mogli več primerno obvladovati. Porazdeljevanje nalog oz. obveznosti med člani tima 

zmanjšuje možnost, da bi bile posamezne vsebine pri pouku obravnavane površno, nestrokovno 

in neuspešno. Timi učiteljev z različnimi dejavniki, kot so stili poučevanja, osebne značilnosti in 

različni pogledi, so prednost tudi za učence, saj na njih delujejo spodbudno, motivacijsko in 

vzdržujejo raven njihove pozornosti. Učenci se tako učijo soodvisnosti in medsebojne 

povezanosti učnih tem in življenjskih izkušenj. Preko tega učenci razvijajo interdisciplinaren 

pogled na znanje in timsko poučevanje učiteljev, kar pa jim tudi daje neposreden zgled 

kritičnega mišljenja, ki ga timi učiteljev vključujejo v svoje pedagoško delo (Polak, 2007). 
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2.2.2. Projektno delo 

Projektno delo je učni model oz. organizacija takega pouka, ki presega okvirje 

tradicionalnega pouka, saj ni vsebinsko, časovno, organizacijsko in prostorsko omejeno (Atlagič, 

Černilec, Krošl, 2006). 

S projektnim delom se udeleženci učijo razmišljati in delati projektno ter pridobivajo 

spretnosti za tovrsten način dela. Izvedba projektnega dela poteka v štirih korakih. Oblikovanje 

pobude in končnega cilja – načrtovanje izvedbe – uresničitev cilja in nazadnje še evalvacija. 

Izvajalci projekta se preko takega dela učijo in bogatijo svoje znanje in razvijajo različne 

sposobnosti. Tovrsten način dela je možno izvajati v okviru rednega pouka in drugih oblik, pri 

samostojnem učenju, med podaljšanim bivanjem v šoli, pri interesnih dejavnostih in igri. Tema 

mora biti vsebinsko ustrezna in zaokrožena, otroci se dogovorijo, kaj bodo počeli. Pomembno je, 

da jim je tematika vsaj delno že poznana. Pri pouku se projektna tema praviloma pokriva s cilji 

in z vsebino iz učnega načrta. Vodja projekta pritegne k sodelovanju tudi druge učitelje, ki pri 

pouku poučujejo zajeto vsebino in sestavijo delovni tim (Novak, 2009). »Kot slabost pa 

pripisujemo temu učnemu modelu zahtevo po bogatejši opremljenosti šole z različnimi postopki. 

Te potrebe so pri klasičnem oz. frontalnem pouku veliko manjše« (Novak, 1990: 38). 

2.3.1. Oblike učnega procesa in medpredmetno povezovanje na likovnem 

področju 

2.3.2. Organiziranje projektov 

Konkreten primer teme projekta in medpredmetnega povezovanja: 

Tema projekta: Pomagajmo pticam pozimi 

Projekt se razdeli na naloge, ki jih morajo otroci izpeljati. Naloge zajemajo različna predmetna 

področja in vsebine, ki jih imajo otroci pri predmetih tehnike, naravoslovja in likovne umetnosti. 

Na tem projektu lahko sodelujejo učitelji, ki so jim znana ta področja. 

1. Naloga: Spoznali bomo ptice, ki ostanejo pozimi v naših krajih; znotraj te naloge otroci 

spoznavajo ptice, ki prezimijo, opazujejo ptice v naravi, gledajo posnetke ptic, poiščejo 

gradiva o življenju ptic. 

2. Naloga: Pticam bomo pomagali preživeti zimo; razdeli se v dve podnalogi. Naredili 

bomo ptičjo krmilnico in lojno pogačo. Pri ptičji krmilnici otroci narišejo skico krmilnice, 

izberejo ustrezne materiale in nato krmilnico izdelajo. Pri lojni pogači poiščejo recept za 

pogačo in izberejo ustrezne materiale oz. hrano in pogačo naredijo. 

3. Naloga: Zbrano gradivo in izdelke bomo predstavili na razstavi. 

Pri prvi nalogi otroci spoznavajo oz. dopolnjujejo vsebine, ki so jim poznane že iz naravoslovja. 

Druga naloga zajema sklope tehnike in tehnologije ter likovne umetnosti. Pri izdelavi načrta oz. 

skice otroci s svinčnikom v perspektivi in določenem merilu skicirajo ptičjo krmilnico, ki jo v 

sklopu tehnike in tehnologije izdelajo. Izdelovanje lojne pogače zajema vsebine likovne 

umetnosti iz področja kiparstva; pojmi: negativ/ pozitiv, odlitek, predmetni/nepredmetni kip. 

Likovna naloga: Izdelava kalupa v obliki ptice in odlitka lojne pogače. Naravni materiali: glina, 

loj, ptičja hrana. 
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2.3.3. Kritika tovrstnega načina dela 

Novakova (1990) je mnenja, da kljub številnim pozitivnim prednostim projektno delo za 

sabo potegne tudi nekaj negativnih vidikov. Med drugimi projektno delo zanemarja sistematično 

obravnavanje učnih vsebin, zato s projektnim delom učencem ni mogoče zagotoviti solidnega 

znanja oz. celovitega vpogleda v obravnavo učne vsebine, če ta ni posredovana sistematično. 

Znanje pridobljeno s projektnim delo je po obsegu bistveno manjše, kot pa če bi bilo pridobljeno 

pri frontalno organiziranem pouku.  To so potrdili tudi nekateri izsledki sistematičnega 

spreminjanja učinkov znanja s projektno organiziranim učnim delom. »Potrdilo se je, da ta 

model učenja ne daje optimalnih možnosti za učinkovito pridobivanje znanja, ki temelji na 

eksaktno strukturirani snovi. Sploh pa se ni izkazalo projektno učenje kot učinkovit način dela 

pri storilnostno naravnanem pouku. Z njim ni mogoče v kratkem času zadovoljivo usvojiti 

gotovih znanj, ko so formule, letnice, imena, niti spretnosti pri manipuliranju z nekim orodjem. 

Nekateri odklanjajo projektno delo zaradi njegovega kompleksnega pristopa k učni snovi, s 

čimer je omejevana in ponekod tudi ukinjena obravnava učnih vsebin po posameznih učnih 

predmetih. Prepričani so, da je to velika pomanjkljivost projektnega učnega dela. Kot slabost pa 

pripisujemo temu učnemu modelu tudi zahtevo po bogatejši opremljenosti šole z različnimi 

postopki. Te potrebe so pri klasičnem oz. frontalnem pouku veliko manjše« (Novak, 1990: 38). 

2.3.4. Obisk kulturnega prostora 

Za dvig motivacije je priporočljivo, da učencem omogočimo vedno nove načine izvajanja 

pouka, saj jim s tem popestrimo pouk. Pouk lahko premestimo v okolico šole, kjer lahko 

ustvarjajo na prostem. Lahko pa učencem tudi organiziramo obisk galerije ali obisk ateljeja 

kakšnega umetnika. Takšen način pouka bo učencem zagotovo pustil nepozabno izkušnjo, s tem 

pa bodo na netradicionalen način osvojili nova znanja ali pa nadgradili že obstoječe znanje. 

Osnovna naloga obiska galerije je spoznavanje učencev s kakovostnimi likovnimi deli umetnosti. 

Galerija kot netradicionalen prostor poučevanja nudi doseganje novega znanja, spretnosti in 

navad, krepi pa tudi kulturno identiteto. Tako se lahko učenje v šoli in galeriji medsebojno 

dopolnjujeta oz. galerijska izkušnja učenca še dodatno podkrepi z novim znanjem pridobljenim z 

drugačno izkušnjo. Obisk galerije učencu vizualno potrdi verbalno razlago likovnih pojmov, ki 

jo je bil deležen v šolski učilnici. Takšnem način poučevanja pri učencu spodbuja avtentično 

učenje, jih dodatno motivira za likovno dejavnost in za razumevanje likovnih vsebin, ki so 

skladne z učnim načrtom (Kužnik, 2009). 

Tavčar (2009) namenja takšnemu načinu poučevanja same pozitivne stvari, velik pomen 

predpisuje tudi neposrednemu opazovanju stvari, tako imenovani intuitivni metodi, ki omogoči 

poučevanje prek preizkusov in uporabe vseh čutil in ne samo besed. Avtor zagovarja obisk 

galerije z vidika pridobivanja kulturnega bogastva, raziskovanja umetnosti in usvajanja novega 

povezanega znanja ter kot motivacijo za ustvarjanje likovnih del. Takšen vidik poimenuje 

pragmatična smer. 

 

  



 

11 
 

2.3.2. Organiziranje ekskurzije 

Ekskurzija je specifična oblika pouka, saj se razlikuje od pouka v učilnici po tem, da 

zahteva drugačne metode in skrbnejše priprave za izvajanje pouka izven šole. Cilj takšne oblike 

pouka je, da se dosegajo cilji uporabe družbenega in naravnega okolja kot vir učenja učencev 

(Ciglar, 1996). 

Ekskurzija je pri sodobnem načinu poučevanja pomembna didaktična oblika in metoda 

dela, zaradi neposrednega poučevanja vzgojnoizobraževalnih vsebin na primarnih virih jo je 

mogoče prenesti v učilnico. V večini učnih načrtov za osnovne šole so medpredmetne ekskurzije 

opredeljene kot dober primer za razvijanje proceduralnega in prenosljivega trajnega znanja, ki je 

skupno vsem predmetom. Medpredmetne ekskurzije omogočajo razvijanje raznih veščin in 

sposobnosti, ki so skupne vsem zajetim medpredmetnim povezavam med različnimi 

predmetnimi področji. Učenci svoje znanje tako izpopolnjujejo, širijo in uporabljajo na različnih 

vsebinskih področjih. 

Kališnik omenja dejstvo, da medpredmetno povezovanje učiteljev na ekskurzijah poteka 

na zelo podoben način kot klasičen pouk v učilnici, ločita se samo po kraju izvajanja. Za vidik 

medpredmetnih ekskurzij je pomembno usklajeno delovanje in timsko delo različnih učiteljev od 

začetka oz. načrtovanja do priprav, izvedbe in evalvacije. Medpredmetne ekskurzije organizira in 

vodi interdisciplinarna skupina učiteljev z različnih predmetnih področij, ki vodi razred kot 

celoto. Ali se bodo medpredmetne ekskurzije izvajale ali ne, je odvisno od učiteljev, ki se sami 

odločijo ali pa jih k temu spodbudijo drugi učitelji oz. vodstvo šole (Kališnik, 2013). 

Za načrtovanje in izvedbo medpredmetne ekskurzije morajo učitelji dobro poznati in 

pregledati učne načrte in v njih zapisane splošne in operativne cilje predmeta, da lahko poiščejo 

smiselne skupne vsebinske in procesne cilje pri predmetih, ki jih je možno realizirati na 

medpredmetni ekskurziji. Ob določitvi skupnih učnih ciljev učitelji določijo tudi metode in 

oblike ter pripomočke, ki jih bodo na medpredmetni ekskurziji potrebovali. Poskrbeti je treba za 

učenčevo aktivno vlogo na ekskurziji, zato se jim razdeli razne zadolžitve in učne liste, zloženke, 

gradiva o tematikah, ki se bodo odvijale na ekskurziji. Poleg zadolžitev učencev je potrebno tudi 

timsko sodelovanje med učitelji, da se dogovorijo o porazdelitvi posameznih nalog, da nato 

učiteljski tim na ekskurziji deluje usklajeno. V fazi izvedbe je potrebno načrt izvedbe tudi 

realizirati, in če je bila vsebinska in organizacijska priprava vseh udeležencev na ekskurziji 

kakovostno izpeljana, je uspeh zagotovljen. V fazi evalvacije je priporočljivo, da vključimo vse 

udeležence, da izrazijo svoja menja. V tej končni fazi se ugotavlja, ali so bili medpredmetni cilji 

realizirani, preuči se tudi vse vzroke za uspeh oz. neuspeh in strni izkušnje za naprej. Na podlagi 

evalvacije učiteljev in evalvacije učencev učitelji pripravijo poročilo o ekskurziji, ki se ga nato 

odda vodstvu šole (Brinovec, 2004). 
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2.4. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PRI POUKU LIKOVNE 

UMETNOSTI 
Proces pri pouku likovni umetnosti med drugimi temelji na razvijanju likovno izraznih in 

ustvarjalnih zmožnostih učencev ter njihovih čustvenih, intelektualnih in motoričnih spretnosti. 

Proces mora omogočati tudi možnost povezovanja z drugimi umetnostnimi in predmetnimi 

področji (Berce Golob, 1993, Tacol, 1999). 

Kepec (2007) in Tacolova (2007) razumeta namen medpredmetnega povezovanja pri 

likovni umetnosti kot razumevanje in poglabljanje likovnih pojmov ter spoznavanje posebnosti 

likovnih tehnik in motivov. Sta mnenja, da so možnosti za povezovanje likovnih pojmov pri 

različnih predmetih precejšne, zato mora biti učitelj previden, da ne pretirava in da povezuje le 

takrat, ko je obravnava likovnega pojma bolj smiselna in ekonomična (v izogib ponavljanju 

pojmov pri več predmetih) v povezavi z različnimi pogledi drugih predmetnih področij. Tacol 

(2003) omenja številne dejavnike, ki sovplivajo na uspešnejše in ustvarjalnejše reševanje nalog, 

med drugimi tudi aktivno vlogo učenca v celostnem učnem procesu, spodbujanje likovnega 

mišljenja in že pridobljena znanja oz. spretnosti v individualnem likovnem izražanju. Omenja 

tudi vrste težav oz. nejasnosti, s katerimi se srečujejo učitelji pri medpredmetnem povezovanju; 

omenja predvsem dileme, kaj in kako naj bi učitelj povezoval, da bo spodbudil uspešno rešitev 

likovne naloge, da bo izbrana strategija poučevanja učence motivirala za delo in jim omogočila 

ustvarjalno likovno izražanje. 

Medpredmetno načrtovanje pouka likovne vzgoje spodbudi ustvarjalno reševanje 

likovnih problemov, ob načrtovanju medpredmetnega povezovanja mora učitelj izbrati ustrezno 

vsebino in predvidevati prepletanje ter povezave ciljev in vsebin različnih predmetnih področij.  

Učitelj tudi predvidi povezovanje likovnih vsebin in uresničitev likovnih ciljev med različnimi 

likovnimi področji (Duh, 2011). Pri načrtovanju in izvedbi medpredmetnih povezav v procesu 

likovnega pouka mora učitelj poiskati smiselne povezave različnih predmetov, izbrati mora 

ustrezne metode, oblike dela, učna sredstva ter pristope k povezovanju vsebin oziroma pojmov. 

Upoštevati mora lastnosti učencev, njihove sposobnosti, potrebe in želje, pri tem pa mora paziti, 

da ne vsiljuje lastnih pogledov na izpostavljeni likovni problem (Tomšič Čerkez, 2009).  

Z aktivnim vključevanjem učencev v poučevalni proces pripomoremo k temu, da učenci 

razvijajo lastne strategije za reševanje likovnih problemov. Tako lahko z aktivnim, 

raziskovalnim in problemskih pristopom kritično razmišljajo. S tem pa krepijo svoje ustvarjalno 

mišljenje, ki ni vezano samo na specifično znanstveno področje (De Bono, 2008). 

Na likovnem področju medpredmetnega povezovanja Duh (2011) loči naslednje tri tipe 

povezovanja: konceptualno povezovanje, povezovanje procesnih znanj, tematsko povezovanje. 

Konceptualno povezovanje je povezovanje istih pojmov in vsebin, ki se izvajajo istočasno pri 

likovni umetnosti in pri drugih področjih ter se jih uporabi pri realizaciji iste likovne naloge. 

Tukaj lahko spadajo pojmi levo, desno, spodaj, zgoraj, ki jih učenci spoznajo pri predmetu 

spoznavanje okolja, ki jih istočasno obravnavajo tudi pri likovni umetnosti pri realizaciji risarske 

naloge. Povezovanje procesnih znanj se uresniči, ko pridobljeno znanje enega ali več predmetov 

pripomore k spoznavanju zakonitosti pri drugem učnem predmetu. Tako lahko osvojena 

procesna znanja pri nekem predmetu uporabimo pri spoznavanju likovnega problema ali obratno. 

Učitelj lahko iste pojme poveže z likovnimi pojmi, kot je npr. opisovanje prostora pri 

prostorskem oblikovanju. Tematsko povezovanje temelji na verbalnih opisih, ki se nato 
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prenesejo v likovni jezik. Poleg besednega opisa pojmov, te tudi likovno interpretirajo. Pojme 

kot so naravni in umetni materiali lahko učitelj uporabi za likovno delo pri kiparstvu, pri čemer 

izhaja iz vsebine pri predmetu spoznavanje okolja. V tem primeru nas zanima barva, oblika in 

možnost obdelave materialov, ne pa poreklo materiala. 

Področje kiparstva je v kontekstu medpredmetnega povezovanja še posebej zanimivo, saj 

učence lahko neposredno usmerja v stik z naravo. Ura na prostem za učence postane igriva in 

ravno igra je najboljša aktivnost, ki hkrati združi ustvarjalnost, učenje in zabavo s priložnostjo za 

raziskovanje (Brooklyn, Shilling, 2009). Učitelj mora znati izkoristiti izkušnje učencev iz 

neposrednega življenjskega okolja oz. situacij, ki močno burijo njihovo domišljijo in ustvarjajo 

intuicijo. Znati mora izkoristiti tudi izkušnje, ki so rezultat usvojenih zmožnosti ravnanja z 

različnimi likovnimi in drugimi materiali in orodji (Tacol, 2002). Pomembno je, da imajo učitelji 

ustrezno znanje glede dejavnosti in materialov. Potrebno je upoštevati učenčeve interese ter 

predhodne izkušnje in na podlagi tega oblikovati primerno učno okolje in načrtovati učno uro. 

Učitelji pripravijo učno okolje z namenom, da se učenci učijo z aktivnim raziskovanjem in 

interakcijami z učitelji in tudi drugimi učenci ter prakticirajo z najrazličnejšimi materiali 

(Batistič, Zorec, 2000). 

V učnem načrtu za likovno dejavnost v osnovni šoli je medpredmetno povezovanje 

navedeno v sklopu didaktičnih priporočil, katere vsebine lahko obravnavamo  pojmovno, z 

besednimi in likovnimi interpretacijami (Kocjančič, 2011).  Vir medpredmetnega povezovanje je 

lahko pojmovna povezava znotraj predmeta oz. med predmeti znotraj določene vsebine, lahko pa 

je medpredmetno povezovanje uporabljeno samo kot sredstvo za poglabljanje osvojenega znanja 

oz. likovnih pojmov, materialov, tehnik. Medpredmetna povezava na likovnem področju lahko 

poteka na dva načina. Prvi način je ta, da učitelj za spoznavanje likovnih pojmov uporabi 

učenčevo predhodno izkušnjo tako, da poišče iz vsebin drugih predmetov že osvojenih pojmov. 

Lahko pa osvojene likovne pojme uporabi kot izhodišče za spoznavanje pojmov pri drugih 

predmetih (Tacol 2002, 2003b). 

Tako lahko povezovanje temelji na pojmovni povezanosti različnih predmetov, besedni 

interpretaciji ali besedni in likovni interpretaciji. Tacolova (2003) omenja dva pristopa 

medpredmetnega povezovanja: besedno in likovno. Prvi temelji na besedni interpretaciji z 

obujanjem pojmov, ki jih najdemo tudi pri drugih predmetih, ti pa so učencem v pomoč pri 

globljem razumevanju likovnega pojma. Pri tem dejavnost temelji na izbiri različnih metod in 

oblik dela, zgleduje se po različnih stopnjah Fogartyjevega (2009) modela medpredmetnega 

povezovanja. Drugi pristop bazira na povezovanju pojmov, ki temeljijo na besedni in likovni 

interpretaciji. Tu je medpredmetna povezava v pomoč pri intenzivnejšem doživljanju likovnega 

pojma in spodbujanje učencev k samostojni izvedbi ustvarjalne likovne interpretacije, ki izhaja iz 

zasnove likovnega problema. V učnem načrtu je medpredmetno povezovanje mišljeno v smislu 

izbire motiva na podlagi podobnih vsebin drugega predmeta, ki jih učenec realizira v poljubni 

tehniki. Učitelj ob zasnovi likovnega problema za medpredmetno povezovanje izhaja iz 

likovnega motiva ali tehnike (Tacol, 2003).Birsa (2015) v svoji raziskavi ugotavlja, da učitelji v 

ospredju uporabljajo predvsem nepojmovno (besedno in likovno) povezovanje, in sicer preko 

motiva. S tem načinom postane likovni pouk dostikrat neenakovreden oz. je postavljen v 

podrejen položaj, pri čemer se z izvedbo naloge ne realizirajo likovni cilji.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1.1. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

3.1.2. NAMEN RAZISKAVE IN OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Ugotoviti želimo, kakšno je mnenje učiteljev likovne umetnosti (likovnih pedagogov) o 

vključevanju medpredmetnega povezovanja, kako pogosto in s kakšnimi pristopi ter oblikami 

dela učitelji obravnavajo pojme s področja kiparstva. S pomočjo literature bomo raziskali in 

analizirali različne možnosti vključevanja vsebin medpredmetnega povezovanj za doseganje 

učnih ciljev na področju kiparstva pri pouku likovne dejavnosti v osnovni šoli in podali 

aplikativne rešitve. Ugotoviti želimo, kako pogosto in na kakšen način naključno izbrani likovni 

pedagogi vključujejo vsebine medpredmetnega povezovanja za doseganje učnih ciljev na 

področju kiparstva. 

3.1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kakšno je mnenje učiteljev likovne umetnosti v osnovni šoli do vključevanja vsebin 

medpredmetnega povezovanja, še posebej na likovnem področju kiparstva? 

2. Kako pogosto in s kakšnimi pristopi ter oblikami dela učitelji obravnavajo pojme s 

področja kiparstva za doseganje učnih ciljev ter svojstveno likovno izražanje učencev? 

3.1.4. VZOREC 

 

V raziskavi je uporabljen neslučajnostni priložnostni vzorec. Sodelovalo je 33 likovnih 

pedagogov, ki poučujejo likovno umetnost na predmetni stopnji osnovnošolskega izobraževanja. 

70 % delež oseb, ki so odgovarjale na zastavljena vprašanja, je ženskega spola, ostalih 30 % pa 

moškega. Povprečna delovna doba učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, je 17,5 let. Najdaljša 

delovna doba je 37 let, najkrajša pa 1 leto.  

3.1.5. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo na podlagi študija literature uporabili 

deskriptivno metodo. V empiričnem delu raziskave smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno 

metodo z uporabo spletnega vprašalnika in analizo dokumentov oz. učnih priprav, pridobljenih 

od nekaterih učiteljev, analizirane so tudi nekatere učne priprave pridobljene s spleta. 

Raziskovalni pristop je induktiven in stremi k lastnim ugotovitvam za oblikovanje aplikativnih 

rešitev (Vogrinc, 2008).  

DELOVNA DOBA POUČEVANJA: 

N Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 

33 17,5 10,47 1 37 

SPOL: 

Odgovori N Odstotek 

1 (Moški) 10 30% 

2 (Ženski) 23 70% 
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3.1.6. OPIS POSTOPKOVZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Za namen kvantitativne raziskave bomo uporabili avtorski anketni vprašalnik za učitelje. 

