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POVZETEK 

V diplomskem delu z naslovom Krajinske aktivnosti v vrtcu sem v teoretičnem delu 

predstavila izbrane značilnosti krajinske umetnosti (angl. Land art) na splošno, njene 

začetnike in umetnike, ki so v sozvočju z njenimi cilji delovali na Slovenskem. V 

nadaljevanju sem se osredotočila na značilnosti tovrstnega oblikovanja v predšolskem 

obdobju in predstavila likovna področja, ki jih povezujemo s krajinsko umetnostjo 

(kiparstvo, prostorsko oblikovanje). Posebno pozornost sem namenila ustvarjanju z 

naravnimi materiali v avtentičnem, tj. naravnem okolju, ki je v predšolskem obdobju 

pogosto prisotno, a mu običajno umanjkajo znanja in zavedanje, ki ga krajinska umetnost 

zavestno razvija. Vse skupaj sem torej povezala s področjem umetnosti v predšolskem 

obdobju in posebej naglasila vlogo odraslega pri tem, ki jo poudarja tudi Kurikulum za 

vrtce.  

Empirični del je razdeljen na dva dela. V prvem sem izvedla akcijsko raziskavo, ob kateri 

sem opazovala odzive otrok pri različnih vrstah ustvarjanja z naravnimi materiali. V 

drugem delu pa sem s pomočjo anketnega vprašalnika dobila vpogled v poznavanje 

krajinske umetnosti med strokovnimi delavkami. Med drugim sem pridobila tudi njihovo 

mnenje in ideje za koriščenje in dopolnitev kiparske poti, ki smo jo tekom akcijske 

raziskave ustvarili z otroki.  

Rezultati raziskave so pokazali, da strokovne delavke poznajo izraz krajinska umetnost, 

vendar se dejavnosti v povezavi z ustvarjanjem ne lotijo načrtovano, predvsem pa ob tem 

ne zasledujejo ciljev in strategij, značilnih za krajinsko umetnost.  

Rezultati akcijske raziskave so pokazali izjemne odzive otrok, ki so z navdušenjem 

ustvarjali v naravi in se mu popolnoma prepustili. Odziv otrok na raziskovanje okolice in 

različnih materialov je bil neverjeten. Posledično so nastale odlične instalacije.  

 

Ključne besede: krajinska umetnost, predšolski otroci, predšolski strokovni kader, naravni 

materiali, avtentično (naravno) okolje. 
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ABSTRACT 

In the diploma work entitled “Landscape activities in kindergarten”, in the theoretical part 

I presented Land art in general, the beginners of Land art and artists who have worked in 

Slovenia. 

I showed art techniques that connect with landscape art (sculpture, spatial design and 

creation with natural materials in an authentic environment). I connected it all with the field 

of art and the role of an adult in the Kindergarten Curriculum. 

In the empirical part, I observed children’s responses to creating with natural materials 

through action research. With the survey questionnaire, I gained insight into the knowledge 

of landscape art between kindergarten teachers and their options and ideas for improving 

the sculptural path we created with the children. 

The results of the research showed that the kindergarten teachers are familiar with the term 

landscape art, but do not engage in activities related to creation as planned. Those ideas for 

improving the sculptural path were very reserved and did not offer me answers that are 

more tangible. 

The results of the action research showed exceptional responses from children who 

enthusiastically created in nature. The response of the children to exploring the 

surroundings and the materials were amazing. As a result, excellent installations were 

created.  

 

Key words: landscape art, preschool children, ideas of kindergarten teachers, sculpture, 

spatial design, natural materials.   
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I TEORETIČNI DEL 

1. UVOD 
 

Strokovne delavke in delavci v vrtcu otrokom ponudimo veliko dejavnosti s področja 

likovne umetnosti. Na hodnikih visi ogromno otroških del, ki so otrokom v ponos, saj 

uživajo, ko ustvarjajo. Vsako delo zase je svojevrstno in zanimivo. Vendar lahko ob 

pozornem opazovanju hitro opazimo ponavljajoče se vzorce. Pri slikanju se otroci v vrtcu 

najpogosteje srečujejo z mokrimi slikarskimi tehnikami, še posebej izstopajo tempera in 

vodene barve. Podobne značilnosti opazimo tudi pri risanju, kjer je nabor likovnih tehnik 

sicer večji, prevladuje pa risanje s flomastri, suhimi barvicami, nekoliko redkeje otroci 

ustvarjajo s kredami, ogljem, tušem ter uživajo ob praskankah. Občasno opazimo tudi 

posamezne grafične tehnike, pri čemer so v vrtcu najpogosteje zastopane variacije različnih 

monotipij. Tehnik visokega tiska v vrtcu skoraj ni zaslediti, kar je do neke mere povezano 

z mankom ustreznih materialov in pripomočkov. Pogosto uporabljeno izvedbo pa 

predstavljajo kombinacije likovnih področij ter likovnih tehnik. Velika praznina pa je na 

področjih kiparstva in arhitekture. Četudi se otrokom občasno ponudi tudi mehke kiparske 

materiale, kot so glina, plastelin, modelirna masa, slano testo, prezentacije tovrstnih 

izdelkov na razstavnih prostorih vrtcev skorajda ni moč zaslediti. Otroci pri uporabi 

raznega mehkega kiparskega materiala zelo uživajo, ker pa gre za zelo redko vrsto izkušenj, 

se otroci o materialu bolj obveščajo, kot pa ga dejansko načrtno oblikujejo. Še večji manko 

pa je opaziti pri arhitekturi. Kljub nekajletni vključenosti v kolektiv sama še nisem 

zasledila, da bi otroci načrtno oblikovali neko prostorsko instalacijo. Presenetljivo je tudi 

relativno redko uporabljanje naravnih materialov in ustvarjanja v naravi, čeprav v okolici 

našega vrtca to ne bi bila težava, saj imamo naravo na dosegu roke. Prav zato so razlogi, 

da želim s svojim diplomskim delom tako otrokom kot tudi strokovnim delavkam približati 

področje likovne umetnosti, imenovane krajinska umetnost. Da bi se sama prepričala, kako 

se bodo na tovrstno oblikovanje odzvali otroci, sem določene aktivnosti izpeljala s svojo 

skupino otrok, ustvarjanje pa smo izvajali v bližnjem gozdu, kjer so otroci lahko brezmejno 

uživali pri ustvarjanju. Zanimivo je bilo opazovati, po katerih materialih so posegali otroci, 

kako so se dogovarjali med seboj ter pokazali svojo domišljijo ter iznajdljivost.  
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2. KRAJINSKA UMETNOST 
 

Okolje, kjer živimo, nam ponuja veliko novih spoznanj. Kadar skušamo okolje gledati z 

likovnega vidika, v njem naletimo na vrsto značilnosti, ki jih v likovni interpretaciji 

preoblikujemo v pojme (črte, točke, ploskve, barve, svetlobe in sence, teksture materialov, 

like, oblike …). Otroku s pogovorom in opazovanjem ter iskanjem likovnih motivov v 

naravi pomagamo razvijati zmožnost opazovanja, domišljijo in spomin (Tomšič Čerkez, 

Podobnik, 2015).  

Umetnost je skozi zgodovino oblikovala različne smeri izražanja in se udejanjala skozi 

različne medije. V likovni umetnosti se je v sredini preteklega stoletja oblikovala specifična 

veja, imenovana krajinska umetnost (ang. Land art). Utemeljena je na več načelih, med 

katerimi sta temeljni predvsem odkrivanje izgubljenega človekovega stika z naravo ter 

družbena želja, da bi se umetnost izognila zaprtim prostorom v galerijah in se prestavila na 

prosto (Pojmovnik slovenske umetnosti, b. d.). 

Prvič se pojem krajinska umetnost pojavi konec 60. let. V začetku je predstavljala vejo 

umetnosti, poznano le v ZDA, kasneje pa so se vplivi prenesli tudi širše v svet. 

Poimenovanje tega umetniškega gibanja Land art je razumljivo izrazito povezano z 

umetniškimi posegi v prostor, odprt, urbani ali naravni prostor. Nekateri umetniki 

ustvarjajo predvsem v naravnem okolju, z naravnimi materiali, kot so: tla, kamenje, zemlja, 

organski odpadki (listje, veje), voda ipd. posamezni svoje inspiracije najdejo v urbanem 

prostoru, določeni pa kombinirajo eno z drugim ter naravne materiale povežejo z betonom, 

asfaltom, različnimi kovinami, mineralnimi pigmenti ipd. Pri instalacijah večjih dimenzij 

si umetniki pomagajo tudi z različno gradbeno mehanizacijo (npr. dvigali) (Land art: Kaj, 

kdaj, kdo, kako, b. d.). 

