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POVZETEK 

V teoretičnem delu magistrskega dela z naslovom Metode pomoči z umetnostjo kot podpora 

govornemu izražanju predšolskih otrok predstavim pomoč z umetnostjo, ki jo opredelim kot 

procese doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi na področjih 

izraznih medijev (igra, ples – gib, glasba in likovnost). Pomoč z umetnostjo predstavlja 

instrument pomoči, ki pomaga pri vzpostavljanju in oblikovanju odnosov, vzdušja, relativizira 

medsebojne različnosti. Nadalje predstavim dramski in likovni ustvarjalni proces, opredelim 

govorni razvoj otroka in teorije govornega razvoja ter sociokulturno ozadje govora.  

Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali pomoč z umetnostjo spodbuja govorno izražanje 

predšolskih otrok in ali metode pomoči z umetnostjo krepijo komunikacijo otrok v 

predšolskem obdobju.  

Empirični del predstavlja spremljanje govornega izražanja otrok s polstrukturiranim 

opazovanjem z aktivno udeležbo. Za izvedbo pomoči z umetnostjo na področju dramske in 

likovne dejavnosti sem izvedla pet delavnic in analizirala likovno, dramsko in govorno 

izražanje otrok. Po izvedenih delavnicah pomoči z umetnostjo sem ponovno preverjala 

govorno izražanje predšolskih otrok. V vseh dejavnostih, ki sem jih izvedla, je bilo 

ugotovljeno, da z likovnimi in dramskimi dejavnostmi spodbujamo govorno izražanje 

predšolskih otrok, kar se odraža v bogatitvi besednjaka in doživljanju verbalne komunikacije 

kot vir ugodja in reševanja problemov.  

Za dejavnosti otrok v predšolskem obdobju je priporočljiva izvedba delavnic pomoči z 

umetnostjo, saj pripomore k vzpostavljanju in oblikovanju odnosov, spodbuja ustvarjalnost, 

krepi govorno izražanje, samoiniciativnost, samozavest predšolskih otrok ter jezikovno in 

socialno kompetentnost. 

Ključne besede: pomoč z umetnostjo, predšolski otrok, govorno izražanje, likovne 

dejavnosti, dramske dejavnosti. 

 





ABSTRACT 

Arts therapy is presented in the theoretical part of the master's thesis entitled Methods of Arts 

Therapies as a Support to Speech Expression of Preschool Children. Arts therapy is defined as 

the processes of experiencing, expressing and creating with artistic means in the field of 

expressive media (play, dance - movement, music and art). Arts therapy is an instrument of 

assistance that helps to establish and form relationships, atmosphere and relative mutual 

differences. Dramatic and visual creative processes are further presented. Moreover child's 

speech development is defined and theories of speech development and the socio-cultural 

background of speech as well.  

The purpose of the master's thesis was to determine whether arts therapy promotes the spoken 

expression of preschool children and/or art therapy enhance the communication of children 

during the preschool years. 

The empirical part consists of monitoring the speech expression of children through semi-

structured observation with active participation. In order to provide arts therapy in the field of 

art and drama, I conducted five workshops and analyzed art work, dramatic and verbal 

expression of children. After workshops were conducted, I again checked the speech 

expression of preschool children. It was found that art and drama activities stimulate speech 

expression of preschool children, which is reflected in the enrichment of vocabulary and 

emphasising of verbal communication as source of pleasant feelings in way of problems 

solving.  

Arts therapy workshops are recommended for children in pre-school age, as they help to build 

relationships, stimulate creativity, improve speech expression, self-initiative, self-confidence 

and verbal and social competences. 

Key words: arts therapy, preschool child, speech development, art therapy, drama therapy 
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UVOD 

Magistrsko delo z naslovom Metode pomoči z umetnostjo kot podpora govornemu izražanju 

predšolskih otrok je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. Teoretični del temelji na 

študiju različne literature s področja govornega izražanja in govornega razvoja predšolskih 

otrok ter pomoči z umetnostjo. To me je spodbudilo, da s fokusno skupino predšolskih otrok 

preverim podporo pomoči z umetnostjo govornemu izražanju predšolskih otrok.  

V raziskovalnem delu sem uporabila različne indikatorje za govorno izražanje in 

razumevanje. Pri tem sem uporabljala metode umetnostne terapije, predvsem likovne, igro 

vlog, pripovedovanje zgodb, igro z lutkami. Namen dela je bil odgovoriti na vprašanji, ali 

pomoč z umetnostjo spodbuja govorno izražanje predšolskih otrok in ali metode pomoči z 

umetnostjo krepijo funkcije komunikacije otrok v predšolskem obdobju. Želela sem tudi 

prikazati metode pomoči z umetnostjo kot komplementarne in uporabne metode kot pomoč 

strokovnim delavcem pri delu s predšolskimi otroki.  

Elementi pomoči z umetnostjo krepijo kreativno izražanje posameznika in predstavljajo 

povezavo med notranjim življenjem posameznika in konkretnim likovnim ali dramskim 

ustvarjanjem v smislu procesa. 
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA  

1.1 POMOČ Z UMETNOSTJO  

Pomoč z umetnostjo je znanstvena disciplina, kjer proces poteka skozi doživljanje, izražanje 

in ustvarjanje z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Pri tem ni pomemben umetniški izdelek 

oziroma umetniška stvaritev, ampak je poudarek na procesu, ki je osredotočen na osebnostno 

rast in na samouresničevanje posameznika. Pomoč z umetnostjo se najbolj odraža z likovnimi, 

dramskimi, glasbenimi in gibalno-plesnimi dejavnostmi.  

Metode pomoči z umetnostjo lahko doprinesejo k premiku k boljšemu komuniciranju in 

prepoznavanju čustev. S pomočjo umetnosti raziskujemo svoj notranji svet in čustva, ki se 

včasih težko izrazijo z besedami. Kot omenjeno, namen pomoči z umetnostjo ni izdelovanje 

dovršenih umetniških izdelkov, ki bi jih ocenjevali po strokovnih estetskih merilih, kajti 

pomoč z umetnostjo izhaja iz dejstva, da z izkušnjo umetnostnega ustvarjanja lažje razumemo 

nekatere vidike obnašanja in odnosov (Zalar, 2007). 

»Dosedanje izkušnje v svetu kažejo, da je pomoč z umetnostjo učinkovita komplementarna 

dejavnost v multidisciplinarnem pristopu k posamezniku« (Kroflič, 1994, v Zalar, 2007, str. 

40).  

Na različnih ravneh praksa pomoči z umetnostjo olajšuje osebnostno in socialno integracijo 

posameznika. Uporaba umetnostnih medijev, tj. drama, likovnost, ples ali glasbeno 

ustvarjanje, ima v jedru vedno simbolično izražanje. Ustvarjanje tako vključuje navdih, 

spreminjanje, novo ustvarjanje in novo dejanje (Zalar, 2007).  

Dejavnosti pomoči z umetnostjo lahko izvajamo tudi v predšolskem obdobju. Pomoč z 

umetnostjo se razlikuje od drugih oblik psihoterapije, tako da »vključuje trismerni proces 

oziroma odnos med otrokom, terapevtom in likovnim izdelkom ali dramskim izražanjem. 

Razpolaga torej s tretjo, zunanjo, razsežnostjo, ki omogoča identifikacijo in nove načine 

razmišljanja. Tako nudi priložnost za drugačno obliko komunikacije in je še posebno v pomoč 

tistim otrokom, ki se težje besedno izražajo« (Kariž, 2010, str. 18). 

Dejavnost oziroma izdelek, nastal v času izvajanja pomoči z umetnostjo, predstavlja vir 

informacij in izhodišča za pogovor. 

»Otrok uporablja risbo kot eno najpogostejših, najbolj naravnih in najbolj neposrednih 

načinov komunikacije z okolico. V risbi predstavi svoje potrebe, fantazije, razmišljanja, 

opažanja in čustva. Likovno izražanje je podobno igri, ki prinaša zadovoljstvo in veselje. 

Otrok si želi novih izkustev in uživa v raziskovanju likovnih materialov. Z oblikovanjem 

izdelka pridobiva nove spretnosti, razvija kognitivne potenciale in poudarja svojo 

individualnost« (Kariž, 2010, str. 10). Navedeno se odraža tudi na dramskih, plesnih in 

glasbenih dejavnostih pomoči z umetnostjo.  
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»V zgodnjem otroštvu je ena izmed osnovnih nalog za otroka, da razvije jezikovno zmožnost, 

torej zmožnost tvorjenja in razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne 

potrebe. Jezikovna zmožnost seveda ne pomeni le otrokove zmožnosti, sporazumevati se z 

okoljem, marveč implicira še mnogo več. Stopa v interakcijo z igro, umetnostjo (dramo, 

ritmom in glasbo, gibanjem), matematiko in še drugimi področji. Otrok se v tem obdobju uči 

sporočati svoje izkušnje na različne načine, razumeti načine, kako drugi sporočajo in 

predstavljajo svoje lastne izkušnje. Razvija zmožnost intuitivnega, kritičnega, simbolnega in 

kreativnega mišljenja« (Kranjc in Saksida, 2001, str. 80). »V vrtcu nikoli ne bi smelo 

zmanjkati časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje, dramatizacijo, razlago, igro 

vlog, branje različnih literarnih del ... Za otroka in njegov čustveni, socialni in spoznavni 

razvoj je bistvenega pomena, da razvije jezikovno zmožnost, torej zmožnost tvorjenja in 

razumevanja besedil v različnih govornih položajih in za različne potrebe. Stopa v interakcijo 

z igro, umetnostjo, mislijo« (Kranjc in Saksida, 2001, str. 105). 

Ko opazujemo otroka pri likovnem izražanju, smo pozorni tudi na besedno komunikacijo. 

»Ne spremljamo zgolj vsebine otrokove pripovedi, temveč tudi način in kvaliteto izražanja; 

hitrost govora, višino tona, intenzivnost, poudarke, artikulacijo, vokalno kakovost ter 

posebnosti, kot so zaupnost, bojevitost, upornost, prestrašenost ... Spontana verbalizacija, še 

posebno tista, ki se pojavi v času, ko je otrok globoko angažiran v ustvarjalnem likovnem 

procesu, odkrito prikazuje njegovo čustvovanje in mišljenje« (Kariž, 2010, str. 53).  

»Interpretacija je postopek preoblikovanja likovno terapevtskega procesa v besede. Lahko jo 

poda otrok, da bi osmislil pomen likovnega izdelka in svojih občutkov, ali terapevt, ko opazi 

pomembne vsebine, ki izhajajo iz izdelka ali odnosa« (Kariž, 2010, str. 63). »Risba je 

otrokovo posebno izrazno sredstvo, ki ga kaže takšnega, kakršen je. Otrok projicira svoje 

psihične občutke, zaznave in predstave v slikovne ploskve. Otroci ne upodabljajo tistega, kar 

vidijo, ampak to, kar o stvari vedo« (Gorjup, 1999, str. 70).  

»Za kakovostno izvajanje likovnih dejavnosti v vrtcu je pomembno, da se zavedamo 

naslednjega dejstva: otroci naj se v predšolskem obdobju likovno izražajo na način, ki ga na 

svoji razvojni stopnji obvladajo in razumejo« (Denac in Vrlič, 2001, str. 125).  

Umetnost otroku omogoča razvijanje ustvarjalnih zmožnosti, ki se odražajo že v otrokovem 

igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj pomemben vir navdiha, motivacije in 

vedoželjnosti (Bahovec, Bregar-Golobič in Kranjc, 1999). To se v tem obdobju odraža tudi 

skozi igro vlog, kjer otrok posnema odrasle, predmete, živali, in skozi simbolno igro ter 

animacijo igrač, lutk in predmetov.  

Dramski medij pomoči z umetnostjo lahko zajema tudi pripovedovanje zgodb otrokom, s 

katerim krepimo in spodbujamo njihov domišljijski, ustvarjalni svet in mu gradimo temelje za 

samostojnost in njegovo ustvarjalnost v mišljenju (Beguš in Peternel, 2007). 

»Pripovedovanje zgodb je priljubljeno dejanje otrok v predšolskem obdobju. Uporaba besed v 

otroških zgodbah je zelo blizu poeziji, otroci jih uporabljajo v novih besednih zvezah, s čimer 
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ustvarjajo sveže metafore, hkrati pa so pozorni in natančni opazovalci sveta« (Duša idr., 2014, 

str. 17). 

Otroci se aktivno učijo in seznanjajo z jezikom ob poslušanju vsakdanjih govorov in 

pripovedovanju literarnih besedil, radi prisluhnejo glasnemu branju odraslih, prav tako se 

otroci učijo jezika s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljijskih igrah, 

dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, ob posnemanju otrok do otrok, v različnih 

socialnih igrah, pravljicah, besednih igrah … (Bahovec idr., 1999). 

Pomoč z umetnostjo je znanstvena veda, ki v ospredje postavlja proces doživljanja, izražanja 

in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi. Pomoč z umetnostjo povzema koncepte in 

ideje s področja umetnosti, psihologije, vzgoje in sociologije. Cilj pomoči z umetnostjo ni 

dovršena umetniška stvaritev v obliki izdelka, ampak je pomemben proces, ki vodi do osebne 

rasti in samouresničevanja posameznika (Vujanovič, 2005).  

Trstenjak (1994, v Babič, 2017, str. 3) meni, »da se psihologija nanaša le na zavest, umetnost 

pa se dotika podzavesti, prodira v globino duhovnega sveta in je zato brezčasna. Pomoč z 

umetnostjo, v mednarodni terminologiji imenovana »art therapies«, je vrsta pomoči, kjer 

poteka pomoč skozi proces doživljanja, izražanja in ustvarjanja z umetnostnimi izraznimi 

sredstvi«.  

Avstralska in novozelandska zveza umetnostnih terapevtov pišeta, da »pomoč z umetnostjo 

uporablja ustvarjalni proces umetnostnega izražanja za izboljšanje fizičnega, mentalnega in 

čustvenega počutja. Primerna je za ljudi vseh starosti in življenjskih situacij, tako za 

posameznike kot za skupine. Izvaja se lahko s skupino ali individualno. Uporablja domišljijo 

in ustvarjalnost, s katerima lahko posamezniki v procesu ustvarijo nove modele življenja ter 

razvijajo bolj integrirano osebnost, izboljšajo samopodobo in se bolj sprejmejo« (Babič, 2017, 

str. 3).  

Kreativna umetnostna dejavnost je značilna lastnost ljudi in ni omejena na določene skupine 

ali posameznike. Umetnostna dejavnost ima velik pomen za samospoznavanje, raziskovanje 

čustev, občutkov, odnosov, misli in idej. Z ustvarjanjem izražamo svojo osebnost, pri tem pa 

nadarjenost ni vedno pomembna. 

Tempo sodobnega časa in razvoj sodobne tehnologije narekujeta nova področja, ki se 

povezujejo z mediji pomoči z umetnostjo, kot npr. fotografija, računalniška animacija, video 

(Jereb, 2016). 

Pomoč z umetnostjo, vključujoč metode, igra pomembno vlogo pri prepoznavanju čustev in s 

tem posledično kreativnosti ter boljši medosebni komunikaciji.  

Pomoč z umetnostjo izhaja iz dejstva, da z izkušnjo umetnostnega ustvarjanja lažje razumemo 

določene vidike obnašanja in odnosov (Zalar, 2007). 
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Različne smeri pomoči z umetnostjo se lahko povezujejo z različnimi šolami (psihoanalitična, 

behavioristična, gestalt ...) (Ficko, 2007).  

Pomoč z umetnostjo je pomembna tako v smislu preventive kot kurativne (Vujanovič, 2005, 

str. 15–16):  

 »umetnostno ustvarjanje pomaga človeku do osebnostne integracije; 

 umetnostno ustvarjanje je pomembna pot neverbalnega izražanja občutij, ki jih težko 

osvestimo in besedno izrazimo; 

 umetnostna dejavnost je visoko ustvarjalna dejavnost; 

 umetnost nam omogoča lažjo povezavo s podzavestjo; 

 umetnostna dejavnost spodbuja igro, sprostitev in veselje; 

 umetnost lajša dojemanje, razumevanje ter sprejemanje težko razumljivih in 

zapletenih snovi in je posebna vrsta učenja; 

 umetnost povečuje osebno kompetentnost in samopotrjevanje posameznika preko 

dokončanih izdelkov; 

 umetniške stvaritve so obstojne, nekatere lahko posnamemo in raziskujemo kasneje 

(ob tem se sproža besedna komunikacija, potrjevanje samega sebe in razumevanje ter 

sprejemanj drugih); 

 skupna dejavnost sprošča delovno energijo, spodbuja komuniciranje ter izmenjave ter 

daje občutek pripadnost skupini«.  

»Pomoč z umetnostjo omogoča pestro izbiro in uporabo umetnostnih medijev s področja 

likovnosti, drame, glasbe ali plesa. Med osnove cilje pomoči z umetnostjo sodijo omogočanje 

izražanja občutenj, mišljenj in vedenj« (Slunjski, 2005, str. 1).  

Pomoč z umetnostjo uporablja za izražanje različne umetniške materiale, kot so barve, krede, 

flomastri ... Združuje tudi tradicionalne psihoterapevtske teorije in tehnike z razumevanjem 

psiholoških vidikov ustvarjalnega procesa, z uporabo različnih materialov pa lahko dosežemo 

čustvene odzive in prepoznamo lastnosti ustvarjalca (klienta).  

V. Barber (2009, v Zajc, 2010, str. 2) poudarja: »Ljudje se v neki točki življenja srečajo z 

občutji, ki si jih težko razložijo in se z njimi soočijo. Pomoč z umetnostjo jim ponuja 

možnost, da izrazijo svojo stisko, bolečino in čustva v varnem okolju. Za izražanje se 

uporabljajo različni materiali, kot so barve, glina, batik, papir, s katerimi lahko raziskujejo 

svoja občutja, misli in čustva. Pomoč z umetnostjo je lahko individualna, a se zelo uspešno 

uporablja tudi v skupini.«  

Case (1992, v Zajc, 2010, str. 2) poudarja: »Likovni materiali so zanesljivo sredstvo, s 

katerim oseba izrazi tako zavedno kot tudi nezavedno doživljanje. Pomembno se je o izdelku 

pogovoriti, se ga zavedati, izraziti z besedo ali pustiti neizrečeno. Likovno delo je velikokrat 

zavesten proces, ki ga pomagajo ustvariti naša čustva, ki so podzavestna. Naloga pomoči z 

umetnostjo je ustvariti pogoje, da klient lahko svobodno izrazi sebe v varnem okolju.« 
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»Ameriško združenje umetnostnih terapevtov pojmuje pomoč z umetnostjo kot zdravstveni 

poklic, ki preko kreativnega procesa deluje na fizično, čustveno in psihično počutje 

posameznika. Kreativni proces omogoča posamezniku, da predela in ozavesti probleme, 

izboljša odnose, napreduje pri obvladovanju stresa, obnašanja ter poveča samozavedanje in 

doseže samopotrditev« (Zajc, 2010, str. 2). 

Pomoč z umetnostjo sestavljajo različni mediji: ples, likovnost, dramstvo, glasba. Likovni 

mediji vsebujejo različne tehnike, kot so risanje, slikanje, kiparjenje … Dramski medij pa 

uporablja igro vlog, simbolno igro, lutke in druge umetniške zvrsti. Pomoč z umetnostjo 

omogoča samoizražanje klienta in njegovo refleksijo v procesu, ki ga vodi oseba, ki izvaja 

proces pomoči z umetnostjo (Zajc, 2010).  

Pomoč z umetnostjo se odraža kot pomoč pri samouresničitvi, pri spodbujanju kreativnosti, 

osebne rasti, izboljševanju učenja, bolj sproščeni komunikaciji … Za dejavnosti pomoči z 

umetnostjo ni potrebna nadarjenost. Pomoč z umetnostjo ima širok spekter dejavnosti, ki jih 

lahko porazdelimo med različno populacijo, npr. delo z osebami osebe z vedenjskimi in 

čustvenimi težavami, pri mladostniškem prestopništvu, v rehabilitacijskih centrih, domove za 

starostnike …  

Izvajalci pomoči z umetnostjo se lahko oprimejo fleksibilnosti dela, ki jim nudi možnost 

delovanja v različnih ustanovah. Pogosto se integrirajo v interdisciplinarni tim, dela skupaj 

več umetnostnih terapevtov z različnih področij. Sodelujejo lahko s psihiatri, psihologi, 

socialnimi delavci, logopedi, gibalnimi ali delovnimi terapevti. 

Pomoč z umetnostjo pripomore pri reševanju notranjih konfliktov, ki jih imajo posamezniki, 

doprinese k izboljšanju medosebnih sposobnosti, kontrole vedenja, umirjanju stresa, k boljši 

samopodobi in pri sprejemanju notranjih občutij. Poleg tega se pomoč z umetnostjo pozitivno 

odraža tudi pri izražanju čustev, ki jih je težje ubesediti, iskanju kreativnosti, soočanju s 

težavami, izboljšanju komunikacije, izboljšanju motoričnih sposobnosti in osebnostne rasti 

(Jereb, 2016).  

Pomoč z umetnostjo deluje na različnih ravneh, kot navaja B. Kroflič (2015, v Jereb, 2016, 

str. 4), in lahko poteka na:  

 »podpirajoči ravni, kjer umetniški mediji niso uporabljeni kot terapevtski, a vendarle 

imajo s terapijo povezane namene;  

 zvišani ravni, kjer se pomoč z umetnostjo uporablja za povečanje učinkov drugih 

načinov zdravljenja;  

 intenzivni ravni, kjer ima pomoč z umetnostjo osrednjo in neodvisno vlogo; 

 primarni ravni, ko je pomoč z umetnostjo edina terapija in pripomore k pomembnim 

spremembam v življenju klienta«. 

Glede na umetnostne medije obsega pomoč z umetnostjo naslednja področja: dramsko, 

glasbeno, likovno umetnost in ples. Področja so specifična, zajemajo različna terapevtska 

sredstva, metode in pristope. Likovna terapija je najstarejša po tradiciji, najmlajša pa plesna. 
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V sodobnejši čas vstopata video terapija in filmska terapija. Glasbena terapija se osredotoča 

na ustvarjanje (Jereb, 2016). 

T. Rudolf (2018, str. 78) meni, da je »pomoč z likovno umetnostjo pri nas še neraziskana, 

zato je vsakršen prispevek, ne glede na raziskovalno področje, dobrodošel doprinos k 

prepoznavnosti in nadaljnjemu razvoju«. 

1.1.1 Dramski ustvarjalni proces  

Dramski medij ne vsebuje zgolj gledaliških predstav, ampak obsega vsa sredstva kreativnega 

izražanja. Osredotoča se na raziskovanje in izkušanje novih čustev, dimenzij, idej, obenem pa 

pripomore k izražanju znanega, bližnjega in varnega. Dramski medij pripomore pri 

izboljšanju medosebne komunikacije posameznikov in skupin. Velik pomen pri tem ima 

neverbalni način komunikacije, s čimer v veliki meri pomaga posameznikom s 

komunikacijskimi težavami, prav tako tudi pri navezovanju medosebnih odnosov v skupini. 

Poleg verbalne komunikacije v ospredje postavlja tudi gibanje oziroma ples. Drame kot 

besednega govora ne moremo ločiti od likovnosti, glasbe, giba, prostora, pripovedovanja 

zgodb, saj se ustvarjalna sredstva med seboj povezujejo in prepletajo (Jereb, 2016). 

Dramske tehnike, ki jih izvajajo v gledališču, lahko prav tako služijo v terapevtske namene, 

saj ustvarjalni proces s simbolnim izražanjem postane sredstvo komunikacije med terapevtom 

in klientom. Raziskovanje verbalnih in neverbalnih poti komunikacije omogoči klientu, da se 

izrazi na njemu lasten način. Pomembno je, da klienti z dramsko terapijo svoja notranja 

občutja in konflikte prenesejo v dramsko obliko in jih tako iz svoje osebne notranjosti 

postavijo navzven. Obstaja pet konceptov, povezanih z dramsko terapijo: gledališče, ritual, 

igra vlog, otroška igra, psihodrama in sociodrama (Jereb, 2016). 

S. Jennings (1998, v Jereb, 2016, str. 8) definira »dramsko terapijo kot aplikacijo gledališča in 

umetnosti v klinični, zdravstveni in sociološki obravnavi ljudi, ki potrebujejo pomoč«. 