Vsebuje vprašanja odprtega in zaprtega tipa. S pomočjo aplikacije 1KA ga bomo prenesli v 

spletno obliko. Za oblikovanje aplikativnih rešitev bomo od naključno izbranih pedagogov 

pridobili tudi učne priprave, ki vsebujejo problematiko medpredmetnega povezovanja na 

področju kiparstva ter jih analizirali. Rezultate kvantitativne raziskave – anketnega vprašalnika – 

bomo obdelali s spletnim programom 1KA. Odgovore na vprašanje odprtega tipa bomo kodirali 

in poiskali skupni imenovalec ter predstavili v tabeli. Izračunali bomo osnovne statistične 

vrednosti odgovorov zaprtega tipa (aritmetična sredina, frekvenca odgovorov, odgovore izražene 

v odstotkih). Za analizo učnih priprav bomo uporabili metodo analizo dokumentov (Vogrinc, 

2008). 

3.1.7. PRIČAKOVANI REZULTATI IN NJIHOVA INTERPRETACIJA 

Anketa zajema tri sklope anketnega vprašalnika. Prvi dve vprašanji se nanašata na 

vzorec, kjer smo ugotovili spol in dobo poučevanja. Nato sledi 8 vsebinskih vprašanj, ki so 

bistvena za našo raziskavo. Končni sklop je sestavljen iz 3 vprašanj odprtega tipa, ki nam bodo v 

pomoč za oblikovanje aplikativnih rešitev. Pridobljeni rezultati anketnega vprašalnika so 

prikazni po sklopih, skupaj s posameznimi interpretacijami zastavljenih vprašanj anketnega 

vprašalnika. Nato jim sledijo rezultati trditev, ki so vezani na določen zastavljen cilj raziskave. 

Rezultati so prikazani s preglednicami oz. tabelami. Nato smo na podlagi zastavljenih ciljev 

raziskave predstavili oz. interpretirali še dodatne odgovore nekaterih likovnih pedagogov na 

odprte tipe vprašanj anketnega vprašalnika.  
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3.2. INTERPRETACIJA ODGOVOROV IN UGOTOVITVE  
 

Preglednica 1: Struktura vzorcev učiteljev glede stališča pogostosti uporabe medpredmetnih 

povezav pri predmetu likovna umetnost  

 

KAKO POGOSTO IZVAJATE MEDPREDMETNE POVEZAVE PRI PREDMETU LIKOVNA 

UMETNOST? 

Odgovori f F % 

Vedno (pri vsaki likovni aktivnosti) 10 38 % 

Pogosto (1x mesečno) 12 46 % 

Redko (1x letno) 4 15 % 

Nikoli 0 0 % 

Skupaj 26 100 % 

 

Na zastavljeno vprašanje je odgovorilo 26 učiteljev. 46 % vprašanih učiteljev pogosto oz. 

enkrat mesečno izvaja medpredmetne povezave. 38 % učiteljev vedno izvaja medpredmetne 

povezave pri predmetu likovna umetnost. 15 % učiteljev pa zelo redko oz. enkrat letno izvaja 

medpredmetne povezave pri pouku likovne umetnosti. Nihče pa ni odgovoril, da nikoli ne izvaja 

medpredmetnih povezav pri pouku likovne umetnosti. Sicher Kafol (2010) je v svoji raziskavi 

pokazala, da učitelji pogosto uporabljajo medpredmetne povezave (od 40–60 % učnih vsebin) in 

učne cilje povezujejo z učnimi vsebinami. Ugotavlja, da se za medpredmetne povezave učitelji 

pogosto odločajo in hkrati vsebine povezujejo s cilji, drugi del raziskave pa je pokazal, da učitelji 

medpredmetno povezovanje uporabljajo bolj na ravni vsebine, pri čemer se cilji zanemarijo. 

 

Preglednica 2: Struktura vzorcev učiteljev glede vrste uporabe medpredmetnih povezav pri 

predmetu likovna umetnost  

 

KATERE VIDIKE MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA SE PRI PREDMETU LIKOVNE UMETNOSTI 

NAJVEČKRAT POSLUŽUJETE? (NA LESTVICI OD 1 DO 5 USTREZNO OZNAČITE; 1 JE NAJMANJ, 5 

NAJVEČ. 

N= 27 Povprečje Std. odklon 

POJMOVNO (Besedne interpretacije z obujanjem sorodnih pojmov, ki jih 

najdemo tudi pri drugih predmetih.) 

3,8 0,89 

 
 

BESEDNO in LIKOVNO (Povezovanje pojmov skozi besedne in likovne 

interpretacije, povezava izhaja in likovnega problema.) 

3,7 0,87 

 
 

NEPOJMOVNO (Povezava skozi skupno temo oz. motiv.) 3,9 0,95 

 

Na vprašanje je odgovorilo 27 anketiranih učiteljev. Vsak učitelj je lahko označil več 

odgovorov. Anketirani učitelji so odgovorili, da se največkrat pri svojem predmetu poslužujejo 

nepojmovnega vidika, tako da medpredmetno povezujejo skozi motiv oz. temo (povprečje = 3,9; 

std. odklon = 0,95). Najmanj pa se učitelji poslužujejo besednega in likovnega vidika (povprečje 
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= 3,7; std. Odklon = 0,87). Vprašani učitelji največkrat uporabijo medpredmetno povezovanje z 

vidika nepojmovnega povezovanja med pojmi oz. medpredmetno povezujejo likovne vsebine z 

drugimi vsebinami. Do podobnih rezultatov je prišla tudi Birsa (2015), ki v svoji raziskavi 

ugotavlja, da učitelji v ospredju uporabljajo predvsem nepojmovno povezovanje, in sicer preko 

motiva. V nadaljevanju sledi razpredelnica, v kateri so zabeležene pojasnitve oz. trditve 

učiteljev, na kakšen način izvajajo najpogosteje uporabljeno medpredmetno povezavo, ki se 

nanaša na zgoraj zastavljeno vprašanje. 

Preglednica 2.1: Dodatno vprašanje pri preglednici 1. 

 

 
VPRAŠANJE: RAZLOŽITE OMENJENI VIDIK, KI GA NAJPOGOSTEJE UPORABLJATE. 

1 Ogled športnih aktivnosti in poustvarjanje. 

2 Motiv in čas. 

3 Pojmovno – relief, kompozicija, harmonija, kontrast, simetrija. 

4 Sorodnost likovnih elementov s pojmi z drugih področij ustvarjanja (točke – ton, linija – melodija ...) 

5 Identični pojmi, razloženi v likovnem smislu. 

6 Kako pri svoji uri vključujemo pojme iz glasbe, npr. ritem. 

7 Pojmi pokrivajo vsa področja – ne samo likovno, npr. kontrast – nasprotje. 

8 Kot likovni problem, ki naj bi ga učenci spoznali, usvojili. 

9 Da isti pojem uporabljamo v različnih pomenih pri vsakem predmetu, včasih pa je pomen skupen. 

10 Povezava z glasbo in zgodovino. 

11 Logične povezave, ki so učencem smiselne. 

12 Povezujem dejstva v celoto. 

13 Ritem pri glasbi in v likovnosti. Geometrija pri simetriji. 

14 Medpredmetno povezujem skozi temo, tehniko, materiale. 

 

Odgovori štirinajstih (14) učiteljev, kako razumejo omenjen vidik, ki ga najpogosteje 

uporabljajo, so si zelo podobni. V veliki večini so razumevanje najpogostejše uporabe 

povezovanje skozi skupno temo, motiv, tehniko in materiale. Med odgovori se največkrat 

pojavljajo vsebine, ki jih lahko povežejo z glasbo (ritem, melodija, ton). Učitelji med pojmi 

omenjajo tudi povezave nasprotij med samimi pojmi različnih področij oz. predmetov, npr. 

kontrast – nasprotja. Nekateri omenjajo samo identične pojme, ki imajo podobne pomene in jih 

nato razlagajo v likovnem smislu skozi likovni motiv. Tacolova (2003) ugotavlja, da učitelj že ob 

zasnovi likovnega problema za medpredmetno povezovanje izhaja iz likovnega motiva ali 

tehnike. Izpostavlja, da s tem načinom postane likovni pouk dostikrat neenakovreden oz. je 

postavljen v podrejen položaj, pri čemer se z izvedbo naloge ne realizirajo likovni cilji. 

V nadaljevanju sledi preglednica, v kateri so zajeti odgovori učiteljev glede pomembnosti 

načrtovanja medpredmetnih povezav pri predmetu likovna umetnost. 
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Preglednica 3: Struktura vzorcev učiteljev glede pomembnosti načrtovanja  medpredmetnih 

povezav pri predmetu likovna umetnost  

 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI JE POTREBNO: 

Podvprašanja Odgovori 
Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

 

Ni 

potrebno 

Je 

priporočljivo 

Ne 

vem 
Obvezno Skupaj 

  

Načrtovati v letni pripravi 

že na začetku šolskega leta. 

5 15 0 6 26 
2,3 1,04 

19 % 58 % 0 % 23 % 100 % 

Medpredmetno 

povezovanje je potrebno 

izvajati pri vsaki učni uri. 

7 17 1 1 26 
1,8 0,67 

27 % 65 % 4 % 4 % 100 % 

Vključiti samo v domače 

delo učencev. 

12 10 3 1 26 
1,7 0,83 

46 % 38 % 12 % 4 % 100 % 

Vključiti samo na 

ekskurzijah. 

7 14 1 4 26 
2,1 0,98 

27 % 54 % 4 % 15 % 100 % 

Vključiti samo na 

projektnih dnevih. 

5 15 1 5 26 
2,2 0,99 

19 % 58 % 4 % 19 % 100 % 

Vključiti samo pri 

posebnih dejavnostih 

učencev, npr. obiski 

galerije ali muzeja. 

4 12 2 8 26 

2,5 1,1 
15 % 46 % 8 % 31 % 100 % 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 26 učiteljev. Na prvo podvprašanje je 58 % učiteljev 

mnenja, da je priporočljivo medpredmetno načrtovati v letni pripravi že na začetku šolskega leta. 

19 % jih meni, da to ni potrebno. 23 % vprašanih pa pravi, da je načrtovanje v letni pripravi že 

na začetku leta obvezno. Drugo podvprašanje sprašuje, če je medpredmetno povezovanje 

potrebno izvajati pri vsaki učni uri. 65 % učiteljev je menja, da je priporočljivo, 27 % pravi, da ni 

obvezno, 4 % pa jih trdi, da je obvezno. 4 % vprašanih je neopredeljenih. Na tretje podvprašanje, 

ali medpredmetno povezovanje vključimo samo v domače delo učencev, je  46 % učiteljev 

menja, da to ni potrebno, 38 % jih meni, da je vseeno priporočljivo. 12 % je neopredeljenih, 4 % 

učiteljev pa jih meni, da je medpredmetno povezovanje preko domačih nalog obvezno. V četrtem 

podvprašanju nas zanimajo stališča glede vključevanja medpredmetnih povezav na ekskurzijah. 

27 % učiteljev je mnenja, da to ni potrebno, 58 % meni, da je priporočljivo. 15 % je mnenja, da 

je medpredmetno povezovanje na ekskurzijah obvezno. 4 % učiteljev je ne neodločenih. Peto 

podvprašanje zajema podatek, ali je medpredmetno vključevanje na projektnih dnevih potrebno. 

58 % učiteljev meni, da je priporočljivo, 19 % je mnenja, da ni potrebno, ravno tako pa 19 % 

učiteljev meni, da je obvezno. Ostali 4 % učiteljev pa je neopredeljenih. Na zadnje 6. 

podvprašanje, ali je potrebno medpredmetno povezovanje vključiti samo pri posebnih 

dejavnostih, je 46 % učiteljev odgovorilo, da je priporočljivo. Medtem ko jih je 31 mnenja, da je 

obvezno, jih 15 % meni, da ni potrebno. Ostali 4 % učiteljev je neopredeljenih.  

Iz odgovorov lahko razberemo, da ima največjo vlogo vključevanje samo pri posebnih 

dejavnostih (povprečje = 2,5, std. odklon = 1,1). Najmanj pomena pripisujejo vključevanju samo 
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v domače delo učencev (povprečje = 1,7, std. odklon = 0,83). Birsa (2015) ugotavlja, da je pri 

zaposlenih z večjim številom let poučevanja možno zaslediti več soglašanj, ki se nanašajo na 

trditve o izvajanju medpredmetnih povezav v omejenem obsegu oz. zgolj ob izbranih oblikah 

dela. V veliki večini na projektnih dnevih ali pa samo na ekskurzijah. Jasna Tominc (2010: 50) je 

v svoji raziskavi  v sklopu diplomskega dela izpeljala projektno delo na osnovni šoli in prišla do 

ugotovitve, da bi bilo v projektno delo smiselno vključiti več učiteljev, saj to pripomore k lažji 

izpeljavi projekta. Ravno tako izpostavi kot največjo oviro pri izvajanju projektnega dela 

časovno omejitev. Štembergar (2008) je v svoji raziskavi o načrtovanju in izvedbi 

medpredmetnih povezav, kjer je bilo vključenih 250 pedagoških delavcev osnovni šol, vrtcev in 

gimnazij, ugotovil, da medpredmetne povezave učitelji načrtujejo in izvajajo spontano, ko se 

pokaže priložnost, največkrat jih pri pouku uporabijo kot didaktični medij ali motivacijsko 

sredstvo. Ugotovljeno je bilo tudi, da se največkrat za pouk medpredmetnega povezovanja 

odločajo pri pouku na dnevnih dejavnostih, v šoli v naravi, nekaj učiteljev pa tudi na projektnem 

tednu. Raziskava je pokazala tudi, da učitelji slabše načrtujejo medpredmetne povezave.  

 

Preglednica 4: Struktura vzorcev učiteljev glede stališča preprek pri medpredmetnih povezav 

pri predmetu likovna umetnost  

 

ALI SE VAM ZDI, DA SE PRI MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU NA PODROČJU KIPARSTVA 

SREČUJETE Z RAZNIMI PREPREKAMI, KI OMEJUJEJO MOŽNOST MEDPREDMETNIH 

POVEZAV? 

 

Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 

odkl. 

 

Sploh se 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Ne 

vem 

Se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam   

1 
Omejen sem glede 

prostora. 

3 10 1 8 2 
2,8 1,27 

13 % 42 % 4 % 33 % 8 % 

2 Imam premalo časa. 
1 9 1 6 7 

3,4 1,38 
4 % 38 % 4 % 25 % 29 % 

3 
Vodstvo šole me 

omejuje. 

8 7 2 7 0 
2,3 1,24 

33 % 29 % 8 % 29 % 0 % 

4 

Imam premalo znanja 

za kvalitetno izvajanje 

medpredmetnih 

povezav. 

8 10 4 2 0 
2 0,93 

33 % 42 % 17 % 8 % 0 % 

5 

Sem mnenja, da je 

medpredmetno 

povezovanje zamudno 

in nepotrebno. 

11 10 2 0 1 
1,8 0,94 

46 % 42 % 8 % 0 % 4 % 

6 

Premalo poznam 

vsebine učnih načrtov 

drugih predmetov za 

izvajanje 

medpredmetnih 

povezav. 

5 8 4 4 3 

2,7 1,34 

21 % 33 % 17 % 17 % 13 % 
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Na vprašanja je odgovarjalo 24 učiteljev. Pri prvem podvprašanju je 42 % učiteljev 

odgovorilo, da nimajo prostorskih omejitev, 13 % vprašanih se jih sploh ne strinja. Ostalih 33 % 

je odgovorilo pritrdilno, 8 % se jih popolnoma strinja, 4 % učiteljev pa je neodločenih. Drugo 

podvprašanje sprašuje, če imajo premalo časa. Na to vprašanje je 38 % učiteljev odgovorilo, da 

se ne strinja, 29 % se jih popolnoma strinja. 25% se jih strinja, 4 % se sploh ne strinja, ostalih 4 

% je neopredeljenih. V tretjem podvprašanju nas zanima, če jih vodstvo šole omejuje. Na to 

vprašanje je 33 % učiteljev odgovorilo, da se sploh ne strinjajo, 29 % vprašanih se ne strinja. 29 

% se jih strinja, da jih vodstvo šole omejuje pri izvajanju medpredmetnih povezav na področju 

kiparstva. 8 % vprašanih pa je odgovorilo neodločeno. Četrto podvprašanje sprašuje, če imajo 

premalo znanja za kvalitetno izvajanje medpredmetnih povezav na področju kiparstva. 46 % se 

jih sploh ne strinja. 42 % se jih ne strinja. 17 % učiteljev je neopredeljenih. Medtem se jih 8 % 

strinja s trditvijo, da imajo premalo znanja za kvalitetno izvajanje medpredmetnih povezav na 

področju kiparstva. Peto podvprašanje je zastavljeno kot trditev, če je medpredmetno 

povezovanje na področju kiparstva po njihovem mnenju zamudno in nepotrebno. 46 % jih je 

odgovorilo s popolnim nestrinjanjem, 4 2% se jih strinja s to trditvijo. 8 % vprašanih je 

neopredeljenih. 4 % pa se popolnoma strinja, da je medpredmetno povezovanje na področju 

kiparstva zamudno in nepotrebno. Zadnje podvprašanje jih sprašuje, ali premalo poznajo vsebine 

učnih načrtov drugih predmetov za izvajanje medpredmetnih povezav na področju kiparstva. Na 

to vprašanje je 21 % učiteljev odgovorilo, da se sploh ne strinja, da bi premalo poznali vsebine 

učnih načrtov drugih predmetov za izvajanje medpredmetnih povezav na področju kiparstva. 33 

% se jih ne strinja, 17 % učiteljev je neopredeljenih. Medtem ko se 4 % strinja, se ostalih 13 % 

vprašanih popolnoma strinja, da premalo poznajo učne načrte drugih predmetov za izvajanje 

medpredmetnih povezav na področju kiparstva.  

Največji pomen za možnosti medpredmetnega izvajanja učitelji pripisujejo trditvi, da 

imajo premalo časa (povprečje = 3,4, std. odklon = 1,38). Najmanj pa se strinjajo s trditvijo, da je 

medpredmetno povezovanje zamudno in nepotrebno (povprečje = 1,8, std. odklon = 0,94). Birsa 

(2015) v svoji raziskavi ugotavlja, da učitelji največkrat za razlog neizvajanja medpredmetnih 

povezav pri predmetu likovne umetnosti pripisujejo ravno pomanjkanju časa, pomanjkljivo 

likovno znanje in neustreznost prostorskih pogojev. Ob naštetih omejitvah za izvajanje 

poudarjajo še nefleksibilen urnik, neenotnost učnih načrtov, prevladovanje kakšnega drugega 

predmeta nad likovno umetnostjo, nepremišljeno načrtovanje likovnih vsebin in nepoznavanje 

predznanja oz. potreb učencev. Hodnik Čadež (2008) in ostali mentorji učiteljev raziskovalcev 

opažajo, da učitelji potrebujejo še več izobraževanja za raziskovanje v praksi in uvajanje novih 

metod in oblik dela, s tem pa tudi nadgrajevanja določenih didaktičnih znanj in veščin, ki so 

potrebne za pisanje strokovnih besedil. 
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Preglednica 5: Struktura vzorcev učiteljev glede stališč didaktičnega pomena medpredmetnih 

povezav pri predmetu likovna umetnost  

 

V ČEM VIDITE DIDAKTIČNI POMEN MEDPREDMETNIH POVEZAV Z VIDIKA VAS KOT 

UČITELJA? 

Podvprašanja Frekvence Veljavni % - Veljavni Frekvence % 

1 Sodelovanje in timsko delo z drugimi učitelji. 18 24 75 % 18 33 % 

2 Strokovna in osebna rast. 17 24 71 % 17 31 % 

3 Izboljšanje komunikacije med učitelji. 17 24 71 % 17 31 % 

4 Ne vidim prednosti. 0 24 0 % 0 0 % 

5 

Drugo: 

2 24 8 % 2 4 % *Povezovanje likovnosti z realnim življenjem. 

*Smiselnost povezav znanj/pojmov  za učence. 

SKUPAJ 
 

24 
 

54 100 % 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 24 učiteljev. 75 % učiteljev je izbralo prvi dogovor, da 

medpredmetno povezovanje krepi sodelovanje in timsko delo z drugimi učitelji. 71 % je izbralo 

drugi odgovor o strokovni in osebni rasti. 71 % učiteljev je mnenja, da medpredmetno 

povezovanje izboljšuje komunikacijo med učitelji. 8 % učiteljev pa je odgovorilo po svoje, da 

vidijo didaktičen pomen kot poudarek na smiselnosti povezav znanj oz. pojmov za učence, v 

smislu povezovanja z realnim življenjem. Nihče pa ni odgovoril, da ne vidi prednosti. Martina 

Ternar (2014: 91) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da se učitelji sicer zavedajo pozitivnega 

vpliva medpredmetnih povezav pri pouku ter vidijo doprinos pozitivnega vidika, ki ga tak način 

dela prinaša za vse vključene v tak učni proces. Ugotavlja, da so načrtovanju in izvedbi učitelji 

naklonjeni, kljub temu da takšen način dela zahteva več medsebojnega sodelovanja in 

zahtevnejšo organizacijo pouka. Pozitiven odnos do medpredmetnih povezav je zaznala tudi pri 

učencih, ki bi si takšnega dela želeli več. Ugotavlja, da dostikrat številne ideje in zamisli zaradi 

slabše komunikacije med učitelji in zaradi pomanjkanja časa ostanejo neizvedene.  

Največji didaktični pomen (33 %) učitelji pripisujejo sodelovanju in timskemu delu z 

drugimi učitelji. Takoj na drugem mestu sta strokovna in osebna rast (31 %) ter izboljšanje 

komunikacije med učitelji (31 %). Večina učiteljev zajetih v Birsini raziskavi se strinja, da bi 

dodatna navodila oz. dodatna strokovna izobraževanja, večje število ur in dopolnitve didaktičnih 

gradiv, ugodno vplivali na motiviranost za načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav 

(Birsa, 2015). Študija v Michiganu, kjer so na podlagi idej Howarda Garderja za enoletni pilotski 

program oblikovali smernice medpredmetnega poučevanja, je pokazala, da uporaba poučevanja 

tematskih sklopov ugodno vpliva na učitelje, starše in učence. Učitelji poročajo o večjem 

zadovoljstvu in boljšem doseganju ciljev v primerjavi s klasično organizacijo dela (Bolak, 

Bialach, Dunphy, 2005). Tudi Rutar (2010) pripisuje vse večjo pomembnost timskega 

poučevanja, saj vidi prednost v tem, da prisotnost dveh učiteljev učencem omogoča sočasno 

podporo dveh predmetov, bolj individualiziran pouk in vzor timskega dela. 
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Preglednica 6: Struktura vzorcev učiteljev glede stališč dejavnikov, ki vplivajo na odločitve 

izvajanja medpredmetnih povezav pri predmetu likovna umetnost  

 

KATERI IZMED DEJAVNIKOV PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ VPLIVA NA VAŠO ODLOČITEV ZA 

IZVAJANJE MEDPREDMETNIH POVEZAV? 

Podvprašanja Odgovori Povprečje 
Std. 

odklon 

 

Sploh ne 

vpliva 

Ne 

vpliva 

Ne 

vem 
Vpliva 

Zelo 

vpliva 
Skupaj 

  

Pripravljenost drugih 

učiteljev za timsko delo. 