Predstavniki krajinske umetnosti, ki iščejo inspiracijo v naravnem okolju, včasih svoja dela 

postavijo na prostem, jih umaknejo od obče dostopnih prostorov. Končni produkt ostane v 

naravi in je prepuščen spreminjanju in razkrajanju pod vplivi naravnih procesov. Prva dela 

so nastajala v puščavah Nevade, Nove Mehike, Utahu in Arizoni. Danes teh umetniških 

skulptur ni več in obstajajo le še v obliki fotografske in video dokumentacije (Land art: 

Kaj, kdaj, kdo, kako, b. d.). 
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S tem ko so umetniki svoje skulpture postavljali v krajino, so se želeli upreti dejstvu, da bi 

bila njihova umetniška dela razstavljena le v specializiranih razstavnih prostorih, tj. 

galerijah in muzejih. Navdih za krajinsko umetnost so črpali iz minimalizma, 

konceptualizma in modernih umetnosti, kot sta kubizem in De Stijl in del umetnikov 

Constantina Brâncuşia in Josepha Beuysa.  

Kot eno prvih del, ki je interpretirano kot Land art, je otroško igrišče v New Yorku, ki ga 

je zasnoval Isamu Noguchi. Avtor svojega dela ni pojmoval kot Land art, ampak preprosto 

Skulpture (Land art: Kaj, kdaj, kdo, kako, b. d.). 

 

2.1 ZAČETNIKI KRAJINSKE UMETNOSTI  

 

2.1.1 Robert Smithson 

 

Robert Smithson je bil ameriški kipar in pisatelj, ki je umrl zelo mlad, in sicer že pri 35 

letih. Preden je Smithson pokazal zanimanje za kiparstvo in ustvarjanje v naravnem okolju 

je risal, slikal in izdeloval kolaže. Mladega umetnika je navdušila skulptura Davida Smitha, 

ki je pri svoji skulpturi uporabil nenaravne materiale, ki so jih spremenili čas in naravni 

elementi. (Robert Smithson, The art story, b. d.) Njegovo najbolj znano delo je Spiral Jetty, 

kjer je uporabil kamenje, zemljo in alge. Instalacijo je oblikoval v obliki 460 metrov dolge 

spirale v Great Salt Lake v Utahu (Land art: Kaj, kdaj, kdo, kako, b. d.). 

Slika 1a: Spiral Jetty   
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Slika 2a: Asphalt Rundown 

 

2.1.2 Michael Heizer 

 

Michael Heizer poleg Roberta Smithsona in Walterja De Marie velja za enega pionirjev 

ameriške krajinske umetnosti. V svojih prostorskih instalacijah se osredotoča na zaznavne 

dezorientacije, neravnovesja in optične iluzije. Geometrijske instalacije, postavljene v 

naravni krajinski ambient predstavljajo kontrast med umetnimi in naravnimi oblikami. Svoj 

odnos do narave in veselje do oblikovanja je Heizer oblikoval že v zgodnjem otroštvu, kar 

zelo dobro ponazarja anekdota iz njegovega otroštva. Heizer je pri šestih letih začel 

ustvarjati majhna mesta. Enega je oblikoval tudi na vzpetini ob šolskem dvorišču, pri tem 

pa je uporabil najdene predmete, pločevinke, steklo in kamenje. Njegovo instalacijo je 

uničil (pospravil) šolski hišnik, vendar je ravnatelj prepoznal potencial mladega avtorja in 

dovolil, da je svojo instalacijo ponovno oblikoval. Kasneje pa je razvil kritičen odnos do 

človekovega ravnanja z naravo, s čimer je prispeval k dvigu okolijske zavesti v širši 

skupnosti (Michael Heizer, The art story, b. d.). 

 

 

 

Slika 3a: A City of Art in the 

Desert 
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2.1.3 Walter de Maria 

 

Walter de Maria se je rodil v Kaliforniji. Prve likovne inspiracije so mu predstavljali 

avtomobili, ki jih je navdušeno risal, sčasoma pa se je bolj osredotočil na kiparjenje. Na 

začetku svoje umetniške poti je ustvarjal kipe iz lesa. Kasneje je raziskoval, kako ljudje 

okarakterizirajo naravo ter se posvetil raziskovanju indijanske umetnosti Inkov. Njegovi 

posegi v okolje so bili skrajno minimalistični, a hkrati monumentalnih dimenzij. V 

umetniško gibanje krajinske umetnosti se je vključil v šestdesetih letih. Njegove skulpture 

je mogoče najti po vsem svetu, vendar pa je veliko njegovih del nedostopnih. Eno njegovih 

najpomembnejših del je The Lightning Field iz poznih 60. let (slika 4c). Instalacija se 

nahaja na puščavski ravnici blizu Quemada v Novi Mehiki, posebej izbrani zaradi pogostih 

neviht in odmaknjenosti, izbran pa je bil prav zaradi njegove oddaljenosti od urbane krajine 

in njenih civilizacijskih vplivov. Umetniška instalacija se vključuje v naravno okolje, pri 

čemer zemlja predstavlja njen poglavitni sestavni del in ne zgolj priložnostnega prostora za 

njeno postavitev. Delo spodbuja razmišljanja o bivanju v pokrajini, hkrati pa posameznega 

obiskovalca ob spreminjajočih učinkih svetlobe nagovarja k meditaciji, razmisleku o 

prostoru in času v spreminjajoči se prostranosti (Walter de Maria, The art story b. d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4a: Mile Long Drawing 
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Slika 4b: Vertical Earth Kilometer (1977) 
 

  

Slika 4c: The Lightning Field 
 

2.1.4 Christo Claude 

 

Christo Claude je bil bolgarsko-ameriški kipar in fotograf. Po končanem študiju na likovni 

akademiji v Sofiji se je preselil v Prago, kjer je študiral v gledališču. Zaradi revolucije je 

pobegnil na Dunaj, kjer je izgubil bolgarsko državljanstvo. Na Dunaju je študiral kiparstvo. 

Kasneje se je preselil v Ženevo in nato v Pariz, kjer je spoznal svojo bodočo partnerko 

Jeanne. Skupaj sta začela ustvarjati in njuna dela so veljala za zelo ambiciozna in inovativna 

na svetu. Kot najpomembnejšo vrednost sta poudarila estetski vidik. So pa bila njuna dela 

zaradi svoje velikosti in vpliva na okolje pogosto sporna (Christo and Jeanne-Claude, The 

art story, b. d.).  
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Slika 5a: Wall of oil barrels ‒ iron curtain 

 Slika 5b: Surrounded Islands, Biscayne Bay (1980‒83) 

  

Slika 5c: Ovita zgradba Reichstaga v Berlinu (1995)  
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2.1.5 Richard Long 

 

Richard Long je britanski kipar in krajinski umetnik. Že kot otrok je zelo rad raziskoval 

naravo in umetnost. Ko je obiskoval šolo, je bil znan kot šolski umetnik, saj je ustvarjal 

kulise za šolske predstave. Na študiju je začel eksperimentirati s telesnostjo, ki naj bi ostala 

osrednji del njegove umetniške produkcije. Kasneje je skulpture izdeloval iz odvečnega 

papirja in nastale so tako imenovane zmečkane skulpture. Kot kipar ni ustvarjal iz klasičnih 

kiparskih materialov, kot sta kovina ali kamen, ampak je imel raje vodo in pesek. Veliko 

se je sprehajal v naravi, potoval in snemal, da je kasneje vse to uporabil pri svojem 

umetniškem ustvarjanju. Za svoje razstave je iskal različne načine, da jih je lažje predstavil, 

npr. izvedel je spiralni sprehod z blatnimi škornji v galeriji Dawn v New Yorku. Njegova 

umetnost je temeljila na spreminjanju, npr. pot v travi – hodil je toliko časa, dokler ni bila 

vidna črta, ki jo je nato fotografiral, in tako zabeležil spremembo (slika 6a), zelo pa so ga 

fascinirale tudi pravilne krožne oblike, ki jih je oblikoval iz različnih naravnih materialov 

(skale, les) v najrazličnejših naravnih in umetnih ambientih (slika 6b). (Richard Long, The 

art story, b. d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6a: A line made by walking 
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Slika 6b: Delabole Slate Circle, 2018 
 

3. KRAJINSKA UMETNOST NA SLOVENSKEM 
 

Eni redkih predstavnikov krajinske umetnosti pri nas so bili člani gibanja pod imenom 

OHO. Ime gibanja predstavlja kombinacijo besed ''oko'' in ''uho'', s čimer je poudarjena 

predvsem čutna prisotnost, hkrati pa je 'Oho!'' vzklik, ko se nekaj, kar je bilo prej vsakdanji 

predmet, pokaže v vsej svoji lepoti (Oleami, 2019).  

Prvič se skupina pojavi še v času šolanja članov skupine na kranjski gimnaziji, in sicer ob 

izdaji prve številke šolskega glasila. Skupina je sicer že delovala od sredine šestdesetih let, 

uradno pa je njeno ustanovno leto 1966, kot ustanovitelja pa se omenjata Igor Geister in 

Marko Pogačnik. V skupini oz. gibanju OHO so sodelovali literati, filmski ustvarjalci – 

režiserji, likovniki ter med drugim tudi filozofi in kritiki (Pojmovnik slovenske umetnosti, 

OHO, b. d.). 