Združenje umetnostnih terapevtov Slovenije opredeljuje dramsko terapijo »kot dinamično 

obliko dejavnosti, dramski ustvarjalni proces, metode, tehnike, sredstva in rezultate igre pa 

uporablja kot medij/orodje za dosego psihosocialnega zdravja posameznika in družbe«. 

Značilna je aktivna udeležba posameznika v dramskem ustvarjalnem procesu ter njegova 

osebna izkušnja (izkustveno učenje) in tema igre, ki je gibalo dejavnosti (Jereb, 2016). 

»Kakor za druge zvrsti umetnostne kreativne terapije je tudi za dramsko terapijo značilna 

metoda improvizacije. Razvijajo se specifične ideje ob prepletanju domišljije, kar je lahko 

spontano dogajanje« (Kroflič, 2019, str. 81).  

V najširšem smislu besede ima igra zelo velik pomen za razvoj otrokovih sposobnosti. 

Otroška igra vpliva na telesni, čustveni in intelektualni razvoj otroka. Otrok z igro razvija in 

krepi svoje telo, pridobiva si izkušnje, znanja in veščine, spoznava svoje sposobnosti in 

omejitve, predvsem pa igra nudi otroku zabavo in sproščanje. Pri igri z vrstniki otrok razvija 

socialne veščine, kot so strpnost, zmožnost sodelovanja in dogovarjanja, empatija ... V igro 

vpleta otrok svoje sovrstnike kot soigralce, poudarek daje tudi na fizično okolje pravil, ki 
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vladajo v njem. Pomembno je, da z izkušnjami, pridobljenimi z igro, otrok lažje rešuje 

konfliktne situacije in probleme, s katerimi se srečuje (Ban in Šercer Stojanovič, 2009). 

Igra z lutko  

»V življenju majhnega otroka ima pomembno vlogo igra, torej dejavnost, s katero se sreča 

prav vsak otrok. Njo in njeno izobraževalno komponento vpletamo v različne terapije, 

individualne obravnave« (Žgur in Ferlinc, 2019, str. 17).  

Pri razvoju otrokovega zaznavanja, razumevanja, gibanja in govora ter pri razvijanju 

domišljije in ustvarjalnosti veliko vlogo igra igra z lutko. Prav razvijanje domišljije in 

ustvarjalnosti sta pomembni komponenti pri oblikovanju otrokove samopodobe. Z lutko otrok 

komunicira in sporoča svoje mnenje o za njega aktualnih dogajanjih. Lutka je lahko otroku v 

pomoč, kar se odraža v zmanjšanju posledic stresnih situacij in strahu pred izpostavljenostjo. 

Pri otrocih, ki imajo težave in so negotovi pri vzpostavljanju komunikacije, je lutka lahko 

posrednik in pomaga omiliti ali odpraviti težave. Z lutko lahko pripovedujemo in si 

izmišljamo zgodbe in pesmice: lutka si lahko nadene različna občutja, lahko je žalostna, 

srečna, nasmejana, radovedna, vesela, zamišljena ... Otroci pri igri z lutkami pridobivajo 

izkušnje pri rokovanju z različnimi materiali in orodju, ob igri z lutkami pa se izrazijo čustva 

in domišljija. Otroci se tako navajajo na medsebojno sodelovalno dejavnost, kar se odraža v 

njihovi vlogi v dejavnosti, saj so lahko aktivni in hkrati sposobni prilagajati svoje zamisli 

skupnim ciljem (Ban, 2009). 

»Metoda, ki jo predlaga profesorica Milde Bredikyte, sovpada s sodobnimi težnjami 

sociološkega raziskovanja, ki se vrača k pripovedi in dialogu kot sredstvo za odkrivanje 

posameznikovih težav in mu tako vrača identiteto in samozavest. Ker otrok ni vedno 

sposoben izraziti svojih čustev in občutkov z besedami, mu simbolična igra z lutko omogoča 

posredno komunikacijo z okoljem tudi na neverbalen način, izkušnje pa si nabira skozi 

uporabo lutke pri dialoških igrah« (Korošec in Majaron, 2002, str. 1).  

Komunikacija z lutko je zelo pomembna, saj nudi današnjemu otroku, ki je v sodobnem času 

izpostavljen nasilnim vplivom medijev, da s pomočjo simbolne ravni na čim manj stresen 

način najde otrok rešitve in odgovore na svoje težave (Korošec in Majaron, 2002).  

Lutka v otroški igri igra glavno vlogo, saj ji uspe zgladiti nesporazume, otrok lutki zaupa 

svoje težave. S pomočjo igre z lutko vzpostavlja simbolično komunikacijo z bližnjim 

okoljem. Lutka nudi izražanje čustvenih reakcij, ko besede včasih niso potrebne. Glavni cilj 

pri otroškem ustvarjanju lutk in igri z lutkami je oživljanje lutk. Pri tem je pomembna 

otrokova komunikacija s samim seboj, s sovrstniki, z drugo lutko. Izvajalec pomoči z 

umetnostjo pri tem nevsiljivo pomaga kot radoveden gledalec z vprašanji. Pomembno je, da 

igra z lutko otroka sprosti in da se igra prepusti improvizaciji na določenem trenutku ali na 

dogovorjeno temo. Igra z lutko otroku nudi tudi možnost, da se otrok izrazi na njemu želeni 

način, npr. kako preurediti prostor, sceno, kako izdelati lutke, izbira glasbene spremljave 

(Korošec in Majaron, 2002). 
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»Dramatizacija zgodbe ali pravljice je dodatno sredstvo za razvijanje otrokovega govora in 

izražanja. Večina pedagogov in psihologov ugotavlja, da se otroci dandanes ne zanjo več 

igrati in uporabljati svoje domišljije na enako neomejen način kot komaj pred desetimi leti« 

(Korošec in Majaron, 2002, str. 10–11). 

Dialoška dramska igra z lutkami predstavlja eno pomembnejših oblik medsebojne interakcije.  

Sposobnost otrokovega prevzemanja različnih vlog in domišljije sovpadata v otrokov celostni 

razvoj. Tudi otrokovo samostojno izmišljanje pravljic krepi njegovo domišljijo in spodbuja 

njegovo mišljenje, kar se odraža v komunikacijskih sposobnostih. In ravno igra z lutko 

spodbuja ustvarjalno izražanje otrok. Otroke motivira v dramske dejavnosti, okrepi in aktivira 

verbalno in neverbalno izražanje ter spodbuja izmišljanje zgodb (Korošec in Majaron, 2002). 

Igra vlog 

»Ustvarjalno igranje vlog kot otroška dejavnost opredeljuje igro kot dominantno dejavnost 

predšolskih otrok. Dandanes psihologi in pedagogi priznavajo »igro« kot osnovo, začetek 

rastoče osebnosti, brez katere si kakršnegakoli nadaljnjega specifičnega ali širšega učenja ne 

da zamisliti« (Korošec in Majaron, 2002, str. 15). 

Različni teoretiki, ki so proučevali ustvarjalno igranje vlog, zagovarjajo igro kot pomemben 

člen v otrokovem razvoju, saj se v igri lahko oblikujejo vse spretnosti in sposobnosti, ki so 

nepogrešljive za otrokovo nadaljnje življenje in za izoblikovanje otrokove osebnosti.  

Pri tem je tudi pomembna otrokova zavest, saj igra ne razvija zgolj individualnih psihičnih 

funkcij otrokove zavesti, ampak spodbuja celostni razvoj otrokove psihe. Pri tem se krepi in 

razvija otrokova osebnost.  

Upoštevati je treba, da je igra vesela, sproščujoča, prilagodljiva, domišljijska dejavnost, ki 

vključuje ustvarjalno igranje različnih vlog, sociodramsko igro, igro pretvarjanja, igro 

oponašanja. Igra nudi sposobnosti samoidentifikacije otroka z drugimi. Otrok v igri vlog 

predmete, osebe in pojave posnema tako, da se identificira z njimi. To posnemanje je zunanja 

plat procesa, medtem ko je samoidentifikacija posledično notranje stanje. Otrok prek izkušenj 

igre razvija in pridobiva sposobnost obvladovanja samoidentifikacije in nekako v starosti treh 

let začne igrati različne vloge, tj. ko se sposobnost identificiranja z drugimi preobrazi v 

sposobnost sprejemanja različnih vlog. V izmišljeni situaciji je v predšolskem obdobju otrok 

željan prevzemanja igranja različnih vlog, npr. druge osebe ali predmeta.  

Pri tem igra veliko vlogo ustvarjanje in zagotavljanje spodbudnega okolja za otrokovo 

ustvarjalno igro, kar je ena pomembnejših nalog izvajalca pomoči z umetnostjo. 

Novejše raziskave pri tem potrjujejo mnenje številnih teoretikov s področja otroške igre, ki 

poudarjajo, da sta ustrezno in pravočasno sodelovanje odraslega in način, kako se vključi, 

bistvenega pomena za spodbujanje otrokovih razvojnih procesov z igro ter tudi za krepitev 

komunikacije (Korošec in Majaron, 2002). 
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Pripovedovanje zgodb in pravljic  

Otrokova kultura ni omejena na opazovanje in poslušanje pravljic, prav nasprotno, otroci se 

radi pogovarjajo, pripovedujejo zgodbe in si izmišljajo svoje. Za pragmatične zmožnosti, 

zlasti po tretjem letu starosti, se razmeroma pogosto uporablja zgodbo, ki jo otrok pove ob 

različnih dražljajih. Otroška zgodba je lahko sestavni del različnih govornih preizkusov ali pa 

je samostojni govorni preizkus (otrokova zgodba je dobesedno prepisana). Obstajajo različni 

kriteriji za vrednotenje koherentnosti zgodbe, ki omogočajo uvrstitev zgodbe v različne ravni 

(Marjanovič Umek, Kranjc in Fekonja, 2006). 

N. Stein (1997, v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 81–82) navaja različne kriterije v namen 

ocenjevanja koherentnosti zgodbe:  

 »prva raven: zgodba brez strukture, 

 druga raven: zgodba, v kateri prevladuje opis, 

 tretja raven: zgodba, v kateri gre za enostavno časovno nizanje dogodkov, 

 četrta raven: zgodba, v kateri so prepoznavne vzročno posledične dejavnosti,  

 peta raven: zgodba, v katero so dogodki prepoznavno povezani z namenom oziroma 

ciljem zgodbe«. 

Petletni otroci pripovedujejo enostavnejše zgodbe, v katerih se izraža enostavno časovno 

zaporedje dogodkov. Starejši otroci pa pripovedujejo zgodbe, v katerih so dogodki že 

prepoznavno povezani z namenom oziroma s ciljem zgodbe (Marjanovič Umek idr., 2006). 

Otrokova kognitivna struktura se odraža ravno prek pripovedovanj pravljic in zgodbic. Igra pa 

pri tem otroka motivira, da ustvari določeno vlogo in zgodbo pove. Zgodbe, ki si jih otroci 

izmišljajo in pripovedujejo, so tako po obliki in dramski organizaciji podobne pravljicam 

(Korošec in Majaron, 2002). 

M. Koltsova (1995, v Korošec in Majaron, 2002, str. 19) je o razvoju otrokovih sposobnosti 

izmišljanja zgodb opazila, »da so njegove zgodbe in igra medsebojno tako prepletene, da jih 

ni mogoče razlikovati in da imajo igre, ki jih igrajo triletni otroci, za pravljice značilno 

zgradbo in obliko. Izmišljanje zgodbe pogosto izvira iz igranja, risanja ali kakšne druge 

dejavnosti in obratno – risanje, igranje, igra ali druge dejavnosti so posledica sestavljanja 

zgodbe. Zgodbe, ki jih pripovedujejo ali ustvarijo otroci, zato ne dosegajo formalnih kriterijev 

(povezana predstavitev dogodkov v času)«. 

V procesu usvajanja jezika in njegovega razvoja je poudarek na ustvarjalnem vidiku, 

upoštevajoč, da otrok odkrije pomen besede, fraze ali stavka v samostojnem razmišljanju o 

različnih besednih pomenih in smislih. Otrokovo samostojno govorjenje in izražanje lastnega 

mnenja je pomemben del jezikovnega usvajanja in je skupek otrokovega samostojnega 

mišljenja. Preizkušanje in manipuliranje z besedami in besednimi zvezami in pomensko 

ustrezna in smiselna raba le-teh je pomembna razvojna stopnja pri otroku, tako kot je 

pomembna stopnja manipuliranja s predmeti.  
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Dialoška dramska igra z lutkami ima za namen vključevanja otroka vključiti v dialog, ki ga 

pogosto začne odrasel. V igri je vloga odraslega kot motivacija za otroka, da se tej igri 

priključi oziroma sodeluje v njej. Na začetku mora odrasli otroku pomagati in ga na njemu 

pravi način spodbujati k igri. Upoštevati je treba, da otrok, ki še nima razvitih govornih 

spretnosti, vsega ne zmore izraziti z besedami. V igri z lutkami otrok pridobi na razvoju 

izraznih sredstev (obrazna mimika, telesni gibi, različni zvoki). To otroku pomaga tudi izraziti 

misli z neverbalnimi sredstvi. Dramske dejavnosti z lutkami spodbujajo otrokovo mišljenje, 

domišljijo in verbalno izražanje, saj otrok z lahkoto spregovori o svojih občutkih med 

predstavo, rad daje pripombe o igri drugih otrok (Korošec in Majaron, 2002). 

»Naravno vključevanje otroka v dramske dejavnost v kakršnikoli obliki pomeni, da postane 

otrok aktiven udeleženec dejanja, ki ali »dvigne« ali »zniža« predstavitev pravljice na svojo 

raven razumevanja in zanimanja« (Korošec in Majaron, 2002, str. 21). 

»Tipološka analiza otroških pripovedi obravnava pripovedi otrok v eksperimentalnih 

skupinah in ugotavlja, da njihova besedila niso zgolj poljudno zaporedje stavkov, ampak so 

odraz zavestnega poskusa povedati »resnično« zgodbo, pravljico ali povest. Pripovedi se 

razlikujejo glede na zvrst in vsebino:  

 kratki komentarji, zgodbe in pravljice, ki ponazarjajo risbo; ta besedila so nastala 

potem, ko je otrok narisal risbo, in so pravzaprav opis ali razlaga risbe; 

 zgodbe in pravljice otrok, ki jih zabeležimo; najprej so otroci besedila ustvarili, šele 

nato ilustrirali, besedilo je imelo prednost pred risbo; 

 zgodbe in pravljice, ki jih otroci pripovedujejo in igrajo v skupini, besedila nastanejo 

ustno in spontano med otrokovim sproščenim govorom« (Korošec in Majaron, 2002, 

str. 26–27); 

 »zgodbe in pravljice otrok je moč razvrstiti glede na to, kako se ujemajo s kriteriji 

pripovedovanja, tj. z uvodom, dogodki v času, logičnim zaključkom, opredeljenim 

predmetom in jasnim sporočilom« (Korošec in Majaron, 2002, str. 27). 

Pozornost odraslih in sovrstnikov vpliva na otrokovo ustvarjalnost in spodbuja 

pripovedovanje otrok. Otroci prostovoljno prek igre ustvarjajo pripovedna besedila, predvsem 

zato, ker pravljice in zgodbe poslušajo in jih vidijo tudi zaigrane v dramatizacijah, v njih 

lahko sami igrajo in so pri tem verbalno aktivni.  

Poslušanje in govorjenje sta pomembna dela verbalizacije in kognicije v otroški igri in 

posledično v razvoju predšolskega otroka.  

Vigotski (1978, v Korošec in Majaron, 2002, str. 28) trdi, da se »misel ne izraža zgolj z 

besedami, temveč obstaja zaradi njih«.  

Pellegrini in Galda (1998, v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 82) sta oblikovala kriterije za 

določanje razvojne ravni povedane zgodbe ob ilustracijah: 

 poimenovanje: otrok preprosto poimenuje prvine na posamezni ilustraciji, ob tem pa 

jih ne opisuje; 
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 opisi, ki jih usmerjajo dejavnosti, prikazane na ilustracijah: otrok opisuje posamezne 

ilustracije, pri tem pa ne rabi preteklika ali časovnih določil; 

 nepovezani dialog: otrok ne pripoveduje zgodbe zgolj ob ilustracijah, oblikuje eno ali 

več delnih zgodb, pri katerih rabi preteklik in časovna določila; 

 zgodba, povedana za poslušalce: otrok pripoveduje povezano in koherentno zgodbo, 

pri tem pa se ozira k ilustracijam ali kaže nanje. Otrok opise ilustracij povezuje v 

ustrezno časovno zaporedje; 

 izmišljena zgodba: otrok v svojo zgodbo vključi junaka prebrane zgodbe, vendar 

spremeni časovno zaporedje dogodkov; 

 zgodba, ki je podobna prebrani zgodbi: otrok oblikuje zgodbo, ki je podobna, vendar 

ne popolnoma enaka prebrani zgodbi; 

 zgodba, ki je enaka prebrani zgodbi: otrok po spominu pripoveduje zgodbo, ki je 

enaka prebrani, pri tem pa pogosto kaže na ilustracije.  

A. Miljak (1979, v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 82) opisuje štiri razvojne ravni 

otrokovega pripovedovanja ob ilustracijah oziroma slikah: 

 »perceptivna rekognicija: otrok našteva stvari, predmete, osebe in živali, ki so na sliki. 

Prepoznava torej predmete oziroma stvari in jih pretvarja v govorni kod. 

Pripovedovanje na tej najnižji ravni zmore že enoletni otrok; 

 nepopolni opis: otrok prepozna nekatere odnose med predmeti na sliki in jih nato 

pretvarja v govorni kod. V njegovem pripovedovanju prevladuje statični opis slike 

oziroma nizanje opažanj (npr. »Pes sedi. To je hiša in ptica …«): 

 elaboriran govor: otrok se pri opisovanju slike opira na lastne izkušnje, in sicer 

posredno ali neposredno. Prav tako prepoznava vse odnose na sliki, zato bere oziroma 

opisuje slike kot aktivno dogajanje. V njegovem govoru sta vedno bolj prisotna 

aktualen kontekst in kontekst iz preteklosti, npr. »Na strehi ptiček in išče hrano. Je 

odprl kljun. Pes gleda ptička in ga hoče pojesti. Vendar ptiček ne more leteti. Sedaj ne 

vem, kaj mu je«; 

 povezovanje dogajanj na slikah: otrok opiše vsako sliko kot aktivno dogajanje ter 

svoje opise sestavi in oblikuje v logično zaporedje«.  

»Večina otrok, starih od 5 do 6 let, opisuje slike na drugi (nepopolni opis) in tretji (elaboriran 

govor) ravni, le posamezni otroci v tem starostnem obdobju dosegajo tudi četrto raven 

(povezovanje dogajanja na slikah)« (Miljak, 1979, v Marjanovič Umek idr., 2006, str. 82). 

1.1.2 Likovni ustvarjalni proces  

»Likovno izražanje poteka preko nešteto možnosti: pike, črte, barve, ploskve, oblike, 

materiali … Je ustvarjalno delo, ki vključuje vse materiale, s katerimi se lahko ploskovno in 

plastično izražamo. Komunikacija preko likovnosti je posredna, zato je za nekatere kliente to 

bližja oblika izražanja. Namen niso dovršene umetniške stvaritve, temveč posredovanje svojih 

čustev, misli. Najpomembnejša je klientova interpretacija dela. Omogoča oddaljen pogled na 

izraženo in tako spodbudi jasnejši vidik« (Jereb, 2016, str. 6). 
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Kandinski razlaga svoje poglede na umetnost in na umetnika in pravi, da »prava umetnina 

nastane iz umetnika po skrivnostni, mistični poti. Torej, ni kakšen pojav, ki je nastal brez 

pomena in po naključju in ki je brez pomena tudi v duhovnem svetu, marveč premore kakor 

vsako bitje dejavne sile, ki ustvarjajo naprej. Umetnik se mora po njegovem mnenju vzgajati, 

poglabljati v lastno dušo, skrbeti zanjo in predvsem razvijati jo. Umetnikov proces teče 

predvsem v njegovi notranjosti, v njegovi glavi, čeprav ga uresniči v zunanji dejavnosti« 

(Pečjak, 2006, v Ficko, 2007, str. 2). 

Kalan (2006, str. 147) meni, da je »umetnost samolasten in odlikovan način odkrivanja 

resnice«. 

»Medij oziroma material omogoča konkretizacijo likovne zamisli, omejuje in hkrati narekuje 

poteze ustvarjalca pri delu. Ne gre za igro poskus – napaka, ampak za dialog z materialom« 

(Tomšič Čerkez in Tacar, 2012, str. 6). 

Butina (1997, v Ficko, 2007, str. 2) meni, da je »umetnost kompleksen pojav in nastaja iz 

čustvenih in razumskih osnov. Obe sestavini morata biti enakovredno prisotni«.  

»Umetnost je posebna človeška materialna in duhovna ustvarjalnost, ki vsebuje prvine 

čutnosti, čustvenosti, razuma in domišljije. Z umetnostjo človek spozna in izraža tiste strani 

življenja, ki z drugimi dejavnostmi niso dosegljive. Z umetnostjo si prilagodimo izkušnje, ki 

nam jih posredujejo naši čuti in čustva, veliko bolj neposredno, osebno in prijemljivo kakor z 

znanostjo in filozofijo. V področja umetnosti spada vse tisto, kar lahko označimo kot 

oblikovanje čutne in čustvene izkušnje v celote, oblike, ki so estetsko zadovoljujoče« (Ficko, 

2007, str. 2).  

»Pri likovnem ustvarjalnem procesu igrata pomembno vlogo pogoja, v katerih se razvija: 

prostor in čas. Sproščeno ustvarjanje pomeni, da dejavnost in otrokov odziv nanjo določata 

dolžino in čas v delovnem dnevu; prostor pa mora nuditi najrazličnejše materiale in 

pripomočke, ki bodo omogočili eksperimentiranju tako pri individualnem kot pri skupinskem 

delu. Že sam pogled v prostor, namenjen likovnim dejavnostim, mora biti takojšnje vabilo k 

dejavnosti« (Tomšič Čerkez in Podobnik, 2015, str. 101). 

»Risbe, slike in drugi likovni izdelki, ki nastanejo v času terapije, so pogosto zelo dinamični 

in izluščijo področja, ki pri otrocih povzročajo največ nezadovoljstva in trpljenja. Izdelki 

pričajo, da se otroci ne le zavedajo lastnih problemov, temveč se želijo z njimi tudi ukvarjati. 

Terapevtsko likovno izražanje je specifična oblika komunikacije, ki nudi zadostno mero 

sproščenosti in varnosti, katere ni vedno mogoče najti v terapevtskih pristopih, ki temeljijo na 

pogovoru« (Kariž, 2010, str. 3). 

»Likovna terapija uporablja nebesedne oblike izražanja za povezovanje otrokovega notranjega 

doživljanja z zunanjo stvarnostjo in življenjskimi izkušnjami. Njene osnovne naloge so 

iskanje notranje moči za doseganje pozitivnih sprememb, razvijanje dobre samopodobe in 

krepitev ustvarjalnosti. Z zaupanjem v lastne sile otrok izboljša samonadzor in tako uspešneje 

obvladuje čustvovanje, vedenje in mišljenje« (Kariž, 2010, str. 5). 
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»Otrok uporablja risbo kot eno najpogostejših, najbolj naravnih in najbolj neposrednih 

načinov komuniciranja z okolico. V risbi predstavi svoje potrebe, fantazije, razmišljanja, 

opažanja in čustva. Likovno izražanje je podobno igri, ki prinaša zadovoljstvo in veselje. 

Otrok si želi novih izkustev in uživa v raziskovanju likovnih materialov. Z oblikovanjem 

izdelka pridobiva nove spretnosti, razvija kognitivne potenciale in poudarja svojo 

individualnost« (Kariž, 2010, str. 10). 

»Želja po likovnem izražanju velikokrat izhaja iz preprostega senzornega odziva na privlačne 

materiale, iz potrebe dati obliko brezobličnemu in stopiti v interakcijo z okoljem, na katerega 

je moč vplivati. Likovno izražanje pa lahko izhaja tudi iz bolj kompleksne psihične potrebe 

po usklajevanju, integriranju in iskanju ravnotežja. Ko otrok ureja črte in oblike, simbolno 

ureja sebe« (Kariž, 2010, str. 10).  