0 3 0 15 6 24 
4 0,88 

0 % 13 % 0 % 63 % 25 % 100 % 

Lastna strokovna 

usposobljenost. 

0 0 0 10 14 24 
4,6 0,5 

0 % 0 % 0 % 42 % 58 % 100 % 

Strokovna in metodična 

usposobljenost kolegov. 

0 3 2 14 5 24 
3,9 0,9 

0 % 1 3% 8 % 58 % 21 % 100 % 

Dosedanje pozitivne 

izkušnje. 

0 0 0 18 6 24 
4,3 0,44 

0 % 0 % 0 % 75 % 25 % 100 % 

Interes učencev. 
1 2 0 13 8 24 

4 1,04 
4 % 8 % 0 % 54 % 33 % 100 % 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 24 učiteljev. Pri dejavniku pripravljenosti drugih učiteljev 

za timsko delo je 25 % mnenja, da ta dejavnik zelo vpliva na odločitve o izvajanju 

medpredmetnih povezav. 63 % učiteljev je odgovorilo, da le vpliva na njihovo izbiro. 13 % pa je 

odgovorilo, da pripravljenost drugih učiteljev za timsko delo ne vpliva na odločitve o izvajanju 

medpredmetnih povezav. Sentočnik (2010) v svojem zapisu izpostavlja motive, ki odvračajo od 

timskega sodelovanja in medpredmetnega povezovanja. To so: karakterna različnost, različni 

pogledi na izpostavljena vprašanja, nezaupanje v ekspertnost posameznega učitelja, neskladnost 

in različno sprejemanje novosti ter uvajanje sprememb.  

Na naslednje podvprašanje je 58 % učiteljev odgovorilo, da na izbiro o izvajanju 

medpredmetnih zelo vpliva dejavnik lastne strokovne usposobljenosti, 42 % učiteljev pa je temu 

pritrdilo. Pri dejavniku strokovna in metodična usposobljenost kolegov je 58 % učiteljev menja, 

da ta dejavnik vpliva na njihovo izbiro o izvajanju medpredmetnih povezav. 21 % jih meni, da ta 

dejavnih zelo vpliva na njihovo izbiro. 13 % je mnenja, da to ne vpliva na njihove odločitve o 

izvajanju medpredmetnih povezav. 8 % učiteljev pa je neopredeljenih. Predzadnje podvprašanje, 

ali dosedanje pozitivne izkušnje vplivajo na odločitev za izvajanje medpredmetnih povezav je 75 

% učiteljev mnenja, da vpliva, ostalih 25 % pa meni, da zelo vpliva. Zadnje podvprašanje se 

nanaša na interes učencev, glede tega dejavnika je 54 % učiteljev odgovorilo, da to vpliva na 

odločitve za izvajanje medpredmetnih povezav. 33 % jih meni, da zelo vpliva.  8 % učiteljev 

meni, da ne vpliva na njihove odločitve. 4 % pa je mnenja, da ta dejavnik sploh ne vpliva na 

odločitve za izvajanje medpredmetnih povezav. Učitelji največjo pomembnost za njihovo 

odločanje o izvajanju medpredmetnih povezav predpisujejo dejavniku lastne strokovne 

usposobljenosti (povprečje = 4,6, std. odklon = 0,5). Najmanj pomemben dejavnik se jim zdi 
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strokovna in metodična usposobljenost kolegov (povprečje = 3,9, std. odklon = 0,9). Birsina 

(2010) raziskava je pokazala zanimive rezultate, kjer kljub temu, da so se učitelji udeleževali 

dodatnih izobraževanj glede medpredmetnih povezav, ni bilo nikakršnega vpliva na učiteljevo 

mnenje oz. stališče glede izvajanja medpredmetnih povezav. Kramar (2009: 98) izpostavlja 

načine dela, kjer učitelj ne deluje kot samostojna celota, ampak skupaj s sodelavci z različnih 

področij načrtuje učni proces, sodeluje pri izvajanju, analizi in vrednotenju dosežkov. Takšen 

način dela stremi k odpravi enostranskosti in zmanjševanju predmetnega separatizma oz. 

razdrobljenosti vsebin v okviru učnih predmetov. Štemberger (2008) meni, da medpredmetne 

povezave niso vedno najboljše, uporabljene morajo biti takrat, ko je smiselno in ko za to 

obstajajo razlogi in ustrezne možnosti. Učitelji povezave poskušajo izpeljati tako, da čim bolj 

spodbujajo ustvarjalnost otrok, povezave pa so s tem tudi spodbudno motivacijsko sredstvo. 

 

Preglednica 7: Struktura mnenj učiteljev glede vpliva  medpredmetnih povezav pri predmetu 

likovna umetnost 

 

KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O VPLIVU MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA PRI LIKOVNI 

DEJAVNOSTI? 

Podvprašanja Odgovori Veljavni Povprečje 
Std. 

odk. 

 
Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinja

m 

Ne 

vem 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Skupaj 
   

Menim, da se 

učenčeva 

motivacija za 

reševanje likovnih 

nalog  poveča. 

0 2 2 15 5 24 

24 4 
0,8

1 
0 % 8 % 8 % 63 % 21 % 100 % 

Menim, da ima 

velik vpliv na 

učenčevo aktivno 

sodelovanje pri 

obravnavi 

likovnih vsebin. 

0 1 5 12 6 24 

24 4 
0,8

1 
0 % 4 % 

21 

% 
50 % 25 % 100 % 

Menim, da 

pripomore k 

uspešnejšemu 

razumevanju 

likovnih vsebin. 

0 0 1 12 11 24 

24 4,4 
0,5

8 0 % 0 % 4 % 50 % 46 % 100 % 

Menim, da se 

ustvarjalnost pri 

likovnem 

izražanju poveča. 

0 2 4 14 4 24 

24 3,8 
0,8

2 0 % 8 % 
17 

% 
58 % 17 % 100 % 

Uresničevanje 

načrtovanih ciljev 

je boljše. 

0 0 5 13 6 24 

24 4 
0,6

9 0 % 0 % 
21 

% 
54 % 25 % 100 % 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 24 učiteljev. Pri prvi trditvi se 63 % učiteljev strinja, da se 

učenčeva motivacija za reševanje likovnih nalog poveča, če so učenci deležni medpredmetnega 
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povezovanja. Od tega se jih 21 % popolnoma strinja. 8 % učiteljev se strinja, ostalih 8 % pa je 

neopredeljenih. Pri drugi trditvi so rezultati sledeči: 50 % učiteljev strinja da ima medpredmetno 

povezovanje velik vpliv na učenčevo aktivno sodelovanje pri obravnavi likovnih vsebin, od tega 

6 % popolnoma strinja; 4 % učiteljev se ne strinja, 5 % vprašanih pa je odgovorilo z ne vem. Pri 

tretji trditvi (ali menite, da medpredmetno povezovanje pripomore k uspešnejšemu razumevanju 

likovnih vsebin) se jih 50 % strinja, 46 % učiteljev se popolnoma strinja, medtem ko je 4 % 

učiteljev neopredeljenih. S predzadnjo trditvijo o mnenju, ali se ustvarjalnost pri likovnem 

izražanju  poveča, se 58 % učiteljev strinja, 17 % učiteljev se popolnoma strinja, 8 % učiteljev  

pa se ne strinja s trditvijo; 17 % učiteljev se ne more opredeliti. Zadnja trditev govori o boljšem 

uresničevanju načrtovanih ciljev. 45 % vprašanih se strditvijo strinja, 25 % popolnoma strinja. 

Medtem je kar 21 % učiteljev odgovorilo z ne vem. Nihče pa se popolnoma ne strinja. Učitelji se 

najbolj strinjajo z mnenjem, da medpredmetno povezovanje pripomore k uspešnejšemu 

razumevanju likovnih vsebin (povprečje = 4,4, std. odklon = 0,58). Najmanj pa se strinjajo z 

mnenjem, da medpredmetno povezovanje povečuje likovno ustvarjalnost (povprečje = 3,8, std. 

odklon=0,82). 

Ugotovili smo, da se učitelji strinjajo s trditvijo, da medpredmetno povezovanje povečuje 

likovno ustvarjalnost in pripomore k uspešnejšemu razumevanju likovnih vsebin. Strmčnik 

(2001) tudi navaja raziskavo Pančešnikove, v kateri so prišli do ugotovitve, da medpredmetno 

povezovanje pri izvajanju učne ure z združevanjem različnih predmetnih področij blagodejno 

zvišuje uspešnost učencev. Tudi Sardoč (2004) in Paulič (2004) navajata podobne rezultate, kjer 

sta prišla do zaključka, ki kaže pozitivne učinke medpredmetnih povezav na celovitejše znanje 

učencev ter izboljšanje uporabnosti pridobljenega znanja. Sicher Kafol (2008) poudarja, da z 

medpredmetnim povezovanjem učenci odkrivajo globje odnose med pojavi, učenje postane tako 

kakovostnejše, učenci so bolj motivirani za kakovostno učenje in kompleksnejše mišljenje.   

 

Preglednica 8: Struktura želja učiteljev glede pridobivanja dodatnega znanja s področja 

medpredmetnih povezav pri predmetu likovna umetnost  

 

KATERA DODATNA ZNANJA BI ŽELELI IMETI/PRIDOBITI S PODROČJA MEDPREDMETNIH 

POVEZAV? 

Podvprašanja Enote Navedbe 

 
Frekvence Veljavni 

% - 

Veljavni 
Ustrezni 

% - 

Ustrezni 
Frekvence % 

Poznavanje učnih načrtov 

drugih predmetov. 
11 18 61 % 33 33 % 11 33 % 

Znanje s področja timskega dela 

z učitelji. 
8 18 44 % 33 24 % 8 24 % 

Več primerov dobrih praks. 13 18 72 % 33 39 % 13 39 % 

Drugo: Ne potrebujem 1 18 6 % 33 3 % 1 3 % 

SKUPAJ 
 

18 
 

33 
 

33 
100 

% 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 18 učiteljev. 72 % učiteljev je odgovorilo, da si želijo 

pridobiti dodatna znanja iz več primerov dobrih praks. 61 % si želi več znanja iz poznavanja 
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učnih načrtov drugih predmetov. 44 % učiteljev želi pridobiti dodatna znanja s področja 

timskega dela z učitelji. 6 % učiteljev pa je odgovorilo, da si ne želi ničesar. Najbolj si učitelji 

želijo spoznati več primerov dobrih praks (3 9%). Na drugem mestu je pridobivanje znanja iz 

poznavanja učnih načrtov drugih predmetov (33 %). Takoj za tem si želijo tudi več znanja s 

področja timskega dela z učitelji (24 %). En delež učiteljev pa si ne želi nič (3 %). Janja Perko 

(2009: 76) v svojem diplomskem delu ugotavlja, da je izvajanje na obravnavanih šolah dobro, če 

ne celo odlično. Obravnavani učitelji poročajo o pozitivnem vplivu medpredmetnega poučevanja 

na učence. Omenja pa tudi zavedanje, da uresničevanje idej in namer ni tako enostavno kot bi si 

nekateri učitelji želeli, saj zahteva veliko medsebojnega timskega sodelovanja. Učitelji si želijo 

več primerov dobrih praks. Kot je ugotavljala Birsa (2010), si učitelji največ želijo dopolnitve 

didaktičnih gradiv in učnih pripomočkov ter spodbujanje sodelovanja med samimi učitelji, pa 

tudi organiziranje dodatnih izobraževanj. Menijo, da bi te dopolnitve pripomogle k boljšemu 

razumevanju in poznavanju medpredmetnih povezav pri likovni vzgoji. Svoje znanje si želijo 

dopolniti in hkrati izboljšati tiste strategije poučevanja, ki bodo učencem omogočale celostni 

razvoj znanja.  

 

MEDPREDMETNE POVEZAVE KIPARSKIH Z DRUGIMI PODROČJI POJMOV MED 

LIKOVNIMI POJMI IN POJMI DRUGIH PREDMETOV 

V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj splošnih in konkretnih navedenih primerov 

različnih pojmov, s katerimi se učitelji srečujejo pri medpredmetnem povezovanju pri likovni 

umetnosti. Interpretacije so razdeljene po predmetnih sklopih, torej za vsak šolski predmet 

posebej. Zanima nas, kateri predmet ima največ možnosti za medpredmetno povezovanje, znotraj 

predmetov pa smo raziskovali, katere vsebine se največkrat pojavijo oz.  so največkrat izbrane.  

S katerimi pojmi z drugih učnih področij najpogosteje načrtujete medpredmetne povezave pri 

predmetu likovna umetnost? 
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Preglednica 9: Navedbe pojmov in primerov medpredmetnega povezovanja  

 

PREDMETI 
NAVEDBE POJMOV IN PRIMEROV 

MEDPREDMETNEGA POVEZOVANJA 

SLOVENŠČINA 

(11,1 %) 

Književnost (32,1 %): pravljice, pravljični 

junaki, ljudsko izročilo, strip, deklamiranje, 

bralno razumevanje, bralna pismenost, 

domače branje 

Slikarski pojmi (14,3 %): veduta, tihožitje, 

ornament 

Ilustracija (10,7 %) 

Inicialka (10,7 %), 

Zgodovinska obdobja (10,7 %) 

Reklama (3,6 %) 

Poezija (7,1 %) 

Portret: kip pisatelja ali pesnika v kraju (7,1 %) 

Ekskurzija (3,6 %) 

MATEMATIKA 

(10,7 %) 

Simetrija in asimetrija (25,9 %) 

Prostornina (14,8 %) 

Geometrija (11,1 %) 

Geometrični liki (11,1 %) 

Proporci (11,1 %); Zlati rez 

Številke (7,4 %); pravljična števila 

Prostorska telesa (7,4 %) 

Perspektiva (3,7 %) 

Ornament (3,7 %) 

Kompozicija (3,7 %) 

ANGLEŠČINA 

(3,2 %) 

Strokovni izrazi (50 %); pop art, interier, 

animalizem, art 

Prevod e-gradiv (25 %); bralno 

razumevanje 

Barve (12,5 %) 

Imena umetnikov (12,5 %) 

GLASBENA 

UMETNOST 

(12,3 %) 

Zgodovinska obdobja v glasbi in likovnosti 

(22,6 %) 

Ritem (19,4 %) 

Kompozicija (12,9 %) 

Tonske lestvice (9,7 %) 

Ustvarjanje na glasbo, kiparjenje po glasbi, 

(6,5 %) 

Note (6,5 %) 

Harmonija barv (6,5 %) 

Dinamika (3,2 %) 

Kontrast (3,2 %) 

Ljudska glasba (3,2 %) 

Izdelava instrumenta (3,2 %) 

Kip glasbenega umetnika v okolici (3,2 %) 

ŠPORT 

(6,7 %) 

 

Pojmi vezani na gibanje (64,7 %) 

Anatomija teles (11,8 %) 

Futurizem (5,9 %) 

Klasični kip (5,9 %) 

Športne panoge (5,9 %) 

Fotografiranje športnih aktivnosti (5,9 %) 

ZGODOVINA 

(11,9%) 

Zgodovinska obdobja v umetnosti (43,3%) 

Kulturna dediščina (10 %) 

Arhitektura skozi obdobja, (10 %) 

Kiparstvo (6,7 %) 

Slikarstvo (6,7 %): zgodovina slikarstva 

Slikanje zgodovinskih predmetov (3,3 %) 

Zgodovina lesoreza  (3,3 %) 

Arhitektura (3,3 %) 

Mitologija  (3,3 %) 

Perspektiva (3,3 %) 

Stoletje (3,3 %) 

Primerjava stilov (3,3 %) 
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GEOGRAFIJA 

(5,5 %) 

Relief (35,7 %) 

Lokacije (21,4 %): Rim, Atene 

Ekskurzija (16,7 %) 

Narava in likovnost (16,7 %) 

Orientacija (16,7 %) 

Geografska odkritja (16,7 %) 

Morfologija (14,3 %): Kamnine 

KEMIJA 

(3,2 %) 

Veziva, topila, polnila ,razredčila (50 %) 

Mešanje barv (12,5 %) 

Zgradba atoma  (12,5 %) 

Glazure (12,5 %) 

Procesi  (12,5 %) 

FIZIKA 

(4,7 %) 

Teža (16,7 %) 

Mavrica (16,7 %) 

Konstrukcija (8,3 %) 

Gibanje (8,3 %) 

Barve (8,3 %) 

Zračna perspektiva (8,3 %) 

Sila (8,3 %) 

Barvni krog (8,3 %) 

Ravnotežje (8,3 %) 

Svetloba (8,3 %) 

TEHNIKA IN 

TEHNOLOGIJA 

(9,5 %) 

Oblikovanje z različnimi materiali (45,8 %) 

Pisava in tisk (12,5 %) 

Orodja in obdelava (8,3 %) 

Izdelava uporabnih predmetov (8,3 %) 

Prožnost (4,2 %) 

Način izvedbe (4,2 %) 

Računalniška animacija (4,2 %) 

Perspektiva (4,2 %) 

Kipi (4,2 %) 

Konstrukcija (4,2 %) 

Projekcija (4,2 %) 

GOSPODINJSTVO 

(6,3 %) 

Dekoracija sladic (18,7 %) 

Aktualne teme (18,7 %); kulturno 

prehranjevanje, ločevanje odpadkov, 

oblikovanje plakatov 

Barve v prostoru (12, 5%) 

Moda (12,5 %) 

Instalacije (12,5 %) 

Količina (6,3 %) 

Kulinarika (6,3 %) 

Likanje (6,3 %) 

Interier (6,3 %) 

DRUŽBA 

(2,4 %) 

Kulturne navade in običaji (33,3 %) 

Lokacija spomenika in pomen (16,7 %) 

Socialni sloji (16,7 %) 

Družba – ljudje – umetnost (16,7%) 

Vera (16,7 %) 

BIOLOGIJA 

(9,1 %) 

Živalski in rastlinski motivi (34,8 %) 

Anatomija človeka (21,7 %) 

Risanje različnih živali (13 %) 

Preperevanje (4,3 %) 

Ekosistemi (4,3 %) 

Varovalne barve (4,3 %) 

Letni časi (4,3 %) 

Notranji organi (4,3 %) 

Oblikovanje iz gline (4,3 %) 

Materiali (4,3 %) 

DRUGE 

DEJAVNOSTI 

(3,5 %) 

Recikliranje (33,3 %) 

Športni dan (22,2 %) 

Gibanje (11,1 %) 

Športne panoge (11,1 %) 

Eko teden (11,1 %) 

Skulpture iz smeti (11,1 %) 
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INTERPRETACIJA ODGOVOROV  

1. GLASBENA UMETNOST (12,3 %) 

2. ZGODOVINA (11,9 %) 

3. SLOVENŠČINA  (11,1 %) 

4. MATEMATIKA  (10,7 %) 

5. TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (9,5 %) 

6. BIOLOGIJA (9,1 %) 

7. ŠPORT (6,7 %) 

8. GOSPODINJSTVO (6,3 %) 

9. GEOGRAFIJA (5,5 %) 

10. FIZIKA (4,7 %) 

11. DRUGE DEJAVNOSTI  (3,5 %) 

12. ANGLEŠČINA  (3,2 %) 

12. KEMIJA (3,2 %) 

13. DRUŽBA (2,4 % ) 

 

Birsa (2015) je v svoji raziskavi ugotavljala, pri katerih predmetih učitelji uporabljajo največ 

medpredmetnih povezav. Učitelji največkrat medpredmetno povezujejo likovne vsebine s 

predmetom slovenščina, kar 91 %. Na drugem mestu je predmet družba 77 %; 70,9 % učiteljev 

vsebine povezuje z naravoslovjem in tehniko. Povezovanje z omenjenimi tremi predmeti je v 

ospredju tudi zaradi nepojmovnih povezav in realizacije motivov določene teme ali vsebine 

slovenskega jezika. Prišla je tudi do ugotovitve, da manj učiteljev (59,3 %) vsebine povezuje z 

glasbo, le 47,1 % pa z matematičnimi vsebinami. Zelo malo učiteljev likovno umetnost povezuje 

s športno vzgojo, še manj pa s tujim jezikom.  

V naši raziskavi smo ugotovili, da učitelji največkrat medpredmetno povezujejo pri predmetu 

glasbena umetnost. Pri tem predmetu so učitelji navedli največ možnosti oz. pojmov za 

medpredmetno povezovanje (12,3 %). V sklopu tega predmeta se za medpredmetno povezovanje 

največkrat pojavljajo vsebine primerjav zgodovinskih obdobij v glasbi in likovnosti (22,6 %)  oz. 

povezave med zgodovinskimi, glasbenimi in likovnimi obdobji. Takoj na drugem mestu je pojem 

ritem (19,4 %), tretje mesto dobi pojem kompozicije (12,9 %). Manj pogosto pa se pojavljajo 

pojmi: tonske lestvice (9,7 %), ustvarjanje na glasbo oz. kiparjenje (6,5 %), note (6,5 %), 

harmonija barv (6,5 %), dinamika (3,2 %), kontrast (3,2 %), ljudska glasba (3,2 %), izdelava 

instrumenta (3,2 %), kip glasbenega umetnika v okolici (3,2 %). Učitelji pogosto omenjajo 

medpredmetno razlago pri pojmu ritem, risanje po dinamični glasbi, omenja se tudi glasbena 

kompozicija v povezavi z razlago likovne kompozicije ter razlaga glasbene in likovne tonske 

lestvice (dur, mol) in barvni kontrasti. Povezave največkrat iščejo tudi med zgodovinskimi 

glasbenimi obdobji v povezavi z likovnostjo. 

Likovni učitelji so predmet zgodovina uvrstili na drugo mesto po možnostih medpredmetnih 

povezav (11,9 %). V sklopu tega predmeta se največkrat pojavljajo vsebine zgodovinskih 

obdobij (43,3 %),  Učitelji pogosteje navajajo vsebine kulturne dediščine (10 %) in arhitekturna 

obdobja (10 %). Manj pogosto pa se pojavljajo vsebine oz. pojmi: kiparstvo (6,7 %), slikarstvo 

(6,7 %), zgodovina slikarstva, slikanje zgodovinskih predmetov (3,3 %), zgodovina lesoreza  

(3,3 %), arhitektura (3,3 %), mitologija  (3,3 %), perspektiva (3,3 %), stoletje (3,3 %), 

primerjava stilov (3,3 %). Učitelji kot razlago največkrat navajajo primerjavo z umetnostno 
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zgodovinskimi obdobji, pod to so omenili še vpliv vojne na umetnost 20. stoletja ter pojem 

kulturne dediščine (kiparstvo in arhitektura skozi obdobja). Kot vsebine pa so navedli mitologijo, 

slikanje zgodovinskih predmetov v perspektivi, prazgodovinska umetnost.   