Avtorja in ustanovitelja gibanja sta napisala knjigo, ki se je že na prvi pogled razlikovala 

od običajnih knjig. Bila je delno napisana in delno narisana, govorila pa je o razpadu 

dualizma, v katerega je ujet sodobni človek. Skozi leta sta avtorja zelo natančno opredelila 

vizijo nove človeške kulture, ki ne temelji na polaščanju in izkoriščanju sveta, pač pa na 

sobivanju avtonomnih subjektov. Pri vsem tem je bistven način gledanja v svet stvari in 

bitij, ki so ga poimenovali kar OHO-jevsko zrenje. To videnje omogoča, stvarem in bitjem 

narave, da so to, kar one po svojem bistvu so (Pogačnik, 2020).  

Na področju krajinske umetnosti je bila ideja skupine OHO spodbuditi nastanek nove, na 

samostojnosti in svobodi vseh bitij in stvari osnovane človeške kulture. Kasneje je skupina 
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OHO samo sebe ukinila, saj je ta veja umetnosti postala komercialno zanimiva in predmet 

trgovanja, kar pa je bilo v nasprotju s temeljnimi smernicami in nameni gibanja. Drugi 

razlog tako imenovane samoukinitve pa je bilo dejstvo, da le z ustvarjalnim delom na 

področju umetnosti cilja gibanja ne bo mogoče doseči (Pogačnik, 2020).  

Omeniti je potrebno še pomembna izhodišča gibanja OHO. Med prvim je bistven trenutek 

čudenja, ki človeka, ki se sreča s krajinsko instalacijo na nek način ''vrže s tira'' logičnih 

povezav in ga popelje v stanje čudenja, kar pa človeku odpre polje svobodnega pogleda in 

mu s tem omogoči občutenje svobode, ki je pri sodobnem človeku zakrita s plastmi utečenih 

pojmov in civilizacijskih vzorcev. Drugo bistveno izhodišče je spoznanje, da si je človek, 

ki stoji v središču sveta, vzel pravico, da stvarem in bitjem ni dovoljeno, da bi bili to, kar v 

resnici so, saj jih določa glede na svoje ideološke vzorce ali sebične potrebe (Pogačnik, 

2020). 

Predstavniki gibanja OHO so izumljali oblike, ki so omogočale ustvarjalno delo vsem, ne 

glede na to, ali je človek izobražen na področju umetnosti ali je laik. Njihova želja je bila, 

da je umetnost vstopila v omrežje vsakdanjega življenja in postala vir navdiha in veselja. 

Svojo zaključno fazo je skupina OHO odkrila med letoma 1970 in 1971. Zanimala jih je 

nekonfesionalna duhovnost. Ravno tu so odkrili, da ni problematičen sistem, ki je človeka 

postavil nad vse druge stvari in bitja narave, temveč tudi zanikanje svobodne umetnosti. 

Zato je bilo mogoče leta 1971 na zadnji razstavi skupine OHO videti predvsem veliko 

število del, ki so bila posvečena nekonfesionalnim oblikam duhovnosti. 

Izbrana umetniška dela gibanja OHO si je možno ogledati v stalni zbirki Moderne galerije 

v Ljubljani in v Muzeju sodobne umetnosti v Zagrebu in Beogradu (Pogačnik, 2020). 

 

4. PODROČJE UMETNOSTI V KURIKULUMU ZA VRTCE 
 

V kurikulumu za vrtce se poleg jezika, matematike, narave, družbe in gibanja nahaja tudi 

področje umetnosti. Področje umetnosti se deli na likovno, glasbeno, plesno, AV ter 

dramsko področje. Otrok je na vseh področjih dejavnosti ustvarjalen, svojevrsten in pristen. 

Če otroku puščamo dovolj svobode in mu hkrati nudimo tudi ustrezno raziskovalno okolje, 

bodo njegova dela izvirna in prav to so odlike otroške izrazitosti. Predvsem pa je otrok 
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lahko ustvarjalen v različni meri in na različnih umetniških področjih (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

Otroku je likovno izražanje eden najbližjih načinov izražanja, zato je pomembno, da se že 

v predšolskem obdobju srečuje s kakovostnimi in pestrimi likovnimi izkušnjami. 

Neustrezne izkušnje bodo zelo zaznamovale otrokovo likovnost, ne udejanjenih izraznih 

možnosti pa kasneje ni mogoče ustrezno nadomestiti. Z umetnostjo otroku ne damo samo 

posebnih izraznih izkušenj, ampak preko umetnosti oblikuje svojo osebnost (Gerlovič, 

Gregorač, 1968).  

Okolje, v katerem živimo, nam ponuja veliko novih spoznanj. Kadar ga skušamo gledati z 

likovnega vidika, v njem naletimo na vrsto značilnosti, ki jih v likovni interpretaciji 

preoblikujemo v pojme (črte, točke, ploskve, barve, svetlobe in sence, teksture materialov, 

like, oblike …). Otroku s pogovorom in opazovanjem ter iskanjem likovnih motivov v 

naravi pomagamo razvijati domišljijo, krepiti zmožnost opazovanja in uriti spomin. Prav s 

spodbujanjem otroku pomagamo razvijati lastne likovne sposobnosti, predvsem pa 

prispevamo k izgradnji pozitivnega odnosa do umetnosti (kulturne dediščine, arhitekture 

…) (Tomšič Čerkez, Podobnik, 2015). 

Pomembno je, da se zavedamo, da se otroci v predšolskem obdobju odzivajo na različne 

dražljaje, ki prihajajo prav iz okolja, v katerem se gibajo, raziskujejo. Zato je krajinska 

umetnost in aktivnosti, povezane z njo, odlično izhodišče. Domišljija, raziskovanje, 

izkušnje in doživljanje narave otroka spontano potisnejo v izrazni proces oz. spodbudi željo 

po izražanju (Hütler, 2015).  

Cilji v Kurikulumu za vrtce nam narekujejo, da je potrebno poskrbeti za otroški stik z 

umetnostjo, za razvijanje sposobnosti komuniciranja preko umetnosti, umetniško čutenje 

in izražanje preko umetnosti. Vse to pa lahko dosežemo le, če otroka soočimo z umetniškim 

delom. Otrokom je treba ponuditi umetniška dela, saj se ob opazovanju le-tega razvija 

občutek za lepo ob enem pa se ob opazovanju umetniškega dela nanj odzove, ga po svoje 

interpretira, ali pa domišljijsko predela (Hütler, 2015). 

 

5. VLOGA ODRASLEGA 
 

Odrasli imamo na področju umetnosti zelo pomembno vlogo. Upoštevati je treba otrokove 

razvojne značilnosti in zakonitosti na likovnih področjih, ki so pri vsakem posamezniku 

različne. Otroku je treba pustiti prostor, da sam raziskuje, išče rešitve za določen problem 
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ali izvedbo naloge, odrasli pa seveda podpiramo otrokove zamisli tudi, ko so le-te težje 

izvedljive. Prav to je namreč spodbuda tudi vzgojitelju, da skuša skupaj z otrokom najti 

pot, ki bo uresničljiva, da otrok pride do svojega cilja. Pomembno je, da odrasli otrokovega 

izdelka ne grajamo, ga ne ocenjujemo in prav tako ne pretirano pohvalimo.  

Odrasli ob otrokovem srečanju z umetnostjo spremljamo njegove odzive, saj ti 

predstavljajo izhodišče za nadaljnje načrtovanje. Naloge ne smejo biti prezahtevne, saj bo 

tako otrok izgubil motivacijo, ki je pomemben del pri nastajanju likovnega izdelka 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrokom ponudimo čim bolj pestro ter raznoliko paleto likovnih dejavnosti, saj bo otrok 

prav skozi tovrstne izkušnje lažje kvalitetno razvil sposobnosti vrednotenja likovnosti. Pri 

ustvarjanju je potrebno, da otrokom zagotovimo prijetno vzdušje, saj se bo otrok sprostil in 

lažje udejanjil željo po izražanju. Otrok tudi preko likovnega medija komunicira s svojo 

okolico in ji na sebi lasten način kaže, kaj čuti. V okviru kiparstva je pomembno, da je 

otrokom na voljo raznovrsten material, ki jim bo omogočil, da gnetejo, odvzemajo, 

dodajajo, zlagajo, lepijo, zbijajo, zvijajo, kaširajo papir, vlivajo mavec v modelčke, gradijo 

z mivko itn. Pomembno je, da imajo otroci različen material na voljo skozi celotno šolsko 

leto, saj na začetku material spoznavajo in preizkušajo, kaj vse zmore, kaj lahko od njega 

pričakujejo. Ob spoznavanju lastnosti materiala bodo nastajali preprosti izdelki tovrstnega 

začetniškega manipuliranja z orodji in z materiali.  