Ustvarjanje je proces, pri katerem gre za nek način komunikacije, saj pri tem nastaja bogat 

nabor občutkov, vedenj, znanj in potreb, ki posamezniku ali skupini omogoči prepoznati se.  

Med poglavitne likovne materiale sodijo svinčnik in papir, črnilo, barve, kreda, oglje, kolaž, 

papirji, glina, les, kovina itd., vse, s čimer se lahko ploskovno ali plastično izražamo 

(Vogelnik, 1996).  

»Dražljaji vidnega in tipnega sveta, ki nas obdaja, nas nagovarjajo z oblikami, barvami in 

teksturami, pa tudi z vonjavami in zvoki ter nas vabijo, da na različne načine in z različnimi 

sredstvi komuniciramo z njim. Likovno izražanje je eden od teh načinov. Likovni materiali, 

orodja in postopki dela – likovne tehnike – so sredstva za likovno izražanje« (Tomšič Čerkez 

in Tacar, 2010, str. 6). 

»Likovni medij ima tudi močno terapevtsko vlogo celostnega psihofizičnega dviga. Ima 

rehabilitacijsko, vzdrževalno in diagnostično funkcijo. /…/ Fenomen likovnega jezika je 

karseda oseben, bivanjski utrip. Likovno delovanje hrani, je ena najprimarnejših oblik 

samorealizacije« (Gorjup, 1999, str. 18–19).  

Likovna dejavnost  

»Likovna dejavnost predstavlja ustrezno možnost, da zbudi ustvarjalne, notranje moči, sprosti 

napetosti in spodbudi nove misli« (Immisch, Ständer in Auert, 1984, str. 8). »Likovna 

dejavnost ni niti meditacija in oblikovanje niti čisti pogovor in oblikovanje. Meditacija in 

pogovor pa se pogostokrat prepletata in spodbujata kliente, da ozavestijo določene stvari. 

Izpostavljena je določena misel ali življenjska težava, sledi meditacija, pogovor in nato 

likovna dejavnost. Izvajalec pomoči z umetnostjo sam presodi o celotnem poteku likovnih 

dejavnosti in se ob tem odloči, ali bo poudarek na meditaciji ali na pogovoru« (Immisch idr., 

1984, str. 11).  

»Način videnja se osebnostno spreminja in skozi to raste osebna izkušnja, ki jo imamo s 

stvarmi okoli sebe, svojo okolico, svojim likovnim zapisom. Tako so likovni elementi (barve, 

smeri, površine itn., skratka vsi likovni odnosi) podvrženi osebnemu doživetju, osebni sodbi. 
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In prav skozi to neverbalno (in največkrat tudi vzporedno verbalno) interpretacijo v delovni 

terapiji spoznavamo kar največ o njih, o njihovih likovnih ekspresijah, ne nazadnje tudi o 

sebi« (Gorjup, 1999, str. 8).  

»Jezik, ki je likovno neartikuliran, lahko ostaja zanimiv zgolj v terapevtskem interpretativnem 

smislu in ne kot likovna kvaliteta ter kot izčiščeni likovni organizem (izdelek), je torej 

likovnost brez prave vrednosti. /…/ Pomembne so interpretacije likovnih del klientov, torej 

vključevanje verbalnega sporočanja, razlag, osebnega odnosa, razkritje travm, obsesij, 

skupnih značilnosti drugačnega načina odzivanja, ki ga signalizira likovni jezik, likovno 

mišljenje posameznika. Gre torej za vso specifičnost takšnih likovnih rešitev, ki signalizirajo 

osebnostna stanja« (Gorjup, 1999, str. 79). 

»Ustvarjalne likovne dejavnosti olajšujejo verbalno in neverbalno komunikacijo klientov, ne 

glede na njihove posebne potrebe, saj jim zadovoljujejo osnovno potrebo po ustvarjanju. 

Večinoma skupinsko delo klientu daje možnost zadovoljevanja potreb po druženju, po 

pripadnosti skupini, varnosti in uveljavljanju med klienti in v skupini« (Ficko, 2007, str. 4).  

Likovni elementi 

»V materialnem smislu tvorijo likovna dela likovni materiali, uporabljeni v likovnih tehnikah, 

v absolutnem smislu pa na nas kot delovni rezultat učinkujejo likovni elementi in med njimi 

nastajajoči likovni odnosi /…/. Likovni elementi so: točka, črta, smer, ploskev (barvna 

ploskev), prostor (telo, volumen), površina, svetloba in tema (svetlina in temina), barva« 

(Gorjup, 1999, str. 22).  

Točka in črta sta najosnovnejši likovni izrazili. Kandinski (1985, v Ficko, 2007, str. 7) opisuje 

točko kot nasledek prvega dotika sredstva s snovno površino, s temeljno ploskvijo. O črti pa 

razmišlja, da je geometrijska črta nevidno bitje. Je sled premikajoče se točke, torej njen 

izdelek; nastala je iz gibanja, in sicer iz uničenja skrajnega, vase zaprtega miru točke. »Črta je 

temelj vsake risbe, je začetek likovnega ustvarjanja. S temeljno ploskvijo označujemo 

osnovno ploskev in je shematično omejena z dvema vodoravnima in z dvema navpičnima 

črtama. V obraznih črtah so razvidne osebnostne značilnosti človeka – značaj (karakter) in 

čustva. Po takih lastnostih poimenujemo tudi same črte, zato pravimo, da so nežne, krepke, 

boječe, fine, elegantne, nerodne, resne, dramatične« (Ficko, 2007, str. 7).  

Barva vpliva na splet zavednih in nezavednih vzgibov, od katerih je odvisna končna odločitev 

za uporabo likovnih sredstev (Gorjup, 1999). 

Osnove likovne umetnosti predstavljajo ravno barve, ki jih povezujemo s čustvi.  

»Barva ni fizikalni, temveč fiziološki pojav, je zgolj občutek barve, ki ga sproducira naš vidni 

sistem« (Gorjup, 1999, str. 40). Doživljanje barve je individualno. 



16 

Barva ima veliko vplivov na človekovo psihično in fizično dejavnost, na njegovo počutje in 

njegovo telesno zdravje. Vse vidne zaznave dobivajo čustveni predznak, med katere lahko 

izpostavimo veselje, žalost, sproščenost, navdušenje ali malodušje (Gorjup, 1999). 

Likovni jezik  

»Likovni jezik nastaja kot tehtanje in določanje likovnih odnosov. Njegova vizualna 

vzpostavitev in branje sta praktično vse – zapis in hkrati orientacija v življenjskem prostoru. 

Dotik likovne materije in zapis prostorskih in izrazno-vsebinskih vrednosti, pri tem pa stalno 

preseganje osiromašenega razuma in banalnih spretnosti v senzualno, čutno, doživljajsko, 

stran likovne komunikacije, ki jo vodi izostrena intuicija – vse to je tista prava pot likovnega 

odpiranja posameznika« (Gorjup, 2006, str. 66). 

»Sprejemljivost za področje likovnega je ena od arhetipskih stalnic človeškega bitja in 

posledično vse vizualno nedvomno temeljno osmišlja in bogati vsa področja naše dejavnosti« 

(Gorjup, 2006, str. 46). 

Pri ustvarjalni likovni dejavnosti naj omenim metodo fraktalne risbe, ki je ena od terapevtskih 

metod pomoči z umetnostjo, osnovana je na spontani risbi, ustvarjeni iz črt – mreže in barv – 

prostori v mreži. Fraktalne risbe razvijajo ustvarjalne moči, na globlji ravni pa imajo še večji 

vpliv. Pri fraktalni risbi uporabljamo črn kemični svinčnik, s katerim z zaprtimi očmi rišemo 

risbo podobno mreži. Nastale prostorčke v mreži nato barvamo z različnimi barvami in 

različnimi pritiski barvic (Muck in Kosec, 2018). 

1.2 GOVORNI RAZVOJ OTROKA 

Govorni razvoj je zapleten, dinamičen, lahko rečemo živ, intenziven proces. Začne se že z 

jokom, neverbalnim sporazumevanjem, nato se oblikujejo in povezujejo prvi glasovi, sledijo 

prve izgovorjene besede, bogatenje besednjaka, sledijo enostavni in sestavljeni stavki in 

slovnična pravila, razumevanje različnih besed in kasneje raba govora v različnih govornih 

položajih, komunikacijske spretnosti in metajezikovnega zavedanja. Kasneje govor postane 

način posameznikovega mišljenja in delovanja (Marjanovič Umek idr., 2006).  

Otrokov razvoj v predšolskem obdobju je pomemben, saj mora otrok v dokaj kratkem času 

usvojiti motorični razvoj telesa in govora ter doseči določeno stopnjo spoznavnega 

(kognitivnega) socialnega in emocionalnega razvoja. Področja otrokovega razvoja se med 

seboj prepletajo in medsebojno vplivajo. Govor je učinkovit način sprejemanja in prenašanja 

informacij, pripomore k pridobivanju novih znanj in služi kot sredstvo socializacije. Pri tem je 

pomembno razumevanje govora, zapomnitev besed in jezikovne oblike ter oblikovanje 

notranjega govora in jezikovnega mišljenja, razvoj zunanje manifestacije jezika oziroma 

govora, ki služi aktivni komunikaciji na socialnem področju (Grilc, 2014). 

Otroci se učijo govora hitro in z razmeroma majhnim naporom, ob tem, da razvijajo splošne 

govorne zmožnosti, kreirajo tudi njim lastne stvaritve. Kot navajajo avtorji Marjanovič Umek 

idr. (2006, str. 10) v kronološkem prikazu govornega razvoja, otrok v starosti od 2,6 leta do 5 
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let govori večbesedne izjave, usvaja nova slovnična pravila, oblikuje nikalne in vprašalne 

izjave, besednjak še naprej narašča, rad ima humor in metafore, kaže napredek v 

sporazumevalnih spretnostih in drugih oblikah pragmatične uporabe govora, govor je 

razumljiv in tekoč, pripoveduje zgodbe.  

Govorni razvoj lahko razlagamo v kontekstu različnih teorij, biološke in jezikoslovne 

poudarjajo pomen prirojenih jezikovnih predispozicij. Spet druge teorije govorni razvoj 

povezujejo z učenjem in v kontekstu socialnih interakcij. Zavedati pa se je treba, da ne glede 

na teorije je otroški govor unikatni produkt vsakega posameznika (Marjanovič Umek idr., 

2006).  

Otrokov govorni razvoj ob ustreznih spodbudah izredno intenzivno napreduje. Pri dramskem 

mediju pomoči z umetnostjo oziroma pri dejavnostih lahko uporabljamo npr. različne lutke, 

enostavne rekvizite, scenske prvine in prvine kostuma, s katerimi med drugim spodbujamo 

tudi govor – pripovedovanje, opisovanje, obnavljanje in doživljanje zgodbe (Grginič in 

Majaron, 2011).  

»Govorni razvoj je zapleten, dinamičen in zlasti v obdobju dojenčka, malčka in zgodnjega 

otroštva zelo intenziven proces, ki se začne z jokom, neverbalnim sporazumevanjem, 

oblikovanjem in s povezovanjem prvih glasov, poteka preko prve izgovorjene besede, hitrega 

skoka v besednjaku, oblikovanja enostavnih in sestavljenih stavkov, poznavanja slovničnih 

pravil, razumevanja različnih besed, rabe govora v različnih govornih položajih, razvoja 

komunikacijskih spretnosti, metajezikovnega zavedanja in se zlasti pri prehodu v obdobje 

srednjega otroštva močno preplete z otrokovim mišljenjem, pismenostjo. Kasneje v obdobju 

srednjega otroštva, mladostništva in odraslosti pa govor postane način posameznikovega 

mišljenja in delovanja« (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 7).  

Tako lahko razdelimo govor predšolskega otroka v dve fazi: predjezikovno in jezikovno fazo. 

V predjezikovni fazi otrok še ne obvlada uporabe verbalnih sredstev, konča pa se kmalu po 

vstopu v vrtec. Po koncu predjezikovne faze sledi jezikovna faza (Kranjc in Saksida, 2001). 

»Otrok od prvega leta dalje usvaja besede, slovnična pravila za njihovo pregibanje in 

tvorjenje, uči se pravilnega tvorjenja izrekov in besedil. S tem raste njegova slovnična 

zmožnost. Hkrati se ob razvoju slovnične zmožnosti otrok postopoma uči tudi pravil, kdaj in 

kako reagirati s katerim od jezikovnih sredstev, ki se jih je naučil, in s tem pridobiva tudi 

sporazumevalno zmožnost« (Kranjc in Saksida, 2001, str. 79).  

Za sporazumevalno zmožnost lahko torej rečemo, da je pomemben del komunikacije, kajti 

med drugim vpliva tudi na dinamiko otrokovega govora. Kot navajajo Marjanovič Umek idr. 

(2006, str. 35), se »sporazumevalne spretnosti odražajo pri večini otrok pri treh letih, saj ti že 

obvladajo osnovne strategije vzpostavljanja komunikacije, sposobni so uporabljati verbalna in 

neverbalna sredstva, s katerimi postavljajo vprašanja in nanje odgovarjajo, izražajo mnenje, 

dvome in želje, vzpostavljajo stike z drugimi ali zgolj komentirajo svet okoli sebe in 

dogajanje v njem. Otroci so v prvih treh letih prešli prvo razvojno stopnjo, na kateri so le z 

neverbalnimi sredstvi reagirali na neugodje ali zadovoljstvo, drugo razvojno stopnjo, ko so 
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neverbalna sredstva že uporabljali za vzpostavljanje stika in zadovoljevanje svojih želja in 

potreb, ter tretjo razvojno stopnjo, ko so prevladujočo vlogo v komunikaciji prevzela verbalna 

sredstva. Z njimi so otroci sposobni izraziti različne funkcije v različnih socialnih situacijah. 

Funkcije, socialne situacije, v katerih se pojavljajo, strategije in seveda tudi verbalna in 

neverbalna sredstva, s katerimi se uresničujejo, se v obdobju zgodnjega otroštva še 

izoblikujejo in izpopolnjujejo, seveda odvisno od konteksta, v katerem otrok živi«. 

»Od drugega do sedmega leta govorimo o preoperativni fazi razvoja mišljenja. Predstave o 

predmetih so povezane s stvarmi okoli njih. Otrok si lahko predstavlja določene stvari, ne da 

bi jih videl, vendar pa k oblikovanju sveta še vedno prispevajo predvsem konkretne izkušnje o 

predmetih. Tem se seveda pridružujejo tudi vedenja, ki se izoblikujejo na podlagi različnih 

dejavnosti, kot sta npr. poslušanje pravljic in gledanje televizije. Njegovo vedenje se s tem 

razširja, kajti otrok si je v tem času že sposoben ustvarjati svoj besedilni svet« (Kranjc, 1999, 

str. 18). 

»Sporazumevanje, ki je namenjeno dvema osnovnima ciljema – ljudje tvorijo izjave, da bi 

prenašali informacije in seznanjali druge s svojimi interpretaciji pomenov in namenov, 

razumemo kot socialno interakcijo. Biti vključen v socialno interakcijo pa pomeni biti 

vključen v proces, kjer so naše lastne dejavnosti usmerjene k drugim ljudem, njihove pa k 

nam. Ko poskušamo opisati njene značilnosti, nismo pozorni samo na verbalna sredstva, s 

katerimi oblikujemo izjavo na način in vse izrazne sestavine opravljajo dejavnosti, kako so 

vključene v socialno interakcijo, ampak tudi na uporabo neverbalnih sredstev in primernost 

oziroma ustreznost enih in drugih. Pri tem moramo upoštevati nekatera temeljna načela. Eno 

izmed pomembnejših je kontekst v svojem širšem pomenu, torej kot sobesedilo in okoliščine, 

v katerem je besedilo nastalo. Pri slednjih moramo poudariti, da je pri interpretaciji besedila 

vedno treba upoštevati ne le fizični kontekst (govorni položaj, tj. kraj, čas, udeležence), 

marveč tudi socialni (socialna razdalja/bližina med udeleženci v komunikacijskem procesu, 

starostna razlika, spol ...) in mentalni kontekst (želje, potrebe, prepričanja, verjetja) tako 

tvorca kot naslovnika« (Marjanovič Umek idr., 2006, str. 35).  

1.2.1 Teorije govornega razvoja in sociokulturno ozadje govora  

Raziskovalci so skušali prikazati proces učenja jezika in razjasniti dilemo, kateri dejavnik je 

pomembnejši pri učenju jezika, ali predispozicija za učenje jezika ali kontekst govornega 

položaja. Poudarjali so ali predvsem naravo, tj. notranje dejavnike (psihološke in biološko-

fiziološke), ki vplivajo na razvoj govora, ali predvsem vzgojo, tj. zunanje dejavnike (socialne 

in sociološke), ali oboje (Skubic, 2004). 

Vigotski (1967, v Marjanovič Umek, Fekonja Peklaj in Pečjak, 2012, str. 9) izpostavlja 

predšolsko obdobje oziroma obdobje zgodnjega otroštva kot obdobje intenzivnega razvoja 

spoznavnih zmožnosti in razvoja višjih psihičnih procesov. Pri otrokovem govornem razvoju 

upošteva predvsem otrokovo socialno okolje, torej zunanje dejavnike (Skubic, 2004, str. 38). 

Otroci se v zgodnjem otroštvu poslužujejo jezika za spreminjanje zaznavnega sveta v začetni 

predstavni svet, krepijo pozornost, domišljijski svet in predstavnost. Vigotski socialne 
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interakcije z odraslimi, ki so umeščene v kulturni kontekst, opredeljuje kot izhodišče za 

otrokov spoznavni razvoj, saj izpostavi pomembno vlogo učenja v dnevnih dejavnostih 

(simbolno igro), v formalnem poučevanju in rutinskih dejavnostih. Psihični procesi so 

socialno (družbeno) posredovani in kasneje v procesu ponotranjenja preidejo na notranjo 

raven in postanejo otrokova psihična sposobnost. Dojenčkov govor ima sporazumevalno 

vlogo in je v vlogi socialnega govora. Otroci začnejo kasneje v razvoju uporabljati najprej 

egocentrični in kasneje notranji govor. V procesu učenja otrok rabi govor, ki postaja notranji 

proces in krepi tudi otrokovo miselno dejavnost. Predvidevamo lahko, da ima jezik večjo 

vrednost v konceptualizaciji mišljenja, saj otroku olajša razmišljanje v preteklosti in 

prihodnosti, vključuje poglede drugih ljudi in spodbuja pogajanje in argumentiranje v 

socializacijskih procesih (Marjanovič Umek idr., 2012). 

»Diferenciacija govora za sebe (egocentričnega govora) in socialnega govora odpira možnost 

dialoga oziroma sodelovanja med posamezniki z različnimi pogledi, pri katerem je 

pomembno tako individualno kot skupinsko razumevanje. Zlasti pogovor in argumentiranje 

sta procesa, ki od otroka zahtevata preseganje zgolj lastnega pogleda in njegovega 

individualnega razumevanja problemov. Da bi otrok lahko zagovarjal svoje poglede in 

stališča in se hkrati pogovarjal s sogovorcem o neki problematiki, mora biti sposoben 

razumeti tudi poglede, mnenja in stališča, ki so različni od njegovih« (Marjanovič Umek idr., 

2012, str. 10). 

Pojem celostni jezik temelji na nekaterih ključnih predpostavkah govornega razvoja, in sicer  

(Marjanovič Umek idr., 2012, str. 9–12):  

 »primarna funkcija govora je sporazumevanje; 

 otrokova govorna kompetentnost in pismenost se razvijata skozi otrokovo dejavno 

vključevanje v okolje – zaželeno je, da gre za simbolno bogato okolje;  

 otrokov govor in pismenost se razvijata skozi interakcije z drugimi – otroci se naučijo 

pisati, brati in govoriti zato, ker se želijo sporazumevati s pomembnimi drugimi;  

 okolje, v katerem se od otrok pričakuje, da bodo tiho, in okolje, v katerem večinoma 

govorijo odrasli, ni spodbudno za razvoj govorne kompetentnosti in pismenosti, saj 

otrok ne prikrajša le za govorne interakcije, pač pa zavira tudi njihovo željo po 

sporazumevanju«.  

»Piaget je na podlagi raziskav prišel do mnenja, da je jezikovni razvoj del splošnega, 

kognitivnega razvoja, zato torej posebni mehanizmi za razvoj jezika ne obstajajo. Kognitivni 

razvoj je videl kot rezultat otrokovega raziskovanja sveta s pomočjo senzomotoričnih 

mehanizmov čutil, kot so vid, dotik, voh in okus. To raziskovanje omogoči izdelavo posebnih 

in konkretnih posplošitev o delovanju sveta. Začetne konkretne posplošitve se nato s pomočjo 

serij miselnih reorganizacij prevedejo v abstraktno vedenje, del tega abstraktnega vedenja je 

jezikovno vedenje; za njegov razvoj zato niso potrebni nikakršni posebni mehanizmi, ločeni 

od tistih, ki so potrebni za druge vidike intelektualnega razvoja« (Skubic, 2004, str. 35).  

»Po nativistični teoriji otrok pridobi jezik svojega govornega okolja s pomočjo dednega 

mehanizma. Nativisti pojmujejo jezikovno zmožnost kot biološki organ. /…/ Utemeljitelj 
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nativistične teorije je Chomsky. Po Chomskem ima otrok na voljo temeljne podatke o jeziku, 

ki ga sliši. Na podlagi teh podatkov izoblikuje sistem, ki te podatke upošteva. Podatki so vnos 

(input), ta vstopa v mehanizem (sredstvo) za usvajanje jezika. Kot proizvod (output) dobimo 

sistem (strukture jezika), za katerega imamo podatke. /…/ Chomsky je ugotavljal, da so samo 

ljudje razvili sistem komunikacije, ki ima lastnosti naravnega jezika. /…/ Po njegovem se 

vsak otrok rodi z znanjem univerzalne slovnice tako, da se lahko hitro nauči jezikov. Tisto, 

česar se mora naučiti, je slovnica posameznega jezika. Trdil je, da se vsi otroci do petega leta 

naučijo strukture svojega jezika kljub razlikam v inteligentnosti in okolju, ki jih obkroža. /…/ 

V teoriji Chomskega se vzpostavlja odnos med zmožnostjo (kompetenco) in jezikovno rabo 

(performanco). Meni, da je govor prirojen in da je okolje le sprožilec mehanizmov, ki so 

zapisani v možganih. /…/ Okolje ima le vlogo katalizatorja – ta poganja govorni organ, ki ga 

ima vsak posameznik v sebi. Nativistična teorija zmanjšuje vlogo okolja kot sprožilca in se 

zanaša na mehanizem dozorevanja« (Skubic, 2004, str. 32–35). 

»Behavioristična preučevanja so spremljala razvoj otrokovega govora kot ene od oblik 

njegovega sporazumevalnega vedenja. /…/ Behavioristi torej vidijo v jeziku eno od oblik 

vedenja, pridobljenega s klasičnim pogojevanjem: otrok se nauči jezika s posnemanjem 

govora odraslega tako, da je za dobre približke jeziku odraslega nagrajevan. /…/ Otroški 

govor postaja govoru odraslega vedno bolj podoben, ker okolje otroka s spodbujanjem in 

popravljanjem usmerja k vedno pravilnejši rabi jezika. Po Skinnerju, ameriški psiholog s 

strogimi behaviorističnimi stališči, je jezik zbirka navad, ki se jih otroci naučijo s 

posnemanjem okolja in tistih, ki v tem okolju živijo. /…/ Behavioristični pristop pušča zelo 

malo prostora prirojenosti, predpostavlja le, da se je otrok ob rojstvu sposoben učiti« (Skubic, 

2004, str. 36). 

»Predstavniki družbeno interakcijskih teorij (Austin, Searle) zagovarjajo mnenje, da otroci 

oblikujejo svoj jezik v procesu interakcijske izmenjave. Ne ukvarjajo se s tem, kaj otrok v 

socialno interakcijo prinese s seboj (notranji dejavniki), temveč jih zanima možnost 

sodelovanja in pridobivanja izkušenj ter znanja v taki situaciji. V vlogi učenja torej nastopajo 

že prve igrice in pesmice, v katerih je otrok le oseba, na katero je akcija usmerjena« (Skubic, 

2004, str. 37).  