Na tretjem mestu za možnosti medpredmetnih povezav se je zvrstil predmet slovenščina 

(11,1 %). V sklopu tega predmeta se največkrat medpredmetno povezujejo vsebine iz 

književnosti (32,1 %), Pogosto se pojavljajo tudi slikarski pojmi (14,3 %). Manj pogosto pa so 

prisotni pojmi oz. vsebine: ilustracija (10,7 %), inicialka (10,7 %), zgodovinska obdobja (10,7 

%), poezija (7,1 %), portret oz. kip pisatelja ali pesnika v kraju (7,1 %), ekskurzija (3,6 %), 

reklama (3,6 %). Pri predmetu slovenščina učitelji navajajo razlage za pojem poezija oz. 

ilustracija pesmi, pravljic v povezavi z domačimi branji ter oblikovanje inicialk. Omenjena je 

bila tudi ekskurzija, preko katere se z likovno umetnostjo povezujejo vsebine domačega branja, 

bralne pismenosti in razumevanja. Omenjajo tudi dejstvo, da preko ekskurzije spoznavajo 

književnostma obdobja glede na umetniške stile (kipi pisatelja, pesnika v kraju). 

Predmet matematika (10,7 %) se zvrsti na četrto mesto po možnostih medpredmetnih 

povezav. Znotraj predmeta se največkrat pojavijo vsebine oz. pojmi simetrije in asimetrije (25,9 

%). Pogosto učitelji navajajo tudi pojem prostornina oz. volumen (14,8 %), pojem geometrija 

(11,1 %) in geometrijski liki (11,1 %) ter proporci oz. zlati rez (11,1 %). Manj pogosto pa se 

pojavljajo naslednje vsebine oz. pojmi: številke (7,4 %), pravljična števila, prostorska telesa (7,4 

%), perspektiva (3,7 %), ornament (3,7 %), kompozicija (3,7 %). Pri navajanju razlage za 

medpredmetne povezave z  matematičnimi vsebinami učitelji navajajo pojma geometrija in 

simetrija. Preko simetrije spoznavajo pojme oblika, volumen, kompozicija, zlati rez, proporci. 

Kot konkretna primera sta navedena motiv geometričnega ornamenta in risanje tridimenzionalnih 

teles v perspektivi. 

Predmet tehnika in tehnologija pade na peto mesto možnosti za medpredmetne povezave (9,5 

%). Največkrat se pojavi vsebina oblikovanje z različnimi materiali (45 %). Pogosto se 

pojavljajo tudi pisava in tisk (12,5 %). Manj pogosto pa je zaslediti naslednje vsebine: orodja in 

obdelava (8,3 %), izdelava uporabnih predmetov (8,3 %), prožnost (4,2 %), način izvedbe 

(4,2%), računalniška animacija (4,2 %), perspektiva (4,2 %), kipi (4,2 %), konstrukcija (4,2 %), 

projekcija (4,2 %). Učitelji za razlago medpredmetne povezave uporabijo predvsem vsebine, ki 

se nanašajo na proces izdelave, obdelave in izbire materiala, omenja se oblikovanje z lesom in 

kovinami (pojem prožnost, lastnosti lesa) ter uporaba orodja. Kot likovno nalogo navajajo 

izdelavo uporabnega predmeta, ki ga nato poslikajo, in izdelavo računalniške animacije. 

Predmet biologije je na šestem mestu možnosti medpredmetnih povezav (9,1 %). Največkrat 

se za medpredmetne povezave pojavljajo vsebine vezane na živalske in rastlinske motive (34,8 

%), pogosto se pojavljajo vsebine na temo anatomije človeka (21,7 %) ter risanje različnih živali 

(13 %). Manj pogosto pa se pojavljajo vsebine: preperevanje (4,3 %), ekosistemi (4,3 %), 

varovalne barve (4,3 %), letni časi (4,3 %), notranji organi (4,3 %), oblikovanje iz gline (4,3 %), 

materiali (4,3 %). Pri biologiji se največkrat kot razlaga medpredmetne povezave pojavi vsebina 

vezana na anatomijo človeka in živali (proporci). Omenja se tudi narava in morfologija (oblike), 

kot likovno nalogo navajajo risanje dreves, ilustracijo rastlin, ekosistemov. Pogost likovni motiv 

so letni časi, flora in favna.  

Učitelji so predmet šport umestili na sedmo mesto po možnostih medpredmetnega 

povezovanja (6,7 %). Pri športu so učitelji največkrat navedli pojme vezane na gibanje (64,7 %), 
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takoj za tem so vsebine vezane na anatomijo telesa (11,8 %). Najmanj pogosto pa se uporabljajo 

pojmi oz. vsebine: klasični kip (5,9 %), športne panoge (5,9 %), fotografiranje športnih 

aktivnosti (5,9 %). Najpogosteje med razlago medpredmetnih povezav zasledimo pojme vezane 

na gibanje in ples. Najdemo tudi vsebine, skozi katere predstavijo pojem futurizma, s tem da 

upodobijo gibanje in hitrost ter anatomijo telesa. Omenjeno pa je tudi področje fotografije, kjer 

učenci fotografirajo športne dogodke v šoli. 

Predmet gospodinjstvo se po možnostih medpredmetnih povezav zvrsti na osmo mesto (6,3 

%). Znotraj predmeta se največkrat pojavijo vsebine dekoracije slaščic (18,7 %) ter vsebine 

aktualnih tem (18,7 %). Pogosto se pojavijo tudi vsebine barv v prostoru (12,5 %), moda (12,5 

%) ter instalacije (12,5 %), manj pogosto pa se pojavljajo vsebine količina (6,3 %), kulinarika 

(6,3 %), likanje (6,3 %), interier (6,3 %). Vsebine z gospodinjstva z likovnostjo učitelji 

povezujejo s kulinariko, kuhanjem. V povezavi z likovnostjo so kot razlaga pri tem predmetu 

navedene naslednje vsebine: dekoracija slaščic (oblikovanje posodic iz čokolade), modno 

oblikovanje (likanje). Likovni motiv povezujejo z aktualnimi temami kulturnega prehranjevanja, 

ločevanje odpadkov (oblikovanje plakatov, instalacija, slike sestavljene iz hrane).  

Predmet geografija je na devetem mestu (5,5 %). V sklopu predmeta se največkrat pojavijo 

vsebine vezane na pojem relief (35,7 %), pogosto se pojavijo tudi vsebine lokacije (21,4 %), 

manj pogosto pa zasledimo vsebine: ekskurzija (16,7 %), narava in likovnost (16,7 %), varovalne 

barve (4,3 %), letni časi (4,3 %), notranji organi (4,3 %), oblikovanje iz gline (4,3 %), materiali 

(4,3 %). Kot razlago medpredmetne povezave z likovnostjo povezujejo s pojmi relief, površina. 

Omenjena je tudi ekskurzija, ki se nanaša na obiskane kraje na različnih krajih oz. lokacijah, kjer 

skozi orientacijo odkrivajo geografska odkritja, naravo in kamnine. 

Predmet fizika je 10. mestu (4,7 %). Znotraj predmeta se največkrat pojavijo vsebine teža 

(16,7 %) in mavrica (16,7 %). Manj pogosto se pojavijo vsebine: svetloba (8,3 %), konstrukcija 

(8,3 %), gibanje (8,3 %), sila (8,3 %), barve (8,3 %), barvni krog (8,3 %), zračna perspektiva (8,3 

%), ravnotežje (8,3 %). V razlagi zasledimo, da učitelji vsebine fizike povezujejo s pojmi, ki 

predstavljajo barve in svetlobe, omenjajo razlago pojava mavrice in razlago barvnega kroga.  

Pod druge vsebine uvrščajo še pojem teže, gibanja ravnotežja, sile in zračne perspektive.  

Na 11. mesto so se uvrstile druge dejavnosti (3,5 %). V sklopu teh dejavnosti se največkrat 

pojavi vsebina recikliranja (33,3 %). Pogosto se pojavijo vsebine vezane na športni dan (22,2 %). 

Manj pogosto pa se pojavljajo vsebine: gibanje (11,1 %), športne panoge (11,1 %), eko teden 

(11,1 %), skulpture iz smeti (11,1 %). Učitelji, ki so odgovorili na zadnje vprašanje, so kot 

razlago zabeležili še dodatne vsebine, kjer lahko medpredmetno povezujejo. To sta športni dan in 

eko teden. Pri eko tednu je omenjena izdelava kipa iz reciklirane embalaže. Omenjen je tudi 

športni dan, kjer pa je bolje zabeleženo, na kaj točno se medpredmetna povezava navezuje 

(športne panoge, gibanje). 

Predmet kemija (3,2 %) in predmet angleščina (3,2 %) si delita 12. mesto. Medpredmetne 

vsebine, ki so omenjene v sklopu predmeta kemija, so veziva, topila, polnila, razredčila (50 %). 

Pogosto pa se pojavljajo tudi ostale vsebine: mešanje barv (12,5 %), zgradba atoma  (12,5 %), 

glazure (12,5 %), procesi (12,5 %). Kot razlago medpredmetnih povezav učitelji govorijo o 

tehnikah in materialih, saj omenjajo razna veziva, razredčila, topila, polnila, procese in glazure, 

ki jih najdemo pri kiparskih tehnikah. Omenjen je tudi kemijski vidik mešanja barv in zgradba 

atoma.  
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V sklopu predmeta angleščina se največkrat pojavijo vsebine pojmov, vezanih na strokovne 

izraze (50 %), pogosto se pojavlja prevod e-gradiv. Manj pogosto pa se pojavljajo vsebine, 

vezane na barve (12,5 %) in imena umetnikov (12,5 %). Kot razlago pri predmetu angleščina 

učitelji omenjajo bralno razumevanje besedil v angleščini, strokovne izraze oz. pomen tujk, kot 

so pop art, interier, animalizem.  

Na zadnje 13. mesto pade predmet družba (2,4 %). V sklopu predmeta se največkrat pojavijo 

vsebine kulturnih navad in običajev (33,3 %), manj pogosto pa vsebine: lokacija spomenika in 

pomen (16,7 %), socialni sloji (16,7 %), družba – ljudje – umetnost (16,7 %), vera (16,7 %). 

Učitelji razlagajo, da medpredmetno povezujejo predvsem z vsebinami kulturnih navad, 

običajev, vero ter umetnost, ki je značilna za tako družbo oz. socialne sloje. Omenja se tudi 

poudarek o pomenu spomenika. 

V nadaljevanju si bomo pogledali še primere dobrih praks nekaterih učiteljev, ki so 

sodelovali v raziskavi. Zanimalo nas je, kakšno je njihovo stališče glede na pretekle izkušnje ter 

kako likovno področje kiparstva medpredmetno obravnavamo pri pouku likovne umetnosti v 

osnovni šoli.   
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Preglednica 10: Primeri odgovorov učiteljev na temo dobrih praks na likovnem področju 

kiparstva.  

 

VPRAŠANJE: ZABELEŽITE PRIMERE DOBRIH PRAKS (ALI SLABE IZKUŠNJE) OZ. 

PREDLAGAJTE NAČINE, KAKO LAHKO LIKOVNO PODROČJE KIPARSTVA KVALITETNO 

MEDPREDMETNO OBRAVNAVAMO PRI POUKU LIKOVNI UMETNOSTI V OSNOVNI ŠOLI. 

Športni dan – risanje/kiparjenje teles v gibanju po opazovanju. 

Antični dan – šola za nadarjene in radovedne, povezovanje (zgodovina, glasbena umetnost, likovna umetnost, 

matematika, fizika). 

Sodelovanje z zunanjimi sodelavci v muzeju, galeriji. 

Slabo poznam učne načrte drugih predmetov, ker so zabeleženi precej na splošno. In če hočeš medpredmetno 

povezovati, da nekako slediš učni snovi, moraš sodelovati z drugimi učitelji. Iz izkušenj menim, da bi učitelji morali 

med seboj bolj sodelovati oz. skupaj pisati cilje učnega načrta, da jih potem lahko konkretno povezuješ med seboj. 

Preprosto le s primerjavo izbranih pojmov oz. dobro in nazorno razlago (s primeri). 

Medpredmetno povezovanje je lažje izvajati v naravi kot pa v učilnici, sploh na področju kiparstva, predvsem zaradi 

prostorske stiske in materialov. Zunaj imamo na voljo naravne materiale. 

Tako da nas sodeluje čim več učiteljev in upoštevamo inovacije učencev. 

Barve in vpliv le teh v prostoru, tehnika – konstrukcija, profili, vlivanje, glasba – kontrast, harmonija, kompozicija, 

stili v različnih obdobjih ... 

Delavnice za učence, poizkusi in praktično delo, raziskovalne naloge, predstavitev raziskav in izdelkov drugim 

učencem. 

Menim, da ni nujne potrebe po medpredmetnem povezovanju za kvalitetno obravnavo na področju kiparstva pri 

likovni umetnosti. 

Medpredmetna povezava z biologijo: izdelava učila verige, DNK-a iz žice, stiropora in slamic. 

Barok, renesansa. 

 

POVZETEK STALIŠČ 

Učitelji v raziskavi so izrazili, da imajo dobre izkušnje z medpredmetnim povezovanjem. 

Nekateri izpostavljajo pozitivno izkušnjo na podlagi sodelovanja z drugimi učitelji in zunanjimi 

sodelavci. Medpredmetno povezovanje se pozitivno odraža predvsem na podlagi ekskurzije oz. 

kulturnega in športnega dne. Predvsem pri športu, kjer je medpredmetna povezava uporabljena 

kot motivacijsko sredstvo (ustvarjanje izven učilnice) in kot motiv likovne naloge (kiparjenje 

telesa v gibanju ob opazovanju športnih aktivnostih). Večina učiteljev navaja predvsem dobre 

izkušnje s pojmovno oz. besedno uporabo medpredmetnega povezovanja pri svoji učni uri, ki 

služi kot motivacijsko sredstvo za likovno nalogo. Birsa (2015) je prišla do podobnih ugotovitev 

v svojem eksperimentu s kontrolno in eksperimentalno skupino. Pri eksperimentalni skupini je 

napredek v motivaciji večji kot pri kontrolni skupini. Pred izvedeno raziskavo je predvidevala, 

da medpredmetno povezovanje blagodejno vpliva na izboljšanje motivacije učencev za reševanje 

likovnih nalog. Potrjuje tudi, da medpredmetno povezovanje likovnih pojmov s pojmi iz vsebin 

drugih predmetov vpliva na uspešnejše vgrajevanje znanja o posebnostih likovnih materialov in 
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pripomočkov v likovno izražanje. Sicher Kafol (2015) izpostavlja dejstvo, da je pri 

medpredmetnem povezovanju najbolj pomembno dobro poznavanje področij povezovanja, saj bo 

le tako povezovanje uspešno in s tem ne bo dušilo posebnosti posameznih predmetnih področij.  

 

3.2.1. ISKANJE MEDPREDMETNE POVEZAVE MED KIPARSKIMI 

POJMI IN POJMI DRUGIH PODROČIJ 

 

Katere likovne pojme na področju kiparstva lahko medpredmetno povežete  s pojmi drugih 

predmetnih področij? 

 

Preglednica 11: Medpredmetna povezava med kiparskimi pojmi in pojmi drugih 

predmetov. 
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PREDMET 

V OSNOVNI 

ŠOLI 

POJMI DRUGIH 

PODROČIJ 

OBRAZLOŽITEV MEDPREDMETNE 

POVEZAVE 

tehnika in 

tehnologija 

lastnosti materialov, 

plastika, kip 

poznavanje značilnosti materialov in oblikovanje teh, 

povezanost 

biologija 
tekstura naravnih 

predmetov 
nakit, odtiskovanje 

zgodovina plastika -1 - pomen nekoč in danes 1 

naravoslovje plastika 
Obrazložitev pojma v drugem kontekstu. Plastika ni 

plastika (smeti). Ekosistemi, barvila 

gospodinjstvo plastika 
Plastika kot smet oz plastična embalaža v nasprotju z 

malo plastiko oz. kipi pri kiparstvu 

P
O

J
E

M
 Č

L
O

V
E

Š
K

A
 F

IG
U

R
A

 

državljanska 

in 

zgodovinska v 

vzgoja 

spomenik zavest, spomin 

zgodovina spomenik Kipi pomembnih zgodovinskih osebnosti. 

biologija 

človeško telo, proporci, 

proporci anatomija, 

proporci 

Pri biologiji smo obravnavali kosti oz. število kosti, 

nato smo risali skeletno gradnjo človeške figure. 

Primerjava poznavanje anatomije človeka 

matematika proporci primerjave 
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matematika 
simetrija, asimetrija 

(somernost) 

uporaba poznavanja tudi v praksi, 

preslikovanje likov 

tehnika in 

tehnologija 
stabilnost konstrukcija in gradnja stabilnega kipa 

fizika statika računanje 

P
O

J
E

M
 

IN
S

T
A

L
A

C
IJ

A
 

geografija 
urbanizem, poseganje v 

okolje in prostor 
kaj sodi v bivalni prostor in kaj ne 

P
O

J
E

M
 G
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J

IV
 K

IP
 a

li 

M
O

B
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fizika 
pospešek, energija, 

gibanje, ravnotežje 
kako uporabiti energijo za gibanje 

kemija zgradba atoma atom 

tehnika in 

tehnologija 

projektna zasnova, 

organiziran proces 

Delajo po enakih postopkih kot pri tehniki in 

tehnologiji za izdelavo mobila. 

biologija veter občutenje 

P
O

J
E

M
 

V
O

L
U

M
E

N
 

matematika 
geometrijska telesa, liki, 

prostornina 
poznavanje geometrijskih teles, geometrija. 

tehnika in 

tehnologija 
količina tipanje 

P
O
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E

M
 

P
O

Z
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, 

N
E

G
A

T
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,  

O
D

L
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E
K

 

tehnika in 

tehnologija 
vlivanje izdelava kalupa, industrije v kraju – livarstvo  

biologija lupinarji, teksture Pri likovni smo v relief imitirali vzorce školjk 

geografija -relief 
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O
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E

M
 

L
U

P
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A
 

biologija ovoj, lupina, jajce, gnezdo sadeži, plodovi, začetek, rojstvo 

gospodinjstvo volumen pokušanje 
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U
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T
R
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A
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E
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N
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K
A

 

K
E

R
A

M
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A
 

zgodovina kulturna dediščina obrt, industrija v domačem kraju 

državljanska 

in 

zgodovinska 

vzgoja 

industrializacija dogajanje in pomen za družbo 
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T
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tehnika in 

tehnologija 

profili, konstrukcija, 

stabilnost 
ugotavljanje stabilnosti profilov, uporaba v praksi 

fizika statika likovni motiv 

matematika arhitektura  izdelava stavb iz škatlic 

 

3.2.2. INTERPRETACIJE ODGOVOROV V PREGLEDNICI 

 

Učitelji so za pojem male plastike pri področju kiparstva našteli naslednje predmete: tehnika in 

tehnologija, biologija, naravoslovje, zgodovina, kemija in gospodinjstvo.  

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: plastika, tekstura naravnih predmetov, lastnosti različnih materialov;  

 tehnika: odtiskovanje, kiparske tehnike;  

 motiv: nakit, ekosistemi, povezanost. 

 

Učitelji so za pojem kip človeške figure pri področju kiparstva našteli naslednje predmete: 

biologija, državljanska in zgodovinska vzgoja, matematika, zgodovina.  

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: anatomija, proporci, spomenik, človeško telo;  

 motiv: človeško telo, kosti, spomin. 

 

Učitelji so za pojem kompozicija v kiparstvu pri področju kiparstva našteli naslednje predmete: 

tehnika in tehnologija, fizika, matematika, zgodovina. 

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: stabilnost, simetrija, asimetrija, statika. 

 

Učitelji so za pojem instalacije pri področju kiparstva našteli naslednje predmete: geografija. 

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: urbanizem, okolje,. 

 

Učitelji so za pojem gibljivi kip oz. mobil pri področju kiparstva našteli naslednje predmete: 

tehnika in tehnologija, fizika, matematika, geografija, kemija, biologija.  

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: ravnotežje, pospešek, gibanje;  

 motiv: atom, gibanje; 

 tehnika: maketa. 

 

Učitelji so za pojem volumen pri področju kiparstva našteli naslednje predmete: tehnika in 

tehnologija, fizika, matematika.  

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: geometrična telesa, liki, prostornina; 

 motivi: geometrija.  
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Učitelji so za pojem negativ, pozitiv in odlitek pri področju kiparstva našteli naslednje predmete: 

tehnika in tehnologija, biologija, fizika, matematika, kemija. 

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: livarstvo, relief, tekstura; 

 motiv: geometrija, lupinarji (školjke); 

 tehnika: vlivanje, kalup. 

 

Učitelji so za pojem lupina pri področju kiparstva našteli naslednje predmete: biologija, 

gospodinjstvo, fizika, matematika.  

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: volumen, ovoj, lupina;  

 motiv: jajce, sadeži, plodovi, začetek, rojstvo. 

 

Učitelji so za pojem industrijska/umetniška keramika pri področju kiparstva našteli naslednje 

predmete: državljanska in zgodovinska vzgoja, zgodovina, gospodinjstvo, kemija, zgodovina.  

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: kulturna dediščina, industrializacija, obrt, družba;  

 motiv: kulturna dediščina določenega oz. domačega kraja. 

 

Učitelji so za pojem masivna/skeletna gradnja, konstrukcija in stabilnost pri področju kiparstva 

našteli naslednje predmete: fizika, tehnika in tehnologija, zgodovina.  

V tabeli zasledimo naslednje vsebine: 

 pojmi: statika, profil, konstrukcija, stabilnosti;  

 motiv: arhitektura, statika; 

 likovna tehnika: maketa. 

 

3.2.3. Ključne ugotovitve:  

Glede na pridobljene rezultate lahko navedemo, da učitelji največkrat vključujejo 

medpredmetne vsebine, ki se obravnavajo samo skozi razlago različnih pojmov (42,8 %), npr.: 

plastika, tekstura naravnih predmetov, lastnosti različnih materialov, anatomija, proporci, 

spomenik, človeško telo, stabilnost, simetrija, asimetrija, statika, urbanizem, okolje, ravnotežje, 

pospešek, gibanje, geometrična telesa, liki, prostornina, livarstvo, relief, tekstura, volumen, ovoj, 

lupina, kulturna dediščina, industrializacija, obrt, družba, statika, profil, konstrukcija, stabilnosti. 

Pogosto se pojavijo kiparske vsebine, ki se medpredmetno povezujejo samo skozi motiv (38 %). 

Navedli so pojme, ki se tesno povezujejo z izbiro motiva: nakit, ekosistemi, človeško telo, kosti, 

spomin, atom, gibanje, geometrija, lupinarji, jajce, sadeži, plodovi, začetek, rojstvo, kulturna 

dediščina določenega oz. domačega kraja, arhitektura, statika. Najmanj pa pojavljajo vsebine, ki 

se medpredmetno povezujejo skozi celostno obravnavo z likovno tehniko (19,1 %), npr.: 

odtiskovanje, kiparske tehnike, maketa, vlivanje, kalup. Ugotovili smo, da učitelji največkrat na 

področju kiparstva uporabljajo pojmovni vidik medpredmetnega povezovanja (42,8 %). Tako 

lahko kiparski pojem razložijo z razlago, ki jo povežejo z vsebinami drugih predmetov, ki jih 

učenci obravnavajo pri drugih predmetih. Največkrat zasledimo pojem človeško telo, simetrija, 

geometrija konstrukcija, gibanje … Pogosto uporabljajo nepojmovni vidik (38,1 %), kjer se 

likovni problem obravnava skozi motiv oz. določeno temo. Navedli so: nakit, ekosistemi, 
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človeško telo, kosti, spomin, atom, gibanje, geometrija, lupinarji, jajce, sadeži, plodovi, začetek, 

rojstvo, kulturna dediščina določenega oziroma domačega kraja, arhitektura. Besedni in likovni 

vidik pa uporabljajo manj pogosto (19,1 %). Povezovanje pojmov skozi besedne in likovne 

interpretacije, kjer povezava izhaja in likovnega problema, npr.: izdelava kalupa in obenem 

spoznavajo še industrijo v kraju (livarstvo). 