 

6. LIKOVNA PODROČJA IN LIKOVNE TEHNIKE 

 

6.1  Oblikovanje prostora 

 

Oblikovanje prostora se ukvarja v umetnosti s prostorom in različnimi posegi vanj. 

Področje oblikovanje prostora zajema arhitekturo, krajinsko arhitekturo in urbanizem, v 

sodobnejši likovni umetnosti pa najdemo podobnosti z instalacijami in krajinsko 

umetnostjo, prostorsko določenimi kiparskimi projekti in podobnim. Pri tej umetnostni 

smeri nastajajo prostorski objekti in prostorske postavitve (Vrlič, 2001).  

V vrtcu se vzgojitelji prostorskega oblikovanja nekoliko izogibajo, saj je za pripravo in 

izvajanje dokaj zahtevno, vendar je pomembno, da otroci že v zgodnjih letih pridejo v stik 

tako s kiparjenjem kot s prostorskim oblikovanjem – gradnjo (Gerlovič, Gregorač, 1968). 
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Prostor in okolje sta namreč otrokova sopotnika, skozi različne aktivnosti pa postopoma 

spoznava njune značilnosti. 

Pri oblikovanju prostora se otrok ukvarja s prostorom in se izraža z najrazličnejšimi posegi 

vanj. S tem dojema osnovne prostorske odnose, kot so blizu, daleč, zgoraj, spodaj, spredaj, 

zadaj itd. Spoznava odprte, zaprte ter delno zamejene prostore. Preko aktivnosti otrok 

razvija sposobnosti za obvladovanje lastnega telesa v različnih prostorih. Z vsem tem 

razvija zavedanje, da je okolje, v katerem živimo, oblikovano ali si ga oblikuje oz. 

preoblikuje sam ter se navaja na opazovanje in presojanje prostora, ki ga obdaja 

(Marjanovič Umek, 2001). 

Umetnostna zvrst, ki se ukvarja z načrtnim oblikovanjem prostora, je arhitektura. Prazen 

prostor je praznina, v kateri živimo, se gibamo, vanj umeščamo predmete. Ko nek prostor 

omejimo rečemo, da smo ga oblikovali. Arhitekti kot oblikovalci prostora, najprej s 

pomočjo skice izdelajo načrte. Skici ali idejnemu načrtu nato sledi risba ter izdelava makete 

(Tacol, 1994). Seveda pa poleg oblikovanja in konstruiranja zgradb v področje arhitekture 

sodi tudi oblikovanje zunanjih prostorov, npr. parkov, ulic, trgov in druge urbanistične 

ureditve. K arhitekturni umetnosti torej sodijo tudi urbanizem in urejanje krajine. 

Pri arhitekturi gre za prepletanje zunanjega in notranjega prostora. Arhitekturo najlažje 

dojamemo, če se gibamo skoznjo in ob njej. Tako se soočimo z njenimi dimenzijami, 

funkcionalnostjo in drugimi značilnostmi, ki jo sestavljajo. Pomemben vidik predstavljajo 

tudi zakonitosti obdobja, v katerem nastaja, saj naj bi vsak prostorski poseg iskal stik in 

sožitje s starejšo in že obstoječo (Šuštaršič idr., 2007). 

Arhitekturo delimo na dve veji, in sicer: 

URBANIZEM, v katerega sodijo urejanje mest, naselij in dejavnosti, ki služijo preurejanju 

starih in izgradnji novih mest ter naselij. K mestnemu prostoru spadajo trgi, parkirni 

prostori, parki, povezave in druge prostorske ureditve. Arhitekti-urbanisti tesno sodelujejo 

tudi z oblikovalci krajine. Ti oblikujejo parke, nasade, drevorede, ki obdajajo neko 

pozidano okolje ali zgradbe (Šuštaršič idr., 2007). 

STAVBARSKA UMETNOST pa se deli na dva dela, in sicer: nizke zgradbe in visoke 

zgradbe. Nizke zgradbe vključujejo mostovi, hidrogradnje, to so vodne zapornice, jezovi, 

nasipi ter komunalne zgradbe, med katere sodijo ceste, nadvozi, podvozi. V visoke zgradbe 

pa umeščamo stanovanjske zgradbe, ki so namenjene bivanju, družbene zgradbe, 
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namenjene javnemu delovanju, šole, administrativno-upravne zgradbe, zgradbe za 

zdravstvo itn. (Šuštaršič idr., 2007). 

 

6.2  Kiparstvo 

 

Kiparstvo ali plastično oblikovanje je ena od klasičnih likovnih panog, pri kateri kipar 

svojega dela ne naredi z namenom uporabe, ampak je to njegova želja, navdih oz. trenutna 

inspiracija. Kip lahko otipamo, se ga dotaknemo ali pa ga samo opazujemo. Že v 

prazgodovini so ljudje oblikovali predmete iz tedaj dostopnih (naravnih) materialov, ki so 

jih našli v svoji okolici. Redki ohranjeni kipci iz prazgodovinskega obdobja so pogosto 

vezani na verovanje in obrede (npr. Wilendorfska Venera).  

Kiparstvo je izražanje v tridimenzionalnih oblikah, pri čemer ločimo reliefno in 

prostostoječo plastiko (Šuštaršič idr., 2007). Motivika je tako kot pri večini drugih likovnih 

področij deljena na figuralno in nefiguralno. V kiparstvu se tako pojavljajo: figura, portret, 

avtoportret, konjeniški kip, skupina figur, glava, torzo, rastlinski in živalski motivi, 

abstraktna plastika (Tacol, 1994). Pri kiparstvu prostor razberemo s pomočjo odnosa med 

osvetljenimi in osenčenimi deli, s pomočjo svetlobe in sence lažje dojamemo plastične 

oblike in prostor. V kiparstvu najdemo grafične, slikarske in arhitekturne lastnosti, saj so 

površine kipov nosilci svetlobe, sence in barve (Šuštaršič idr., 2007). 

RELIEF je plastična oblika, ki je vezana na ploskev in je lahko ravna ali ukrivljena (slednjo 

najdemo npr. na stebrih). Ločimo ugreznjeni, nizki in visoki relief. Globoki je ugreznjen, 

deli so poglobljeni v osnovno ploskev. Oblikovan je z vtiskovanjem ali dolbenjem. Nizki 

relief ima dele rahlo izbočene, to pomeni, da se deli malo privzdignejo v prostor. Visoki 

relief ima močno izbočene oblike, ki močno posegajo v prostor (Šuštaršič idr., 2007). 

PROSTOSTOJEČA PLASTIKA predstavlja objekte različnih oblik in dimenzij, 

oblikovanih iz različnih materialov in s pomočjo različnih postopkov, ki jih posamezen 

kiparski material omogoča. Človeško figuro lahko kipar upodobi v različnih pozah, tj. kot 

stoječo, sedečo, ležečo, čepečo ali klečečo. Prostostoječ kip je lahko obdelan iz vseh strani 

ter postavljen na prosto ali v notranjost določenega prostora. Prostostoječ kip si lahko 

ogledamo z vseh strani, razlikujemo pa polno, votlo in skeletno plastiko (Tacol, 1994). Pri 

votli plastiki pride do izraza odnos med lupino, jedrom in votlim prostorom. V naravi 
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takšne primere najdemo pri polžji hišici in polžu, orehovi lupini in jedru ter pri jajčni lupini 

ali školjčni lupini in njuni vsebini. Pri skeletni plastiki pa dominira ogrodje plastike 

(Šušteršič in drugi, 2007). 

Odvisno od lokacije, namena in velikosti ločimo: malo plastiko, spomeniško plastiko, 

monolitno plastiko, arhitekturno plastiko (prav tam).  

Pri kiparskih tehnikah poznamo različne postopke oblikovanja. Postopki odvzemanja so 

primerni zlasti za oblikovanje trdih materialov (les, kamen, siporeks ipd.). Pri mehkejših 

masah (glina, plastelin in druge modelirne mase ipd.) uporabljamo tako postopke 

odvzemanja kot dodajanja, modeliranja, vtiskovanja ipd. V predšolskem obdobju se otroci 

najpogosteje srečujejo s kiparskimi materiali, ki jih je možno relativno preprosto oblikovati 

in ne zahtevajo prevelike fizične moči.  

Materiali za gnetenje: plastelin, glina 

PLASTELIN se uporablja zaradi preproste uporabe. Gre za material, ki je po svojih 

lastnostih podoben glini. Pozitivna stran plastelina je, da je dobro gnetljiv, posamezni 

sestavni deli, ki jih otroci uporabijo za sestavljanje svojih kipov, pa se zlahka sprimejo in 

tudi ostanejo skupaj. Negativna plat plastelina je, da lahko oblikujemo zgolj miniaturno 

plastiko (Gerlovič, Gregorač, 1968).  