»Ameriška sociolingvistična smer, ki jo med drugim predstavljata D. Hymes in W. Labov, 

meni, da jezik ni monolitičen, kar predpostavlja pojem kompetence. Jezika ne moremo 

omejiti na sistem pravil, jezik vključuje več sistemov, ki jih rabimo glede na okoliščine: 

vedenje, ki ga ima jezikoslovec o svojem jeziku, se ne omejuje na standardni jezik, ampak na 

vse socialne zvrsti. /…/ Po Labovu vsak otrok, star pet let, če ni mentalno zaostal, obvlada 

kompleksen in koherenten jezikovni sistem, ki se včasih upira popolnemu opisu jezikovnega 

dejstva in ki ima s standardnim govorom več skupnega kot razlik. Otrok lahko rabi takšen 

govor v položaju, ki ga ne zaznamuje hierarhija (npr. s prijatelji), lahko je »izpostavljen pred 

skupino« ali pred testi in govori zlogoma. Labov poudarja pomen in vpliv socialnih in 

socioloških dejavnikov (družina, družba) na otrokovo besedno izražanje, odklanja idejo, da 

lahko merimo splošno jezikovno kompetenco le v testnih situacijah« (Skubic, 2004, str. 38). 
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Kognitivna teorija (predstavnik A. Fodor) se naslanja na tezo o avtonomnem govoru, se pravi 

o modelu, ki ima svojo lastno strukturo, ki ni odvisna od mentalnega življenja.  

Modularni pristop h govoru, ki ga zagovarja A. Florin, zajema govor kot »periferičen« sistem, 

ki služi za proučevanje besednih podatkov in je ločen od drugih vrst informacij (splošna 

znanja) (Skubic, 2004). 

»V sodobnosti prevladujejo teorije, ki nekako upoštevajo dvoje: naravo in vzgojo. Pri slednji 

je bistvenega pomena ravno vključevanje otrok v sporazumevalni proces« (Skubic, 2004, str. 

40). 

1.2.2 Komunikacija  

»Izraz komunikacija izhaja iz latinske besede communicatio, kar pomeni naznanilo, sporočilo, 

občevanje, povezanost, povezava. Izraz »communicare« latinsko pomeni napraviti skupino, 

deliti kaj s kom, sporočiti, občevati, v medsebojni zvezi biti, spojen biti, vezati« (Korošec in 

Majaron, 2002, str. 32). 

»Komunikacijo lahko definiramo kot proces formiranja, pošiljanja in sprejemanja informacij 

med dvema posameznikoma, med posameznikom in skupino ali med skupinami in tudi 

sprejem in vključevanje posameznika v delovanje skupine. Cilj razvoja komunikacije je, da 

otrok lahko pridobljene sposobnosti uporablja v vseh oblikah vedenja:  

 da se zna izraziti, kaj ima rad in česa ne, ter pove, zakaj je tako; 

 da lahko izrazi svoja občutja v različnih položajih; 

 da lahko v svojem okolju identificira objekte in subjekte, ki v njem povzročajo 

določene čustvene odzive; 

 da lahko razlikuje različne oblike vedenja pri drugih osebah; 

 da lahko opiše svoje osebno razpoloženje (trenutno stanje)« (Grilc, 2014, str. 99). 

»Obliko komunikacije, pri kateri sprašuje tisti, ki ne ve, odgovarja pa tisti, ki ve, imenujejo 

komunikacija primarnega tipa. Predstavlja najvažnejši način komuniciranja, ki zadovoljuje 

otrokovo radovednost. Na predšolski stopnji je primarna komunikacija dominantna, v šolskem 

učenju pa žal prevladuje tak način komuniciranja, pri katerem sprašuje tisti, ki ve, odgovarja 

pa oni, ki se je nečesa že naučil ali pa tega še ne ve – sekundarna komunikacija. Prevladujoča 

oblika sekundarne komunikacije je klasična razgovorna metoda, ko vodi učitelj učenca s 

pomočjo vprašanj do spoznanj. Komunikacija je kompleksen in mnogovrsten proces pretoka 

informacij, ki ne nosi le sporočila o slovarskem pomenu uporabljenih besed, ampak o 

namenu, o izvoru in odnosu med ljudmi, hkrati vedno potuje prek več kanalov ... Navadno 

vsakdo na komunikacijo pomisli z uporabo besed oziroma govora, kadar ima v mislih 

komuniciranje, toda podrobnejša proučevanja so pozorna na več kanalov komuniciranja, še 

posebej na nebesedno komuniciranje. Sporočanja poznamo več vrst, smiselna je naslednja 

delitev:  

 nebesedno neglasovno, to je z gibi, mimiko, držo in podobno; 

 glasovno nebesedno, to je pošiljanje sporočil prek fonetike in para jezika; 
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 glasovno besedno; 

 neglasovno besedno, to je s pisavo.  

Z osebo dejansko komuniciramo že s samo navzočnostjo v odnosu, ne da bi kar koli izrekli. V 

vsaki komunikaciji prenašamo drugemu vsebino in hkrati vzpostavimo nek odnos do te 

vsebine in do sprejemnika sporočila. Če se tisto, kar govorimo, in tisto, kar sporočamo 

neverbalno, ujema, govorimo o kongruentni/usklajeni komunikaciji. Če se verbalno in 

neverbalno sporočilo ne ujemata, govorimo inkongruentni/neusklajeni komunikaciji. Če se 

govorjeno in negovorjeno ne ujemata, takrat z odnosom do vsebine in do sprejemnika 

sporočila razvrednotimo in zanikamo izgovorjeno vsebino, dajemo ji nov pomen. Mnogi 

menijo, da je komunikacija sestavljena samo iz vsebine in verbalizacije te vsebine. Pogosto 

neverbalni del vsebuje bogato sporočilo, ki ga ne prepoznamo, ne razberemo, ker ga ne 

razumemo. Temu delu komunikacije namreč posvečamo premalo pozornosti« (Korošec in 

Majaron, 2002, str. 33–34). 

»Komunikacija ima večji pomen kot govor. Nanaša se na različne oblike prenosa informacij 

od ene osebe do druge, te oblike se menjajo glede na stopnjo razvitosti otrokovega razvoja, od 

najpreprostejšega joka, krika, gest, mimike itd. do sestavljenih – uporabe besed oziroma 

govora, ki vsebuje elemente zgodnjih govornih faz« (Grilc, 2014, str. 11). 

Pri socialnem kontaktu, da otrok uporablja govor, mora biti ta uporaben v takšnem obsegu, da 

otrok, ki govori, lahko izrazi, kaj želi, in da osebe, ki so z njim v stiku, razumejo njegovo 

govorno izražanje. Celotni govorni proces med govornikom in sogovornikom je oblikovan na 

sposobnosti zaznavanja govora in govornih situacij, tako jezikovno-miselnega formiranja kot 

tudi govornega izražanja. Kot navaja Grilc (2014, str. 13), je »percepcija govora zasnovana na 

percepciji govorne situacije. Pri tem morajo sodelovati vse psihične funkcije, ki privedejo do 

vizualno akustično (avditivne) percepcije, notranje pozornosti in sposobnosti uvidenja odnosa 

med osebami, stvarmi in dejanji. Osebe in stvari okoli otroka ter dejanja, ki jih opravljajo 

otrok in osebe v nekem prostoru in času – vse to mora preiti v otrokovo podzavest kot 

podlaga za percepcijo govora«. 

Faze komunikacije vplivajo na kasnejši razvoj govora. V podpori razvoja govora je 

pomembno spodbuditi tudi druga področja, ki prispevajo k pridobivanju komunikacijskih 

sposobnosti v širšem smislu, kot npr.: vokalizacijo (vse zvoke, ki jih otrok proizvaja), mimiko 

(gibi obraza v funkciji komunikacije), poslušanje (odzivanje na različne zvoke in opažanje 

razlik med njimi), razumevanje (namensko odzivanje otroka na geste, mimiko in govor), 

imitiranje (posnemanje verbalnih signalov, kar je neposredno povezano z razvojem govora, da 

otroci pridobijo govor in oddajajo nove besede, razširijo svoje besedišče z imitiranjem drugih, 

naloge s področja finomotorike), govor (smiselna uporaba prepoznavnih besed) (Grilc, 2014). 

V kasnejšem predšolskem obdobju govor otroku omogoča, da v procesu komunikacije 

uporablja organiziran simbolni sistem, to je jezik. Otrok komunicira in pri tem izraža svoja 

čustva.  
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Komunikacije v predšolskem obdobju imajo naslednje funkcije (Marjanovič Umek, 1990, str. 

49):  

 »vzpostavljanje in ohranjanje odnosov z drugimi, kar se odraža v povpraševanju o 

idejah in počutju drugih, v skupnih opredelitvah pravil igre, iskanju tuje pomoči, 

pozivu k igri, delitvi vlog in aktivnosti, organiziranju skupne aktivnosti;  

 osebno izražanje se odraža v izražanju lastnih idej, občutkov, osebnega okusa, kar je 

posamezniku všeč ali ne, v razlagi tega, kar posameznik dela;  

 iskanje odgovorov na številna vprašanja, kar se odraža pri postavljanju vprašanj o tem, 

čemu rabijo posamezne stvari, vzrokih različnih pojavov, razlikah in podobnostih med 

predmeti, vzrokih za določena vedenja drugih;  

 posredovanje informacij, kar se kaže v poimenovanju stvari, predmetov, opisovanju 

predmetov in pojavov, razlagi pojavov, ugotavljanju podobnosti razlik;  

 pripovedovanje o domišljijskem svetu kreativnosti, kar se kaže v domišljijski 

(simbolni) igri, risanju, slikanju, oblikovanju, izdelovanju različnih stvari«. 

V Preglednici 1 so predstavljene komponente, ki so pomembne za govorni razvoj otroka 

(Marjanovič Umek idr., 2006). 
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Preglednica 1: Mejniki v govornem razvoju predšolskega otroka 

Besede Govorno razumevanje Govorno izražanje 

Vsebina – Prepoznavanje predmetov (besednjak) 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo 

lastnosti 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo 

količino 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo 

prostorske pojme 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo dele 

telesa 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo osebo 

in svojino 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo odnose 

med osebami oziroma predmeti 

– Poimenovanje barv 

– Poimenovanje predmetov 

(besednjak) 

– Raba besed, ki 

poimenujejo lastnosti 

– Raba besed, ki 

poimenujejo količino 

– Raba besed, ki 

poimenujejo prostorske 

odnose 

– Raba besed, ki 

poimenujejo dele telesa 

– Raba besed, ki 

poimenujejo osebe in 

svojino (osebni in 

svojilni zaimki) 

– Pojasnjevanje besed 

– Raba besed, ki 

poimenujejo socialne 

odnose 

– Poimenovanje skupin 

(nadpomenke) 

Struktura – Razumevanje stopnjevalnih pridevnikov – Raba dvojine, množine 

– Sklanjanje  

– Stopnjevanje 

pridevnikov  

Stavki    

Vsebina  – Sledenje navodilom (enostavnim in 

celostnim) 

– Razumevanje uporabnosti predmetov 

 

Struktura – Razumevanje enostavnih in zloženih 

stavkov 

– Razumevanje nikalnih izjav  

– Razumevanje rezultatov dejanja in dejanja 

samega  

– Tvorjenje enostavnih 

stavkov 

– Izražanje dejanja in 

stanja v sedanjiku, 

pretekliku in prihodnjiku 

– Tvorjenje zloženih 

stavkov (priredja in 

podredja)  

– Zanikanje 

– Spraševanje 

– Raba premega in 

odvisnega govora 
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Besedilo   

Vsebina – Razumevanje besedila – Pripovedovanje zgodbe  

Struktura  

 

Pomembno vlogo pri govornem izražanju ima pripovedovanje, pri katerem otrok strukturira 

svoje izkušnje iz okolja na predstavni ravni ter naredi ustrezne pretvorbe in povezave 

(Marjanovič Umek idr., 2012, str. 11–12). 

Pri tem je pomembna tudi vloga odraslega, ki zajema ustvarjanje optimalnih pogojev, ki 

spodbujajo govorni razvoj posameznega otroka in celotne skupine (Skubic, 2004).  

Govor predšolskega otroka lahko ovrednotimo na različne načine in v različnih socialnih 

kontekstih, in sicer z nalogami, ki od otroka zahtevajo neverbalni odgovor (npr. otrok na 

nekaj pokaže), na verbalni dražljaj in na naloge, ki od otroka zahtevajo verbalni odgovor na 

verbalni ali neverbalni dražljaj. Prva vrsta nalog zajema govorno razumevanje, druga vrsta pa 

so podlaga za govorno izražanje (Marjanovič Umek idr., 2012). 

Predšolski otroci začnejo nadzorovati svoje čustveno doživljanje in izražanje, ki postaja v 

razvoju vse bolj uravnoteženo in socialno sprejemljivo. Otroci razvijajo nove oblike socialnih 

interakcij in socialnih kompetenc. Otroci se vedno bolj poslužujejo komunikacije, empatij, 

skupnega reševanja problemov (Pišot in Planinšec, 2005).  

Izhajamo lahko iz dejstva, da z likovnimi in dramskimi metodami skupaj s predšolskimi 

otroki najdemo besede za občutke, čeprav včasih o tem govorijo le simboli (Moriya, 2000). 

Pri tem bo v oporo tudi element igre, ki je v pomoči z umetnostjo zelo pomemben, saj si v 

okviru igre več upamo; zaščiteni smo, obenem pa ni ovir, ki bi preprečevale, kaj moramo oz. 

kaj lahko naredimo. Ali kot pravi D. W. Winnicot (1971, v Vujanovič, 2005, str. 35): »V igri 

in samo v igri je otrok ali odrasla oseba zmožna biti ustvarjalna in se polno izraziti kot 

osebnost.«  
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II EMPIRIČNI DEL 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V skupinah mlajših otrok vzgojitelji opažajo predvsem pomanjkanje govora in nerazumljiv 

govor, v skupinah starejših otrok pa nerazumljiv govor, napake v izgovoru glasov, slovnične 

napake, skopost besednega zaklada in nerazumevanje podanih navodil. Težave pri govoru 

vplivajo na celotno osebnost otroka, na njegovo samopodobo, samovrednotenje, uspešnost 

vključevanja v okolje in vzpostavljanje socialnih stikov z vrstniki (Škrubej, 2017).  

Raziskavo sem izvedla na področju govornega izražanja predšolskih otrok, v kateri sem se 

osredotočila na metode likovnega in dramskega ustvarjanja pomoči z umetnostjo kot 

spodbudo za govorno izražanje. Kaže se, da pri vsakdanjem delu s predšolskimi otroki 

opažam primanjkljaje na govornem izražanju in slabšo medsebojno komunikacijo, 

prevladujočo neverbalno komunikacijo, poenostavljeno poimenovanje, odgovori otrok včasih 

nimajo povezave s tematiko vprašanja, skromnejši je tudi besedni zaklad. Vedno več je tudi 

otrok, ki težje navezujejo komunikacijski proces s sovrstniki ali odraslimi.  

3 CILJ RAZISKAVE 

Cilj raziskave je odkrivanje načinov, kako lahko z likovnimi in dramskimi dejavnostmi, 

vključujoč pomoč z umetnostjo, spodbujamo govorno izražanje predšolskih otrok. 

4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Osrednji namen magistrskega dela je usmerjen v podporo govornega izražanja predšolskih 

otrok prek uporabe likovnih in dramskih metod dela v skupini. V nalogi sem si postavila dve 

raziskovalni vprašanji:  

 RV 1: Ali pomoč z umetnostjo spodbuja govorno izražanje predšolskih otrok? 

 RV 2: Ali metode pomoči z umetnostjo krepijo funkcije komunikacije otrok v 

predšolskem obdobju? 

5 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP  

Za celovito obravnavo podatkov (razjasnitev strukture) sem uporabila kvalitativni 

raziskovalni pristop, in sicer metodo polstrukturiranega opazovanja s popolno udeležbo in 

metodo fokusne skupine. 

6 VZOREC 

V raziskavi je bilo vključenih pet predšolskih otrok, starih štiri leta (dve deklici, trije dečki). 

Otroke sem v raziskavi označila s črkami od A do D.  

Način vzorčenja je slučajni.  
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7 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem zbirala z opazovanjem otrok v skupini, z zapisovanjem ugotovitev v vnaprej 

pripravljene preglednice (opazovalni formular). Pred izvedbo dejavnosti sem pridobila 

predhodno soglasje
1
 staršev o udeležbi otrok v raziskavi (primer soglasja je v poglavju 

Priloge). 

Raziskovalno nalogo sem izvedla v vrtcu s petimi otroki, starimi štiri leta. Otroci, vključeni v 

raziskavo, so bili del skupine, v kateri sem delala, in posledično je bilo vzpostavljeno 

sproščeno vzdušje.  

Pred izvedbo delavnic pomoči z umetnostjo sem izvedla tri dejavnosti:  

 prebrala sem angleško ljudsko pravljico Trije prašički, 

 otrokom sem pokazala sliko in otroci so opisovali dogajanje na sliki, 

 otrokom sem pokazala dve vsebinsko povezani sliki in otroci so opisovali dogajanje 

na slikah.  

V nadaljevanju sem izvedla pet delavnic pomoči z umetnostjo in jih analizirala glede na 

postavke v raziskovalnih vprašanjih.  

Pred izvedbo vsake delavnice in po izvedeni delavnici sem otroke povprašala o njihovem 

počutju. Otroci so svoje občutke izrazili s pomočjo danih čustvenih simbolov (smeškoti), 

katere sem opredelila s šestimi čustvenimi pokazatelji (1. veselje, 2. zadovoljstvo, 

3. razigranost, 4. strah, 5. žalost, 6. jeza).  

Po izvedenih delavnicah pomoči z umetnostjo sem ponovno izvedla prej navedene tri 

dejavnosti ter analizirala skupino oziroma posameznike glede na postavljena raziskovalna 

vprašanja.  

Dejavnosti sem dokumentirala s fotografiranjem in transkripti.  

Podatke za raziskavo sem pridobila z naslednjimi postopki:  

 s polstrukturiranim opazovanjem z aktivno udeležbo, v katerem sem s pomočjo 

indikatorjev za govorni razvoj, ki sem jih povzela po virih (Grilc, 2014; Ivić idr., 

2002; Marjanovič Umek idr., 2006; Skubic, 2004), spremljala govorno izražanje 

predšolskih otrok, vključenih v raziskavo; 

 s pomočjo fokusnih skupin v petih različnih likovnih in dramskih dejavnostih s 

področja pomoči z umetnostjo. Govorno izražanje sem spremljala s polstrukturiranim 

opazovanjem s popolno udeležbo. Pri opazovanju procesa pomoči z umetnostjo 

(dramska in likovna dejavnost) sem uporabila opazovalni formular, s katerim sem 

analizirala likovno, dramsko in govorno izražanje predšolskih otrok. Govorno 

izražanje sem povzela po viru (Grilc, 2014; Ivić idr., 2002); 

                                                
1 Podpisana soglasja o zbiranju in uporabi podatkov v namene te raziskave se hranijo pri avtorici magistrskega 

dela. 
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 na koncu sem s polstrukturiranim opazovanjem z aktivno udeležbo s pomočjo 

indikatorjev za govorni razvoj, ki jih povzemam po virih (Grilc, 2014; Ivić idr., 2002; 

Marjanovič Umek, 1990; Marjanovič Umek idr., 2006), preverila govorno izražanje 

predšolskih otrok, vključenih v raziskavo.  

Raziskava vsebuje kvalitativno obdelane podatke. Kvalitativno sem obdelala podatke, 

pridobljene s pomočjo transkripcije pogovora, opazovalnega formularja, opazovanja z 

udeležbo in likovnih izdelkov, nastalih med dejavnostmi.  

8 MERSKI PRIPOMOČKI  

V raziskavi sem uporabila naslednje pristope.  

 pripomočki za opazovanje obsegajo opazovalni formular in dnevnik načrtnega 

opazovanja. Beleženje poteka med izvedenimi posameznimi likovnimi in dramskimi 

dejavnostmi in po njih; 

 indikatorji za govorni razvoj (poteka pred začetkom in po vseh izvedenih likovnih in 

dramskih dejavnostih); 

 dokumentirani viri, med katere spadajo likovna dela, fotografija, transkript 

(anekdotični zapisi o dogajanju v skupini).  

9 REZULTATI 

V empiričnem delu magistrskega dela so prikazani rezultati in odgovori na raziskovalna 

vprašanja. 

10 PRED IZVEDBO DELAVNIC POMOČI Z UMETNOSTJO  

10.1 SPREMLJANJE GOVORNEGA IZRAŽANJA Z INDIKATORJI ZA 

GOVORNO IZRAŽANJE IN RAZUMEVANJE  

Po prebrani pravljici Trije prašički (angleška ljudska pravljica) so otroci s pogovorom ob 

knjigi ubesedili dogajanje v vsebini zgodbice.  

Otrok A 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Trije prašički so šli delat hišice svoje. Volk je to hiško odpihnu, to ta rumeno iz slame. Tole 

iz palčk, to je tud odpihnu. Pujska sta tuki not zbežala, tuki v to hiško iz kamnov. Volk je 

splezal po dimniku. Pujsek je dal lonec not. Volk je dol padu. Pa rep pomoču. Pol je pa 

zatulu, k je voda bla vroča in je steku u gozd.« 
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Otrok je dejanja zgodbe ubesedil v pravilnem zaporedju dogajanja, iz zgodbe lahko 

razberemo začetek in konec. Po merilih za ocenjevanje koherentnosti in kohezivnosti zgodbe 

sodi otrokova zgodba v zgodbo s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij.  

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Otrok ob knjigi in slikah opisuje dejanja z naštevanjem, s pojasnjevanjem, z opisovanjem 

konkretnih dogajanj in glavnih junakov.  

Indikator: Ima dolge samogovore. 

Otrok svoja doživetja pripoveduje doživeto, obenem pojasnjuje, razlaga, opisuje.  

Indikator: Popolne povedi, razumljiv govor. 

Govor otroka je razumljiv in pri tem tvori razumljive povedi. 

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samostojno šteje do štiri. 

Otrok samodejno šteje do 10, z dodatno spodbudo šteje do 12. Med pogovorom je radoveden, 

saj velikokrat zastavlja vprašanja, ki se nanašajo npr. na vsebino zgodbe, trenutna dogajanja 

in postavlja vprašanja, ki se nanašajo na igro vlog, ki se jo igra skupaj s sovrstniki.  

Otrok B 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Hiško so delali, za pujske. Ta iz kamnov je prava hiška, pa še juho so kuhal, pol je pa volk 

prišel, je splezal po dimniku, pa je padel u juho. Ta pujske je delal hiško to ta rumeno. Pol je 

volk prišel in je podrl hiško, ta hiška je pa iz palc. Volk je šel in pihnu, pol se je pa podrla. Pol 

ga je pa rep bolel, volk je šel pol u gozd, pa je lovec ga je iskal. Pol je prišla mama od 

pujskov.«  

Otrok ubesedi dogajanje zgodbe, vendar dogajanja vsebine nekoliko prehiteva, npr. ubeseden 

je začetek zgodbe, delno ubeseden je osrednji del na račun hitrega preskoka na zaključek 

zgodbe. Po merilih za ocenjevanje koherentnosti in kohezivnosti zgodbe sodi otrokova 

zgodba v zgodbo s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij. 

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Otrok opisuje dejanja na sliki, vendar pri opisovanju prevladuje naštevanje, npr. predmetov, 

oseb, barv. Opis dejanj na sliki je zato nekoliko skromnejši.  

Indikator: Ima dolge samogovore. 



30 

Otrok rad pripoveduje in opisuje, predvsem svoje igrače, vendar je njegova vztrajnost pri tem 

nekoliko manjša, saj pogovor rad spremeni v akcijo oziroma igro.  

Indikator: Popolne povedi, razumljiv govor. 

Govor je sicer razumljiv, vendar včasih otrok želi določene stvari povedati prehitro, pri tem je 

razumljivost njegovega govora nekoliko slabša. Če je tema pogovora otroku zanimiva, to 

poudari še z glasnostjo pogovora in neverbalno komunikacijo.  

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samostojno šteje do štiri. 

Otrok je sicer radoveden, vendar pri zastavljanju vprašanj rabi spodbudo (kaj pa ti misliš o 

tem ...). Samodejno šteje do štiri, med svojo najljubšo igro tudi do deset.  