 

Preglednica 12: Lestvica predmetov, pri katerih se največkrat medpredmetno povezuje s 

kiparskimi pojmi:  

 PREDMETI 

1. 

tehnika in tehnologija (15 %) 

fizika (15 %) 

matematika (15 %) 

 

4. 
 

gospodinjstvo  (7,5 %) 

 

2. 
biologija (12,5 %) 

zgodovina. (12,5 %) 
 

5. 
državljanska in zgodovinska vzgoja (5 %) 

geografija (5 %) 

3. kemija (10 %) 6. naravoslovje (2,5 %) 

 

Pri kiparstvu učitelji zelo pogosto medpredmetno povezujejo kiparske pojme z vsebinami 

pri predmetih tehnika in tehnologija (15 %), fizika, (15 %), matematika (15 %), pogosto pri 

predmetih biologija (12,5 %) in zgodovina (12,5 %), manj pogosto pri kemiji (10 %) in redko pri 

predmetih gospodinjstvo (7,5 %), državljanska in zgodovinska vzgoja (5 %), geografija (5 %), 

naravoslovje (2,5 %). 

3.2.4. ANALIZA UČNIH PRIPRAV 

 

Za analizo smo pregledali učne priprave šestih izbranih likovnih pedagogov, ki so 

sodelovali v raziskavi. Posredovali so svoje učne priprave na področju kiparstva. Zanimalo nas 

je, na kakšen način učitelj pri določeni likovni uri izvede medpredmetno povezavo na področju 

kiparstva. Želeli smo tudi  ugotoviti oz. razbrati, kakšen je namen te izbrane medpredmetne 

povezave, ki so jo učitelji izbrali pri svoji učni uri; kot medpredmetno temo oz. likovni motiv, 

kot motivacijsko sredstvo ali kot poglobljeno razlago za boljše razumevanje obravnavanih 

kiparskih pojmov. 

UČNA PRIPRAVA 1 

V učni pripravi je zapisana medpredmetna povezava s predmeti biologije in športa. Obravnava se 

pojem dinamičnega kipa in gibanja. Medpredmetno povezovanje se pojavi največkrat pri izbiri 

motiva, kjer je očitna povezava s predmetom športa in gibanja. Predmet biologija služi kot 

smernica za uporabljanje kipa človeškega telesa v gibanju. Likovna naloga je izdelava 

dinamičnega kipa iz gline. Tema naloge je ''break dance'.' 

Medpredmetna povezava je tematska oz. nepojmovna. Likovni pojmi se z drugimi predmeti 

povezujejo skozi motiv likovne naloge.  

Med samimi cilji ni zabeležene medpredmetne povezave s cilji drugih predmetnih področij. 
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UČNA PRIPRAVA 2 

V tej učni pripravi je naštetih kar nekaj predmetov, ki naj bi se medpredmetno povezovali z 

obravnavano snovjo: matematika, glasbena umetnost, slovenščina, naravoslovje, geografija in 

zgodovina. Ob pregledu učne snovi za obravnavano temo je vidna samo ena medpredmetna 

povezava in ta je skozi slikovna gradiva in se nanaša na zgodovino. Ostalih predmetnih področij 

ni zaznati. Učenci obravnavajo pojem relief, ki je predstavljen skozi slikovno gradivo že znanih 

zgodovinskih reliefov rimskih kovancev, majevski relief in reliefi na vaški situli. Učenci so ta 

gradiva obravnavali že pri zgodovini in videli v galeriji ali na strokovni ekskurziji. Likovna 

naloga je v glino izdelati relief profila portreta v stilu rimskega kovanca. 

Medpredmetna povezava je besedna in likovna oz. pojmovna, ki se nato interpretira z likovno 

nalogo. Skozi že poznane zgodovinske vsebine so pojem relief spoznali še z likovnega vidika, 

kako se takšen relief ustvari.  

Med cilji ni vključenih medpredmetnih povezav.  

 

UČNA PRIPRAVA 3 

Medpredmetna povezava je zabeležena s predmeti matematika, tehnika in tehnologija ter 

biologija. V vsebini so zajete organske in neorganske abstraktne oblike. Likovna pojma, ki se 

obravnavata, sta statično in dinamična ravnovesje. Organske oblike so predstavljene skozi vidik 

biologije, omenjene so rastline oz. plodovi buč za lažjo predstavo. Kot matematična razlaga je 

predstavljena simetrija teles, predmetov oz. likov. Simetrija je lastnost lika.   

Likovna naloga je oblikovanje kipa v statičnem ali dinamičnem ravnovesju z motivom organske 

oz. neorganske oblike. 

Medpredmetna povezava med pojmi je besedna oz. pojmovna, saj obuja že znane povezave 

učencem poznanih pojmov, ki so jih spoznali pri predmetih biologija in matematika. 

Medpredmetna povezava je uporabljena za lažje razumevanje oz. podajanje nove snovi z 

likovnega vidika.   

Med cilji ni vključene medpredmetne povezave. 

 

UČNA PRIPRAVA 4 

Ta učna priprava obravnava pojem montažnega reliefa, likovna naloga je izdelava montažnega 

reliefa z motivom kovanca. V učni pripravi je zapisano, da je medpredmetna povezava tvorjena s 

fiziko, matematiko in tehnologijo. Med samo vsebino učne ure ni mogoče zaznati, kje naj bi bile 

medpredmetne povezave oz. na kakšen način so uporabljene. 

Morda se lahko sklicujemo na dejstvo, da je medpredmetna povezava tvorjena s predmetom 

tehnika in tehnologija, saj je izvedba naloge zelo tehnična in s tega vidika lahko rečemo, da je tu 

uporabljena nepojmovna medpredmetna povezava.  

Med cilji ni zabeležene medpredmetne povezave.  

 

UČNA PRIPRAVA 5 

V tej učni pripravi je zabeležena medpredmetna povezava z zgodovino in angleščino. Učenci 

obravnavajo pojma performanca in instalacija.  

Bolj podrobno je zabeleženo le navezovanje na predmet angleščina: z uporabo oz. razlago tujk, 

besed performanca in instalacija, ki sodijo pod obravnavane likovne pojme. Likovna pojma 

performanca in instalacija sta razložena tudi z vidika zgodovinskih obdobij oz. z navezovanjem 

na druge zgodovinske dogodke, ki so prispevali k nastanku te nove umetniške smeri in 
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ustvarjanja. Tema likovne naloge je ''Čustva v prostoru''. Kot likovno nalogo morajo izdelati 

maketo prostora.  

V tej učni pripravi je uporabljena metoda procesnega povezovanja oz. pojmovno medpredmetno 

povezovanje. Učitelj tako obravnava učencem že znano snov z razlago oz. povezavo med pojmi, 

ki naj bi jih učenci spoznali že pri angleščini in zgodovini. 

 

UČNA PRIPRAVA 6 

V tej učni pripravi je jasno zabeležena medpredmetna povezava s predmetom biologija. Učenci 

so pri likovni obravnavali pojem votla plastika. Likovna naloga je izdelava votle plastike z 

motivom 'posodica svetlobe'.  

Pojem votla plastika je predstavljen z razlago elementov v naravi oz. s kontrasti med lupinami, 

jedrnim in votlim prostorom. Omenjeni so odnos polžje hišice in polža, jedro oreha in njegova 

lupina in še nekatere druge; odnos med lupino in votlim prostorom se zelo nazorno odraža pri 

oblikovanju posod. Medpredmetna povezava je tako besedna oz. pojmovna, saj je uporabljena le 

besedna razlaga, ki se navezuje na že poznane pojme drugih področij za lažje razumevanje 

likovnega problema.  

Med cilji je zapisana medpredmetna povezava s predmetom biologija. Obogatijo opazovalne 

zmožnosti narave.  

 

UČNA PRIPRAVA 7 

Pri tej učni pripravi so navedeni naslednji predmeti: spoznavanje okolja, narave in družbe, 

tehnika in tehnologija. Likovna naloga je po domišljiji oblikovati kip iz žice na motiv čudežna 

rastlina. V sklopu razlage likovne vsebine so uporabljena gradiva slik eksotičnih rastlin, ki se 

nanašajo na spoznavanje okolja in narave. Sama izvedba naloge se povezuje s tehniko in 

tehnologijo, saj je izvedba z materiali precej tehnološka.  

Medpredmetna povezava se pokaže pri razlagi snovi in nato še pri tehnični izvedbi naloge. 

Povezava je besedna in nato na likovni način interpretirana za boljšo razlago. 

Med učnimi cilji ni zabeleženih medpredmetnih povezav. 

 

UČNA PRIPRAVA 8 

Ta učna priprava naj bi vsebovala medpredmetno povezavo z biologijo in geografijo. Likovni 

pojmi, ki se obravnavajo, so relief in površina. Med samo vsebino je izrazito izpostavljeno 

vprašanje, kje še srečamo pojem relief, površina oz. tekstura. Odgovor se glasi pri geografiji. 

Drugih povezav ni možno razbrati. Med cilji ni zabeleženo medpredmetno povezovanje. Tak 

način medpredmetnega povezovanja je striktno beseden, kjer ob razlagi samo obujamo pojme, ki 

so učencem znani že od prej. Uporabljen je zgolj za lažjo vizualizacijo in razlago likovnega 

problema.  

 

UČNA PRIPRAVA  9 

Medpredmetna povezava se v tej učni pripravi navezuje na predmet šport. Likovna pojma, ki jih 

učenci spoznavajo, sta gibanje in razgiban kip. Likovna naloga je oblikovanje figure v gibanju, 

motiv likovne naloge je športnik.  

Medpredmetna povezava je nepojmovna, saj se povezava izraža le skozi motiv. 

Med cilji ni zabeležene medpredmetne povezave. 

 



 

40 
 

UČNA PRIPRAVA 10 

V tej učni pripravi je zapisana medpredmetna povezava s predmetoma naravoslovje in 

slovenščina. V pripravi je razvidna le povezava z naravoslovjem. Likovni problemi, ki se 

obravnavajo pri tej učni uri, so kip, kipar in kiparski materiali. Likovna naloga zahteva izdelavo 

montažnega kipa iz odpadle plastike. Motiv likovne naloge pa so poljubne domače živali.  

Medpredmetna povezava se tako izraža skozi motiv. Tematika živali se pojavi le v fazi motiva, 

tako da je medpredmetna povezava v tem primeru nepojmovna. Med učnimi cilji ni zabeležene 

medpredmetne povezave.  

 

3.2.5. POVZETEK UGOTOVITEV 

Ob preučevanju učnih priprav smo prišli do ugotovitve, da se medpredmetna povezava uporablja 

v kontekstu lažjega razumevanja likovnega problema. Učitelji v večini primerov povzemajo 

določene podobne pojme in jih povezujejo z likovnim problemom oz. podobno problematiko. 

Med drugim učitelji medpredmetno povezavo uporabljajo tudi za dvig zanimanja za določeno 

snov oz. za dvig motivacije za likovno nalogo, kar se izraža predvsem pri učnih nalogah, kjer 

medpredmetno povezavo učitelji uporabijo zgolj samo pri izbiri motiva. Ob analizi izbranih 

učnih priprav, ki smo jih prejeli od nekaterih učiteljev, se največkrat pojavlja oblika 

nepojmovnega oz. tematskega medpredmetnega povezovanja. Izbran motiv se v takem primeru 

vedno nanaša neko že poznano tematiko oz. snov, ki učencem ni tuja. Birsa (2015) v svoji 

raziskavi ugotavlja, da učitelji v ospredju uporabljajo predvsem nepojmovno (besedno in 

likovno) povezovanje, in sicer ravno preko motiva. 

4. SKLEP RAZISKAVE  
 

Kakšno je mnenje učiteljev likovne umetnosti v osnovni šoli do vključevanja vsebin 

medpredmetnega povezovanja, še posebej na likovnem področju kiparstva?  

Učitelji menijo, da medpredmetno povezovanje učencem koristi, v kolikor učitelj likovno 

dejavnost na področju kiparstva v osnovni šoli pojmovno povezuje z drugimi predmeti. So 

mnenja, da na takšen način učenci lažje razumejo likovne pojme, če likovne pojme povežejo z že 

poznanimi pojmi, ki jih otroci obravnavajo pri drugih predmetih, npr.: s kiparskim pojmom 

masivna in skeletna gradnja se učenci srečujejo tudi pri predmetu tehnika in tehnologija. 

Ugotavljamo, da imajo učitelji iz raziskave premalo časa za izvajanje, zato jih velika večina 

medpredmetno povezuje samo pri posebnih dejavnostih, kot so ekskurzije in projektni dnevi; kar 

58 % učiteljev je mnenja, da je ta oblika dela najbolj smiselna. Ostali pa menijo (42 %), da je 

medpredmetno povezovanje na področju kiparstva zamudno in nepotrebno. Skoraj polovica 

učiteljev (46 %) je  mnenja, da imajo zadosti znanja za izvajanje medpredmetnih povezav na 

področju kiparstva, ostali pa so mnenja (33 %), da premalo poznajo vsebine drugih predmetov, 

zato se omenjenega problema ne lotevajo. Skušali smo ugotoviti, ali učitelji ob zasnovi učne 

priprave za določeno učno uro medpredmetne povezave vključujejo v zasnovo učne ure oz. med 

učne cilje. Ob preučevanju učnih priprav smo prišli do ugotovitve, da medpredmetno 

povezovanje ni del učnih ciljev, saj jih nobeden od učiteljev ni zabeležil. To je pokazala tudi 

naša raziskava, se učitelji najmanj poslužujejo besednega in likovnega vidika medpredmetnega 
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povezovanja. Besedni in likovni vidik na področju kiparstva uporabljajo manj pogosto (19,1 %). 

Povezovanje pojmov skozi besedne in likovne interpretacije je vidik, ki zahteva od učitelja večjo 

organiziranost za izvedbo pouka oz. podajanje učne snovi. Tako se problematiko določene 

vsebine obravnava bolj celostno. To pa vključuje tudi vključevanje medpredmetnih ciljev v učno 

pripravo. 

Kako pogosto in s kakšnimi pristopi ter oblikami dela učitelji obravnavajo pojme s področja 

kiparstva za doseganje učnih ciljev ter svojstveno likovno izražanje učencev?  

Ugotovili smo, da skoraj polovica učiteljev iz raziskave (46 %) pogosto oz. vsaj enkrat 

mesečno izvaja medpredmetne povezave pri svoji učni uri. Učitelji največjo pomembnost za 

njihovo odločanje o izvajanju medpredmetnih povezav predpisujejo dejavniku lastne strokovne 

usposobljenosti. Najmanj pomemben se jim zdi dejavnik strokovna in metodična usposobljenost 

kolegov. Sicher Kafol (2008) tudi meni, da so bolj pomembni dejavniki pri usvajanju sprememb 

v pedagoškem delu delovna klima, kar vključuje sodelovanje s sodelavci, odprta komunikacija z 

učenci, učitelji in drugimi delavci šole ter starši, pomembne pa so tudi navezanost in želje 

učiteljev za uresničevanje sprememb pri delu kot motivacijski dejavnik. 

Pridobljeni rezultati kažejo na to, da učiteljem primanjkuje poznavanje vsebin in pojmov 

drugih predmetnih področij, da bi suvereno izvajali medpredmetne povezave. Raziskava je 

pokazala, da se največkrat pri svojem predmetu poslužujejo nepojmovnega vidika, tako da 

medpredmetno povezujejo skozi likovni motiv zadane naloge oz. likovno nalogo (povprečje = 

3,9; std. odklon =  0,95). Učitelji so podali različne primere oz. konkretne motive, ki se 

medpredmetno povezujejo: čas, relief, simetrija …  

Najmanj pa se učitelji poslužujejo besednega in likovnega vidika (povprečje = 3,7; std. 

odklon =  0,87), kot npr.: eden od učiteljev je zabeležil samo, da vključuje medpredmetno 

povezavo v likovni problem, katerega naj bi učenci spoznali in usvojili.  

Z analizo raziskav smo zbrali pojme, ki smo jih pridobili od vprašanih učiteljev in 

ugotavljamo, da se 42,8 % kiparskih vsebin izvaja pojmovno, npr.: obrazložitev pojma plastika v 

kiparstvu v drugem kontekstu. Plastika ni plastika (smeti). 

V 38 % pa so kiparske vsebine obravnavane nepojmovno skozi skupno temo oz. motiv pri 

likovni nalogi; npr.: eden od učiteljev je navedel primer takšne povezave s predmetom biologija: 

obravnavali so kosti oz. število kosti v človeškem telesu, nato se je risalo skeletno gradnjo 

človeške figure. Medpredmetno so spoznavali anatomijo človeka. 

 

Pri kiparstvu učitelji zelo pogosto medpredmetno povezujejo kiparske pojme z vsebinami pri 

predmetih: tehnika in tehnologija (15 %), fizika (15 %), matematika (15 %), redko pa pri 

predmetu naravoslovje (2,5 %). 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Čadež in Filipič (2005) v svojem članku predstavita zanimivo razmišljanje, da je problem pri 

medpredmetnem načrtovanju že pri samem poznavanju in razumevanju take oblike dela pri 

pouku. V našem prostoru se sicer zavedamo pomembnosti medpredmetnega povezovanja, kar 

kažejo razni prispevki na to temo, ni pa veliko raziskav, ki bi lahko pokazale, kako se 

medpredmetno povezovanje dejansko izvaja v praksi. V svoji izvedeni raziskavi sta avtorici 

pokazali, da je razumevanje povezovanja vsaj vprašljivo, če ne skromno. Raziskava je zastarela, 

saj je stara več kot 15 let, v tem času pa se je na področju načinov poučevanja že marsikaj 

spremenilo. To kažejo tudi sodobnejša diplomska, magistrska in doktorska dela, kjer avtorji 

ugotavljajo velik porast uporabe medpredmetnih povezav kot način oblike dela pri pouku.  

V naši raziskavi smo pridobili rezultate, ki so nam dali vpogled o možnosti vključevanja 

medpredmetnega povezovanja za doseganje učnih ciljev na področju kiparstva pri pouku likovne 

dejavnosti v osnovni šoli. S pridobljeni podatki smo podali aplikativne možnosti 

medpredmetnega povezovanja na področju kiparstva. Aplikativna vrednost magistrskega dela se 

vidi na področju poučevanja likovne umetnosti pri spodbujanju pozitivnega odnosa do 

medpredmetnih povezav ter pri razvijanju novih načinov poučevanja in likovnega izražanja. Na 

osnovi analize dela drugih učiteljev predlagamo rešitve, ki so lahko v pomoč likovnim 

pedagogom pri načrtovanju likovnih nalog na področju kiparstva z vključevanjem 

medpredmetnih povezav z področji drugih predmetov:  

 samoizobraževanje in raziskovanje na področju poznavanja vsebin drugih predmetov;  

 spodbuda za timsko sodelovanje učiteljev, širjenje dobrih praks, didaktičnih gradiv, učnih 

priprav; 

 ekskurzije, obisk avtentičnega prostora in osebni ogled umetnine; 

 ciljno načrtovanje in izvajanje likovnih nalog. 

Z raziskavo smo želeli predstaviti načine, katere kiparske pojme lahko medpredmetno 

predstavimo oz. približamo učencem, da so pojmi za njih lažje razumljivi. S tem namenom 

spodbujamo likovno ustvarjalnost v povezovanju medpredmetnih znanj in individualnem odnosu 

do obravnavanih likovnih vsebin.  
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7. PRILOGE 

 

UČNA PRIPRAVA 1 

RAZRED: 8. 

PREDMET: LUM 

LIKOVNO PODROČJE: Kiparstvo 

ŠT. UR: 2 

LIKOVNA NALOGA: Kiparjenje dinamičnega kipa 

LIKOVNE TEHNIKE: Modeliranje 

LIKOVNI MATERIAL IN PRIPOMOČKI: Glina, podlaga, modelirke, voda 

LIKOVNI MOTIV: B-boy/breakdancer 

METODA DELA: Razlaga, pogovor 

OBLIKA DELA: Frontalna, individualna 

VRSTA UČNE URE: Kombinirana 

PRIPOMOČKI: Računalnik, PPT 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: biologija, športna vzgoja 

POSEBNA DEJAVNOSTI UČENCA: / 

 

CILJI: 

- Učenci obnovijo pojem obhodni kip. 

- Učenci opredelijo pojem dinamični kip. 

- Znajo ustvariti stabilen in hkrati dinamičen kip. 

- Kritično ovrednotijo lastne in tuje izdelke. 

- Razvijajo sposobnost oblikovanja 3D oblik. 

- Razvijajo likovni spomin in domišljijo. 

  

VIRI IN LITERATURA: 

- Tacol, T. (1995); Likovno izražanje. Učbenik za 8. razred. Debora, Ljubljana, str. 60 

UVODNI DEL Učne oblike in metode 

Povem, da bomo za začetek predvajali video in jih spodbudim k 

opazovanju. 

Učence vprašam, kaj so posebnega opazili na posnetku. 

Prisluhnejo in opazujejo video 

 

Pripovedujejo, da so videli kip z vseh strani; da so ga obkolili; enako je 

obdelan z vseh strani; tako je postavljen, da se ga lahko vidi z vseh 

strani 

 

1. SPOZNAVANJE LIKOVNEGA POJMA 

2.  

Nato učence spodbudim  k razmišljanju,  kako rečemo takemu kipu, ki 

ga lahko obhodimo in je z vseh strani enako obdelan, ki prosto stoji, 

kleči, leži? 

 

Takim kipom pravimo obhodni kip; samostojni kipi 

 

Ugotovitve povzamem, da takemu kipu pravimo obhodni in samostojni 

kip, ki ga lahko doživljamo v celoti ter vprašam kako rečemo kipom, ki 

so vezani na določeno površino, so nanjo »prilepljeni«? 

 

Odgovorijo, da se takim kipom reče relief. 

frontalna, demonstracija, razgovor 
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Potem jih spodbudim  k razmišljanju z vprašanjem, kaj vse lahko kipar 

upodablja? 

 

Razmislijo in odgovorijo, da kipar lahko upodablja ljudi, živali, 

predmete, rastline, ipd. 

 

Najprej s pomočjo ppt pokažem primere kipov in potrdiva njihove 

ugotovitve ter omenim, da takemu kiparjenju pravimo figuralno 

kiparstvo oz. predmetno ter jih vprašava kaj pravzaprav pomeni 

figuralno. 

 

Prisluhnejo in opazujejo primere. 

Razmislijo in odgovorijo, da to pomeni nekaj realističnega, predstavlja 

realistične oblike iz življenja. 

 

Nato učence usmerim na to, da razmišljajo, na kaj je še kipar pozoren. 

Na kompozicijo. Pojasnim učencem, da kipar s tem, ko uredi 

kompozicijo, vzpostavi likovni red, kar izzove nekatere občutke, kot so 

ravnovesje simetrija, dinamika. 

Pozorno poslušajo in opazujejo primere. 

 

Pokažem nekaj primerov na ppt. 