GLINA je naravni material, ki pred oblikovanjem zahteva nekoliko več priprave. Pri glini 

je po navadi težava v tem, da slabo spojeni deli ob sušenju odpadejo. Nekdaj je veljalo, da 

otroke navajamo na to, da kip izdelujejo iz enega kosa, ki mu odvzemajo material. Ker to 

otrokom povzroča veliko težav (Gerlovič, Gregorač, 1968), jim skušamo pokazati 

učinkovite možnosti spajanja s pomočjo razenja spojenih delov in lepljenja z glinenim 

blatom. Glina se na zraku suši, zato je treba med oblikovanjem vlažiti dlani in površino. 

Kadar želimo kiparsko obliko nadaljevati v več etapah, je treba izdelke pravilno shraniti 

(tj. jih zaviti v vlažno krpo in plastično vrečko), da se ne posušijo.  

Materiali za odvzemanje: mavec, les ter kamen 

Pri tehniki oblikovanja odvzemanje so med trdimi materiali za otroke primerni mavec, 

aranžerska pena in siporeks, medtem ko sta les in kamen primeren za sestavljanje, saj sta 

za odvzemanje ali dolbenje pretrda. Tehnika odvzemanja materiala je primerna le za 

starejše predšolske otroke. Tukaj je potrebno veliko vztrajnosti, saj morajo otroci svoj 

izdelek prilagoditi kosu ter obliki materiala, ki ga imajo na voljo.  
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MAVEC se v kiparstvu uporablja predvsem za izdelavo kalupov, za ulivanje skulptur in za 

odlite mavčne skulpture. Mavčni kip je možno zmodelirati tudi neposredno iz mavčnega 

testa. Mavčna skulptura se lahko ustvari tudi z izrezovanjem iz vnaprej odlitih mavčnih 

blokov, ki se jih nato lahko mehansko obdeluje in sestavlja (Šušteršič in drugi, 2007). 

LES je mehkejši kot kamen, vendar je njegova obdelava vezana na velikost kosa in njegovo 

strukturo. Oblikuje se predvsem z dleti, kladivi, žagami itn. Les je med drugim možno 

lepiti, montirati, vrtati, brusiti (Šušteršič in drugi, 2007). Predšolski otroci kose lesa med 

seboj predvsem sestavljajo, zlagajo, vežejo z žico ali vrvicami ipd.  

Materiali za upogibanje in sestavljanje: papir, lepenka, mehka pločevina, žica in naravni 

materiali. 

Iz PAPIRJA je možno na mnogo načinov oblikovati tako reliefe kot polno plastične in votle 

skulpture. To dosežemo z zvijanjem, pregibanjem, rezanjem ter lepljenjem. Uporabimo 

lahko papir različnih debelin in kakovosti. Kip iz papirja je možno izdelati tudi iz papir 

mašeja, tako da se koščke papirja namaka v škrobno lepilo in se jih lepi po vnaprej 

pripravljeni obliki, npr. kosu lesa, modelu iz gline ali kakšnega drugega materiala (prav 

tam). 

MEHKA PLOČEVINA je podobna papirju, saj se jo lahko zvija, upogiba, reže in luknja. 

Oblikuje se lahko tudi s točenjem. Oblikovanje pločevine je zelo primerno, ko se 

seznanjamo z lastnostmi materialov. Otroci največkrat z mehko pločevino oblikujejo 

posode ter nakit (Gerlovič, Gregorač, 1968). 

ŽICA v likovnem smislu predstavlja prostorsko črto. Kipar lahko kombinira žice in mreže 

različnih debelin. Skulpture iz žice delujejo transparentno. Žico je možno zvijati, navijati, 

prepletati, variti itd. (Šušteršič in drugi, 2007). 

 

6.3  Ustvarjanje z naravnimi materiali v avtentičnem okolju 

 

Poleg vsega umetnega materiala v igralnici je treba otrokom ponujati tudi naraven material, 

s katerim lahko oblikujejo skulpture in instalacije. Pri tem je posebej priporočljivo, da 

celotno dejavnost izpeljemo v naravnem okolju. Otroke peljemo v naravo (gozd, travnik, 

polje …) in jim pustimo raziskovati okolje in materiale, jih osredotočamo na njihove 

posebnosti, opazovanje detajlov, aktivno vključujemo senzoriko (vonj, otip, sluh …). 
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Materiale razvrščamo po različnih kategorijah, ugotavljamo, kako jih je mogoče med seboj 

združevati in spajati, nato vse skupaj povežemo še z ustvarjanjem. Otroci ustvarijo sliko, 

kiparski izdelek, skulpturo v naravi. Tovrstna dejavnost zagotavlja, da ustvarjalna 

motivacija traja bistveno dlje časa, kot klasično risanje ali slikanje v igralnici. Krajinska 

umetnost spodbuja otroška čustva, pomaga pri spoznavanju raznolikosti in lepot naravnega 

sveta (Jesenek Mori, 2011). 

Likovna dejavnost z naravnimi materiali v avtentičnem okolju je pristna, otroke bo 

pripeljala do avtentične izkušnje in izkustvenega učenja. Ko vzpostavimo motivacijski 

izziv, je otrokom potrebno zagotoviti dovolj časa za ustvarjanje in seveda podporo 

vzgojitelja, ki jih vodi, soustvarja skupaj z otroki ali pa le zbrano opazuje otrokovo 

ustvarjanje. Material, potreben za ustvarjanje, je v naravnem okolju na voljo v velikih 

količinah, kar zagotavlja nemoteno ustvarjanje (Revington, Authentic Learning, b. d.). 

Ustvarjanje v pristnem okolju pri otroku vključuje vsa čutila, kar pomembno oplemeniti 

otrokovo izkušnjo in znanje. Vse, kar se otroci naučijo skozi avtentično izkušnjo v 

avtentičnem okolju, jim zagotavlja dolgotrajnejše in bolje prenosljive veščine. Celoten 

proces je bolj relativen, motivacijski in oseben (Revington, Authentic Learning, b. d.). Prav 

tako je avtentično okolje odlično izhodišče za aktivno učenje, ki je kompleksen fizični in 

mentalni proces, ki ga je treba razumeti kot interakcijo med dejanji otroka, ki so usmerjena 

k cilju, in realnostjo okolja, ki vpliva na ta dejanja. Je nujen pogoj kognitivne preobrazbe 

in razvoja. Moč aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni akterji zaradi 

prirojene želje po raziskovanju; zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore o ljudeh, 

materialih, dogodkih in zamislih, ki vzbudijo njihovo radovednost, rešujejo probleme, ki 

so jim na poti do ciljev. Otroci konstruirajo svoje lastno znanje o svetu, ko preoblikujejo 

svoje zamisli in interakcije v logična zaporedja misli in dejanj, ustvarijo smiselne izkušnje 

ter s svojimi besedami pripovedujejo o njih (Hohmann in Weikart, 2005). 

Marentič Požarnik (2020) je zapisala, da je kakovostno učenje tisto, ki učenca celostno, 

miselno in čustveno aktivira. Učenje je uspešnejše, če poteka s samostojnim iskanjem in 

razmišljanjem. Kot sta zapisala Hohmann in Weikart (2005) otroci konstruirajo znanje z 

neposrednimi izkušnjami.  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) najdemo načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti 

verbalizacije in drugih načinov izražanja, ki omogoča: 
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– stalno skrb za zagotavljanje udobnega in spodbudnega okolja za učenje, 

– razvijanje občutljivosti in zavesti o problemih, 

– spodbujanje in navajanje na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju 

odgovorov, 

– vsesplošno omogočanje in spodbujanje otrok k verbalizaciji in drugim načinom 

izražanja, 

– in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah (prav tam). 

Zato je pomembno, da že v vrtcu spodbujamo otroke k aktivnemu učenju, saj jim s tem 

damo odlično popotnico. Če bomo že v predšolskem obdobju otrokom približali aktiven 

način učenja, jim bo v šoli veliko lažje sodelovati in reševati probleme, iskati rešitve, 

postavljati hipoteze ter lažje vzpostaviti stik s skupino (Hohman in Weikart, 2005).  

 

V primeru naših krajinskih likovnih aktivnosti je avtentično izkušnjo predstavljalo 

neposredno ustvarjanje, avtentično okolje pa prostor v naravi, kjer je ustvarjanje potekalo. 

Tako kot travnik ima tudi gozdno okolje veliko pozitivnih učinkov, zmanjša stres, otrokom 

omogoča veliko gibanja, smeha, izboljša dobro počutje. V gozdu otroci pridobivajo veliko 

senzornih izkušenj, zmanjša se njihova agresivnost, predvsem pa jim nudi večjo motivacijo 

pri ustvarjanju (Gyorek in sod. 2014). 