Otrok C 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Emmm … volk je podrl hišice, to je podrl, pa to, te pa ni. A veš, to je čuval zmaj. Emmm … 

emmmm … volk je močno brcnu, pa pihnu. Pujska sta šla u tole hiško iz opek. Emmm … 

volk je brcnu, pa ni mogu podret hiše. Zmaj ga je napodu. Emmm … Pol je volk šeu u dimnik 

in je padel u vročo juho od čarovnice emmm ... Pujski so se skrili u hiško. Emmm … volk je 

šeu u gozd.« 

Dogajanja v zgodbi sicer ubesedi, ker pa je pri tem njegov odziv zelo hiter, je vsebina zgodbe 

nekoliko spremenjena. Glavne junake zamenja s svojimi izmišljenimi junaki oziroma jih 

doda. Po merilih za ocenjevanje koherentnosti in kohezivnosti zgodbe sodi otrokova zgodba v 

zgodbo s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij. 

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Dejanja na sliki otrok opiše, njegov opis je bolj v smislu naštevanja (potem, in potem …).  

Indikator: Ima dolge samogovore. 

Otrok sicer rad opisuje, predvsem npr. igrače ali pa samo določen predmet v knjigi, že pri tem 

potrebuje več spodbud, izmika se samogovorom, saj se pred otroki ne želi izpostavljati s 

komunikacijo. Za daljši pogovor potrebuje več dodatnih vprašanj in individualno delo. V 

takih okoliščinah je njegov samogovor tudi nekoliko daljši.  

Indikator: Popolne povedi, razumljiv govor. 

Njegov govor je razumljiv in nekoliko počasnejši. Uporablja veliko mašil (eeeehm …) in 

medmetov (uf, aha …).  
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Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samodejno šteje do štiri. 

Tudi pri zastavljanju vprašanj potrebuje več spodbude, predvsem pa ga mora motivirati 

zastavljena tema oziroma vsebina pogovora, komunikacije. Samodejno šteje do štiri, med igro 

tudi do deset in več.  

Otrok Č  

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Tle je en plasiček, ima eno večo in eno palco. K bo enmu plasičku nesu, je pinki. Šli so delat 

hišo, lumeno hišo. Volk k je biu velk, je plšu in ga je pogledau. Pihnu je in je pihnu, lej tako. 

In mu je podlu hišo. Hiša je iz slame. Dlug plasicek poplavla hišo, a vidiš malo pa to, pa 

kamne. Pa tuki not ma mauto. Ta pa je naledu hišo iz palc. Volk je močno pihnu in pihnu, pa 

se je podla. Ta hiša se ni podla, k je tlda, k se kamni not. Lej, ta plasicek dela hišo. Volk je u 

dimnik dau lep, pol se mu je zakadilo. K je plasicek kuhal, lej u tem velikem loncu. Volk je 

hotu splezat not. Vsi so se lešil. Volk je šeu domov.« 

Dogajanje v zgodbi je vsebinsko manj razumljivo, otrok pozornost posveča prepoznavanju 

predmetov. Po merilih za ocenjevanje koherentnosti in kohezivnosti zgodbe sodi otrokova 

zgodba v zgodbo s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij. 

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Dogajanja v poznanih zgodbah sicer ubesedi s spodbudo in dodatnimi vprašanji o vsebini 

zgodbice. Tudi pri opisu dejanja na sliki daje prednost naštevanju oziroma pojasnjevanju, 

čemu je predmet namenjen.  

Indikator: Ima dolge samogovore. 

Otrok sicer razloži ali opiše njemu poznane predmete, težje pa vzdržuje dolžino pogovora.  

Popolne povedi, razumljiv govor. 

Njegov govor je razumljiv, povedi pa nekoliko krajše, izgovarjava glasu r še ni ustrezna.  

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samodejno šteje do štiri. 

Samodejno šteje do štiri, to pokaže tudi na prste svoje roke, pri postavljanju vprašanj pa raje 

počaka, da se vprašanje postavi najprej njemu, in velikokrat na vprašanje odgovori z 

vprašanjem npr.: »Bi risal tudi ti?, A z barvicami?, Al s flomastri?, A zdej?, A na papir?, A 

ta?«  
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Otrok D 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Ehmmm … ssss … so hotli hiške zidat, pujski. Pol je prišeu volk. Je imeu rep, pa kremple, 

pa zobe ima. In je odpihnu hiško. Pol je volk prišeu sem in je tud to odpihnu. Ehmmm … je 

pihal, pihal, pihal. Potem pa ni mogu odpihniti hiške, potem je šeu tuki not, tuki dol. U lukno, 

in se je speku, kr je bla vroča voda, tuki not u velikem loncu. Pa črn je. Pol je pa Pokemona 

poklicu. Pokemon se lohk spremeni, je tud rdeč, pa velike oči ima, pa skače tud.«  

Otrok slabše ubesedi dogajanje ali pa sploh ne ubesedi dogajanja, ki sledi v zgodbi. Slabo 

opisuje dejanja na sliki z vsebino zgodbe. Govor je slabše razumljiv. Nekaj več časa si vzame 

za opisovanje predmetov, ki jih najde v zgodbi, in jih povezuje ali primerja s predmeti 

računalniških igric. Po merilih za ocenjevanje koherentnosti in kohezivnosti zgodbe sodi 

otrokova zgodba v zgodbo s strukturo, ki vsebuje preproste opise ilustracij in enostavno 

časovno nizanje dogodkov.  

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Dejanja na sliki opiše, pri tem pa kar nekajkrat preveri s kazanjem s prstom po sliki, npr.: »A 

vidiš, to sem mislil.«  

Indikator: Ima dolge samogovore. 

Rad opisuje doživetja, vendar to izvede na zelo hiter način. Njegov govor postane hiter, 

glasen in zato težje razumljiv. Pri tem preverja, ali ga je sogovorec slišal, npr.: »A veš, to sem 

rekel.«  

Indikator: Popolne povedi, razumljiv govor. 

Njegov govor je individualno razumljiv, med igro in dejavnostmi pa postane govor hiter in 

glasen.  

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samodejno šteje do štiri. 

Otrok je radoveden in zastavlja vprašanja, včasih tudi več naenkrat. Ne počaka na odgovor 

prvega zastavljenega vprašanja, ko že postavi naslednjega. Samodejno šteje do štiri, med igro, 

ki ga zanima, tudi do deset in več.  

10.2 SPREMLJANJE GOVORNEGA IZRAŽANJA Z MEJNIKI V GOVORNEM 

RAZVOJU  

Otroci so pravljico Trije prašički samostojno pripovedovali (ob knjigi ali brez), izvedla sem 

analizo s pomočjo mejnikov govornega razvoja.  
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Otrok A 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Razumljivost povedanega je pri otroku slabša, ker je njegov govor preglasen, kričeč. Slabša je 

tudi artikulacija glasov l, r, s, š. Uporablja dve do tri besede v povedih, redko štiri besede. Ima 

težave v prepoznavanju in uporabi množine.  

Otrok B 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Razumljivost povedanega je dobra, le včasih je hitrost govora tista, ki poslabša razumljivost 

govora. Dobro izgovori glasa l in r. Uporablja tri oz. štiri besede v povedih, včasih tudi več.  

Prepozna množino.  

Otrok C 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Otrokov govor je razumljiv, razumljivo je tudi to, kar pove. Le občasno je pri pogovoru 

hitrost povedanega tista, ki zmanjša razumljivost povedanega. Uporablja štiri besede v 

povedi, včasih tudi več besed. Prepozna množino.  

Otrok Č 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Otrokov govor je razumljiv, le občasno je nekoliko hiter. Pri govoru se sliši glas l, včasih 

boljše, včasih slabše, glas r pa je otroku težje izgovorljiv in se velikokrat sliši kot l (npr. riba – 

liba). Večinoma uporablja tri besede v povedi, včasih tudi štiri. Pri igri npr. z malimi 

žogicami, avtomobili uporablja tudi množino (»Glej, to so moje žogice.«).  
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Otrok D 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Razumljivost povedanega je nekoliko slabša, otrokov govor je tih in zato tudi slabše 

razumljiv. Stavki so kratki, do tri besede v povedi, velikokrat samo dve besedi v povedi. Ima 

težave v prepoznavanju množine.  

10.3 SPREMLJANJE GOVORNEGA IZRAŽANJA S POMOČJO SLIKE 

S pomočjo slik sem otrokom zastavljala različna vprašanja (slike so v prilogi).  

Otrok A 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Emm … kuha kosilo. Ima belo majco, da se ne opeče. V loncu kuha, pol da še 

vodo za kompot.«); 

– zdravnik (»Emm … zdravnik, pri zdravniku se pozdravljaš, če si bolan, če čebela u 

nogo pič.«); 

– gasilec (»Gasilc pride, če hiša gori.«); 

– frizer (»Frizer striže, pa češe, pa fena.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– stol (»Da sediš, za jest.«); 

– avto (»Da lahko voziš, tud sediš.«); 

– nož (»Za rezat pomarančo in tud jabuk.«); 

– glavnik (»Za česat.«). 

Otrok B 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 
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Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Kuha.«); 

– zdravnik (»U bolnici zdravi.«); 

– gasilec (»Ogen pogasi.«); 

– frizer (»Sfrizira.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript): 

– stol (»Zato, ker sedimo.«); 

– avto (»Zato, da se u službo pelamo.«);  

– nož (»Da lahko narežemo.«);  

– glavnik (»Zato, da se lahko počasamo.«).  

Otrok C 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Kuha.«);  

– zdravnik (»Zdravi, daje flajšter.«); 

– gasilec (»Gasi ogna.«); 

– frizer (»Češe, prfenčka.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– stol (»Za sedet, za mizo sedet.«); 

– avto (»Za vozit, nekam, k babi.«); 

– nož (»Za rezat kruh, pa za paradajz.«); 

– glavnik (»Za česat.«). 

Otrok Č 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Kuha.«); 
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– zdravnik (»Zobke zdravi.«); 

– gasilec (»Pelje k ognu.«); 

– frizer (»Da si lep.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– stol (»Zato, da gremo jest.«); 

– avto (»Vozit.«); 

– nož (»Za rezat.«);  

– glavnik (»Aja, za laske.«). 

Otrok D 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Kuha, kosilo prinese, ima klobuk gor in se obleče.«); 

– zdravnik (»Pozdravlja, ker smo bolni, pa emmm …«); 

– gasilec (»Reševalc je, če je kdo u ognu, emmm … čelado ma gor, pa pleza.«); 

– frizer (»Pa frizira, striže.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– stol (»Zato, da sediš.«); 

– avto (»Zato, da se vozimo s ključem.«);  

– nož (»Da režemo sadje.«);  

– glavnik (»Zato, da česamo.«).  

Analiza skupine 

Pri postavljanju vprašanj otrokom niso bili pomembni samo pravilni ali nepravilni odgovori, 

pri tem pomembno vplivajo tudi njihove pridobljene izkušnje. Otroci radi opazujejo in 

opisujejo, ponavljajo. Nekateri potrebujejo več različnih dražljajev oziroma spodbud in več 

časa.  

Njihovi odgovori so dobesedno zapisani in so kot razlage, ki so jih otroci povedali ob sliki. 

Otroci so dokaj uspešno pojasnjevali besede, njihov transkript je velikokrat predstavljal opis 

predmetov oziroma poklicev.  
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Opazila sem, da otroci pri pojasnjevanju besed niso imeli veliko težav, so pa pri opisovanju 

uporabljali tudi telesno ponazarjanje predmetov in aktivnosti določenih poklicev. Pri 

poimenovanju predmetov niso imeli težav, kar kaže na usvojen besednjak. Otroci so tvorili 

enostavne stavke. Izražanje dejanja in stanja se je najpogosteje odražalo v sedanjiku.  

Z izvajanjem pojasnjevanja besed so se otroci počutili dobro in varno (glede na njihov odziv). 

10.4 SPREMLJANJE GOVORNEGA IZRAŽANJA DOGAJANJA NA DVEH 

SLIKAH 

Za preizkus pripovedovanja sem uporabila dve sliki, otrok je pripovedoval, kaj se dogaja na 

slikah. Pri analizi pripovedovanja sem povzela vsebino slik po L. Marjanovič Umek (1990).  

Otrok A 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Fantek je hotu žogo ulovit, pol pa jo ni. Pol pa je ta povozu, pol pa je ta fantek hotu ulovit. 

Babi je rekla, da ne sme na cesto, po pločniku mora it. Babi je rekla, da ne sme na cesto. Tole 

je od tega fanta, ga je brcnil na cesto. Babi je rekla, da ga ne sme brcnit. Auto, not je oči, 

povozu bo žogo. Babi je rekla, oči pazi. Babi je rekla, ne nosi žoge tuki, to je cesta.«  

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Tukaj dež pada in ni imela dežnika. Pol je po luži skakala in pol zbolela in zdravilo dobila.«  

Otrok B 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Oni tečejo na cesto. Pol je pa žoga u voda skočala. Ati je pomahal in je žoga šla v vodo. 

Auto je na cesti. Fantek ima kapo in je fantek. Žogo je ujel. In je ati imel lase. In je hodil, 

tekel je. Fantek in je fantek žogo ujel. Auto je povozu žogo. Pa ne smemo it na cesto.«  

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Dežnik in je padal dž. In je punčka skočla v luže. Maka bo. Se pa zboli, punčka aja. Zdovnik 

je pišel. Boli jo, se je tkole mal pehladila.«  
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Otrok C 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Žoga je šla na cesto. On je tako močno brcnu, pa bi jo kmal povozu. Teta drži košaro. Na 

vrhu ima kronco.«  

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Ker je po luži čofotala, je zbolela. Zdravnik jo je pozdravil, pa mamica je bla zraven. Pa 

potem ji je mlekca dala.«  

Otrok Č  

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Auto je vozu in pol je kr teku on. Ta fantek je brcnu tako z nogo. To je rdeč. In pol se kr 

ustavi. Teta s košaro je kr pomahala. Tuki je fantek, auto, lučka. Glej tega pa tega.«  

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Ta ma šal, kapo, dežnik. Ta ma tud dežnik. Ta ma pa take lase. Je šla v lužo, se je potopila, 

in take lase je dobila. Bla pr zdravniku, leža punčka, zdravnik bo pozdravu. Srčka bo pa 

pogledu.«  

Otrok D 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Žoga je padla u vodo. Tečejo. Košara, žoga, auto, dojenček u autu. Žoga padla u vodo.«  

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 
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»Dež pada, mokra je. Punčka je mokra. Skaka po luži. Fantka imata dežnik. Punčka počiva. 

Zdravnik bo pa pozdravu.«  

Analiza skupine 

Sestava in struktura stavkov se izpopolnjujeta tako pri pripovedovanju ob sliki kot tudi pri 

pripovedovanju ob dveh vsebinsko povezanih slikah. Otroci uporabljajo dokaj uspešno 

pregibanje besed, za opisovanje uporabljajo tudi čase (sedanjost in preteklost). Otroci 

začenjajo razumeti, da ime ne pripada samo enemu predmetu, temveč skupini predmetov 

(žoga). Pri opisovanju so glasno razmišljali, včasih so dajali občutek, kot da se pogovarjajo 

sami s seboj. Vzročnost je bila otrokom razumljiva. Nekateri so uporabljali naštevanje in 

opisovanje predmetov in se posvetili podrobnostim.  

Otroci so večinoma prepoznali in poimenovali predmete situacij dogajanj s slik 1 in 2. Opis 

predmetov situacij dogajanja je bil vsebinsko ustrezen, včasih podrobnejši. Izraža se povezava 

besed v govorne celote – povedi. Zaznati je tudi vzročno časovno povezavo pri opisovanju 

dveh vsebinsko povezanih slik.  

Otroci so se počutili dobro in varno, če upoštevamo njihov odziv. 
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10.5 DELAVNICE POMOČI Z UMETNOSTJO  

Prva delavnica pomoči z umetnostjo  

Datum: 3. 5. 2018 

Tema: Jaz rišem in barvam  

Oblike dela: individualna oblika dela  

Metode dela: pogovor, likovno ustvarjanje, refleksija, poslušanje 

Pripomočki: risalni listi večjega formata, voščenke 

Likovna tehnika: risanje, barvanje 

Cilj: sproščanje, spodbujanje besedne in nebesedne komunikacije, razvijanje ustvarjalnosti, 

pozitivna uglasitev otrok s svojimi čustvi in občutji.  

 Otrok A Otrok B Otrok C Otrok Č Otrok D 

U
V

O
D

N
I 

D
E

L
 

Prvo delavnico začnem tako, da otrokom predstavim različne možnosti in s 

tem tudi različne hitrosti in načine risanja ter barvanja z voščenkami po 

risalnem listu večjega formata. Otrokom ponudim možnost, da se likovno 

izražajo po celem formatu risalnega lista in posledično možnost sprostitve. S 

tem otroke motiviram in jih spodbudim k medsebojni komunikaciji. Otroci 

imajo možnost, da si barve voščenk izberejo sami.  

Otroci so s pomočjo čustvenih simbolov izrazili svoje občutje.  

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo. 

»Jest bom 

rjavo, a boš 

ti tud to?«  

Čustveni 

simbol: 

žalost.  

»Bom risal 

z modro, ta 

mi je 

všeč.« 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo. 

»A lahko use 

voščenke? 

Bom tud jest 

z rjavo.« 

Čustveni 

simbol: 

razigranost.  

»Bom 

oranžno, k 

je kot 

pomaranča.« 

Čustveni simbol: 

zadovoljstvo. 

»A črna je? Bom 

kr rumeno.« 

Otrokom povem, da ni potrebno, da karkoli dovršenega narišejo, ampak da gre 

tukaj za možnost, da se z voščenkami izrazijo z barvami in črtami sem in tja in 

naokrog. Likovno se lahko izražajo počasi ali pa hitro, kot pač želijo oziroma 

začutijo. In naj pri tem izrabijo celotno površino papirja.  

O
S

R
E

D
N

JI
 D

E
L

 

Otroci so si že v uvodnem delu izbrali voščenke določenih barv. Dokaj hitro 

so se lotili ustvarjanja, ki se je odražalo v njihovih hitrih potezah. To pa jih je 

še dodatno motiviralo in sprostilo, saj se je njihova medsebojna komunikacija 

okrepila.  

»Glej, kok 

sem hiter. 

Tuki bom še 

pobarval, 

tuki tud.« 

»Lej, 

kakšen 

velik krog, 

pa še enga 

bom 

narisu.« 

»Mmmm, 

mmmm, šiba 

auto. Lej, 

tko.« 

»Tuki sem 

močno 

pobarvu.« 

»Tuki grem zdej 

sem. Pol pa sem.« 

V likovnem otroškem izražanju se je čutila dinamika črt, linij in barv. 

Preizkušali so različen pritisk voščenk, včasih so pritisnili močneje, včasih 
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bolj narahlo. Nekateri otroci so svojo sproščenost izražali tudi z neverbalno 

komunikacijo (npr. stiskanje ustnic). Njihova pozornost je bila usmerjena v 

likovno ustvarjanje, za katero so pokazali veliko zanimanje.  

Z
A

K
L

JU
Č

N
I 

D
E

L
 

Za likovno ustvarjanje smo si vzeli kar nekaj časa. Otroci so bili vztrajni, 

samoiniciativno so se pri likovnem ustvarjanju odločali za hitrost risanja 

oziroma barvanja, kar jih je vidno sprostilo in okrepilo komunikacijo. Svoje 

občutke pri tem so želeli ubesediti, kar smo izkoristili za pogovor in za ogled 

njihovih izdelkov.  

Čustveni 

simbol: 

veselje.  

»To je blo pa 

dobr, sm 

šibau. Glej 

kok velik 

sem naredu. 

Tole je cesta. 

Taka za 

traktor. Pa 

tukaj je še 

ena cesta. 

Tudi lohk 

pelje auto. 

Poun cest 

sem narisau. 

To so ceste.« 

 

Čustveni 

simbol: 

razigranost. 

»Sm biu 

hitr. Lej, 

tko sem 

risu (otrok 

ponazori 

gibanje). 

Sm narisu 

morje, lej 

tuki. Je 

veliko, pa 

ribe so 

not.« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Jest sem pa 

tkole čečkal. 

Sem bil tud 

hiter. Pa še z 

rumeno sem. 

To je zmaj. 

Tuki gleda, 

tuki ma pa 

rep. Tuki ma 

pa še 

sonček.« 

 

Čustveni 

simbol:  

veselje.  

»To so pa 

črte, kot 

mavrica. Pol 

k pride, pa 

pol k je ni. 

A veš zakaj 

je ni več? 

On je pa 

kroge 

narisal.« 

  

 

Čustveni simbol: 

razigranost. 

»To je pa sonček, 

pa oblak je pršu. 

Tak velk. Sem ga 

pobarvu.« 

 

 

Pojavnost 

obnašanja 

otrok 

(sodelovanje, 

pozornost, 

zaupanje, 

zanimanje za 

ustvarjanje) 

Zanimanje otrok za likovno ustvarjanje v tej delavnici je bilo veliko. Ko je 

bila risba gotova, so jo otroci pogledali z vseh strani in v njej poiskali tisti del 

risbe, ki jim je bil najbolj všeč. Risbam poiščejo tudi naslov, kasneje otroci 

predstavijo svoje risbe s pripovedovanjem in opisovanjem. Otroke je možnost 

izbire hitrega risanja in barvanja presenetila, obenem pa jim predstavljala 

dodatno spodbudo tako pri likovnem izražanju kot pri komunikaciji. Med 

likovnim ustvarjanjem je bila njihova pozornost usmerjena v proces dela. Ta 

jih je sprostil, kar se je odražalo v njihovem interesu oziroma vztrajanju v 

likovni dejavnosti. Nekaj pozornosti so otroci namenili tudi barvam. Uspešno 

so jih poimenovali. Pri refleksiji so se odražale kratke zgodbice. Otroci so 

opisovali, naštevali, pojasnjevali. Zaključili smo s pogovorom o občutkih in 

doživljanju celotnega procesa.  
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Analiza prve delavnice pomoči z umetnostjo glede na postavke v raziskovalnih 

vprašanjih  

Socialni odnosi, čustva in potrebe 

Delavnica je pripomogla k sproščenemu vzdušju otrok. V likovnem ustvarjanju se je odražalo 

veliko zanimanje za različne hitrosti risanja in barvanja, kar se je odražalo v vztrajnosti pri 

likovnem ustvarjanju in v želji po pogovoru otrok o tem, kaj so ustvarili oziroma izdelali.  

Manifestacije komunikacije predšolskih otrok  

– Povpraševanje o idejah, počutju drugih 

Otroci so prisluhnili drug drugemu in tudi vprašali, kaj so narisali.  

– Iskanje tuje pomoči 

Na začetku delavnice so nekateri otroci bili nekoliko manj suvereni pri izbiri barv in so izbiro 

prepustili sovrstniku oziroma so pri izbiri posnemali sovrstnike.  

– Izražanje lastnih idej in lastnih občutkov 

Otroci so izražali lastna občutja.  

– Izražanje osebnega okusa, tega, kar je posamezniku všeč ali ne 

Otroci so izrazili, kar jim je bilo všeč.  

– Razlaga tega, kar posameznik dela 

Otroci so razložili, kako so delali.  

– Postavljanje vprašanj o tem: čemu rabijo posamezne stvari; vzroki različnih 

pojavov 

Otroci postavljajo vprašanja.  

– Poimenovanje stvari, predmetov 

Otroci poimenujejo stvari in predmete.  

– Opisovanje predmetov 

Otroci opisujejo predmete.  

– Ugotavljanje podobnosti, razlik 

V delavnici so otroci ugotavljali razlike.  

– Domišljija in kreativnost 

Domišljija in kreativnost sta bili močno izraženi tako v procesu kot v komunikaciji.  

Govorno izražanje  

– Pripovedovanje zgodbe 

Otroci so pripovedovali kratke zgodbe.  

– Tvorjenje enostavnih stavkov  

Otroci so tvorili enostavne stavke.  

– Raba besed, ki poimenujejo lastnosti, količino, prostorske odnose 

Otroci so uporabljali besede za poimenovanje lastnosti.  

– Raba množine, dvojine 

Otroci so uporabljali množino.  