Nato učence usmerim k razmišljanju o stabilnosti/stojnosti kipa in jih 

vprašava, na kaj morajo biti kiparji še posebej pozorni, da je kip 

stabilen, da se ne bo prekucnil. 

 

Učenci razmislijo in odgovorijo, da morajo upoštevati gravitacijo, težo, 

da mora biti kip uravnovešen. 

 

Ponovim kar so povedali učenci, da bo kip stabilen je potrebno, da je 

uravnotežen. Ter razložim, da je ravnovesje lahko fizikalno, kar so 

ugotovili oni kakor tudi vizualno. 

 

Omenim, da obstajata statično in dinamično ravnovesje, za tem pa 

sledita najini vprašanji ob primerih slik na ppt. Kateri kipi delujejo 

dinamično (v premikanju) in kateri statično (mirovanje) in zakaj. 

Opazujejo in pripovedujejo svoja opažanja in omenijo simetrija, kjer sta 

obe strani kipa enaki, smeri: navpičnice, vodoravnice, pravi koti nato 

omenijo asimetrijo, kjer je ena stran bolj dominantna kot druga, je 

drugačna, smeri: diagonala, krivine itd. 

 

Povzamem ugotovitve in jih istočasno kažem na primerih, da so statični 

kipi simetrični, kjer prevladujejo navpičnice, vodoravnice, pravi koti ter 

dinamični kipi so asimetrični, kjer prevladujejo diagonale, krivine, 

krožne oblike, ostri/topi koti. 

Aktivno poslušajo ter istočasno razmišljajo o stojnosti kipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika; 

razlaga, razgovor, demonstracija, 

individualno delo, 

metoda praktičnih del 
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NAPOVED LIKOVNE NALOGE: 

»Učencem objasnim, da bodo ustvarili vsak svoj dinamičen obhoden 

kip, ki ga bodo modelirali iz gline s pomočjo modelirk. 

 

Nato spodbudim učence, da skupaj obnovimo postopek modeliranja, ki 

ga bom sproti demonstrirala. 

 

Učenci ponovijo postopek modeliranja: 

- pregnetejo glino, 

- določijo osnovno kompozicijo (pokončna/vzdolžna/ipd.), 

- izoblikujejo (dodajanje gline, kjer morajo biti pozorni na način vezave 

dodane gline na osnovo (voda + zareze) oz. odvzemanje gline), 

- modeliranje detajlov z modelirkami. 

 

Učencem povem, da jim bom predvajala še en video. 

Opazujejo in pripovedujejo razgibanost plesalcev. 

 

Povzamem likovno nalogo, ki je modeliranje razgibanega obhodnega 

kipa in so pozorni na kompozicijo ter ravnotežje kipa. 

Učenci pozorno poslušajo in istočasno razmišljajo o svojem kipu. 

 

 

LIKOVNO IZRAŽANJE: 

Med samim likovnim izražanjem učence spodbujam ter opazujem 

dogajanje po razredu. 

Ustvarjajo in razmišljajo o izpolnitvi likovne naloge. 

Individualno jim po potrebi svetujem. 

 

 

 

frontalna oblika; 

razgovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VREDNOTENJE IN ZAKLJUČEK 

Učence usmerim h končanju naloge in da svoje izdelke postavijo na 

sredino razreda, kjer jih bodo vsi videli. 

Učence usmerim k obnovitvi likovne naloge in skupaj oblikujemo 

kriterije. 

Spodbudim učence, da ovrednotijo svoja in tuja dela. 

 

Obnovijo in izoblikujejo kriterije. 

Kip naj bo: - obhodni  - dinamičen s tem tudi asimetričen 

- stabilen. 

Spodbudim učence, da ovrednotijo svoja in tuja dela.  

Učenci komentirajo svoja in tuja dela in jih ovrednotijo. 
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UČNA PRIPRAVA 2 

RAZRED: 9.B 

Predmet: LUM 

Št. ur: 2 

Likovno področje: KIPARSTVO 

Likovna naloga: Oblikovanje reliefa in obdelovanje različnih površin 

Likovna tehnika: Modeliranje 

Likovni materiali in pripomočki: 
 

glina, modelirke, kiparske deske, voda, lončki 

Likovni motiv: Portret sošolca 

Učne metode: pogovor, razlaga, demonstracija 

Učne oblike: frontalna, individualna 

Učna sredstva in  pripomočki: Učbenik, reprodukcije umetniških del, powerpoint 

Vrsta učne ure: Kombinirana (teoretčna in praktična) 

Medpredmetne povezave: MA, GV, SL, NA, GEO, ZG 

Viri slikovnega gradiva: 

Šuštaršič, Nina, Likovna teorija, Učbenik za umetniške gimnazije 

likovne smeri od 1. do 4.letnika, Debora, Ljubljana, 2004. 

Tacol, Tonka: Likovno izražanje, Učbenik za likovno vzgojo za  6. 

razred devetletne OŠ, Debora, Ljubljana, 2005. 

Ciuha, Peter, Učbenik za likovno vzgojo v sedmem razredu osnovne 

šole, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2006. 

 

Literatura: 

Butina, Milan, Mala likovna teorija, Debora, Ljubljana, 2000. 

Tacol, Tonka, Didaktični pristop k načrtovanju likovnih nalog, Debora, 

Ljubljana 1999. 

Butina, Milan, Prvine likovne prakse, Debora, Ljubljana, 1997. 

Butina, Milan, Slikarsko mišljenje: od vizualnega k likovnemu, 

Cankarjeva založba, Ljubljana, 1995. 

Tacol, Tonka, Ustvarjalni učitelj:dejavniki osebnostne in strokovne 

rasti, Debora, Ljubljana, 2006. 

http://facweb.cs.depaul.edu/sgrais/relief.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Relief 

Učni cilji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijaki: 

- opredelijo vrste reliefov: nizek, visok, ugreznjen, 

- naštejejo značilnosti posameznih vrst reliefov, 

- spoznajo posebnosti kiparskih tehnik in ustreznih pripomočkov, 

- na fotografijah reliefov umetnikov določijo reliefne značilnosti, 

- oblikujejo reliefe različnih oblik, formatov, velikosti iz gline, 

- privzgajajo smisel za razgibanost upodobljenega motiva, 

- razvijajo zmožnost izvajanja različnih postopkov za izvedbo kiparske 

tehnike, 

- si razvijajo likovno domišljijo in urijo opazovanje narave. 

 

Likovni pojmi: 

- relief: nizek, visok, ugreznjen 

- kiparski materiali:mehki, trdi, trši-upogibni,mehki, tekoči 

- dodajanje 

- odvzemanje 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Relief
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UČITELJ UČENCI  

UVODNA MOTIVACIJA  

V razgovoru vprašam učence, 

če vedo, kakšna je razlika med 

kiparstvom in slikarstvom.  

 

 

Učenci ugotovijo razliko med slikarstvom 

in kiparstvom.  

Pojasnijo, da je slikarstvo področje 

likovnega ustvarjanja, ki ima za osnovo 

ploskev. Slikar gradi kompozicijo s 

pomočjo barv, ploskev ali linij, z njimi pa 

lahko prikaže na ploskvi iluzijo plastičnih 

oblik, prostorov in drugih pojavov iz 

tridimenzionalnega, stvarnega sveta. Za 

slikarstvo je najbolj značilen likovni 

element barva. 

Učna sredstva in pripomočki: 

powerpoint, reprodukcije 

umetniških del 

Metode: pogovor, razlaga 

Oblike: frontalna 

Zapis na powerpoint: slikanje-

barva, kiparstvo-volumen 

PRIMERI: Lucian Freud, 

avtoportret, 1985   

Učenci razložijo, da je za kiparstvo 

značilen lik. element volumen ter 

izražanje v tridimenzionalnih oblikah. 

Učna sredstva in pripomočki: 

powerpoint, reprodukcije 

umetniških del 

Metode: pogovor, razlaga 

Oblike: frontalna 

Zapis na powerpoint: slikanje-

barva, kiparstvo-volumen 

PRIMER: Michelangelo, David, 

1501-1504 

OSREDNJI DEL 

Usvajanje likovnih pojmov 

Ob demonstraciji reprodukcij 

likovnih del oble plastike in 

reliefov umetnikov in otrok  

učence spodbujam, da 

naštevajo razlike med obhodno 

in reliefno plastiko. 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci razložijo, da razlikujemo med 

obhodno ali prostostoječo plastiko (kipi) in 

reliefno plastiko. Prostostoječo plastiko 

lahko obhodimo in jo gledamo z vseh 

strani. 

Razložijo, da je relief plastična oblika, ki 

je vezana na ploskev in je lahko ravna ali 

ukrivljena  (npr. na stebrih). Reliefi lahko 

nastopajo samostojno ali pa krasijo vhode, 

vrata, okna, stebre, dele sten. 

Učna sredstva in pripomočki: 
powerpoint, reprodukcije 

umetniških del 

Metode: pogovor, razlaga 

Oblike: frontalna 

Zapis na powerpoint: Pojmi: 

1. obla plastika  

2. reliefna plastika 

PRIMER: Henry Moore, figura, 

1951, Michelangelo, Battle of 

the centaurus, 1492 

 

Učence ob demonstraciji 

reliefne plastike usmerim v 

opazovanje fotografij reliefov 

in določitev razlik med 

različnimi reliefi. 

 

 

 

 

Pri reliefni plastiki učenci ločijo nizki, 

visoki in ugreznjen relief. Nizek relief (fr. 

bas) je zelo plitev. Če pa oblike močneje 

izpostavimo od ozadja, dobimo visoki 

relief, kjer se oblike od osnovne ploskve že 

skoraj osamosvojijo. Pri ugreznjenem ali 

globokem reliefu pa oblike ne izstopajo iz 

osnovne ravnine, ampak so vanjo 

vdolbene. 

Učna sredstva in pripomočki: 
powerpoint, reprodukcije 

umetniških del 

Metode: pogovor, razlaga 

Oblike: frontalna 

 

Zapis na powerpoint: Vrste 

reliefa: nizek, visok, ugreznejn 

PRIMERI:  Nizek r.: Perzija, 

visok r.: Roman marriage 

ceremony, ugreznjen r.: Egipt 
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S powerpoint predstavitvijo 

učencem prikažem kipe iz  

trdih, trših-upogibnih, mehkih 

in tekočih materialov ter jih 

spodbudim, da opisujejo načine 

obdelave in posebnosti 

različnih materialov.  

 

Učenci razložijo, da lahko trše materiale 

upogibamo, zvijamo, režemo (papir, 

lepenka, karton, pločevina, žica, vosek). 

Iz trdih materialov kipe rezljamo, 

klešemo, sestavljamo (les, kamen), iz 

tekočih materialov pa ulivamo, zato 

potrebujemo kalupe (mavec, vosek, lepilo 

za les, kovina).  

 

Učenci razložijo, da kamen klešemo z 

dleti, sekači, kladivi, da les vrezujemo, 

dolbemo, rezbarimo z nožki in dleti, 

kovino kujemo, vlivamo, spajkamo ali 

varimo, papir režemo, lepimo, zgibamo, 

ter da glino modeliramo z modelirkami. 

Naštejejo še ostale materiale, ki se lahko 

uporabljajo v kiparstvu, kot so slonova 

kost, terakota, mavec, bron, žica, 

pločevina, plastična masa, montažna 

plastika, ter konstruirana plastika. 

Učenci pojasnijo, da si pri oblikovanju 

(modeliranju) v glini pomagamo z 

modelirkami raznih oblik in da če se glina 

posuši, jo namočimo z vodo in 

pregnetemo. 

Učenci opišejo, da iz mehkih materialov 

oblikujemo kipe tako da material gnetemo 

( glina, plastelin, slano testo, papirna kaša).  

Učna sredstva in pripomočki: 

powerpoint, reprodukcije 

umetniških del 

Metode: pogovor, razlaga 

Oblike: frontalna 

Zapis na powerpoint: kiparske 

tehnike: rezljanje, klesanje, 

upogibanje, odvzemanje, 

dodajanje, vlivanje, spenjanje, 

spajkanje, rezanje, sestavljanje, 

modeliranje 

PRIMERI: Majevski relief, 

rimski kovanec, Vaška situla, 

Halštat, 6., 5. stoletje p. n. š.; 

Jean Arp, barvan les, 1922; 

Dragica Čadež, figure, Jeff 

Koons, Ballon dog, 1994-2001 

 

Napoved lik. naloge 

Napovem likovno nalogo, in sicer, da bodo oblikovali iz 

gline visoki relief z odvzemanjem. Poskusili bodo čim 

več odvzemati  in manj dodajati, da bo relief ostal 

kompakten.  

Za osnovno ploskev lahko uporabijo katerokoli obliko, 

format ali velikost - kvadrat ali krog, motiv pa bo 

portret sošolca. Pri upodabljanju portreta morajo biti 

dijaki čimbolj realistični, ozadje pa lahko obdelajo 

domišljijsko. Učenci si nato vzamejo glino ter 

pripomočke (modelirke in kiparske deske) ter pričnejo z 

delom. 

Učencem pojasnim, da lahko glino oblikujemo na več 

načinov: tako da prvotni obliki dodajamo glino, jo samo 

odvzemamo ali pa dodajamo in odvzemamo hkrati. Pri 

dodajanju gline pazimo, da je ves čas dovolj mehka 

(vlažna) in da dodane kose dovolj pregnetemo, 

domodeliramo, da zapremo vse razpoke in ne puščamo 

zračnih mehurčkov, sicer bo naš kip razpadel ali 

razpokal. Glede na to, da glina postane krhka, ko se 

posuši, raje ne oblikujmo tankih in štrlečih oblik. 

 

Učencem razložim, da kip ali relief oblikujemo tako, da 

uporabimo postopek od celote k podrobnostim, tako da 

najprej oblikujemo s prsti, detajlov (podrobnosti) pa se 

lotimo z modelirkami. Le tako oblikovani kip ne bo 

razpadel.  

Učenci pripravijo 

material za 

likovno 

ustvarjanje in 

pričnejo z delom. 

 

 

 

Učna sredstva in pripomočki: 

powerpoint, reprodukcije 

umetniških del 

Metode: razlaga 

Oblike: frontalna 

Zapis na powerpoint: 

oblikovanje reliefa, visoki relief 

z odvzemanjem, upodobitev 

portreta sošolca, realističen 

portret, ozadje je lahko 

domišljijsko, od celote k 

podrobnostim, pri dodajanju 

gline pazimo, da je ves čas 

dovolj mehka (vlažna), ne 

puščamo zračnih mehurčkov, 

glina postane krhka ko se 

posuši, suho glino žgemo v 

keramičnih pečeh pri 

temperaturi 700-900 C  
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Pojasnim, da posušen kip žgemo v keramičnih pečeh 

pri temperaturi 700–-900 C. Žgani glini pravimo 

terakota. Nadalje lahko glinene kipce ali okrasne 

predmete tudi barvamo s posebnimi barvami in 

glazurami za glino in jih imenujemo keramika.  

 

Likovno izražanje 

Med delom nudim dijakom 

individualno pomoč ter jih 

usmerjam k upoštevanju 

likovnega problema, ravnotežja 

kompozicije reliefa, da so 

pozorni na izraznost in 

ravnovesje izbočenih in 

vbočenih oblik, kot tudi na 

ustreznost motiva. 

 

 

 

Učenci oblikujejo relief z motivom 

portreta sošolca  in na različne načine 

obdelajo površino iz gline. 

 

Metode: demonstracija 

Oblike: individualna, frontalna 

Zapis na powerpoint: 

oblikovanje reliefa, visoki relief 

z odvzemanjem, upodobitev 

portreta sošolca, realističen 

portret, ozadje je lahko 

domišlijsko, od celote k 

podrobnostim, pri dodajanju 

gline pazimo, da je ves čas 

dovolj mehka (vlažna), ne 

puščamo zračnih mehurčkov, 

glina postane krhka, ko se 

posuši, suho glino žgemo v 

keramičnih pečeh pri 

temperaturi 700–-900 C 

ZAKLJUČEK 

 

Učencem sporočim, da je 

potrebno pripraviti razstavo 

reliefov. Z učenci oblikujem 

kriterije za vrednotenje, ter z 

njimi ovrednotim nastale 

reliefe. Nato zapišem dosežke 

dijakov.  

Učenci naredijo razstavo, pojasnijo 

spoznane pojme, oblikujejo kriterije 

vrednotenja, ter vrednotijo lastne izdelke 

in izdelke sošolcev. 

 

 

 

Učenci na koncu pospravijo delovno 

površino in razred. 
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UČNA PRIPRAVA 3 

PREDMET: LUM 

RAZRED: 9 

ŠTEVILO UR: 2 

LIKOVNO PODROČJE: kiparstvo 

LIKOVNA NALOGA: oblikovanje kipa 

LIKOVNA TEHNIKA: modeliranje 

LIKOVNI MOTIV: abstraktne organske ali neorganske (ploskovite) oblike 

DIDAKTIČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: glina, modelirka 

UČNE METODE: razlaga, pogovor, demonstracija 

UČNE OBLIKE: samostojno delo – individualno, frontalno 

UČNA SREDSTVA: projektor, računalnik 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: matematika, tehnika, biologija 

VIRI IN LITERATURA:  

- Likovna umetnost ; učbenik za likovno umetnost v 9. razredu osnovne šole.  

- Učni načrt za likovno vzgojo 

CILJI:  

- razvijejo in obogatijo domišljijo, likovno mišljenje, zaznavo in opazovalne spretnosti,                 

predstavljivost; 

- razvijejo zmožnost kreativne realizacije ter sposobnost zagovarjanja ustvarjanja; 

- v svoje delo vnesejo spoznanja o likovni formi (napetost forme – statičnost, dinamičnost) in o 

površinskih lastnostih; 

- zaznajo in razvijejo osnove kiparskih likovnih problemov. 

UČITELJ Učenci METODE, OBLIKE DELA, 

UČNA SREDSTVA 

1. Uvodni del 

Uvodna motivacija 

Učence pozdravim. 

 

Učence vprašam: 

Ali veste kaj je značilno za 

kiparstvo?  

 

Bi znali našteti nekaj kiparskih 

motivov? 

 

Ali bi znali našteti kakšne kiparske 

materiale?  

 

Kateri material pa se vam zdi, da 

ga je najlažje oblikovati? Zakaj? 

 

Ste že oblikovali iz gline? 

 

Značilno je izražanje v 

trodimenzionalnih oblikah. 

Razlikujemo prostostoječo ter 

reliefno plastiko.   

 

Figura, portret, konjeniški kip, 

skupina figur, torzo … 

 

Kamen, les, terakota (glina), 

slonova kost (okli), mavec, bron, 

žica, pločevina, papir itd. 

Glina. Ker je najmehkejši in 

gnetljivi material, ki se ga pri 

modeliranju lahko odvzema ali pa 

dodaja.  

Da.  

 

Pogovor, frontalna oblika dela, 

prikaz slikovnega gradiva na 

powerpointu: primer prostostoječe 

in reliefne plastike.  

Primer figure, portreta, 

konjeniškega kip, glave… 

 

Primer gline, lesa, slonove kosti… 

2. Osrednji del 

Posredovanje likovnih pojmov 

 

Učitelj pozove učence, da skupaj z 

njim razložijo pojem  ravnovesja? 

 

Razloži: 

 

Odgovorijo:  

Ravnovesje je odnos med zakoni 

sile teže, v katerem se mase 

uravnovesijo in umirijo 

 

 

 

 

Pogovor, frontalna oblika dela  
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Če neko telo, ki ima pravilno ali 

nepravilno obliko, obesimo na 

kateremkoli njegovem kraju, se bo 

vsakokrat uravnalo v uravnovešen 

položaj. Glede na to se ravnotežje z 

oblikovnega vidika imenuje 

simetrično ali nesimetrično.  

 

 

 

Razloži:  

Pri vizualnem ravnovesju  

uravnavamo odnose med likovnimi 

elementi in spremenljivkami. (npr. 

okroglim in oglatim, velikim in 

majhnim, gostim in redkim…)  

 

Vpraša: 

Bi znali razložiti razlike med 

statičnim in dinamičnim 

ravnovesjem 

 

Posredovanje likovne naloge 

Pojasni likovno nalogo 

Vsak dijak bo dobil potreben 

material za izdelavo naloge. Vsak 

dobi kos gline ter modelirko za 

pomoč pri modeliranju gline.  

Za lažje razumevanje si 

predstavljajte da imate pred seboj 

npr. poljsko bučo ali lubenico. 

Preoblikovali jo boste tako, da 

boste z gnetenjem, odvzemanjem 

in dodajanjem materiala dobili 

neko formo, simetričnih ali 

nesimetričnih oblik, oblo ali 

ploskovito, geometrijsko telo.  

Za lažje razumevanje učitelj 

dijakom demonstrira na primeru.  

 

Likovno izrazno sredstvo: 

Učitelj povzame likovno nalogo s 

pomočjo projektorja. 

Ta kos gline boste preoblikovali v 

neko domišljijsko organsko formo 

(primer spužve). 

 

Učence individualno spodbuja in 

jim svetuje, če je potrebno tudi 

korigira. 

Ponovijo, kaj je simetrija, 

asimetrija. Beseda simetrija izhaja 

iz grške besede in pomeni 

skladnost, tudi pravilno 

razmerje. Simetrija je torej lastnost 

predmeta ali lika, da ga neka črta 

(simetrala) deli na dva ali več 

enakih delov, ki se popolnoma 

prekrivajo. Nesimetrično 

ravnovesje nastane, kadar 

uravnovesimo enega ali več 

elementov na eni strani z 

nepodobnimi elementi na drugi 

strani. 

 

Odgovorijo:  

-Statično: čim manj je razlik in 

kontrastov, toliko bolj je 

ravnovesje statično (povezano s 

simetrijo). 

-Dinamično: nastane kadar  

uravnovesimo enega ali več 

elementov na eni strani z 

nepodobnimi elementi na drugi 

strani. Več kot je kontrastov, večji 

so intervali, bolj narašča dinamika 

ritma in ravnovesja.  

 

 

Poslušajo in opazujejo.  

 

 

 

 

 

učenci oblikujejo domišljijske 

ekspresivne, abstraktne kipe iz 

gline. Pri uporabi gline izrabijo 

njene značilnosti in izrazne 

možnosti.  

 

v primeru nerazumevanja, se 

učenci obrnejo na posvet k učitelju. 

 

 

 

Prikaz slikovnega gradiva v 

powerpointu: simetrija, asimetrija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovor, frontalna oblika dela.  

 

Primeri na slikovnem gradivu z 

uporabo powerpointa. Primer 

statičnega in dinamičnega 

ravnovesja.  

 

 

 

 

 

Glina in modelirka za 

demonstracijo postopka 

oblikovanja.   

 

Projekcija v powerpointu , 

demonstracija. Primeri abstraktnih 

del.  

3. Zaključni del  

 

Z delom zaključimo 10 min pred 

koncem šolske ure. Skupaj z 

učiteljem učenci pospravijo 

 

Pospravijo razred in razstavijo 

izdelke. 

Učenci ovrednotijo lastna likovna 

dela. Razložijo, zakaj so izbrana 
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delovno površino in razred ter 

razstavijo predmete.  

 

Ovrednotenje:  

Učitelj izpostavi tiste izdelke, ki so 

se najbolj približali zadani nalogi. 