II EMPIRIČNI DEL 

7. NAMEN RAZISKAVE 
 

Kiparskih izdelkov je v predšolskem obdobju razmeroma malo, čeprav gre za klasično 

likovno področje, ki pomembno pripomore k razvoju različnih spretnosti in znanja. Še manj 

pa je načrtovanega ustvarjanja v naravi. In prav ustvarjanje v naravnem okolju omogoča 

spontano učenje, ki tesno poveže različna področja (npr. likovno umetnost, gibanje, 

naravoslovje ipd.). Naloga odraslih je le, da smiselno načrtujemo tovrstne vsebine, ki jih 

učinkovito dopolnjuje otroška domišljija, ki ne pozna meja.  

Prav to je razlog, ki me je spodbudil, da pokažem strokovnim delavkam, da je dovolj že to, 

da načrtno oblikujemo dejavnosti tako, da je v njih čim bolj dejaven otrok in niso vse 

dejavnosti togo regulirane po vzgojiteljevi zamisli, temveč imajo otroci v procesu 

pomembno vlogo soustvarjalca. Ko se skupaj z otroki odpravimo v gozd, pomislimo, na 

kaj jih bomo osredotočili, pri njihovih opažanjih jih ne omejujemo, zamisli prepustimo tudi 
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njihovi domišljiji. Omogočimo jim varen prostor, kjer se lahko gibajo in raziskujejo, ob 

enem pa ustvarjajo instalacije, ki so plod njihove domišljije. Selekcija pri opazovanju je 

potrebna zato, da poglobimo poznavanje posameznih delov. Ločeno raziskujemo različna 

okolja in njihove specifike, ugotavljamo, v čem se razlikujejo med seboj, kaj je kje mogoče 

ustvariti in s čim.  

V enem delu raziskave sem želela ugotoviti, ali strokovne delavke poznajo krajinsko 

umetnost, kako pride do ustvarjanja v naravi, pridobiti njihovo mnenje do ustvarjene 

kiparske poti. V drugem delu pa so me zanimali odzivi otrok med tovrstnimi krajinskimi 

dejavnostmi.  

8. CILJI RAZISKAVE 
 

Z raziskavo sem želela strokovnim delavkam pokazati pomen krajinske umetnosti. Zato 

sem v svojem diplomskem delu: 

– strokovne delavke povprašala o poznavanju krajinske umetnosti, 

– prikazala ter povprašala za mnenje o kiparski poti, ki smo jo oblikovali skupaj z 

otroki. 

Z vzporedno raziskavo z otroki sem želela dobiti vpogled v odzive otrok in njihovo izbiro 

naravnih materialov ter tako:  

– ugotoviti, po katerih materialih otroci posegajo pri oblikovanju poti, 

– ugotoviti, kakšni so odzivi otrok pri oblikovanju krajinske instalacije.  

 

9. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Zastavila sem si štiri raziskovalna vprašanja, na katera sem si želela odgovoriti s pomočjo 

načrtovane dejavnosti v skupini. 

RV 1: Ali strokovne delavke poznajo umetniško zvrst krajinska umetnost? 

RV 2: Kakšne zamisli in mnenje imajo pri vključevanju v koncept oblikovanja umetniške 

poti oz. pri dopolnjevanju le te? 

RV 3:. Po katerih naravnih materialih posegajo otroci pri oblikovanju krajinske instalacije? 

RV 4: Kakšni so odzivi otrok pri oblikovanju krajinske instalacije s posameznim naravnim 

materialom? 
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10. METODA RAZISKOVANJA 

Glede na naravo raziskave sem uporabila tako kvantitativno metodo raziskovanja (anketo 

med vzgojitelji) in kvalitativno metodo (akcijsko raziskavo z opazovanjem odzivanja 

otrok). 

 

10.1 Raziskovalni vzorec 

 

Empirični del diplomskega dela je povezoval dve smeri, in sicer: akcijsko raziskavo z 

otroki, ki sem jo izvedla v vrtcu Medo OE Prevoje, v skupini Palčki, v šolskem letu 

2021/2022 ter anketo, ki sem jo izvedla z zaposlenimi strokovnimi delavkami v OE 

Prevoje.  

V raziskavo je bilo vključenih 23 otrok, starih 5–6 let, ter 23 strokovnih delavk, ki svoje 

delo opravljajo v različnih starostnih skupinah.  

Anketa za strokovne delavke je vsebovala 18 vprašanj odprtega in zaprtega tipa.  

 

10.2  Postopki zbiranja podatkov 

 

Podatke sem zbirala postopoma. Najprej smo z otroki ustvarili štiri točke krajinske 

instalacije. S pomočjo vnaprej pripravljenega opazovalnega lista sem beležila, kako so 

otroci med seboj komunicirali, sodelovali, se dogovarjali in po koliko različnih ter kakšnih 

naravnih materialih so posegali.  

V drugem delu raziskave sem podatke strokovnih delavk dobila s pomočjo spletnega 

anketnega vprašalnika. Vprašalnik sem posredovala preko elektronskih naslovov, kjer sem 

dodala povezavo do ankete. Anketo sem zaključila v treh dneh, saj so mi odgovorile vse 

zaposlene, ki jim je bila povezava posredovana.  

 

10.3  Postopki obdelave podatkov 

 

Vse dobljene podatke iz anketnega vprašalnika sem obdelala s kvantitativnim in 

kvalitativnim postopkom, odvisno od tipa vprašanj. Dobljene podatke sem izrazila v 

frekvencah in odstotnih frekvencah ter jih prikazala s pomočjo tabel in grafov, ki sem jih 
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interpretirala. Opazovalne liste sem prav tako oblikovala s kvantitativno metodo ter jih 

interpretirala pri opisih posameznih dejavnosti ter skupni analizi celotne dejavnosti. 

 

11 AKCIJSKA RAZISKAVA 
 

Izvedbo krajinske instalacije sem zasnovala v več etapah, in sicer: 

a) ogled in izbira lokacij, kjer je aktivnost mogoče izpeljati, 

b) priprava slikovnega materiala in vsebine za seznanjanje otrok s krajinsko 

umetnostjo, 

c) izvedba dejavnosti 1 in 2 (gozd), 

d) izvedba dejavnosti 3 (rečno obrežje), 

e) izvedba dejavnosti 4 (travnik, poljska pot),  

f) izvedba dejavnosti 5 (gozd, vsi materiali, ki smo jih spoznali skozi prejšnje 4 

dejavnosti). 

Preden sem aktivnost prenesla na teren, torej v dejansko okolje, sem otrokom pokazala 

nekaj fotografij krajinske umetnosti. Spodbudila sem jih, naj si ogledajo slike in povedo, 

kaj vse vidijo. Spodbudila sem jih, da bi tudi oni oblikovali popolnoma svojo krajinsko 

instalacijo, ki smo jo imenovali kiparska pot. Pot bi nastajala na naši ustaljeni sprehajalni 

poti v gozd. Predlagala sem, da bi po tem nanjo povabili tudi ostale otroke iz vrtca, da si jo 

ogledajo. Seznanila sem jih tudi z dejstvom, da narava lahko njihove umetnije spremeni, 

jim kaj doda ali pa preprosto popolnoma podre. S tem sem jih skušala nekoliko obvarovati 

pred razočaranjem, ko bi opazili, da se njihove umetnije spreminjajo ali celo izginjajo.  

Dejavnost 1: Ustvarjanje z gozdnimi plodovi in končni izdelki.  

Otroci so uporabljali različne gozdne plodove. Najprej smo jih skupaj nabrali, jih opazovali 

in pri tem vključevali več senzornih izkušenj (otip, vonj). Otroci so material razvrščali in 

nato po lastni presoji iz njega tvorili poljubne oblike. Večino njihovih instalacij je bilo 

razporejenih na gozdna tla, ki so si jih pred tem nekoliko očistili (odmaknili odpadlo listje 

in vejice). Oblika, ki se je v njihovih zamislih pojavila najpogosteje, je bila krožna. Tvorili 

so jo s pomočjo smrekovih storžev, vanje pa so umeščali tudi druge materiale (vejice, listje 

ipd.).  
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Fotografija 1: Sodelovanje deklic pri oblikovanju instalacije v gozdu, vir: lasten arhiv. 

 

  

Fotografija 2: Končni izdelek v gozdu, vir: lasten arhiv. 
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Fotografija 3: Nastajanje instalacije izpod rok dečka, vir: lasten arhiv. 

  

Fotografija 4: Lepo opazna krožna oblika s pomočjo storžev, vir: lasten arhiv. 

 

  

Fotografija 5: Končna instalacija, vir: lasten arhiv. 
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Dejavnost 2: Ustvarjanje z vejami in končni izdelki 

Pri drugi dejavnosti so otroci prav tako ustvarjali v gozdu, vendar so za nastajanje instalacij 

uporabili večje veje, palice, debla dreves in štore. Skupaj smo nabrali veje ter jih med seboj 

primerjali, tipali, merili. Otroci so za svoje instalacije izbrali poljuben kotiček v gozdu, 

največ končnih izdelkov je vključevalo debla dreves. Uporabili so po večini daljše palice, 

ki so jih postavili ob deblo. Veje so postavljali ob deblo ali pa so jih nalagali drugo na 

drugo.  