– Izražanje dejanja v sedanjiku, prihodnjiku in pretekliku 

Otroci izražajo dejanja v sedanjiku in pretekliku.  

Spodbujanje ustvarjalnosti  

– Analiza likovnih stvaritev 

Likovna tehnika je otroke zelo motivirala, saj so pri ustvarjanju imeli možnost izraziti lastna 
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občutja. Enakomerne poteze dajejo občutek dinamike. Zelena podlaga papirja je pri 

ustvarjanju omogočala ustvarjanje barvnih kontrastov, kar se je odražalo na vztrajnosti in 

sproščenosti. Bela podlaga papirja in voščenke pa so pripomogle k vedrini in sproščenosti ter 

dinamiki risbe.  

 

Fotografija 1: Fotografije s prve delavnice 
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Druga delavnica pomoči z umetnostjo  

Datum: 7. 5. 2018 

Tema: Fraktalna risba 

Oblike dela: individualna oblika dela  

Metode dela: pogovor, likovno ustvarjanje, refleksija, poslušanje 

Pripomočki: list formata A4, kemični svinčnik črne barve, škatlice s suhimi barvnimi 

svinčniki 

Likovna tehnika: risanje, barvanje  

Cilj: sproščanje, urjenje grafomotoričnih spretnosti, razvijanje ustvarjalnosti, pozitivna 

uglasitev otrok s svojimi čustvi in občutji. 

 Otrok A Otrok B Otrok C Otrok Č Otrok D 

U
V

O
D

N
I 

D
E

L
 

Otrokom predstavim material in pripomočke, povem jim, da bodo čečkali 

oziroma risali s kemičnim svinčnikom, ki je črne barve, z zaprtimi očmi. 

Po določenem času pa lahko otroci risbo pogledajo in nastale prostorčke 

pobarvajo z barvico, ki jo izberejo z zaprtimi očmi. To otrokom tudi 

pokažem, kajti otrokom te starosti ustvarjanje z zaprtimi očmi predstavlja 

velik izziv. Otroci mi zastavljajo števila vprašanja. Razdelim jim risalne 

liste formata A4. Vsak otrok tudi prejme svojo škatlico z barvnimi 

svinčniki in kemični svinčnik.  

Otroci so si vzeli kar nekaj časa za manipulacijo s kemičnimi svinčniki, ker 

so samoiniciativno pričeli z risanjem po papirju. To sem jim dopustila, 

kasneje pa sem jim dodala nov papir. 

Otroci so s pomočjo čustvenih simbolov izrazili svoje občutje. 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo. 

»A niso 

kemiki 

modri? 

Mami ima 

Čustveni 

simbol: 

strah. 

»Emmm …, 

a ne smem 

nič gledat? 

'A takole 

Čustveni 

simbol: 

razigranost.  

»Klik klak, 

dela moj 

svinčnik. 

Klik klak. A 

Čustveni 

simbol: 

strah. 

»Kako bom 

pa risal, če 

bom pokril 

oči?' A 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo.  

»Glej, 

kakšen 

svinčnik 

imam pa jaz. 



45 

samo modre, 

u službi. 

Glej, jaz pa 

tako mižim.« 

pokrit učke? 

Clna tema 

bo.« 

tvoj tud dela 

klik klak? 

Sem že zaprl 

učke.« 

moram 

mižat? Ja, 

zamiž.« 

A lohk vidim 

tvojega? A je 

isti? Jest ne 

vidim nič.« 

Otroci so pri risanju s črnim kemičnim svinčnikom imeli zaprte oči 

oziroma večina si jih je zakrila z roko. Z risanjem so vztrajali približno eno 

minuto. Tistim, ki so želeli dalj časa risati, sem to omogočila. S tem so 

otroci dosegli boljši stik s sabo in so bolj pozorni na svoje občutke. Tudi 

hitrost risanja je bila od otroka do otroka različna, kar se je odražalo tudi v 

glasnosti ustvarjanja. Na koncu risanja fraktalnih mrež, ko so otroci odprli 

oči, smo si ogledali nastale mreže. 

O
S

R
E

D
N

JI
 D

E
L

 

Otrokove gibalne spretnosti in zaznave so se tako odražale prek likovnih 

izkušenj. Otroci so samoiniciativno izkazali željo, da ponujeni ustvarjalni 

material uporabijo, se ga dotikajo, tapkajo s prstki in pri tem so z 

zanimanjem opazovali posledice svojega delovanja. Opazila sem, da so 

otroci kemične svinčnike dokaj krčevito držali. Njihove kretnje pri risanju 

črt so bile hitre in predvsem je prišla do izraza značilna oblika črtnega 

izražanja, tj. dinamično kroženje. Gostota narisanega je bila povečini 

sredinsko umeščena na papirju. Risanje je otroke popolnoma prevzelo.   

»Lej, kolk 

sem jest 

narisal. Cel 

list.« 

»Pajkova 

mreža. Jest 

sem tud tok 

narisu. A veš 

tuki not je pa 

pajek. Zdej 

bo pa muhco 

pojedu. Pol 

pa pride dež, 

pa zmoč 

mrežo. Pol 

pa se pajek 

sem not 

skrije, pa 

počaka na 

sončka.« 

»Uaaau, kolk 

črt. Auto se 

tako vozi.« 

»Po ceumu 

papirju sem 

narisu.« 

»Narejeno. A 

je bilo težko, 

a ne? Tuki pa 

nisem nič. 

Tuki pa tuki 

pa tuki pa 

sem.« 

Po končanem risanju osnovne fraktalne mreže je sledilo barvanje polj. 

Otroci so barvne svinčnike izbirali z zaprtimi očmi, vsak iz svoje škatlice. 

Zasledila sem, da so si večinoma otroci vzeli čas za barvanje polj in da so 

otroci pri izbiri barv pogostokrat skrivaj pogledali, katero barvo naj 

izberejo. 

Z
A

K
L

J

U
Č

N
I 

D
E

L
 

Otroci so sproščeno z zaprtimi očmi brskali po škatlicah, vzeli so si čas za 

tipanje barvnih svinčnikov. Izbrane barvne svinčnike so poimenovali, 

barvali so posamezna polja ali več polj. Za otroke je risanje z zaprtimi 
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očmi predstavljalo izkušnjo, za katero sem opazila, da je še niso izkusili. 

Navdušeni so bili nad črtami, ki so jih narisali in pobarvali.  

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»To bom 

nesu domov, 

pokazat kaj 

sem narisu.« 

 

Čustveni 

simbol: 

razigranost. 

»Fajn je 

mižat in 

risat. Glej, 

glej.« 

 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo. 

»Nisem 

vedu, da sem 

kej narisu.« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Smejala 

sem se, nič 

nisem 

videla.« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Ja, dobr je 

men bilo.« 

 

Pojavnost 

obnašanja 

otrok 

(sodelovanje, 

pozornost, 

zaupanje, 

zanimanje za 

ustvarjanje) 

Po končani dejavnosti sem otroke vprašala, kako so se počutili med 

ustvarjanjem. To je bilo tudi izhodišče za pogovor. Vsem se je zdela 

izkušnja nekaj posebnega zaradi ustvarjanja z zaprtimi očmi. Po risanju in 

barvanju je skupni medsebojni pogovor potekal dinamično, predvsem smo 

si izmenjali občutke o pridobljenih izkušnjah z risanjem in barvanjem z 

zaprtimi očmi, ogledom nastalih otroških fraktalnih risb …  

 

Analiza druge delavnice pomoči z umetnostjo glede na postavke v raziskovalnih 

vprašanjih  

Socialni odnosi, čustva in potrebe 

V delavnici je otroke najbolj motiviralo risanje s črnim kemičnim svinčnikom po papirju z 

zaprtimi očmi, saj jim je to omogočalo, da dosegajo boljši stik s sabo. Pri tem jim je to 

predstavljalo tudi dražljaj za čutilo za sluh, saj so se osredotočili na zvok ob risanju s 

kemičnim svinčnikom. To je otroke sproščalo in krepilo vztrajnost pri ustvarjanju, pri tem 

otroci niso čutili potrebe po dinamični komunikaciji, ampak so se osredotočali na mižanje in 

risanje. Osrednji in končni del delavnice pa sta otroke motivirala k medsebojni komunikaciji. 

Otroci so se pri barvanju polj tudi spodbujali.  

Manifestacije komunikacije predšolskih otrok  

– Povpraševanje o idejah, počutju drugih 

Otroci so prisluhnili drug drugemu in tudi vprašali, kaj so narisali.  

– Iskanje tuje pomoči 

Na začetku delavnice so nekateri otroci iskali pomoč predvsem pri načinu uporabe kemičnega 

svinčnika (kdaj je zaprt, kdaj je odprt, klikanje).   

– Izražanje lastnih idej in lastnih občutkov 

Otroci so izražali lastna občutja, kar se je kazalo predvsem pri pogovoru o izkušnji risanja z 

zaprtimi očmi (»Dobr mi je blo. Všeč mi je tole, pa tole, pa tole …«). 

– Izražanje osebnega okusa, tega, kar je posamezniku všeč ali ne 

Otroci so izrazili, kar jim je bilo všeč, kar se je odražalo v njihovi vztrajnosti in njihovi 

intenzivnosti (različna glasnost, različna hitrost risanja) risanja s kemičnim svinčnikom. 

– Razlaga tega, kar posameznik dela 

Otroci so razložili, kako so delali. Nekaterim je uspelo našteti cel potek.  
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– Postavljanje vprašanj o tem: čemu rabijo posamezne stvari; vzroki različnih 

pojavov 

Otroci postavljajo vprašanja.  

– Poimenovanje stvari, predmetov 

Otroci poimenujejo stvari in predmete.  

– Opisovanje predmetov 

Otroci opisujejo predmete.  

– Ugotavljanje podobnosti, razlik 

V delavnici so otroci ugotavljali razlike in podobnost.  

– Domišljija in kreativnost 

Domišljija in kreativnost sta bili močno izraženi tako skozi proces kot skozi komunikacijo.  

Govorno izražanje  

– Pripovedovanje zgodbe 

Otroci so pripovedovali kratke zgodbe.  

– Tvorjenje enostavnih stavkov  

Otroci so tvorili enostavne stavke.  

– Raba besed, ki poimenujejo lastnosti, količino, prostorske odnose 

Otroci so uporabljali besede za poimenovanje lastnosti in količine.  

– Raba množine, dvojine 

Otroci so uporabljali množino.  

– Izražanje dejanja v sedanjiku, prihodnjiku in pretekliku 

Otroci izražajo dejanja v sedanjiku.  

Spodbujanje ustvarjalnosti  

– Analiza likovnih stvaritev 

V otroških fraktalnih risbah so v ospredje izstopala mala polja. Ustvarjanje gostote črt je 

otroke motiviralo in bogatilo grafomotoriko. Obenem pa je to otroke zelo sproščalo in 

podaljševalo njihovo vztrajnost pri ustvarjanju. Fraktalne risbe so vsebovale različne valovite 

linije, ki so prikazovale vrtenje v krogu. Otroci so posegali po različnih barvnih svinčnikih in 

barve tudi poimenovali ter z neverbalno komunikacijo sporočali, ali jim je barva všeč ali ne.  
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Fotografija 2: Fotografije z druge delavnice 
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Tretja delavnica pomoči z umetnostjo  

Datum: 14. 5. 2018 

Tema: Prstne lutke 

Oblike dela: skupinska oblika dela  

Metode dela: pogovor, dramsko lutkovno ustvarjanje, refleksija, poslušanje 

Pripomočki: prstne lutke (lutke Machu Picchu) 

Dramska tehnika: igra s prstnimi lutkami  

Cilj: sproščanje, spodbujanje besedne in nebesedne komunikacije, razvijanje ustvarjalnosti, 

pozitivna uglasitev otrok s svojimi čustvi in občutji. 
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 Otrok A Otrok B Otrok C Otrok Č Otrok D 
U

V
O

D
N

I 
D

E
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Otroke povprašam po razpoloženju.  

Otroci so s pomočjo čustvenih simbolov izrazili svoje občutje. 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo.  

»Sem u redu. 

Kaj bomo pa 

dons delal?« 

Čustveni 

simbol: 

razigranost. 

»Jest sem tud 

u redu, a se 

bomo dons 

kej igral?« 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo. 

»A si ti tud u 

redu, a bomo 

risal?« 

Čustveni 

simbol:  

jeza. 

»A veš, on 

mi je uzel 

iglačo, a mi 

bo dau 

nazaj?« 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo.  

»U redu.« 

Otrokom pokažem in predstavim prstne lutke, ki predstavljajo živali in 

osebe. Otroci izberejo lutke. 

O
S

R
E

D
N

JI
 D

E
L

 

Že med izbiro lutk in nameščanjem na prste je med otroki in otrokom in 

lutko spontano stekla igra, v kateri je prevladovala komunikacija.  

»Bom 

petelinčka in 

miško. 

Mijauuu. 

Kikiriki.« 

»Jest bom 

mucka, ta 

beuga. Nehaj 

čarat.« 

»Čarovnico 

bom. Čila 

čala, hokus 

pokus, 

simsala bim.  

»Jest bom 

zmaja. A na 

ta plst? 

Mijauuu.« 

»Kje pa je 

oučka? A 

lohk oučko?« 

Otroci so se vživljali v osebe in živali prstnih lutk ter si izmišljali situacije 

igre in s komunikacijo ustvarjali dramatizacijo igre.  

Z
A

K
L

JU
Č

N
I 

D
E

L
 

Otroci so z igro nadaljevali in poudarek dali na medsebojno komunikacijo. 

Ta je vsebovala veliko vzklikov, medmetov, vprašanj ter na trenutke 

postajala glasna in hitra.  

Čustveni 

simbol: 

veselje.  

»Dejmo se 

igrat. Sneg je 

rekla miška. 

A bodo oni 

kepali? Ti 

maš mamo. 

Maš ti tud 

mamo?« 

 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo. 

»Jest mam 

tud lutko. 

Dovolj, 

dovolj. Ja tu, 

tu tu. Ouaaa. 

Usi smo tu. 

Ejjj, gremo 

domou 

kuhat. A 

boste 

počakali 

čarovnico?« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Začirala te 

bom. Imam 

majhno 

metlo. 

Poletimo, 

poletimo, 

poletimo. Ja, 

kepali se 

bomo. Kaj 

počneš? Šk 

šk šk.« 

 

Čustveni 

simbol: 

razigranost.  

»Ni zmaj, 

dinozaver 

je. Te lohk 

pojem. Am 

am am. 

Uauuuu.« 

 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo.  

»Kako je to 

mogoče, da 

je zdej sneg? 

A se bomo 

kepali?«  

 

Pojavnost Otroke vprašam o občutkih in doživljanju v igri z lutko. 
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obnašanja 

otrok 

(sodelovanje, 

pozornost, 

zaupanje, 

zanimanje za 

ustvarjanje) 

Igra s prstnimi lutkami je ponujala možnost vpogleda v dinamiko skupine, 

kar se je odražalo tudi v pestri komunikaciji, ki je med igro na trenutke 

postajala vse glasnejša. Otroci so z zanimanjem animirali prstne lutke in 

tako z njimi izrazili svoja občutja in doživetja.  

Med igro se je odražalo tudi njihovo medsebojno sodelovanje, saj so se v 

danem trenutku prav vse prstne lutke kepale.  

 

Analiza tretje delavnice pomoči z umetnostjo glede na postavke v raziskovalnih 

vprašanjih   

Socialni odnosi, čustva in potrebe 

Delavnica je doprinesla k sproščenemu vzdušju otrok. V animiranju lutk se je veliko 

zanimanje za samo igra odražalo v pestri medsebojni komunikaciji.   

Manifestacije komunikacije predšolskih otrok  

– Povpraševanje o idejah, počutju drugih 

Otroci so prisluhnili drug drugemu in komunicirali z lutkami.  

– Iskanje tuje pomoči 

Ni bilo zaznati potrebe po tuji pomoči.  

– Izražanje lastnih idej in lastnih občutkov 

Otroci so izražali lastna občutja.  

– Izražanje osebnega okusa, tega, kar je posamezniku všeč ali ne 

Otroci so izrazili, kar jim je bilo všeč.  

– Razlaga tega, kar posameznik dela 

Otroci so razložili, kako so rokovali z lutkami. 

– Postavljanje vprašanj o tem: čemu rabijo posamezne stvari; vzroki različnih 

pojavov 

Otroci postavljajo vprašanja.  

– Poimenovanje stvari, predmetov 

Otroci poimenujejo stvari in predmete.  

– Opisovanje predmetov 

Otroci opisujejo predmete.  

– Ugotavljanje podobnosti, razlik 

V delavnici so otroci ugotavljali podobnosti in razlike.  

– Domišljija in kreativnost 

Domišljija in kreativnost sta bili močno izraženi tako skozi proces kot skozi komunikacijo.  

Govorno izražanje  

– Pripovedovanje zgodbe 

Otroci so pripovedovali kratke zgodbe.  

– Tvorjenje enostavnih stavkov  

Otroci so tvorili enostavne stavke.  

– Raba besed, ki poimenujejo lastnosti, količino, prostorske odnose 

Otroci so uporabljali besede za poimenovanje lastnosti.  

– Raba množine, dvojine 
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Otroci so uporabljali množino.  

– Izražanje dejanja v sedanjiku, prihodnjiku in pretekliku 

Otroci izražajo dejanja v sedanjiku.  

Spodbujanje ustvarjalnosti  

– Analiza likovnih stvaritev 

Prstne lutke so se izkazale za velik motivator otroške ustvarjalnosti in domišljije. Otrok z 

njimi razvija govor, lajšajo komunikacijo otroka z odraslimi in vrstniki. 

Igra z lutko vpliva na socialni, čustveni, govorni razvoj … 

 

Fotografija 3: Fotografije s tretje delavnice 
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Četrta delavnica pomoči z umetnostjo  

Datum: 18. 5. 2018 

Tema: Igra s pisanimi rutkami  

Oblike dela: skupinska in individualna oblika dela  

Metode dela: pogovor, dramsko ustvarjanje (igra vlog), refleksija, poslušanje 

Pripomočki: prosojne raznobarvne rutke iz blaga  

Dramska tehnika: igra vlog, igra 

Cilj: spodbujanje besedne in nebesedne komunikacije, razvijanje domišljije in ustvarjalnosti, 

razmišljanje o svoji podobi in značajskih lastnostih, pozitivna uglasitev otrok s svojimi čustvi 

in občutji. 

 Otrok A Otrok B Otrok C Otrok Č Otrok D 

U
V

O
D

N
I 

D
E
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Rutke so odličen pripomoček za igranje vlog in za raziskovanje medsebojnih 

odnosov. Na začetku se z otroki pogovorimo o rutkah, o velikosti, barvah, o 

njihovi prosojnosti. Pojasnim jim, da se bodo z rutkami igrali po lastni izbiri v 

igri vlog ali simbolni igri. Otroci imajo na voljo večje število rutk. Otroci so 

posegli po rutkah, samoiniciativna igra se je pričela.  

Otroci so s pomočjo čustvenih simbolov izrazili svoje občutje. 

Čustveni 

simbol: 

 jeza.  

»Te rutke so 

moje. Use 

rabim.« 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo.  

»A vidiš, je 

velik rutk. 

Lohk ti te 

dam. Dejva 

jih skupi.« 

Čustveni 

simbol: jeza.  

»A use 

zmečkam? 

Pol pa dam 

use sem na 

kup.« 

Čustveni 

simbol: 

strah.  

»Skrijmo se, 

skrijmo se. A 

te pokrijem? 

A tud tebe 

pokrijem? A 

ti 

pomagam?« 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo.  

»Jest bom tri 

rutke 

zložila.« 

Otroke je motivirala predvsem količina ponujenih prosojnih rutk, s katerimi 

so lahko manipulirali in eksperimentirali po svoje. Imeli so polno idej za igro, 

kar se je odražalo v medsebojni komunikaciji.  

O
S
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E
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N

JI
 D

E
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V igri vlog se je odražalo dogajanje in prilagajanje otrok situacijam. Med 

vsako igro se odvijajo prilagajanja situaciji. Igre vlog so se odražale kot 

vzajemne dejavnosti med otroki.  

»Velik kup 

bo. Si morš 

sezut copate, 

da lohk greš 

gor. To je 

visoka gora.« 

»A nardiva 

gnezdo? Tko 

veliko, da 

grejo ptički 

not.« 

»Jest bom na 

sredini, k 

sem še 

jajček. Me 

moraš valit.« 

»Pssss, spim. 

A boš ti tud 

spala? Pokrij 

se.« 

»Ku ku, a me 

vidiš? Use 

mam tuki 

gor. A me 

vidiš?« 

Igra vlog je celosten proces, ki povezuje povezano delovanje celotnega 

človeka, in sicer mišljenja, čustev, zaznavanja in vedenja. Pri igri je treba 

upoštevati razvojno stopnjo otroka oziroma starost.  
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Z
A

K
L

JU
Č

N
I 

D
E

L
 

Vzdušje, ki ga doprinese igra vlog, otroke motivira, sprosti, predvsem pa 

omogoča sproščeno izražanje mnenj in občutij, konkretne izkušnje.  

Čustveni 

simbol: 

razigranost.  

»Gora se 

podiraaa, 

kamni 

letijooo.« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Lej, takole 

pa ptički 

čakajo. Uni 

tamali, da 

mami črvička 

u klunčku 

prinese. Pa 

tih moraš bit, 

da te lisica ne 

poje, če 

padeš dol.« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje.  

»Zdej sem pa 

že iz jajčka. 

Letim. Krila 

imam. Letim. 

Zdej sem pa 

na veji.« 

 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo. 

»A prideš k 

men? A si se 

že zbudila? 

Prid po cesti 

iz rutk. Na ta 

rdečo rutko 

moraš stopit. 

Pol greš pa 

naprej.« 

 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje.  

»Uau, 

uau,jest sem 

velik zmaj. A 

vidiš, kako se 

vrtim? Joj, 

ena rutka je 

dol padla. 

Dej mi jo 

nazaj.« 

 

Pojavnost 

obnašanja 

otrok 

(sodelovanje, 

pozornost, 

zaupanje, 

zanimanje za 

ustvarjanje) 

 

Igra z raznobarvnimi rutkami je za otroke ponavadi zabavna in sproščujoča 

aktivnost. Omogoča izražanje potlačenih čustev oziroma tistih vsebin, ki bi 

sicer ne prišle na dan. 

Igra je pomembna dejavnost za zabavo in eksperiment. Je spontana dejavnost, 

ki so jo otroci izvajali zaradi lastnega zadovoljstva. V igri se je odražala 

otrokova notranja potreba po gibanju, dejavnosti in delovanju. Otroci so se z 

igro vlog vživljali v razne vloge. Pri tem so se izražala pozitivna in negativna 

čustva. Otroci so na tak način pridobivali izkušnje. Raznobarvne prosojne 

rutke so otrokom za motivacijo in manipulacijo.  

 

Analiza četrte delavnice pomoči z umetnostjo glede na postavke v raziskovalnih 

vprašanjih  

Socialni odnosi, čustva in potrebe 

Manipulacija z rutkami je predstavljala otrokom prijetno aktivnost, ki je delovala sproščujoče. 

Delavnica je doprinesla k sproščenemu vzdušju otrok. V igri vlog sta se odražali ustvarjalnost 

in domišljija. Otroci so projicirali lastna prepričanja, ideje in občutke na druge in s tem so 

otroci ustvarjali edinstven pogled na svet. Njihov odziv je bil pozitiven in kreativen. 

Dejavnost je otroke spodbujala k ustvarjalnosti in razmišljanju o lastnih občutkih med 

izvajanjem igre vlog.  

Manifestacije komunikacije predšolskih otrok  

– Povpraševanje o idejah, počutju drugih 

Otroci so prisluhnili drug drugemu in tudi povprašali po počutju, ponudili pomoč sovrstniku.   

– Iskanje tuje pomoči 

V delavnici se je odražala tudi medsebojna pomoč (»A te pokrijem?, A ti pomagam?«).  

– Izražanje lastnih idej in lastnih občutkov 

Otroci so izražali lastna občutja in kreirali zanimive ideje, ki so jih tudi udejanjali skozi igro 
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vlog.  

– Izražanje osebnega okusa, tega, kar je posamezniku všeč ali ne 

Otroci so izrazili, kar jim je bilo všeč.  

– Razlaga tega, kar posameznik dela 

Otroci so razložili in opisovali svoja dejanja v igri.  