Skupaj ugotovijo, zakaj so ti 

izdelki najbolj primerni.   

 

 

Uporabijo material (glino) zdravju 

in okolju neškodljivo orodje in 

material; razvijejo motorične 

spretnosti. 

Samostojno in dosledno dokončajo 

kiparsko nalogo. 

Ovrednotijo lastna kiparska dela, 

dela sošolcev. 

dela bolj zadovoljiva od ostalih. V 

čem se razlikujejo ter na podlagi 

primerov naredijo povzetek učne 

snovi. 

Kriteriji:    

- dopolnjujejo znanje iz oble 

plastike 

- zaznavajo osnovne kiparske 

likovne probleme 

- ob srečanju z določenim 

materialom in orodjem razvijajo 

prostorski odnos likovnega 

prostora 

- primerjajo in analizirajo lastna 

kiparska dela ter dela sošolcev.  

 

 

 

 

 

Pogovor, frontalna oblika dela 
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UČNA PRIPRAVA 4 

Ravnovesje v kiparstvu  

RAZRED: 9.r  

ŠTEVILO UR: 2 uri  

LIKOVNO PODROČJE: Kiparstvo 

LIKOVNA NALOGA: izdelava montažnega reliefa 

LIKOVNA TEHNIKA: lepljenje, prepogibanje, rezanje 

LIKOVNI MOTIV: kovanec 

METODE DELA: Razlaga, pripoved, demonstracija, pogovor 

OBLIKE DELA: frontalno in individualno 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: Power point prezentacija 

VRSTA UČNE URE: kombinirana  

LIKOVNI MATERIALI IN ORODJA: Papir, lepilni trak, škarje, lepilo, olfa nož, odpadni material 

(plastenke), stiropor 

MEDPREDMETNE POVEZAVE: fizika, matematika, tehnika in tehnologija 

 

VZGOJNI IZOBRAŽEVALNI CILJI: 

 ponovijo pojme: kip (montažni), relief (visoki, globoki, kombinirani, nizki) ; 

 pojasnijo osnovne kiparske likovne pojme; 

 pojasnijo značilnosti kiparskih materialov in orodij; 

 pojasnijo oblikovana dela, dela sošolcev; 

 pojasnijo posebnosti likovnih del; 

 se ob primerjavi svojih del in del vrstnikov navajajo na estetsko vrednotenje; 

 samostojno in dosledno dokončajo kiparsko nalogo; 

 razvijajo smisel in občutljivost za postopno in načrtno nastajanje kiparske forme; 

 pojasnijo značilnosti reliefov (visoki, globoki, kombinirani, nizki); 

 izoblikujejo montažni relief; 

 razvijajo zmožnost oblikovanja kombiniranega reliefa. 

 

VIRI IN LITERATURA: 

- Butina, M.(2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora 

- Šuštaršič,N., Butina,M., Zornik,K., De Glerija,B., Skubin,I.(2004). Likovna teorija. Ljubljana: Debora 

- Rački, T. (2004). Veščina likovne kompozicije. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 
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SNOVNI DEL METODIČNI DEL 

UČITELJ UČENEC  

UVODNI DEL 

- uvodna motivacija: 

Pozdravim in povem, da bomo pri tej učni uri ukvarjali s kiparstvom. 

Učencem pokažem slikovni primer in jih povprašava po značilnostih skulpture. 

 

 

Pozdravijo nazaj. 

 

 

 

 

                                                                                    OSREDNJI DEL 

Učence dopolnjujem z vprašanji: Kako 

rečemo skulpturi, ki je sestavljena iz več 

elementov? 

Dopolnim, da je to montaža. 

 

 

Dopolniva, popravim: montažno 

kiparstvo je način kiparskega 

oblikovanja, pri katerem kip ni narejen iz 

enega, temveč je sestavljen iz več vrst 

materialov. 

Vprašava, kakšne materiale se lahko 

uporablja za montažne kipe? 

Kakšne kipe poznamo? 

 

Pokažem slikovni primer, vprašam jih po 

značilnostih reliefa. 

Iz odgovorov jih napeljujem, da naštejejo 

vrste reliefov: visoki, nizki, globoki, 

kombinirani 

Povprašam po značilnostih različnih vrst 

reliefov na podlagi slikovnega gradiva. 

Izpostavijo material, kombiniranje materialov, oblikovanje celote iz 

različnih delov 

Rečejo da se imenuje montažni kip. 

Odgovorijo, da je to montiranje oz. sestavljanje različnih elementov 

skupaj. 

Poslušajo. 

Odgovorijo, da se lahko uporablja odpadne materiale, kiparske 

materiale 

Odgovorijo, da poznamo: relief, obhodni kip, votlo plastiko … 

Povejo, kakšni so reliefi. 

 

 

Opazujejo, razmišljajo in navedejo 

 

Nizek: je zelo nizek, visoki je jasno ločen od podlage, se skoraj 

odlepi od nje, pri globokem je izdolben v podlago, kombinirani je 

mešanica vseh treh. 

Demonstriramo (PowerPoint): 

 

 

 

Z učenci ponovimo značilnosti 

montažnih kipov in reliefa. 

Podam navodila za izvedbo likovne 

naloge: na dano podlago iz stiropora 

nalepite razrezane kose danega materiala. 

Učencem posredujem likovni motiv: 

kovanec. 

Učencem dam nasvete, razložim 

morebitne nejasnost 

Ugotovijo, kaj je tema. 

 

Poslušajo. 

 

Pričnejo z delom. 

ZAKLJUČNI DEL 

Obvestim učence, naj kmalu zaključijo z 

delom in nato prinesejo izdelke. 

 Prinesejo izdelke. 

 Razporedimo izdelke tako, da se vsi vidijo. 
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UČNA PRIPRAVA 5 

PREDMET: LUM 

LETNIK: 9.G 

ŠTEVILO UR: 2 

OBLIKOVALNO PODROČJE: Kiparstvo 

LIKOVNA NALOGA: Upodabljanje motiva po domišljiji v obliki instalacije  

LIKOVNA TEHNIKA: Kombinirana (zgibanje, sestavljanje, zvijanje kartona, žice, papirja)  

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE: kartonaste škatle, karton, papir, žica, vrv, volna, 

 škarje, olfa noži, lepilo  

LIKOVNI MOTIV: Čustva v prostoru 

METODE DELA: frontalna, individualna, demonstracija  

OBLIKE DELA: pogovor, razlaga 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: PP, projektor, primeri instalacij, fotografije 

VRSTA UČNE URE: Kombinirana 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: zgodovina, angleščina 

 

CILJI  

Spoznajo pojma performans in instalacija ter njune značilnosti.  

Ustvarjalno preoblikujejo maketo prostora po načelih instalacije.  

Razvijejo izvirne, inovativne in ustvarjalne ideje. 

Domiselno kombinirajo različne materiale. 

Dosledno pripravijo in pospravijo svoj delovni prostor. 

Razvijejo kritičen in konstruktiven odnos do sodobnih likovnih praks. 

Analizirajo lastna dela in dela sošolcev. 

 

UČITELJ Učenci 
Metode, oblike 

dela, pripomočki 

Uvodni del 

Pozdravim učence in se predstaviva. 

Učencem pokažem posnetek performansa in posnetek 

instalacije 

Pozovem učence naj povedo, kaj se jim zdi posebnega na tem 

filmu 

Vprašam, kako bi opisali dogajanje 

Pozovem, naj povedo, ali se umetnik izraža s kakšnim delom, 

ali z lastnim telesom 

Vprašam, kako bi opisali prostor dogajanja ter ali se jim zdi 

pomemben za dogajanje v posnetku 

 

Ogledajo si oba posnetka in ju komentirajo. 

 

Opišejo dogajanje na posnetku. 

Povedo, s čim se umetnik izraža. 

 

Opišejo prostor dogajanja in njegov pomen. 

 

 

Ugotovijo, da gre za perfomans in 

instalacijo. 

Ponovimo, kakšna je bila naloga. 

Kriteriji: izpolnjevanje značilnosti 

reliefa, tehnična izvedba, estetski izgled 

izdelka. 

Skupaj določimo kriterije ocenjevanja. 

Pogovorimo se o izdelkih. Določijo dela, ki ustrezajo kriterijem. 
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Vprašam, če vedo, kako se imenujejo take oblike umetniških 

del. 

Povem, da se bomo ukvarjali s performansom in instalacijo . 

 

 

Osrednji del 

Na kratko predstavim zgodovinski razvoj performansa in 

instalacije. 

Poudarim, da sta se razvijala skupaj, ampak da sta to različni 

umetniški zvrsti. 

Razložim, da bova najprej opisali tudi perfomans, a se bomo 

bolj posvetili instalaciji.  

 

Vprašam, kaj si oni predstavljajo pod besedo perfomans.  

Vprašam, če vedo, kje je razlika med perfomansom in 

gledališčem.  

Poudarim, da je performans relativno nova umetniška zvrst, ki 

se je razvil med letoma 1960 in 1970.  

Vprašam učence, kaj se jim zdi ključno pri performansu. 

Usmeriva učence v razmišljanje, kaj se pri performansu 

'razstavlja', kot kontrast tradicionalni galeriji, kjer je razstavljen 

kip, se pri performansu na podoben način razstavlja oziroma 

predstavlja umetnik. 

Izpostavim dejstvo, da je telo ključna komponenta pri 

performansu ter umetnikov odnos do lastnega telesa. 

 Pozovem učence, da povedo kako oni doživljajo tako 

umetnost, ali jim je blizu, ali jo razumejo in naj svoje trditve 

utemeljijo. 

 

Učence usmerim v razmišljanje o instalaciji. 

Vprašam, kaj si predstavljajo pod pojmom instalacija.  

Vprašam jih, ali znajo opisati  razliko med kipom in instalacijo.  

Pozovem učence, naj poskušajo opredeliti vlogo prostora pri 

instalaciji 

Sprašujem učence, če se jim zdi, da bi bil katerikoli prostor 

primeren za instalacijo in naj to utemeljijo 

Vprašam učence, kako lahko določen prostor spremeni naše 

dojemanje razstavljenega, ter če mislijo, da umetniki, ki se 

ubadajo z instalacijo, to uporabljajo v svojem delu ter 

razmišljanju. 

Vprašam, če mislijo, da lahko pri instalaciji uporabimo več 

medijev ter kakšne (pomagam z video, avdio, multimediji itd.) 

 

Vprašam učence, če lahko torej povzamejo, kaj se jim zdi 

bistvenega pri razumevanja performansa ter kako bi ga razložili 

z lastnimi besedami. 

Pozovem učence, naj tudi instalacijo z lastnimi besedami 

opredelijo ter opišejo njene bistvene značilnosti.  

 

Posredovanje naloge: 

Učence usmerim v pričetek izvajanja likovne naloge. 

Napovem, da bomo za likovno nalogo izvedli le instalacijo, in 

sicer ker imamo na voljo samo to učilnico, bomo prostor raje 

simulirali. 

Povem, da bodo tudi oni ustvarili instalacijo oziroma maketo 

 

 

 

Zbrano poslušajo. 

 

 

Naštejejo, kaj razumejo pod besedo 

perfomans. 

Povedo razliko med perfomansom in 

gledalščem. 

 

 

Povedo, kaj se jim zdi ključno pri 

perfomansu. 

 

Razmislijo in povedo, kaj se jim zdi glavna 

razlika med perfomansom in običajno 

galerijsko umetnostjo. 

 

Povedo in argumentirajo svoje mnenje glede 

perfomansa. 

 

Razmislijo in povedo, kaj si zamišljajo pod 

pojmom instalacija. 

 

Razložijo razliko med kipom in instalacijo. 

 

Podajo svoje mnenje glede vloge prostora 

pri instalaciji. 

Podajo svoje mnenje glede primernosti 

prostorov instalacije. 

 

Razmišljajo o vplivu prostora na dojemanje 

umetnine. 

 

 

 

 

Razmišljajo in povedo svoje mnenje o 

uporabi različnih medijev pri instalaciji. 

 

 

Ponovijo, kar so se spoznali glede 

perfomansa in instalacije. 

 

Pozorno poslušajo. 

 

 

Naštejejo različna čustva. 

 

Razmišljajo o upodabljanju izbranega 

čustva. 

 

Razmišljajo o izbiri materiala za izbrano 

čustvo. 
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instalacije.  

 

Tehnika 
Razložim, da bodo za osnovo makete uporabljali del kartonaste 

škatle, ki bo predstavljala osnovni prostor. 

Razložim, da bodo za upodobitev instalacije imeli veliko 

materialov in naj sami premislijo, kateri bi bili najbolj 

pomembni za njihovo maketo. 

Predstavim materiale in na kaj morajo paziti pri ustvarjanju z 

njimi: karton in papir lahko uporabljajo za dodatne stene in 

pregrade, papir lahko tudi mečkajo, ga različno prepogibajo in 

oblikujejo; žice lahko zvijajo in režejo, lahko jih napeljejo skozi 

stene in na drugi strani pritrdijo; tudi vrvi lahko napeljejo skozi 

stene. 

Razložim, da se naj pri materialih predvsem osredotočijo na 

njihov občutek, na njihovo obliko in vtis, ki ga dajejo. 

Povem, da naj pri svojem ustvarjanju ne dajejo pomena barvi, 

naj se osredotočijo na druga sredstva. 

 

Motiv 
Povem, da bodo za motiv upodabljali eno čustvo. Torej gre za 

dokaj abstrakten motiv, pri čimer je njihova naloga ponazoriti 

prostor na takšen način, da bi ob vstopu v ta njihov prostor 

zares začutili izbrano čustvo. Podam primer – če bi si izbrali 

čustvo strah, bi naredila na primer stene popolnoma blizu, 

klavstrofobične, ali pa v stene navila ostre žice, ki bi delovale 

kot da bi obiskovalca vsak čas prebodle – torej gre se za to, da z 

danimi materialni poizkušajo ustvariti nek občutek, ki naj bi ga 

nekdo imel ob raziskovanju prostora. 

Pozovem jih, da naštejejo čim več različnih čustev oz. 

občutkov. 

Pozoveva, naj se poglobijo v občutenje čustva ter skupno 

razmišljamo, kako bi ga prikazali v prostoru. 

Še enkrat jih torej pozovem, da naj razmišljajo tudi o materialu 

ter da naj se zamislijo, kako bi se počutili, če bi vstopili v tak 

prostor, v katerem bi prevladovalo izbrano čustvo.  

 

Vprašam, če imajo še kakšno vprašanje ter če je bila naloga 

dovolj jasno podana. 

Učence spodbudim k delu ter se jim po potrebi individualno 

posvetim. 

 

Zaključni del 
Deset minut pred koncem osrednjega dela učence opozorim, da 

naj počasi zaključijo z delom ter se pripravijo na predstavitev 

svojega dela. 

Pozovem, naj postavijo makete na sredino učilnice. 

Z učenci ponovimo, kaj je bil cilj likovne naloge – prikazati 

čustvo na tak način, da bi ga obiskovalec začutil, ko bi vstopil v 

prostor. 

Pozovem učence, naj izmed maket izberejo tiste, ki po njihovo 

prikazujejo pozitivna oz. negativna čustva.  

Prosim učence, naj utemeljijo, zakaj so škatle postavljali na 

način kot so jih, ter jih spodbudiva da utemeljitev podajo s 

konkretnimi primeri. 

 

Frontalna, pogovor, PP, projektor 
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Skupaj si ogledamo makete in komentiramo nastale izdelke; ali 

so bili uspešni v izvajanju naloge, ali so dosegli cilj, ali je 

čustvo jasno prepoznavno, ali je prepoznavno po tem, ko je 

razloženo itd. – učence sprašujeva naj utemeljujejo lastna 

mnenja in opazke. 

Učencem se zahvalim za pozornost ter zaključim z uro. 

 

 

 

 

 

UČNA PRIPRAVA 6 

RAZRED: 9. 

PREDMET: LUM 

ŠTEVILO UR:  2 

OBLIKOVALNO PODROČJE (učna celota, tema):  kiparstvo 

LIKOVNA NALOGA (učna enota): izdelovanje votle plastike iz gline 

LIKOVNA TEHNIKA:  modeliranje  

LIKOVNI MATERIALI, ORODJA, PODLAGE:  glina, pripomočki za modeliranje, lesene deske 

LIKOVNI MOTIV:  posodica svetlobe 

METODE DELA: razlaga, pogovor, demonstracija, dialog 

OBLIKE DELA: frontalna, individualna 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: primeri, učbenik 

VRSTA UČNE URE: kombinirana (teorija in praksa) 

MEDPREDMETNA POVEZAVA:  biologija 

VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA, LITERATURA: lastni arhiv, učbenik 

CILJI 

– vzgojnoizobraževalni 

Razvijajo samostojnost, natančnost in domišljijo. 

Pridobivajo občutek za red in čistočo v razredu.   

– operativni 

Osvojijo kiparske pojme, prostor (volumen) gmota (masa), oblika , kompozicija, površina, barva. 

Se zavejo pomena vida in tipa za zaznavanje kiparskih oblik. 

Ločijo posebnosti oble in votle plastike. 

Spoznajo možnosti obdelovanja gline. 

Opredelijo pojma obhodna  in votla plastika. 

– splošni 

Razvijajo ročne spretnosti. 

Krepijo občutljivost za obdelovanje gline. 

Bogatijo opazovalne zmožnosti narave. 

Privzgajajo samozaupanje pri individualnem izvajanju likovne naloge. 

Se navajajo na kritično vrednotenje likovnih izdelkov. 

 

UČITELJ UČENEC 
UČNE METODE IN 

OBLIKE DELA, 

1. UVODNI DEL: 

Vprašam jih če poznajo razliko med polno in votlo 

plastiko. Kje ju lahko na primerih opazimo. Pokažem 

primere votle in oble plastike in povprašam, kakšne 

so razlike med njima. 

 

 

Učenci opišejo razliko med votlo in polno obliko. 

Opazujejo slike ter razložijo razlike. 
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OSREDNJI DEL: 

Spoznavanje likovnih pojmov: 

Prikažem teoretična slik. gradiva ter jih dodatno 

razložim. 

Glede na plastično izražanje in konstrukcijo pri 

prostostoječi plastiki lahko razlikujemo polno, votlo 

in skeletno plastiko ter njihovimi kombinacijami. 

 

Pri votli plastiki pride do izraza odnos med lupino, 

jedrom in votlim prostorom. Tak odnos imajo v 

naravi polžja hišica in polž, orehova lupina in jedro, 

jajčna lupina, školjčna lupina in njena vsebina, odnos 

med lupino in votlim prostorom se zelo nazorno 

odraža pri oblikovanju posod. Posode so plastične 

oblike, pri katerih je pomembna tako notranjost kot 

zunanjost. V kompozicijo skulpture je lahko poleg 

polnega enakovredno vključen tudi porazni prostor 

poleg polnega s pomočjo perforacij, odprtin v 

plastiki oz. negativnega prostora. 

Material v dialogu s praznino deluje še bolj zračno 

pri skeletni plastiki, kjer dominira ogrodje plastike. 

Glede na razrede oblik ločimo dva pola: okroglo in 

oglato telesnost. Zaobljene oblike delujejo bolj 

čutno, oglate pa bolj odtujeno. 

Učencem povem, da bodo njihov današnji material 

za izdelavo izdelka glina. 

Terakota je neglazirana, žgana glina, ki po žganju 

postane rdečkasto rjavkaste barve. 

Glina sodi med mehkejše gnetljive materiale, ki se jo 

pri modeliranju lahko dodaja in odvzema. Oblikuje 

se jo lahko z dlanmi, prsti, modelirkami, noži, 

lopatkami, zankami za votlenje itd. 

Po sušenju izdelke gline žgemo v posebnih pečeh pri 

visokih temperaturah. 

 

Posredovanje likovne naloge: 

Povem jim, da bodo iz gline izdelali glineno posodo 

za svečke ter jih opozorim, naj bo čim bolj razgibana 

Opozorim jih na sestavne dele posode: dno, stene 

sestavljene  iz geometrijskih teles, svaljkov, plošč 

ali/in stebričkov.  

Podam motiv: Posodica svetlobe 

Opozorim jih, naj bodo pozorni na odprtine, ki jih 

bodo ustvarili, saj bodo le te oddajale določeno 

svetlobo oz. senco na površino. 

Vprašam jih, če kaj ne razumejo. Poudarim, da naj 

bodo natančni oz. naj pazijo na čistost izvedbe dela. 

Svetujem naj pripravijo vse potrebno  za delo. 

Likovno izražanje 

Prepustim učencem snovanje idej in jim individualno 

svetujem  

ZAKLJUČNIDEL 

Svetujem, da zaključijo z delom in naročim, naj 

 

 

 

 

Zaključijo z ustvarjanjem in pripravijo razstavo 

likovnih del.  

Obnovijo nalogo in postopek dela   

Skupaj oblikujejo merila za vrednotenje: 

upoštevanje uporabe vseh podanih delov, 

razgibanost posode, pravilna izvedba: 

izvirna oblika in uporaba luknjic, 

zamodelirani deli v celoto, 

plašč vse okoli, 

funkcionalnost, 

natančnost pri izvedbi dela oz. estetskost, 

izvirnost pri uporabi motiva, 

učenčeva odzivnost: koliko so se učenci potrudili 

oz. bili pripravljeni za delo, 

vrednotijo izdelke,  

poskrbijo za red in čistočo. 
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UČNA PRIPRAVA 7 

RAZRED: 8.r 

LIKOVNO PODROČJE: kiparstvo 

LIKOVNI PROBLEM: kip, kipar, kiparski materiali 

LIKOVNA TEHNIKA: oblikovanje iz žice 

LIKOVNA TEMA: oblikovanje figure 

LIKOVNI MOTIV: čudežna rastlina 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: naravoslovje, Spoznavanje okolja in družbe, TEH. 

UČNE OBLIKE: frontalna, individualna 

UČNE METODE: metoda razlage, metoda razgovora, demonstracijska metoda, metoda praktičnega dela, 

metoda estetske komunikacije, metoda posrednih stimulansov, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja 

likovne tehnike s pomočjo lastne izkušnje. 

MATERIALI IN ORODJA: žica  

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: klešče, deščice, reprodukcija, tabelska slika, spenjač, fotografije 

rastlin 

Vzgojno-izobraževalni cilji: 

 Opišejo značilnosti kipa. 

 Razložijo pojem kipar. 

 Naštejejo kiparske materiale. 

 Iz upogibnega materiala oblikujejo figuro. 

 Razvijajo zmožnost za oblikovanje z mehkimi, upogibnimi materiali. 

 Pridobivajo občutljivost za ravnanje z mehkimi, upogibnimi materiali in orodji. 

VIRI IN LITERATURA: 

- Učni načrt za likovno vzgojo (2004), Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod za šolstvo 

- Čadež Lapajne, D. (2000); Od glave do portreta, modeliranje z glino. Debora, Ljubljana, str. 32, 102, 

105 in 106 

- Tacol, T. (1995); Likovno izražanje. Učbenik za 8. razred. Debora, Ljubljana, str. 60 

- Duh, M., Vrlič, T. (2003); Likovna vzgoja v prvi triadi 9-letne osnovne šole, Rokus, Ljubljana, str. 64. 
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UVODNI DEL Učne oblike in metode 

UVODNA MOTIVACIJA: 

»Učenci poglejte, ne poti v šolo sem našla tole (iz vrečke potegnem žico in jo pokažem). Kaj pa je to? Kako se to 

imenuje? Kaj mislite ali je ta žica trda ali mehka? Pridi poskusit in nam boš povedal(a), kakšna je žica. No, kakšna 

je? Seveda, žica je mehka. Kaj pa bi lahko z njo počeli?« 

 

 

POGOVOR O LIKOVNI NALOGI: 

»Iz upogibnega materiala lahko oblikujemo različne figure, ki jim pravimo kipi. Kdo pa oblikuje kipe? Iz česa pa 

kiparji izdelujejo kipe? Iz kakšnih materialov?«  Pogovarjamo se o različnih materialih, ki jih kiparji uporabljajo. 