  

Fotografija 6: Prinašanje materiala, vir: lasten arhiv. 

 

  

Fotografija 7: Opazovanje in primerjanje vej med seboj, vir: lasten arhiv. 
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Fotografija 8: Sodelovanje pri nastajanju instalacije, vir: lasten arhiv. 

 

 

Fotografija 9: Končna instalacija ob deblu, vir: lasten arhiv. 
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Fotografija 10: Polaganje palic – vej eno na drugo, vir: lasten arhiv. 

 

Dejavnost 3: Ustvarjanje s kamenjem na rečni brežini  

Za drugo točko kiparske poti smo šli do bližnjega potoka, kjer so ustvarjali na rečni brežini. 

Otroci so ponovno nabirali kamenje, ki so ga razvrščali glede na obliko, velikost in 

debelino. Spodbudila sem jih, da so kamenje tipali in ga razvrščali glede na strukturo, torej 

ali so gladki ali hrapavi. 

Pri nastajanju instalacij si otroci niso posebej pripravili terena (npr. očistili površino). 

Največkrat je bilo ponovno opaziti krožne oblike, ki so jih omejili z večjimi in bolj 

ploščatimi kamni. Zelo zanimiva je bila instalacija, ki je se v obliki piramide dvigala v 

višino. 
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Fotografija 11: Sodelovanje pri oblikovanju na rečni brežini, vir: lasten arhiv.  

 

  

Fotografija 12: Končna instalacija, vir: lasten arhiv.  

 

 

Fotografija 13: Sodelovanje dveh deklic, na rečni brežini, vir: lasten arhiv.  
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Fotografija 14: Končna instalacija na rečni brežini, vir: lasten arhiv. 

  

Fotografija 15: Nastajanje zanimive instalacije, ki se dviga v višino, vir: lasten arhiv. 
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Fotografija 16: Končni izdelek, vir: lasten arhiv. 

 

Dejavnost 4: Ustvarjanje ob travniku na poljski poti in končni izdelki.  

Otroci so imeli na voljo material, ki so ga našli v okolici. Pri nastajanju instalacij so 

uporabili kamenje, ki so ga našli na poljski poti ter cvetove, ki so jih nabrali na bližnjem 

travniku. Za ustvarjanje so si po večini izbrali poljsko pot, ki je bila odlična podlaga za 

ustvarjanje, saj ni bilo treba predhodno pripraviti ter očistiti površine. Največkrat se je 

pojavila krožna oblika, ki so si jo otroci omejili z večjimi kamni. Dva dečka pa sta svojo 

instalacijo dvignila v višino, kjer je mogoče opaziti piramidno obliko. 

 

Fotografija 17: Dogovarjanje in začetki nastajanja instalacije, vir: lasten arhiv. 
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Fotografija 18: Končna instalacija, ki se dviga v višino, vir: lasten arhiv. 

 

 

Fotografija 19: Sodelovanje deklic ob travniku na poljski poti, vir: lasten arhiv. 
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Fotografija 20: Končni izdelek, oblika obraza, vir: lasten arhiv. 

 

Dejavnost 5: Ustvarjanje v gozdu z vsemi materiali, ki smo jih uporabili pri kiparski 

poti in končni izdelki  

Pri peti dejavnosti smo se ponovno vrnili v gozd, vendar so imeli otroci na voljo material, 

ki smo ga spoznali skozi predhodne štiri dejavnosti. Otroci so ustvarjali na znanem terenu, 

kjer so si pripravili površino za ustvarjanje (očistili tla). Skupaj smo nabrali in prinesli čim 

več različnega materiala (veje, gozdni plodovi, kamni, vejice ipd.). Otroke sem prepustila 

ustvarjanju, ter opazovala, po katerem materialu so posegali največ ter koliko različnih 

materialov so uporabili pri nastajanju instalacij. Največkrat so uporabili veje, storže, vejice 

v kombinaciji s kamni. Kot je razvidno iz slik, so otroci pokazali svojo ustvarjalnost. 

Opaziti je bilo tudi več različnih načinov oblikovanja. Več otrok je poseglo tudi po 

oblikovanju, ki je dvigalo v višino. 
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Fotografija 21: Nastajanje zanimive instalacije izpod rok dečka, vir: lasten arhiv. 

 

 

Fotografija 22: Končni izdelek, deček je uporabil vsaj štiri različne vrste materiala, vir: lasten 

arhiv.   
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Fotografija 23: Instalacija v nastajanju, ki se dviga  Fotografija 24: Končni 

izdelek, vir:  

v zrak; vir: lasten arhiv.      lasten arhiv. 

 

Fotografija 25: Deček pri zbiranju 

materiala in nastajanju instalacije, vir: 

lasten arhiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 26: Zanimiv končni 

izdelek, kjer so uporabljene tri 

različne vrste materiala, vir: lasten 

arhiv. 
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Skupna analiza  

Izkazalo se je, da so otroci pri ustvarjanju v naravi z naravnimi materiali domišljijsko zelo 

močni in hitro dobijo idejo tudi o tem, kaj ustvariti. Nobena instalacija ni predstavljala 

kakšne posebne zgodbe, ampak le določeno stvar, ki se je otrokom porodila v tistem 

trenutku, ob materialih, ki so jih našli v določenem okolju.  

Pri uporabi materialov so bili zelo izvirni in prav vsak material so skrbno nabrali z 

določenim namenom. Všeč jim je bilo kombiniranje le-teh, je pa opaziti tudi na slikah, da 

so svoje umetnije »ogradili« s kamenjem, storži ali palicami. S tem so označili okvirne 

dimenzije, ki naj bi zaščitile njihove instalacije pred naključnimi sprehajalci. Na začetku 

so potrebovali malo moje spodbude, ki sem jo ponujala v obliki vprašanj, kaj nameravajo 

ustvariti, kaj bodo pri tem uporabili itn. ter jih s tem usmerila v iskanje lastnih rešitev in jih 

odvračala od tega, da bi jim jih ponujala sama. Otrokom so težave povzročali predvsem 

posamezni materiali, ki jih je bilo na voljo nekoliko manj (npr. storži) in so jih jemali drug 

drugemu. Pojasnila sem jim, da je površina gozda velika in zagotavlja veliko materiala, ki 

ga lahko uporabijo. Moj cilj je bil ugotoviti, kaj pravzaprav lahko pričakujem pri tovrstni 

ustvarjalni dejavnosti, zato se v njihove odločitve nisem intenzivneje vključevala, temveč 

sem opazovala njihove reakcije, kar mi bo služilo pri nadaljnjem načrtovanju podobnih 

vsebin. 

Eno od nalog smo usmerili tudi v poimenovanje naše celotne kiparske poti. Pri predlogih o 

poimenovanju kiparske poti so otroci predlagali kar nekaj imen, prav vsi pa so vključevali 

ime naše skupine, kar se mi je zdelo pravilno. Skupna odločitev za kiparsko pot je ''Palčki 

in njihova kiparska pot''. Ko smo se vračali na mesto, kjer so otroci ustvarjali, so najprej 

pogledali svoje umetnije in razglabljali, ali se je kaj spremenilo. Zelo hudo jim je bilo, ko 

so našli eno instalacijo podrto, vendar so hitro začeli s ponovnim ustvarjanjem, nad čimer 

sem bila zelo navdušena, saj so tudi s tem pokazali, da jim je bila dejavnost resnično všeč.  
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12. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

12.1 Akcijska raziskava v skupini  
 

V akcijski raziskavi sem opazovala sodelovanje med otroki, komunikacijo, dogovarjanje 

med seboj in uporabo naravnih materialov. Zbrane podatke sem s pomočjo opazovalnega 

lista s kvalitativno metodo ustrezno interpretirala.  

Pri prvi dejavnosti, ki se je odvijala v gozdu, so otroci pri sodelovanju potrebovali mojo 

pomoč predvsem na samem začetku, ko so se lotili ustvarjanja. Po večini so sodelovali v 

parih, oblikovale so se pa tudi številne skupine, kjer so sodelovali tudi po štirje otroci. 

Pobuda po sodelovalnem ustvarjanju je izhajala iz želje otrok, skupine pa so se oblikovale 

glede na njihove interese in brez moje intervencije. Komunikacija je bila pri vseh 

sproščena, slišati je bilo veliko dogovarjanja, kateri material je treba nabrati in ga postaviti 

na določeno mesto. Komunikacija je bila v celoti vezana na oblikovanje prostorskih 

instalacij, tj. na dogovarjanje o materialih, postavitvah ipd. Kljub začetnim konfliktom 

zaradi pomanjkanja storžev so otroci spoznali, da sta gozd in površina, kjer ustvarjajo 

dovolj velika in jim ponujata veliko materiala, ki ga lahko uporabijo pri svojem ustvarjanju. 