– Postavljanje vprašanj o tem: čemu rabijo posamezne stvari; vzroki različnih 

pojavov 

Otroci so si v igri vlog medsebojno zastavljali vprašanja, povezana z dogajanjem oziroma 

vsebino igre.   

– Poimenovanje stvari, predmetov 

Otroci poimenujejo stvari in predmete.  

– Opisovanje predmetov 

Otroci so se spontano besedno izražali glede na potek igre, ki so jo domišljijsko širili.  

– Ugotavljanje podobnosti, razlik 

V delavnici se je pojavljalo ugotavljanje razlik in podobnosti.  

– Domišljija in kreativnost 

Domišljija in kreativnost sta bili močno izraženi tako v procesu igre vlog kot skozi 

medsebojno komunikacijo.  

Govorno izražanje  

– Pripovedovanje zgodbe 

Otroci so pripovedovali kratke zgodbe.  

– Tvorjenje enostavnih stavkov  

Otroci so tvorili enostavne stavke.  

– Raba besed, ki poimenujejo lastnosti, količino, prostorske odnose 

Otroci so uporabljali besede za poimenovanje lastnosti, količino in prostorske odnose.  

– Raba množine, dvojine 

Otroci so uporabljali množino in dvojino.  

– Izražanje dejanja v sedanjiku, prihodnjiku in pretekliku 

Med otroško igro – igro vlog – je prevladovalo izražanje dejanja v sedanjiku.   

Spodbujanje ustvarjalnosti  

– Analiza dramskih stvaritev 

V dejavnosti je bila rdeča nit spodbujanje otrokovega ustvarjalnega samostojnega tvorjenja 

dialoga. Otroci so prisluhnili sovrstniku in prevzeli vlogo v igri brez skakanja v besedo ali 

hkratnega govora.  

Simbolna igra vlog in dramsko poustvarjanje spodbuja govorni razvoj, ustvarjalnost in 

domišljijo, omogoča aktivno sodelovanje med otroki (verbalna komunikacija), omogoča 

vživljanje otrok v druge (pravljične) osebe. Vse to je omogočilo otrokom celovito doživetje in 

možnost izražanja.  

 

Fotografija 4: Fotografije s četrte delavnice 
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Peta delavnica pomoči z umetnostjo  

Datum: 21. 5. 2018 

Tema: Ustvari svojo pot s kamenčki in črtami   

Oblike dela: skupinska in individualna oblika dela  

Metode dela: pogovor, likovno ustvarjanje, refleksija 

Pripomočki: risalni list večjega formata v modri barvi, bela prstna barva, različno veliki 

kamni z naravnimi »črtami« 

Likovna tehnika: postavljanje oziroma kreiranje, umeščanje, risanje  

Cilj: sproščanje, spodbujanje besedne in nebesedne komunikacije, razvijanje ustvarjalnosti, 

pozitivna uglasitev otrok s svojimi čustvi in občutji. 

 Otrok A Otrok B Otrok C Otrok Č Otrok D 

U
V

O
D

N
I 

D
E

L
 

Pred dejavnostjo smo skupaj z otroki pripravili mizo z različno velikimi 

kamenčki. Pripravili smo tudi papir modre barve večjega formata in lončke 

napolnili z belo prstno barvo. Z lastnim dejanjem sem s postavitvijo 

kamenčkov ustvarila nadaljujočo se črto. Pri tem sem si pomagala tudi s 

prstno belo barvo. Otroci so spontano nadaljevali s postavljanjem različnih 

kamenčkov, ki jim je bila skupna bela črta – »žila«. S tem so postali 

pozornejši na različne črte (žile) v kamnih.  

Otroci so s pomočjo čustvenih simbolov izrazili svoje občutje. 

Čustveni 

simbol: 

razigranost.  

»Tale ima pa 

dooolgooo 

črto. Uuuu, 

kako je ta 

debela.« 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo.  

»Lej, koliko 

velik črt ima 

pa tale moj 

kamenček.« 

Čustveni 

simbol: 

zadovoljstvo 

»A hočeš ti 

tud enga? A 

tega siuga? A 

češ tega k je 

res težek?« 

Čustveni 

simbol: 

jeza. »Ta je 

pa velik. 

Jest bom 

sam 

velike.« 

Čustveni 

simbol: jeza. 

»A tako, da 

gre črta 

naprej? A 

dam tako? A 

dam tako 

kamenček, 

na to stran, 
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da bo šla črta 

tja, pa pol 

tja?« 

Otroci so si vzeli čas za iskanje črt v kamnih, te so obračali in iskali 

različne možnosti stika dveh kamnov, ne da bi se črta prekinila. Z belo 

prstno barvo pa so lahko nadaljevali s črto ali ustvarili novo črto.  

O
S

R
E

D
N

JI
 D

E
L

 

Otroci so izražali svoja čustva in občutke z neverbalno in tudi besedno 

komunikacijo. S postavljanjem kamnov so manipulirali in s prsti dodajali 

belo barvo po lastni presoji.  

»Uauu, glej 

kako je pa 

meni tole 

ratalo. A veš 

dva 

kamenčka 

moraš sem 

dat, pa je 

črta taka.« 

»Tole mi je 

fajn. Lej, ta 

kamen je 

čisto 

mejčken. Pa 

črtica je tud 

čisto 

mejčkena.«  

Brezbesedne 

komunikacije, 

tolče kamen 

ob kamen in 

se pri tem 

neverbalno 

izraža: smeh, 

mižanje. 

»Tuki gre 

sem, pol gre 

pa sem, pa 

sem, pa 

sem, pa pol 

tja, pa tuki 

ni več.« 

»A dam tudi 

tebi en 

kamenček? 

A ti nimaš 

več 

kamenčkov? 

A bova pol 

tako, da jest 

tuki še črto 

narišem?« 

Med dejavnostjo je sproščeno in v različnih intervalih potekal skupinski 

pogovor med otroki.  

ZAKLJUČNI 

DEL 

Otroke sem vprašala, kako so se pri ustvarjanju počutili, ali so zadovoljni s 

tem, kar so naredili, ali bi bilo treba kaj spremeniti, dodati.  

 Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Lej, kaj 

sem tuki use 

naredu. Tuki 

sem tkole na 

fejst garažo 

naredu. Tuki 

so not pa 

autki, pa usi 

se skup 

držijo. K 

grem z 

očijem u 

garažo, k 

grem u 

trgovino, se 

tud tko skup 

držijo.« 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Ja, men je 

blo tud 

ušeč.« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Dobr. A 

bomo jutr tud 

delal to?« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Dobl je 

blo to. Pol 

sem pa še, a 

več tuki 

noter črto 

naledila.« 

 

Čustveni 

simbol: 

veselje. 

»Ja, jest bi 

še. Pa same 

tavelike bi 

imel. Tuki bi 

mel. Tega, k 

ma veliko 

črto. Ta 

kamen je pa 

res dober.« 
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Pojavnost 

obnašanja 

otrok 

(sodelovanje, 

pozornost, 

zaupanje, 

zanimanje za 

ustvarjanje) 

Pri ustvarjanju je otroke motiviral že sam izbor materiala za ustvarjanje. 

Predvsem so jih navdihnile črte v različno velikih in težkih kamnih in 

možnost, da lahko ustvarijo črto, ki je lahko tudi zelo dolga, če si 

pomagajo še z belo prstno barvo. Vse to je otrokom predstavljalo možnost 

kreativnosti, pri tem pa so veliko pozornosti posvečali primerjavi različnih 

kamenčkov in črt. Besedna komunikacija je potekala v sproščenem 

vzdušju. Na trenutke pa je besedno komunikacijo nadomestila neverbalna 

komunikacija.  

 

Analiza pete delavnice pomoči z umetnostjo glede na postavke v raziskovalnih 

vprašanjih 

Socialni odnosi, čustva in potrebe 

Delavnica je doprinesla k sproščenemu vzdušju otrok. Dejavnost »kamenčki in črta« je 

spodbujala razvoj otrokovih ustvarjalnih sposobnosti, sposobnosti vizualnega opazovanja, 

kritičnosti, sposobnosti za sprejemanje novosti. Dejavnost je spodbujala opazovanje, 

pozornost otrok, pomnjenje, predvsem pa je dajala možnost udejanjanja otroškega kreativnega 

mišljenja, domišljije. Delavnica je predstavljala motivacijo, otrokom omogočala občutek za 

načrtovanje dela, motorično občutljivost, kar se je odražalo v vztrajnosti, samostojnosti in 

samoiniciativnosti otrok.  

Manifestacije komunikacije predšolskih otrok  

– Povpraševanje o idejah, počutju drugih 

Otroci so prisluhnili drug drugemu in tudi vprašali, kaj in kako so ustvarili.  

– Iskanje tuje pomoči 

Na začetku delavnice so otroci veliko pozornosti namenili raziskovanju, ogledovanju (tipanju, 

tehtanju, glajenju, primerjanju kamenčkov), iskanju črt na kamnih. Tuje pomoči niso 

potrebovali.  

– Izražanje lastnih idej in lastnih občutkov 

Otroci so izražali lastna občutja, nenehno so se spraševali, zakaj so stvari (kamni) take, kot so. 

– Izražanje osebnega okusa, tega, kar je posamezniku všeč ali ne 

Otroci so izrazili, kar jim je bilo všeč, pri ustvarjanju so bili tudi kritični.  

– Razlaga tega, kar posameznik dela 

Otroci so komentirali svoje ustvarjanje in izražali predvidevanja, kako bodo ustvarjali v 

prihodnosti.   

– Postavljanje vprašanj o tem: čemu rabijo posamezne stvari; vzroki različnih 

pojavov 

Otroci postavljajo vprašanja, ki se nanašajo predvsem na razlike kamnov (debela/tanka črta, 

kam pelje črta).  

– Poimenovanje stvari, predmetov 

Otroci poimenujejo stvari in predmete.  

– Opisovanje predmetov 

Otroci opisujejo predmete.  

– Ugotavljanje podobnosti, razlik 
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V delavnici so otroci ugotavljali razlike, ki so se nanašale predvsem na črto.  

– Domišljija in kreativnost 

Domišljija in kreativnost sta bili močno izraženi, saj je ustvarjalnost temeljni dejavnik, ki sem 

ga upoštevala, ko so otroci ustvarjali. Otroci so pri ustvarjanju obvladovali svojo voljo in tako 

gradili občutek identitete, ko so se odločali z zavestjo, da pri ustvarjanju s kamenčki in črtami 

ne obstaja pravilna ali nepravilna rešitev. To se je zaznalo v procesu in komunikaciji.  

Govorno izražanje  

– Pripovedovanje zgodbe 

Otroci so pripovedovali kratke zgodbe.  

– Tvorjenje enostavnih stavkov  

Otroci so tvorili enostavne stavke.  

– Raba besed, ki poimenujejo lastnosti, količino, prostorske odnose 

Otroci so uporabljali besede za poimenovanje lastnosti.  

– Raba množine, dvojine 

Otroci so uporabljali množino, dvojino.  

– Izražanje dejanja v sedanjiku, prihodnjiku in pretekliku 

Otroci izražajo dejanja v sedanjiku in pretekliku ter prihodnjiku v manjši meri.  

Spodbujanje ustvarjalnosti  

– Analiza likovnih stvaritev 

Otrokom predmeti (kamenčki), ki jih sestavljajo, postavljajo oziroma umeščajo in jih doživijo 

in imajo o njih izkušnjo, predstavljajo bogat izziv za izhodišče za pogovor. Pomemben korak 

spoznavanja je tudi primerjanje, saj so otroci ob opazovanju kamenčkov različnih oblik 

spoznavali in se seznanjali z velikostmi razmerij (malo/veliko, večji/največji, težji/lažji).  

 

Fotografija 5: Fotografije s pete delavnice 
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11 PO IZVEDBI DELAVNIC POMOČI Z UMETNOSTJO  

11.1 SPREMLJANJE GOVORNEGA RAZVOJA Z INDIKATORJI ZA GOVORNI 

RAZVOJ OTROK  

Po prebrani pravljici Trije prašički (angleška ljudska pravljica) so otroci v pogovoru ob knjigi 

ubesedili dogajanje v vsebini zgodbice.  

Otrok A 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Volk je pihnu hišico, ta rumeno, iz slame. Hišica se je podrla, volk je šeu do tele hišice, pa je 

pihnu, pa jo je podrl. Hišica je s palicami, pujska sta šla do tele hišice iz zida. Pol pa ga volk 

ni mogu podret. Je pršu volk iz dimnika, pa je bil ogen, pol je dau rep u peč, pol pa se je kar 

kadilo ven. Pol je pa volk zbežau u gozd. Pujski so se pa smejali.« 

Otrok je dejanja zgodbe ubesedil v pravilnem zaporedju dogajanja, iz zgodbe se razbereta 

začetek in konec.  

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Otrok ob knjigi in slikah opisuje dejanja z naštevanjem, s pojasnjevanjem, z opisovanjem 

konkretnih dogajanj in glavnih junakov. Obenem pa zelo rad pripoveduje in opisuje svoje 

izkušnje in dogajanja, ki se navezujejo oziroma so povezana z vsebino v določeni knjigi in 

sliki. Pozornost posveča naštevanju predmetov, ki jih rad primerja s predmeti doma.  
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Indikator: Ima dolge samogovore. 

Otrok svoja doživetja pripoveduje doživeto, obenem pojasnjuje, razlaga, opisuje. Otrok 

pokaže s kretnjami in mimiko, da želi aktivno prevzeti pobudo za razlago in pojasnjevanje ter 

opisovanje dogajanj.  

Indikator: Popolne povedi, razumljiv govor. 

Govor otroka je razumljiv, tu pa tam se spremeni hitrost govora, z glasom dramatizira 

vsebino. Povedi so razumljive.  

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samodejno šteje do štiri. 

Otrok samodejno šteje do 10, z dodano spodbudo šteje do 13. Med pogovorom je radoveden, 

saj velikokrat postavlja vprašanja, npr.: »A ti to veš?, Zakaj ta zida?, A volk res pihne?'« 

Vprašanja se nanašajo na vsebino. Za otroka je pri komunikaciji še vedno zelo pomembna 

igra vlog in simbolna igra s sovrstniki.  

Otrok B 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Trije prašički so pomahali svoji mamici. In potem eden naredi iz slame hiško. In potem je 

pršu volk in je potem jo je odpihnil. Drugi je hiško naredil iz palčk. Pa jo je volk tud odpihnu. 

Ta pujsek je iz rdečih opek naredil. Volk je pihnil tko močno kot Pika Nogavička. Hiša se ni 

podrla. Pujski so se skrili, ne vem kam. Po dimnik, pa je volk padel u lonc. Potem pa je šeu u 

gozd. Pujski so pa šli se igrat.« 

Otrok ubesedi dogajanje zgodbe, prevladuje naštevanje.  

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Otrok opisuje dejanja na sliki, prevladuje naštevanje, npr. predmetov, oseb, barv. Pri tem pa je 

pozoren tudi na podrobnosti.  

Indikator: Ima dolge samogovore. 

Otrok rad pripoveduje in opisuje o svojih izkušnjah in dogajanjih. Njegov pogovor se še 

vedno spremeni v dramatizacijo in s tem v akcijo oziroma igro.  

Indikator: Popolne povedi, razumljiv govor. 

Govor je sicer razumljiv, vendar včasih otrok želi določene stvari povedati prehitro, pri tem je 

razumljivost njegovega govora nekoliko slabša. Če je tema pogovora otroku zanimiva, to 
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poudari še z glasnostjo pogovora in neverbalno komunikacijo, ki jo izraža predvsem z 

obrazno mimiko in kretnjami. Pri opisovanju in naštevanju predmetov tudi s kretnjami in z 

gibanjem ponazori njihovo vlogo.  

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samodejno šteje do štiri. 

Samodejno šteje do štiri, med svojo najljubšo igro tudi do deset. Je radoveden in zastavlja 

vprašanje. Včasih postavi več vprašanj naenkrat.  

Otrok C 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Emmmm … trije prašički so mamici rekli, da si bodo zgradil hiško. En si je zgradu iz slame, 

ta prvi … emmmm … pol je pršu volk, pa mu jo je odpihnu. Pol pa je šeu k temu, iz palc, 

hiško. Pol pa mu je volk odpihnu tud to hiško. Emmm … pujska sta šla k temule, k je on 

zgradu tako hiško iz opek. Volk je šeu k tem, pa je pihal, pihal, pihal … emmm. Pol je splezal 

po dimniku, pol je pa ceu not padu. Je kar zavriskau. A veš, k se je volk speku u rep?« 

Dogajanja v zgodbi sicer ubesedi, pri tem je njegov odziv še vedno zelo hiter, vsebine zgodbe 

otrok ni spremenil, izpustil je tudi izmišljene junake. 

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Dejanja na sliki otrok opiše, njegov opis je v smislu naštevanje (pol, pol …).  

Indikator: Ima dolge samogovore. 

Otrok našteva vsebino, pri tem še potrebuje spodbudo. Če je individualni pristop, so njegovi 

samogovori daljši. V skupini otrok se ga namreč manj sliši. 

Indikator: Popolne povedi, razumljiv govor. 

Njegov govor je razumljiv in nekoliko počasnejši na račun mašil, ki pa jih je bilo zaznati malo 

manj.  

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samodejno šteje do štiri. 

Tudi pri zastavljanju vprašanj potrebuje še nekoliko spodbude, predvsem pa ga mora 

motivirati zastavljena tema oziroma vsebina pogovora. Samodejno šteje do štiri, med igro tudi 

do deset.  
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Otrok Č 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Plašički so mami rekli, da glejo zgradit hišico. Prvi plašiček je naredil iz slame. In potem je 

volk pršu. Je imel kemple. Je pihnil in se je hišica podrla. Iz slame. In potem je šel plašiček k 

tejle hiši, in je pršu volk, in je pihnil. Ja, to je ta hišica. Iz palc. In je pihal in pihal. Pa se je 

podlo. Potem je steku hitl u to hišico, k so jo sestavili. In potem je volk pihnu in pihal. In ni se 

moglo podlet. Pol je pa splezu u dimnik, k je biu visok, je padu. In potem in potem si je 

zmoču rep. In je leku auauauuu. Pol je pa ceu not odpadu.« 

Dogajanje v zgodbi je vsebinsko razumljivo, otrok pozornost posveča prepoznavanju 

predmetov, otrok sledi zaporedju vsebine.  

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Dogajanja v poznanih zgodbah ubesedi, pozornost je usmerjena na predmete, ki jih opiše tudi 

s kretnjami in mimiko.  

Indikator: Ima dolge samogovore. 

Otrok ima samogovore, v katerih opisuje, našteva in razlaga dogajanje. Vsebino zgodbe 

prepleta z lastnimi izkušnjami. 

Popolne povedi, razumljiv govor. 

Njegov govor je razumljiv, težave ima z izgovarjavo glasu r, ki pa ga včasih pravilno 

izgovori.  

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samodejno šteje do štiri. 

Samodejno šteje do štiri, tudi do deset in več. Je radoveden in zastavlja vprašanja.  

Otrok D 

Indikator: Ubesedi dogajanje, ki sledi v poznanih zgodbah. 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Tukej so prvo hišico gradili. Potem je volk pršu, pa je to podrl. Potem so šli u to hišico. Pa je 

to podrl. Pol so šli u naslednjo hišico. Pa je pol še to podrl. Pol so šli u zadnjo hišico. Pa jo je 

sezidal. Pa jo ma narejeno. Pol je pa volk ni mogu podret. Tle je volk šeu u dimnik in padu u 

vročo vodo. Ahm … Ta hiška je iz slame, ta je iz palic, ta iz opeke. Volk je zbežu globoko u 

gozd. Potem so šli usi u to hiško.« 
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Otrok rad opisuje dogajanje v zgodbi, sledi toku dogajanja vsebine. Predmete opisuje, 

našteva.  

Indikator: Opisuje dejanja na sliki. 

Dejanja na sliki opiše, pri tem pa deli še svoje izkušnje in doživetja. 

Indikator: Ima dolge samogovore. 

Ima dolge samogovore, njegov govor postane hiter, glasen, rad dramatizira osebe v zgodbi 

(volk).  

Indikator: Popolne povedi, razumljiv govor. 

Njegov govor je razumljiv, med igro in dejavnostmi pa postane govor hiter in glasen.  

Indikator: Nenehno zastavlja vprašanja, samodejno šteje do štiri. 

Otrok je radoveden in zastavlja vprašanja. Samodejno šteje do štiri, med igro, ki ga zanima, 

tudi do deset in več.  

11.2 SPREMLJANJE GOVORNEGA IZRAŽANJA Z MEJNIKI V GOVORNEM 

RAZVOJU  

Otroci so pravljico Trije prašički samostojno pripovedovali (ob knjigi ali brez nje), izvedla 

sem analizo s pomočjo mejnikov govornega razvoja.  

Otrok A 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Razumljivost povedanega je dobra, le včasih je hitrost govora tista, ki poslabša razumljivost 

govora. Dobro izgovori glasa l in r. Uporablja tri oz. štiri besede v povedih, včasih tudi več.  

Prepozna množino.  

Otrok B 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 
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Razumljivost povedanega je nekoliko slabša, otrokov govor je še vedno tih in zato tudi slabše 

razumljiv. Uporablja večbesedni stavek. Prepozna množino.  

Otrok C 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Otrokov govor je razumljiv. Le občasno je pri pogovoru hitrost povedanega tista, ki zmanjša 

razumljivost povedanega. Uporablja štiri besede v povedi, včasih tudi več besed. Prepozna 

množino.  

Otrok Č 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Otrokov govor je razumljiv, le občasno je nekoliko hiter. Pri govoru se sliši glas l, včasih 

boljše, včasih slabše, glas r pa je otroku težje izgovorljiv in se velikokrat sliši kot l (npr. riba – 

liba). Večinoma uporablja tri besede v povedi, včasih tudi štiri. Pri igri npr. z malimi 

žogicami, avtomobili uporablja tudi množino (»Glej, to so moje žogice.«).  

Otrok D 

VOKALIZACIJA IN GOVOR 

Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva artikulacija (l in r), uporablja 

tri oz. štiri besede v povedih, malo jih pri štirih letih uporablja množino. 

Razumljivost povedanega je nekoliko manjša. Govor je občasno še vedno preglasen. Boljša je 

artikulacija glasov l, r, s, š. Uporablja tri oz. štiri besede v povedih. Množino prepozna.  

11.3 SPREMLJANJE GOVORNEGA IZRAŽANJA S POMOČJO SLIKE 

S pomočjo slik sem otrokom zastavljala različna vprašanja (slike so v prilogi).  
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Otrok A  

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Skuha špinačo, mesek, pico.«); 

– zdravnik (»Otroke pele u bolnico. Tam jih pozdravi.«); 

– gasilec (»Gasilc ogen.«); 

– frizer (»Frizer striže. Pa posuši lase.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– stol (»Zato, da sedimo, ko jemo.«); 

– avto (»Zato, da vozimo pa se nič ne zaletimo.«); 

– nož (»Zato, da režem meso.«); 

– glavnik (»Zato, da si daš gor na glavo, da pol počešeš.«). 

Otrok B 

IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Peče, pa prinese nam kosilo, pa zajtrk.«); 

– zdravnik (»Pomaga, če nas kej boli.«); 

– gasilec (»Gasi ogen.«); 

– frizer (»Striže pa češe.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript): 

– stol (»Da sedimo.«); 

– avto (»Vozimo se.«);  

– nož (»Režem kruh.«);  

– glavnik (»Da se češem.«). 
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Otrok C 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Kuha, pa pospravlja, pa piškotke peče.«);  

– zdravnik (»Pozdravlja ljudi, pa dojenčke tud.«); 

– gasilec (»Gasi ogen.«); 

– frizer (»Otroke frizira.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– stol (»Zato, da jemo in sedimo, da se nam ne zaleti.«); 

– avto (»Zato, da se vozmo.«); 

– nož (»Zato, da režemo, če je kej prevelik.«); 

– glavnik (»Zato, da se počešem.«). 