Skozi vse to lepim na tablo tabelsko sliko, pokažem pa jim tudi vzorce materialov, ki jih bomo polagali na mizo. 

Pokažem jim glino, kamen, les, mavec in na koncu spet žico. Pri žici jim pokažem reprodukcijo Aleksandra 

Calderja: Pajek. 

»Ali je to čisto navaden pajek?« 

»Lahko rečemo, da je čudežen pajek?« 

»Kaj pa mislite, da jé ta pajek?« 

»Čudežni pajek sigurno jé čudežno rastlino.« 

»Kaj praviš Maja, kakšna bi bila ta rastlina? 

»Stopite bližje, da vam pokažem kako si jo predstavljam jaz.« Sledi demonstracija. Demonstriram potek izdelovanja 

kipa iz žice. Pokažem upogibanje in sestavljanje. Demonstriram najprej konstrukcijo osnove, ki jo spnemo na 

deščico in nato še dopolnjevanje strukture, z ovijanjem žice, okoli posameznih delov rastline. Po končani 

demonstraciji jim pokažem fotografije eksotičnih rastlin in jih nato vprašam, kakšna bi bila njihova čudežna rastlina 

in  kakšne bi bile rastline iz  drugega planeta. 

NAPOVED SMOTRA: 

Danes pa boste kiparji vi in boste iz žice izdelali svojo čudežno rastlino. Pomislite na čimbolj čudežno, nenavadno 

rastlino, ki si jo lahko izmislite, mogoče celo takšno, ki raste na kakšnem drugem planetu in jo oblikujte iz žice, ki jo 

boste dobili. 

NAPOTKI ZA DELO: 

Učencem povem, da lahko žico upogibajo, če bodo hoteli kakšen konec odrezati, naj mi povejo, da jim bom 

pomagala, prav tako jim povem, da lahko žico sestavljajo. Povem jim naj gradijo najprej osnovo, ki jo bomo pripeli 

na deščico in naj šele potem obdelujejo posamezne dele z ovijanjem , da bodo dobili čimbolj polno figuro. Opozori 

 jih tudi na merila za vrednotenje: - izvirnost, različne oblike, stojnost - upoštevanje motiva. 

II. OSREDNJI DEL 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 
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Učenci delajo samostojno, pri delu le opazujem in svetujem. Skušam jih usmeriti v delo, tako, da pri tem upoštevajo 

vsa merila za vrednotenje. Ko z delom končajo, izdelke razstavimo, nato pa sledi vrednotenje. 

VREDNOTENJE IN ZAKLJUČEK: 

Vsako delo ovrednotiva na podlagi meril, ki sem jih pred začetkom dela postavila, torej pogledamo, ali so vsi izdelki 

izvirni, ali stojijo in  če so vsi učenci upoštevali motiv. Na napake opozorim, vendar vse pohvalim. 

UČNA PRIPRAVA 8 

Razred: 9. 

Predmet:  LUM 

Okvirni čas za obravnavo področja: 2 uri 

Likovno področje: Kiparstvo 

Likovna naloga: Oblikovanje reliefa iz pol trdega materiala 

Likovna tehnika: Rezanje, praskanje, vrezovanje, dolbenje, zarezovanje itd. 

Likovni motiv: Čustva 

Medpredmetne povezave:, biologija, geografija 

Materiali in pripomočki: Mavec, glina, orodje za obdelovanje mavca (nožki za linorez, lesene palčke, manjša dleta 

itd.) 

Učne metode: Razlaga, pogovor 

Učne oblike: Frontalna, skupinska, individualna 

Učna sredstva in pripomočki: Videoprojektor, računalnik, Powerpoint 

Literatura za učitelja 

Butina, M. (2000). Mala likovna teorija. Ljubljana: Debora. 

Cilji: Učenci: 

- ponovijo pojma relief in površina; 

- pridobijo občutek za ravnovesje med obdelano in neobdelano površino; 

- spoznajo vpliv lastnosti tekstur površin na naše čustveno zaznavanje in odzivanje; 

- skozi delo spoznavajo značilnosti materiala in orodij; 

- poiščejo razlike in podobnosti v izraznih možnostih. 

Potek učne ure 

 učitelj Učence 
Metode in 

oblike dela 
Pripomočki 
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Uvodna 

motivacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osrednji 

del 

 

Podajanje 

nove snovi 

 

 

 

 

 

 

 

Učence pozdravim. 

 

Pokažem fotografije vlivanja in 

učence povprašam, ali jim je 

poznan proces, ki je prikazan na 

slikah?  

  

Katere materiale uporabljamo pri 

vlivanju? 

 

Tudi mi bomo danes uporabili 

proces vlivanja za pripravo 

preproste mavčne ploščice, ki jo 

bomo kasneje uporabljali.  

 

Demonstriram izdelavo ograjice. 

Opozorim, da naj dvakrat 

preverijo, da je ograjica res 

pritrjena na podlago in da ni 

lukenj.  

 

Pomagam  učencem.  

 

Medtem ko se mavčne plošče 

sušijo, začnem s podajanjem snovi. 

 

Kaj prikazujejo naslednje 4 

fotografije? 

Kako bi drugače povedali, kaj je 

relief? 

 

Kje še srečamo ta pojem? 

 

V čem je relief drugačen od kipa? 

 

Kaj želimo pri reliefu doseči? 

 

Kakšne vrste reliefa poznamo? 

 

Kam sodijo posamezni reliefi, ki 

jih imamo na tabli? 

 

Poglejmo še naslednje fotografije.  

Kaj prikazujejo? 

S katerimi čuti lahko doživljamo 

površine? 

Odzdravijo. 

 

 

Prikazuje vlivanje tekočega 

material v kalup/model. 

 

 

 

 

 

 

 

Bron, železo, baker, titan, 

glina, plastika, vosek, 

mavec … 

 

Poslušajo in opazujejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začnejo z delom. Naredijo 

zaščitne ograjice iz gline. 

Nato skupaj vlijemo mavec. 

 

 

Prikazujejo reliefe. 

 

 

 

Odgovarjajo, da je relief 

kiparska tehnika. 

 

Pri geografiji, biologiji… 

 

Še vedno je vezan na 

ploskev in ne moremo ga 

videti z vseh strani. 

 

 

 

 

 

 

 

- Glina, mavec. 

- Računalnik. 

 

- Računalnik. 
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Kakšne vse so lahko površine? 

Kakšen je njihov karakter?  

Karakterju površine pravimo 

tekstura. 

 

Pri katerih drugih področjih se še 

srečamo s pojmom 

površina/tekstura?  

 

Pogledamo na primeru kipov 

Jakova Brdarja in Jeffa Koonsa. 

 

Kako na nas, ko jih gledamo, 

delujejo te površine? 

 

Razložim učencem, da bodo 

izdelali mavčni relief, nizkega, 

globokega ali njuno kombinacijo,  

pri katerem bodo s svobodnimi 

oblikami (točke, linije, ploskve) in 

različnimi obdelavami mavca 

(zareze, rastri..), poskušali 

prikazati  določeno čustvo. 

Tukaj tudi demonstriram uporabo 

orodja, in opozorim na nevarnosti 

pri uporabi le teh.  

 

Pred likovnim izražanjem na hitro 

ponovimo likovno nalogo po 

opornih točkah. 

- Po potrebi pomagam učencem. 

 

Usmerim učence v pripravo 

razstave in oblikovanja kriterijev. 

 

Pri reliefu želimo ustvariti 

vtis, da je obdelana 

površina dvignjena nad 

ozadjem. 

 

Poznamo nizkega, 

srednjega, visokega in 

globokega. 

 

 

Določijo kateri je visoki, 

srednji, nizki, globoki. 

 

 

Zunanje, vrhnje dele 

nečesa. 

Različne površine. 

 

 

S tipom in vidom. 

 

 

Gladke, hrapave, bleščeče, 

motne, hladne, trde, 

mehke… 

 

 

Pri biologiji, geografiji. 

 

 

 

Delujejo hladno, toplo, 

nevarno, hrapavo, 

pomirjujoče… 

 

 

Upoštevati moramo: 

- Relief – nizki, globoki ali 

kombinacija obeh. 

- Uporaba  svobodnih oblik. 

-  Izvirnost v upodobitvi 

čustva. 

- Tehniko: Dolbenje, 

praskanje, vrezovanje. 

 

 

Ustvarjajo po likovni 

nalogi. 

 

 

Oblikujejo kriterije. 

   

Vsak posameznik ima 
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UČNA PRIPRAVA 9 

PREDMET: LUM 

RAZRED: 7 

ŠTEVILO UR: 2 

LIKOVNO PODROČJE: kiparstvo 

LIKOVNI PROBLEM (NALOGA): oblikovanje obhodnega kipa v gibanju 

LIKOVNA TEMA: 

LIKOVNI MOTIV: figura v gibanju (športnik) 

LIKOVNA TEHNIKA: glina 

MEDPREDMETNO POVEZOVANJE: Športna vzgoja 

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNI CILJI:  

Operativni cilji: 

- Učenci usvojijo kiparske pojme: obhodni kip, volumen, stojnost, tridimenzionalnost, kompozicija, relief. 

- Učenci opredelijo pojem obhodni kip (plastika). 

- Učenci osvojijo pomen kompozicije v kiparskem delu. 

- Učenci opredelijo razlike med obhodnim kipom in reliefom. 

- Učenci naštejejo kiparske materiale in orodja. 

 

Splošni cilji: 

- Razvijajo likovni spomin, likovno mišljenje in domišljijo. 

- Usvajajo znanje likovne teorije in ostrijo čut za likovne vrednote. 

- Se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo. 

- Z oblikovanjem kiparskih volumnov razvijajo odnos do likovnega prostora. 

- Razvijajo likovnoizrazne zmožnosti in ustvarjalnost. 

- Ob ozaveščanju čustev razvijajo čut za lepo. 

- Razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje svojih del, del vrstnikov ter stvaritev 

umetnikov. 

 

 

 

Napoved 

likovne 

naloge 

 

 

Likovno 

izražanje 

 

Zaključni 

del z 

vrednotenj 

lasten način čustvovanja, 

dojemanja in izražanja 

čustev, zato so dela prav 

tako različna v tem, kako 

upodabljajo določeno 

čustvo. 

   

 

 

 

- Glina, mavec, orodja. 
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UČNE METODE:  Verbalne metode (metoda razlage, razgovora) 

Metoda prikazovanja, metoda demonstracije 

UČNE OBLIKE: frontalni pouk, individualno delo 

LIKOVNI MATERIAL, ORODJA IN PRIBOR:  

- glina 

- modelirke 

- časopisni papir 

 

LIKOVNO - DIDAKTIČNA SREDSTV (učila in učni pripomočki)  

- Učbenik (za 6. in 7. razred osnovne šole). 

- Sculpture, from antiquity to the present day. 

- Tabelna slika. 

- Zbirka Korenine znanja – Umetnost delo kiparjev. 

 

VIRI IN LITERATURA:  

- Učni načrt, program osnovnošolskega izobraževanja, likovna vzgoja, Ljubljana 2007. 

- Likovno izražanje, učbenik za 6. razred osnovne šole, Tonka Tacol prof., Ljubljana 1996. 

- Likovno izražanje, učbenik za 7. razred osnovne šole, Tonka Tacol prof., Ljubljana 1995. 

- Sculpture, from antiquity to the present day, Geneva 2006. 

- Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne umetnosti, prevedla Marko Urbanija in Jaka Žuraj, Ljubljana: 

Modrijan 1998. 

- Zbirka Korenine znanja – Umetnost delo kiparjev, prevedla Marija Javoršek, Založba Mladinska knjiga, 

Ljubljana 1994. 

 

ARTIKULACIJA UČNE URE – VSEBINSKA PRIPRAVA 

 

VSEBINSKA PRIPRAVA 

 

(oblike, 

metode) 

 (učila, učni 

pripomočki) 

UVODNA MOTIVACIJA 

Se predstavim in pozdravim vse prisotne v razredu. 

Učence vprašam, če poznajo igri spomin (povem, da je to igra, kjer se 

iščejo pari). 

Napovem igro in učence razdelim v dve skupini ter določim vodjo v 

skupini, ki bo govoril. 

Razložim pravila igre (6 parov se odkriva, da izberejo par tako, da povejo 

črko in številko, ki je napisana na hrbtni strani slike, če odkrijejo par, 

lahko nadaljujejo z odkrivanjem nadaljujejo, če ne, je na vrsti druga 

skupina) in določim katera skupina začne. 

Med igro so rezultati napisani na tabli. 

 Igra spomin vsebuje fotografije (pare) različnih kipov v gibanju in 

reliefov. 

Po končani igri jih vprašam, kaj je upodobljeno na fotografijah in jih 

vodim do odgovora (kipi in reliefi). 

Frontalna in 

skupinska 

oblika 

 

Metoda 

prikazovanja in 

razgovora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika 

Metoda 

prikazovanja, 

razlage, 

razgovora,  

 

 

 

 

Igra spomin, 

Reprodukcije: 

The Baptism of 

Christ 

David 

Neapolitan 

Fisherman Dancing 

the Tarantella 

Woman in Back 

Wiew 1 

Dickobolob 

Kuros 

 

 

 

 

Tabelna slika 

Reprodukcije 

David 

Kuros 

Nizki relief iz 

Egipta 

 

Prikaz orodij za 

delo 

 PRIDOBIVANJE UČNE SNOVI (pogovor o likovni nalogi oziroma 

problemu) 

Na tablo nalepim naslov KIP-PLASTIKA in jih vprašam, kaj pomeni izraz 

plastika. 

Učene sprašujem o motivih na fotografijah, v kakšnih položajih so figure, 

ali so samo figure na fotografijah. Vprašam jih katera je bolj zanimiva 

(pokažem jim 2 primera : DAVID in KUROSA). 

Vodim jih do odgovora: gibanje in omenim monolitno plastiko ter jih 

vprašam po razumevanju pojma. Pojem jim tudi razložim. 

Vprašam učence, če vedo kakšna je razlika med monolitno plastiko in 
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reliefno plastiko (pokažem primer iz knjige). Vodim jih do odgovora, da 

monolit stoji sam, relief pa je vezan na ploskev.   

Da osvojijo kiparske pojme (značilnosti kipa: obhodni kip, stojnost, 

volumen in masa, kompozicija) jih sprašujem in vodim do pravih 

odgovorov, pri čemer si pomagam s primeri (fotografijami) iz igre 

spomin. Sprašujem jih: kakšna je razlika med reliefom in kipom (2 učenca 

povabim pred tablo, da pokažeta pomembnost obhodnega kipa), če je 

pomembno da kip stoji, zakaj; povem, da naj bo figura razgibana, torej 

kompozicija, ki jo povežem z dinamičnostjo kipa, katerega bodo delali. 

Pojme lepim na tablo sproti. 

Pogovor o različnih materialih in orodjih potrebnih za oblikovanje, pri 

čem učence sprašujem o materialih, ki so značilni za kiparstvo in orodjih s 

katerimi si pomagajo. Osredotočim se na lastnosti gline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontalna oblika 

Metoda razlage 

 

 

Frontalna oblika 

 

Metoda razlage 

Metoda 

demonstriranja 

 

 NAPOTKI ZA DELO (konkretizacija likovne naloge) 

Napovem, da bodo izdelovali iz gline in oblikovali z rokami, pri čemer 

morajo biti pozorni, da gline preveč ne gnetejo, da je ne izmučijo in da 

bodo figuro oblikovali iz gmote, torej od celote k detajlom. 

Demonstracija oblikovanja z glino in z rokami. 

Opozorim tudi na delovno površino, katero si je treba zaščititi s 

časopisnim papirjem. 

Določim višino figure (20-25cm). 

Ponovim motiv, ki je športnik (lahko izbirajo med avtoportretom in 

športnikom, ki jim je všeč) in povem merila za vrednotenje likovnega 

dela, ki jih tudi nalepim na tablo. 

Učence vprašam, če imajo še kakršno vprašanje in jim povem, da lahko 

pričnejo z delom. 

 

 

 

 

 

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

- Individualno delo učencev. 

- Individualno svetovanje učencem. 

 

Individualna 

oblika 

 

Glina, modelirke, 

časopisni papir 

 

 

LIKOVNO VREDNOTENJE (po zastavljenih merilih in kriterijih) 

- Učence povabiva k tabli, kjer bomo skupaj vrednotili dokončane 

in nedokončane izdelke. 

- Vrednotenje po kriterijih, ki so: (stojnost, dinamičnost figure, 

motiv – figura v gibanju (športnik), izvirnost motiva). 

- Učence vprašam, katero delo je narejeno, z upoštevanjem vseh 

kriterijev za vrednotenje, po njihovem mnenju. Ali se jim zdi, da 

nekdo ni upošteval kriterijev za vrednotenje.  

 

 

Skupinska 

oblika 

 

Metoda 

razgovora 

 

 

 

 

Frontalna oblika 

Tabelna slika 

Izdelki 

      

ZAKLJUČEK 

Učencem naročiva naj pospravijo. 

Učencem se zahvaliva za sodelovanje. 
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UČNA PRIPRAVA 10 

 

RAZRED: 6r. 

LIKOVNO PODROČJE: Kiparstvo 

LIKOVNI PROBLEM: Kip, kipar, kiparski materiali 

LIKOVNA TEHNIKA: Montažni kip iz odpadne plastike 

LIKOVNA TEMA: Oblikovanje živalske figure 

LIKOVNI MOTIV: Domača žival 

Vzgojno-izobraževalni cilji: 

Učenci: 

-opišejo značilnosti kipa, 

-razložijo pojem kipar, 

-spoznajo kiparske materiale, 

-ob aplikacijah spoznajo različne možnosti oblikovanja kipa iz različnih materialov, 

iz odpadnih materialov sestavijo kiparsko tvorbo, 

-se navajajo na samostojnost in na tvorno sodelovanje v skupini pri uporabi kiparskih materialov, 

-razvijajo ročno spretnost pri gradnji kipa od celote k detajlom, 

-razvijajo sposobnost domišljije in ustvarjalnosti, 

-se navajajo na doslednost, 

-kritično vrednotijo svoj izdelek in so tolerantni do drugih. 

 

UČNE OBLIKE: frontalna, skupinska 

UČNE METODE: metoda razlage, metoda razgovora, demonstracijska metoda, metoda praktičnega dela, metoda 

estetske komunikacije, metoda posrednih stimulansov, metoda samostojnega dojemanja in usvajanja likovne tehnike 

s pomočjo lastne izkušnje. 

MEDPREDMETNA POVEZAVA: naravoslovje, slovenščina. 

MATERIALI IN ORODJA: različna odpadna plastika, pleskarski trak, škarje, mekol lepilo, časopisni papir, 

papirnate brisače, tempera barve, čopiči. 

UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: aplikacije, fotografije. 

 

VIRI:  

Učni načrt za likovno vzgojo (2004). Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport: Zavod 

      za šolstvo. 

Tacol, T. (2003). Likovno izražanje. Ljubljana: Debora. 

Duh, M. in Vrlič, T. (2003). Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole. Ljubljana: Rokus 

 

UVODNI DEL 

UČNE METODE IN 

OBLIKE 

UVODNA MOTIVACIJA: 

 

Na tablo pritrdim aplikacijo kipa iz kamna (marmorja). Učence vprašam: 

»Kaj sem pritrdila na tablo? Ste že kdaj videli kakšen kip v živo, od blizu? Iz kakšnih 

materialov so bili? Iz kakšnih materialov še lahko izdelamo kip? Kje najpogosteje 

srečamo kakšen kip? Kako imenujemo umetnika, ki izdela kip? Kako bi  z eno besedo 

poimenovali umetnost, ki ustvarja kipe?« 

 

 

M. razgovora. 

Frontalna oblika. 
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POGOVOR O LIKOVNI NALOGI 

 Na tablo pritrdim še dela različnih umetnikov (Dragica Čadež: Avtoportret, glina; 

Alexander Calder: Fruhling, žica; Naum Gabo, plastika; Georg Baselitz: Dresdenska 

gospa Elba, rumeno barvan les; Auguste Preault, marmor). 

 Učenci ob opazovanju umetniških del ugotavljajo, iz katerih kiparskih materialov so 

izdelani kipi. 

 Na tablo pritrdim aplikacijo montažnega kipa (Pablo Picasso: Kitara, pločevina). 

Primerjajo montažni kip z ostalimi kipi na aplikacijah. 

Vprašam jih, iz katerih materialov bi še lahko izdelali montažni kip, podobo česa bi 

lahko prikazoval in kako bi posamezne dele spojili med seboj. 

Učence povabim bližje in jim demonstriram izdelavo montažnega kipa: tehniko 

združevanja različnih odpadnih materialov iz plastike, kaširanje in barvanje. 

 

 

M. demonstracije, 

m. razgovora. 

Frontalna oblika. 

NAPOVED SMOTRA 

 

Učenci, danes boste v skupinah iz odpadne plastične embalaže izdelovali montažni kip 

domače živali. 

Metoda posrednih 

stimulansov. 

Frontalna oblika. 

NAPOTKI ZA DELO IN KONKRETIZACIJA LIKOVNE NALOGE 

- Razdeljeni v skupine se dogovorijo, kip katere domače živali bodo izdelali. 

- Pogovorimo se o delih telesa izbranih domačih živali. 

- Glede na izbrano žival poiščejo ustrezno plastično embalažo. 

- Pripravijo si delovno površino in pripomočke za izdelavo. 

- Opozorim jih tudi na merila za vrednotenje: 

o Izvirnost različne oblike  in stojnost 

o upoštevanje motiva. 

 

 

 

Metoda razlage. 

Frontalna oblika. 

 

 

OSREDNJI DEL  

PRAKTIČNO DELO UČENCEV 

 

- Učenci skupinsko sestavljajo svoj kip. 

- Med delom jih spodbujam pri ustvarjanju, jim svetujem in vodim. 

 

Metoda praktičnega dela, metoda 

samostojnega dojemanja in 

usvajanja likovne tehnike s 

pomočjo lastne izkušnje. 

Skupinsko delo. 

ZAKLJUČNI DEL  

 

LIKOVNO VREDNOTENJE 

- Vse izdelke razstavimo na mizo tako, da jih lahko vsi vidijo in obhodijo. 

- Z učenci se pogovarjamo o njihovih izdelkih. 

- Ob tem ugotavljamo prisotnost zadanih kriterijev pri njihovih izdelkih. 

Učenci si ogledajo dela svojih sošolcev ter povedo, ali katero delo izstopa in 

zakaj. 

- Po končanem vrednotenju sledi pospravljanje učilnice. 

 

Metoda razgovora, 

metoda estetske komunikacije. 

Frontalna oblika. 

 

 