Otrok Č 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Če se skuha, pa pojemo kosilo.«); 

– zdravnik (»Pozdravi, da lahko pomaga, pokažemo zobke, k bolijo.«); 

– gasilec (»Požar gleda, da ne gori.«); 

– frizer (»Da se počesa, da si lep.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– stol (»Se sedi, da lahko jemo. Stolom nič ne delamo.«); 

– avto (»Da vozimo na cesti.«); 

– nož (»Kruhka odrežemo.«);  

– lavnik (»Zato.«). 
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Otrok D 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela kuhar/zdravnik/gasilec/frizer (slika 6). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– kuhar (»Kuha juho, špagete dela. Ima šeflo in zajemalko za hrenovke.«); 

– zdravnik (»Zdravi otroke, k kašlajo. Zobke maže, pa še pozdravi otroke.«); 

– gasilec (»Gasi ogen, takrat se pripelje k ful požar gori. K so stopnice porušene. Tak je 

biu ogen.«); 

– frizer (»Frizira.«). 

Povej mi, za kaj uporabljamo stol/avto/nož/glavnik (slika 7). 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

– stol (»Zato, da za mizo sedimo, da jemo.«); 

– avto (»Zato, da se lahko vozimo. U Lanterno, na velko ladjo, u Lublano.«);  

– nož (»Da lohk režemo, kar jem. Juhe pa itak ne mormo rezat.«); 

– glavnik (»Za česat. Mami me vsak dan počese k grem u vrtec.«).  

11.4 SPREMLJANJE GOVORNEGA IZRAŽANJA DOGAJANJA NA DVEH 

SLIKAH 

Za preizkus pripovedovanja sem uporabila dve sliki, otrok je pripovedoval, kaj se dogaja na 

slikah. Pri analizi pripovedovanja sem povzela vsebino slik po L. Marjanovič Umek (1990).  

Otrok A 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Tuki sta dva fantka in mamica, auto, žoga in cesta. Žoga je šla na cesto. Fantek je šel iskat 

žogo. A oba sta šla po žogo? Mami pa ne. Lohk bi tega fantka auto povozu. Mami maha. 

Lohk te povoz auto, če stečeš čez. Moraš pogledat, če je auto, al če ni auto. Fantek je kar 

steku, k mu je žoga padla.«  

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Dežuje. Punčka u lužah skače, dva odrasla hodita, vidim, da dežuje fejst. Skače po lužah, bo 

mokra, čevli bodo mokri. Bolna je bila. Leži. Zdravnik posluša srček, pa mamica je zraven. 
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Pa zdravilo vidim. Sem biu bolan, pa sem šeu k zdravniku, enkrat sem bruhal, pa sem enkrat 

tud doma bruhal. Pri zdravniku sem biu, pa sem se kuj pozdravil. Včasih sem imel tabletke, 

mal bele, mal modre. Sestrca je lahko že cele pojedla, jaz pa ne. Pa mi je mami v lonček 

prašek stresla.« 

Otrok B 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Auto je pišel, pa žogla je pišla na cesto. In pol se je naledl, da jo je fantek blcnu. In pol pa, 

pol pa je pa je pa mama naledla, da je loko gol dala. In pol je košala imela in pol je padu on, 

ta fantek in pol je žoga se skokalila na cesto. Fantek bi se podajal in pol je mama lekla, da ne 

smeš it na cesto.« 

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Da je šla punčka u lužo in pol ona nima dežnika. Pol se je zgodilo, da mamica je zdovnika 

poklicala in pol se je zgodilo, da sta fantka šla naplej in pol punčka ni mela dežnika, na lase 

kaplice padajo. In pol je bila cela maka. In bila je bouna.«  

Otrok C 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»En fantek je skočil, pa žogo ulovil. Ja, je pa auto povozu, pa še to je dol padlo. Potem je 

imela teta palico u rokah, pa je bila žalostna, ko je on teku. Žoga je skočila čez cesto. Fantek 

jo je preveč odbil in je odletela, bili so žalostni, ker bi ga kmau povozu. Auto mi je ušeč, je 

črn, vidijo se lučke, stric in volan in brisalci za dež, ker dežuje, da kaplice stran damo.«  

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Dežuje, zato imata dežnik. Ta ima kapuco. Ena, dva tri, pa ena po luži čofota. Ni prou, da 

ima ona čeule, pa po luži. Škorne bi mogla imet, močno dežuje. Ona bo mokra. Zdravnik je 

pol pozdravu punčko. Leži, ker je zbolela. Zaradi tega, ker je po lužici skakala. U mrzli. 

Zdravnik ji bo dau mleko in potipau srčka. Šla bo domou. Bo ona vedla kaj obuti.«  
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Otrok Č 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Auto je vozu in pol je kr teku on. Ta fantek je brcnu tako z nogo. To je rdeč. In pol se kr 

ustavi. Teta s košaro je kr pomahala. Tuki je fantek, auto, lučka. Glej tega pa tega.«  

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Ta ma šal, kapo, dežnik. Ta ma tud dežnik. Ta ma pa take lase. Je šla v lužo, se je potopila, 

in take lase je dobila. Bla pr zdravniku, leža punčka, zdravnik bo pozdravu. Srčka bo pa 

pogledu.«  

Otrok D 

GOVORNO IZRAŽANJE 

Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

Zapis pripovedovanja (transkript):  

»Jast vidim, da ta punca nese košaro, pa žogo. Ta hoče ulovit žogo, ta pa za njemu koraka. 

Žoga je šla čez cesto in ta fant ni mogi čez cesto. Zato, ker je auto vozu na cesti. Žoga je šla 

čez cesto. Ni mogu po žogo, je šla čez cesto. Punca nese košaro. Počakala bo, da auto gre. 

Potem bo pa šla po žogo.« 

Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 

»Tle je padu dež. Dva fanta sta šla po dežju. Imata dežnik. Dež je padau. Punca je čofotala po 

lužah, potem je bla bolana. Zdravnik je prišu, pa jo pozdravu. Pogledal je, kako ji srček dela. 

Mami gleda.«  

Analiza govornega izražanja otrok s pomočjo ene slike oziroma izražanja dogajanja na 

dveh slikah 

Govor je bil pri vseh sodelujočih otrocih razločen. Pri enem otroku je bila zaznana težava pri 

izgovarjavi črke r: otrok ne izgovarja pravilno vseh glasov, ne pozna pomena vseh besed. Na 

postavljena vprašanja so otroci odgovarjali s povedmi, ki so vsebovale vsaj tri oz. štiri besede, 

v nekaterih primerih celo več. Otroci so opisovali dejanja na sliki, nekateri so imeli dolge 

samogovore in povezano govorili o stvareh, ki so se jim zgodile. Nekateri otroci so ponavljali 

določene besede. Pri nekaterih je bil občasno govor slabše razumljiv in ni bil tekoč. Otroci so 

dokaj uspešno pripovedovali zgodbo ob risbah in pri tem prepoznavali črke abecede, uspešni 



76 

so bili tudi pri odgovarjanju na preprosta vprašanja, kaj, zakaj itn., nekateri otroci so zlagali 

besede (ga-si-lec).  

Analiza petih delavnic pomoči z umetnostjo glede na postavke v raziskovalnih 

vprašanjih 

Socialni odnosi, čustva in potrebe 

Delavnica je doprinesla k sproščenemu vzdušju otrok. V likovnem ustvarjanju se je pokazalo 

veliko zanimanje za različne hitrosti risanja in barvanja, kar se je odražalo v vztrajnosti pri 

likovnem ustvarjanju in v želji po pogovoru otrok o tem, kaj so ustvarili oziroma izdelali.  

Manifestacije komunikacije predšolskih otrok  

– Povpraševanje o idejah, počutju drugih 

Otroci so prisluhnili drug drugemu in tudi vprašali, kaj so narisali.  

– Iskanje tuje pomoči 

Na začetku delavnice so bili nekateri otroci nekoliko manj suvereni pri izbiri barv in so izbiro 

prepustili sovrstniku oziroma so pri izbiri posnemali sovrstnike.  

– Izražanje lastnih idej in lastnih občutkov 

Otroci so izražali lastna občutja.  

– Izražanje osebnega okusa, tega, kar je posamezniku všeč ali ne. 

Otroci so izrazili, kar jim je bilo všeč.  

– Razlaga tega, kar posameznik dela 

Otroci so razložili, kako so delali.  

– Postavljanje vprašanj o tem: čemu rabijo posamezne stvari; vzroki različnih 

pojavov 

Otroci postavljajo vprašanja.  

– Poimenovanje stvari, predmetov 

Otroci poimenujejo stvari in predmete.  

– Opisovanje predmetov 

Otroci opisujejo predmete.  

– Ugotavljanje podobnosti, razlik 

V delavnici so otroci ugotavljali razlike.  

– Domišljija in kreativnost 

Domišljija in kreativnost sta bili močno izraženi tako skozi proces kot skozi komunikacijo.  

Govorno izražanje  

– Pripovedovanje zgodbe 

Otroci so pripovedovali kratke zgodbe.  

– Tvorjenje enostavnih stavkov  

Otroci so tvorili enostavne stavke.  

– Raba besed, ki poimenujejo lastnosti, količino, prostorske odnose 

Otroci so uporabljali besede za poimenovanje lastnosti.  

– Raba množine, dvojine 

Otroci so uporabljali množino.  

– Izražanje dejanja v sedanjiku, prihodnjiku in pretekliku 

Otroci izražajo dejanja v sedanjiku in pretekliku.  
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Spodbujanje ustvarjalnosti  

– Analiza likovnih stvaritev 

Ob dejavnostih, tako likovnih kot dramskih, so otroci začeli pripovedovati o osebah, 

predmetih, doživetjih, izkušnjah, ki so jih risali, upodabljali … Ustvarjanje je bilo 

izrazno pomožno sredstvo pri razlagi in uvidih v otrokovo notranjost, ob čemer so se 

zaznala čustva, kot sta veselje in razigranost. Najzanimivejše je bilo opazovati, kako 

so otroci iz delčkov doživetega ustvarjali nove zgodbe in jim hkrati dodajali 

domišljijske elemente. Pri tem so se pokazale možnosti za razvoj situacij, v katerih se 

spodbuja interakcija s sovrstniki.  

 

12 SKLEP 

V magistrskem delu sem s pomočjo kvalitativnega raziskovalnega pristopa, in sicer z metodo 

polstrukturiranega opazovanja s popolno udeležbo, proučevala učinke likovne in dramske 

metode na razvoj otrokovega govora in komunikacije v fokusni skupini.  

Otrokom je treba pogosto ponuditi dejavnosti, ki omogočajo razvoj oziroma zmanjšujejo 

razvojne primanjkljaje ali vrzeli, ki so posledica otrokove specifične življenjske situacije. V 

socialnem razvoju otroka je pomembno, da otroka sprejemamo takega, kakršen je, in 

ustvarjamo situacije, v katerih bodo otroci v večji meri pridobivali ustrezne socialne izkušnje, 

razvijali in bogatili socialne spretnosti, si na pozitiven način utrjevali svoj položaj med 

vrstniki, doživljali sprejetost, vključenost, osebno pomembnost in varnost.  

Kognitivno področje podpremo z intenzivnejšim spoznavanjem narave in družbe, z 

bogatenjem besednjaka, z razvijanjem talentov za ritem, glasbo, likovnim ustvarjanjem, 

plesom, skratka – z razvijanjem vseh možnih oblik osebne ekspresije.  

Teoretično sem s proučevanjem literature pridobila nova znanja s področja pomoči z 

umetnostjo, z empirično preverbo pa odgovore na raziskovalni vprašanji, ali pomoč z 

umetnostjo spodbuja govorno izražanje predšolskih otrok in ali metode pomoči z umetnostjo 

krepijo komunikacijo otrok in s tem posledično bogatijo besedni zaklad. Pomoč z umetnostjo 

krepi željo otrok po dinamiki komunikacije. Otroci izkazujejo veliko potrebo, da svoje 

likovne izdelke in dramske stvaritve ubesedijo z opisovanjem, s spraševanjem, z dialogom, s 

pripovedovanjem, postavljanjem vprašanj.  

Raziskava je potrdila, da je uvajanje pomoči z umetnostjo podpora govornemu izražanju 

predšolskih otrok.  

Menim, da so za govorno izražanje predšolskih otrok pomembni odnosi s sovrstniki. Izkazalo 

pa se je tudi, da pomoč z umetnostjo nudi raznolik nabor dejavnosti in s tem možnost dela na 

sebi, ki se s procesno obliko dela izraža v razvoju pozitivne in stabilne samopodobe otrok. 

Raziskava v magistrskem delu potrjuje, da aktivno sodelovanje predšolskih otrok v procesu 

likovnih in dramskih dejavnosti dejansko vpliva tako na njihovo samopodobo kot na 

bogatenje otrokovega verbalnega in neverbalnega izražanja. Dejstvo pa je tudi, da se lahko 
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predšolski otrok z višje razvitimi sporazumevalnimi zmožnostmi učinkoviteje vključuje v 

pogovor z drugimi, saj npr. z vidika koherentne zgodbe poleg časovno in vzročno povezanih 

dogodkov otrok celovito opisuje dogodke, junake in njihovo mentalno stanjo. 

Na vse to vpliva tudi višja starost otrok: višja kot je starost otrok, celovitejša so opisovanja 

značilnosti junakov v zgodbi. Z višjo starostjo otrok se pojavljajo tudi opisi mentalnih stanj in 

čustev junakov, kar se nanaša na socialno razumevanje. Kot ključni vidik magistrskega dela 

pa bi izpostavila bogatenje besednjaka predšolskih otrok po izvedenih delavnicah, ki se je 

izražalo v hotenju oz. želji otrok po medsebojni komunikaciji.  

Z uporabo likovnih in dramskih dejavnosti pomoči z umetnostjo v predšolskem obdobju lahko 

pomembno pripomoremo k izboljšanju skupinske dinamike, samopodobe otrok. Pomoč z 

umetnostjo vidim kot možnost pozitivnega doprinosa na področju medsebojne komunikacije 

predšolskih otrok in kot preventivo pred negativno klimo v skupini. 

Pridobljena spoznanja in ugotovitve, ki sem jih pridobila v empiričnem delu magistrskega 

dela, so lahko izhodišče za širše raziskovanje povezave med govornim razvojem in pomočjo z 

umetnostjo (likovna, dramska, plesna in glasbena dejavnost). Nadaljnje raziskovanje bi lahko 

vključilo tudi predšolske otroke s posebnimi potrebami.  

Med omejitvami raziskave bi izpostavila občasno pomanjkanje časa za izvedbo navedenih 

delavnic pomoči z umetnostjo, saj sem delavnice zaradi izbora deležnikov izvajala v 

dopoldanskem času med rednim vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu.  

Iz raziskave lahko sklepam, da bi ugotovitve in spoznanja lahko koristile tudi ostalim 

strokovnim delavcem v vrtcu, v dejavnosti pa bi lahko vključili tudi starše in s tem omogočili 

sproščeno medsebojno komunikacijo z možnostjo širjenja besednega zaklada.  
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14 PRILOGE  

14.1 PRILOGA 1: INDIKATORJI ZA GOVORNI RAZVOJ 

Preglednica 2: Indikatorji za govorni in socialno čustveni razvoj predšolskih otrok (Ivić idr., 

2002).  

 Starost 

 26.–36. mesec oziroma 3 

leto (malček) 

3.–4. Leto (otrok)  4. –5. leto (otrok) 

Govorni 

razvoj 

O sebi govori v tretji osebi. 

(26. mesec) 

Ubesedi dogajanje, 

ki sledi v poznanih 

zgodbah.  

Pripoveduje kratke 

zgodbe. 

 Zaključi zadnji zlog ali 

besedo znane pesmice. (27. 

mesec) 

Opisuje dejanja na 

sliki.  

Razume predloga za, – 

pred.  

 Razume tri predloge (na, v, 

zraven). (30. mesec) 

Ima dolge 

samogovore.  

Pripoveduje zgodbo ob 

risbah. 

 Recitira krajše verze, 

pesmice. 

Tvori popolne 

povedi, njegov 

govor je razumljiv.  

Prepozna nekaj črk 

abecede.  

 Razume vprašanja: »Kaj 

leti, skače, plava …?« 

Nenehno zastavlja 

vprašanja, 

samodejno šteje do 

štiri.  

Odgovarja na preprosta 

vprašanja: »Kaj je to in 

iz česa je narejeno?« 

 »Kaj delamo s tem?«  Postavlja vprašanja 

kdaj, zakaj, kako. 

 Uporablja zaimke in 

množino. (36. mesec) 

  

 Uporablja zaimek »jaz«.    

 Zahteva, da mu 

pripovedujemo priljubljene 

zgodbice.  

  

 Pripoveduje svoja 

doživetja. 

  

 Neprestano postavlja 

vprašanja (kdo, kaj, zakaj).  

  

Legenda: Številke v oklepajih označujejo starost: mesece oziroma leto otroka, pri kateri se pojavi posamezna 

vrsta vedenja. V razpredelnici so naštete norme vedenja.  
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14.2 PRILOGA 2: MEJNIKI V GOVORNEM RAZVOJU 

Preglednica 3: Mejniki v govornem razvoju (Marjanovič Umek, 1990, str. 31). 

Starost Vokalizacija in govor 

Od 3 do 4 let Razumljivost povedanega je blizu 100 %, pogosto pomanjkljiva 

artikulacija (črka l in r), uporablja od 3 do 4 besede v povedih, malo jih 

pri štirih letih uporablja množino.  
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14.3 PRILOGA 3: GOVORNO IZRAŽANJE OB SLIKI  

Preglednica 4: Govorno izražanje (Marjanovič Umek, 1990) 

Govorno izražanje  Pripovedovanje ob sliki (slika 1) 

 Pripovedovanje ob dveh vsebinsko povezanih slikah (slika 2) 
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14.4 PRILOGA 4: SLIKA 1  
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14.5 PRILOGA 5: SLIKA 2  
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14.6 PRILOGA 6: GOVORNO IZRAŽANJE  

Preglednica 5: Govorno izražanje (Marjanovič Umek idr., 2006) 

 Starost  

Govorno izražanje  Od 3 do 4 let Pojasnjevanje besed  

Povej mi, kaj dela (slika 6): 

– kuhar  

– zdravnik 

– gasilec 

– frizer 

Povej mi, za kaj uporabljamo (slika 7): 

– stol 

– avto 

– nož 

– glavnik 

 

 

 Pripovedovanje zgodbe  

Dobro si poglej slike in mi povej zgodbico (povej 

mi, kaj se je zgodilo) (slika 8). 
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14.7 PRILOGA 7: SLIKA 6 
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14.8 PRILOGA 8: SLIKA 7  
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14.9 PRILOGA 9: SLIKA 8  

 

Vir: Deneux, 2017 

Preglednica 6: Komponente govora (vsebina in struktura govora se močno prepletata) 

(Marjanovič Umek idr., 2006) 

Besede Govorno razumevanje Govorno izražanje 

Vsebina – Prepoznavanje predmetov (besednjak) 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo 

lastnosti 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo 

količino 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo 

prostorske pojme 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo dele 

telesa 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo osebo 

in svojino 

– Razumevanje besed, ki poimenujejo odnose 

med osebami oziroma predmeti 

– Poimenovanje barv 

– Poimenovanje predmetov 

(besednjak) 

– Raba besed, ki 

poimenujejo lastnosti 

– Raba besed, ki 

poimenujejo količino 

– Raba besed, ki 

poimenujejo prostorske 

odnose 

– Raba besed, ki 

poimenujejo dele telesa 

– Raba besed, ki 

poimenujejo osebe in 

svojino (osebni in 

svojilni zaimki) 

– Pojasnjevanje besed 

– Raba besed, ki 

poimenujejo socialne 

odnose 
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– Poimenovanje skupin 

(nadpomenke) 

Struktura – Razumevanje stopnjevalnih pridevnikov – Raba dvojine, množine 

– Sklanjanje  

– Stopnjevanje 

pridevnikov  

Stavki    

Vsebina  – Sledenje navodilom, (enostavnim in 

celostnim) 

– Razumevanje uporabnosti predmetov 

 

Struktura – Razumevanje enostavnih in zloženih 

stavkov 

– Razumevanje nikalnih izjav  

– Razumevanje rezultatov dejanja in dejanja 

samega  

– Tvorjenje enostavnih 

stavkov 

– Izražanje dejanja in 

stanja v sedanjiku, 

pretekliku in prihodnjiku 

– Tvorjenje zloženih 

stavkov (priredja in 

podredja)  

– Zanikanje 

– Spraševanje 

– Raba premega in 

odvisnega govora 

Besedilo   

Vsebina – Razumevanje besedila – Pripovedovanje zgodbe  

Struktura  
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14.11 PRILOGA 10: OPAZOVANJE OTROKOVEGA VEDENJA MED 

SPREMLJANJEM RABE GOVORA V ČASU PROSTE IGRE  

Preglednica 7: Opazovanje otrokovega vedenja med spremljanjem rabe govora v času proste 

igre (Marjanovič Umek idr., 2006) 

Dejavnosti otroka 

Pripoveduje o dogodku ali predmetu, opisuje pojave in predmete. 

Pripoveduje o izkušnjah, ki jih je nedavno doživel: 

– samoiniciativno prične s pripovedovanjem  

– odgovarja na vprašanja 

– osredotoči se na določeno temo za krajši čas 

Vzdržuje pogovor: 

– odgovarja na vprašanja 

– daje dodatne informacije 

– postavlja vprašanja in počaka na odgovor  

Za uravnavanje vedenja drugih rabi govor.  

Za interakcijo z drugo osebo rabi govor. 

Vključuje se v igro vlog in simbolno igro. 

Preoblikuje sporočilo ali sporočilo ponovi, če ga vprašani ni razumel.   

 

  



94 

14.12 PRILOGA 11: OPAZOVALNI FORMULAR DELAVNIC   

Preglednica 8: Opazovalni formular (Ficko, 2007; Marjanovič Umek idr., 2006) 

Socialni odnosi, čustva in potrebe 

Manifestacije komunikacije predšolskih otrok  

Povpraševanje o idejah, počutju drugih 

Iskanje tuje pomoči 

Izražanje lastnih idej in lastnih občutkov 

Izražanje osebnega okusa, tega, kar je posamezniku všeč ali ne 

Razlaga tega, kar posameznik dela 

Postavljanje vprašanj o tem: čemu rabijo posamezne stvari; vzroki različnih pojavov 

Poimenovanje stvari, predmetov 

Opisovanje predmetov 

Ugotavljanje podobnosti, razlik 

Domišljija in kreativnost 

Govorno izražanje  

Pripovedovanje zgodbe 

Tvorjenje enostavnih stavkov  

Raba besed, ki poimenujejo lastnosti, količino, prostorske odnose 

Raba množine, dvojine 

Izražanje dejanja v sedanjiku, prihodnjiku in pretekliku 

Spodbujanje ustvarjalnosti 

Analiza likovnih stvaritev 

Analiza dramskih stvaritev 
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14.13 PRILOGA 12: SOGLASJE STARŠEV 

Datum: 

SOGLASJE 

…………………………………. Soglašam, da se fotografije, likovni izdelki, transkripti 

mojega otroka, ki so nastali v okviru pomoči z umetnostjo – likovne in dramske dejavnosti v 

Vrtcu Živ Žav v Kranju, uporabijo pri pripravi raziskovalne magistrskega dela, ki ga 

pripravlja dipl. vzg. Vanda Turuk, študentka podiplomskega magistrskega programa Pomoč z 

umetnostjo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.  

Podpis: ………………………….. 
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14.14 PRILOGA 13: OPAZOVALNA SHEMA DEJAVNOSTI  

 
Vir: Widing, 2014 
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14.15 PRILOGA 14: OPAZOVALNA SHEMA 

Opazovalna shema otrokovega 

sodelovanja, zaupanja, pozornosti, 

zanimanja za dejavnost 

 

Sodelovanje (ne sodeluje)  1  2  3  (ves čas sodeluje) 

Zaupanje (zelo nezaupljiv)  1  2  3  (zelo zaupljiv) 

Pozornost (zelo slaba pozornost)  1  2  3  (zelo dobra 

pozornost) 

Zanimanje za dejavnost (otroka sploh ne zanima)  1  2  3  (otroka 

zelo zanima) 

Zanimanje za pogovor (otroka sploh ne zanima)  1  2  3  (otroka 

zelo zanima) 

Izražanje zadovoljstva z obrazno mimiko in 

besedo 

(otrok sploh ne izraža zadovoljstva)  1  2  3  

(otrok močno izraža zadovoljstva) 

Vir: Marjanovič Umek idr., 2006 
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