Pri dogovarjanju se je pokazala izrazita razlika med deklicami in dečki. Dečkom ni bilo 

pomembno, kam je kateri od prijateljev postavil določen material. Pri deklicah pa je bilo 

mogoče hitro opaziti vodjo skupine, ki je imela izdelano idejo, nato pa je natančno opisala 

in naročila, kateri material je treba prinesti, kam ga je treba umestiti in kako. Pri oblikovanju 

svoje zamisli so otroci v gozdu pretežno uporabljali dve vrsti materiala, in sicer storže ter 

vejice; suho listje, smrečje ipd. so uporabili bolj kot dodatek.  

Druga dejavnost, ki se je prav tako odvijala v gozdu, je potekala nekoliko drugače od prve, 

saj so otroci ustvarjali le s palicami in vejami. Tudi tukaj so se otroci v začetku razdelili v 

skupine, ki so bile večje kot pri prvi dejavnosti. Prav vse skupine so za središče svoje 

instalacije uporabile deblo drevesa, okoli katerega so nato postavili veje. Opaziti je bilo 

veliko vztrajnost; čeprav so pri postavljanju vej in palic ob debla večkrat naleteli na težave, 

so le-te poskušali rešiti s komunikacijo med seboj. Med člani skupin je prišla do izraza 

njihova povezanost in pomoč, ki so si jo nudili pri nabiranju palic. Izjema sta bila dva 

dečka, ki se nista priključila nobeni od skupin. Poskušala sta z ustvarjanjem v paru, vendar 

se tudi to sodelovanje ni obneslo. Skozi celotno dejavnost sta nato hodila od skupine do 

skupine, vendar se v nobeno nista dejavneje vključila.  
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Tretja dejavnost, ki je predstavljala drugo točko naše kiparske poti, je potekala na rečni 

brežini. Tako so otroci ustvarjali ob bližini vode, nad čimer so bili navdušeni. Na začetku 

so opazovali vodo, kmalu pa se je njihov interes prenesel na zlaganje kamnov. Pri tej 

dejavnosti se je več otrok kot v skupini odločilo za sodelovanje v parih. Delo si je vsak par 

organiziral po svoje. Pri posameznih so eni člani prinašali kamenje, drugi sestavljali, pri 

drugih sta oba člana tvorno sodelovala pri tvorjenju celotne ideje. Ponovno so si pri 

nastajanju pomagali z večjimi kamni, s katerimi so omejili krožno obliko in jo nato 

zapolnili z manjšimi kamni. Pri dogovarjanju med seboj sem opazila, da so se dogovarjali 

predvsem o tem, kakšne kamne bodo uporabili. Predvsem so iskali med seboj podobne 

kamne, ki so dopolnjevali njihovo instalacijo. Večina instalacij je bila pretežno ploskih, 

otroci pa se niso odločali za dvigovanje v višino. Izjema sta bila dva dečka, ki sta svojo 

instalacijo dvignila v zrak in ob tem očitno izrazila svoje navdušenje. Njuna komunikacija 

je bila zelo sproščena in ni bila usmerjena le na ustvarjanje. Za razliko od oblikovanja v 

gozdu so pri tretji dejavnosti vsi otroci potrebovali veliko moje potrditve in pohvale.  

Tretjo točko kiparske poti smo ustvarili na poti, kjer se vsakodnevno sprehajajo tudi druge 

vrtčevske skupine, tj. ob travniku, kjer so imeli na voljo različne materiale (zemljo, travo, 

cvetlice, seno, pesek itn.). Pri ustvarjanju sem otrokom prepustila možnost izbire prostora, 

kjer bo nastala njihova instalacija. Za razliko od prvih treh dejavnosti, je pri četrti večino 

instalacij nastajalo individualnega dela ali dela v parih. Svoje instalacije so tvorili pretežno 

iz cvetov, ki so jih nabrali na travniku. Otroci so sproščeno komunicirali, prav tako niso 

potrebovali moje spodbude pri nastajanju instalacij. Zanimiva je bila komunikacija treh 

deklic, ki so ustvarile človeški obraz in naletele na težavo, kako figuri ponazoriti lase. 

Deklice sem spodbudila, da ugotovijo, kaj na travniku bi bilo mogoče uporabiti. Ker je bilo 

tam še nekaj posušene trave, so dobile idejo, da so seno uporabile za lase, barvo pa dodale 

z različnimi cvetovi, ki so jih nabrale na travniku. Otroci so tokrat uporabili vsaj tri različne 

vrste materiala, nihče pa ni posegel po zemlji.  

Pri peti dejavnosti, ki je predstavljala tudi zadnjo točko naše kiparske poti, smo se ponovno 

vrnili v gozd. Otroci so imeli na voljo ustvarjati z materialom, ki so ga uporabili pri 

prejšnjih štirih dejavnostih. Tudi tukaj je sodelovanje potekalo samoiniciativno. Otroci 

moje pomoči pri vključevanju v skupine niso potrebovali. Je pa izvajanje potekalo bodisi 

v skupinah ali v parih, nekaj otrok pa je svoje instalacije ustvarjalo samostojno. Prav vsi so 

uporabili več vrst materiala, ki so ga nabrali v gozdu oz. na poti do gozda, kjer so se lotili 

ustvarjanja. Pri zadnji dejavnosti sta nastali dve krajinski instalaciji, ki sta bili zelo veliki 
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in zanimivi. Pri nastajanju obeh sta delovala samo po dva otroka. Komunikacija je tudi tu 

potekala zelo sproščeno in opaziti je bilo zelo malo nestrinjanj oz. konfliktov.  

 

12. 2 Odgovori na anketni vprašalnik  

 

Pri anketnem vprašalniku je sodelovalo 23 strokovnih delavk, ki so zaposlene v vrtcu, kjer 

sem zaposlena tudi sama. Zanimal me je njihov odziv na rezultate dejavnosti, ki sem jo 

izpeljala z otroki moje skupine. Anketirane vzgojiteljice delo opravljajo v različnih 

starostnih skupinah, in sicer: dve v skupini 1–2-letniki, dve v skupini 2–3-letniki, tri v 

skupinah 3–4-letniki, dve v skupini 4–5-letniki, dve v skupini 5–6-letnikov in ena v skupini 

4–6-letnikov.  

Poznavanje pojma Land art oz. krajinska umetnost. 

Tabela 1: Poznavanje pojma ''Land art'' oz. krajinska umetnost med anketiranimi 

vzgojiteljicami 

Odgovor F f (%) 

Da 15 65 % 

Ne 8 35 % 

Skupaj: 23 100 % 

 

Na anketno vprašanje Ali ste že kdaj zasledili pojem land art oz. krajinska umetnost? je 65 

% vprašanih strokovnih delavk odgovorilo, da je že slišalo za pojem ''Land art'' oz. 

krajinska umetnost. Dobra tretjina (35 %) strokovnih delavk tega pojma še ni zasledila. Kot 

je razvidno iz naslednjega anketnega vprašanja, Ali ste se s to umetniško smerjo že srečali? 

(tabela 2), pa je neposreden stik z izpostavljeno umetniško smerjo vzpostavilo še nekaj 

manj anketiranih vzgojiteljic, in sicer (61 %), 39 % pa ne. Pod neposreden stik je bilo 

mišljeno, ali so videle krajinske instalacije v živo oz. so krajinske instalacije izvajale v svoji 

vrtčevski skupini. V nadaljevanju anketnega vprašalnika so vprašane odgovorile, kje so se 

srečale s krajinsko umetnostjo.  
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Tabela 2: Srečanje z umetniško smerjo ''Land art'' 

Odgovor f f(%) 

Da 14 61 % 

Ne 9 39 % 

Skupaj: 23 100 % 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kje so se s pojmom Land art oz. krajinska umetnost 

anketirane vzgojiteljice že srečale. Odgovor so podale le vzgojiteljice, ki so na predhodno 

vprašanje odgovorile pritrdilno. Vprašanje je bilo odprtega tipa, med odgovori pa so 

vzgojiteljice navajale naslednje lokacije: sprehodi v gozdu, ustvarjanje z otroki v vrtcu, v 

galeriji, instalacije v naravi, ustvarjanje z naravnimi materiali v gozdu, igranje v naravi, 

zdravilni park, na spletu. Njihove odgovore lahko združimo v 2 kategorij, in sicer: pri 

lastnem pedagoškem delu z otroki in ob srečanju z umetniškim likovnim izrazom (tj. delom 

odraslega likovnega ustvarjalca). Pri slednji gre za srečevanje v njihovem prostem času, saj 

vzgojiteljice navajajo svetovni splet in zdraviliški park. 

 

Poznavanje avtorjev (tujih ali domačih), ki se ukvarjajo s to umetniško smerjo  

Graf 1: Poznavanje slovenskega ali tujega umetnika. 

 

 

Če je pojem Land art oz. krajinska umetnost vzgojiteljicam razmeroma znan, pa je slika pri 

konkretnih avtorjih precej drugačna. Kot lahko razberemo iz grafa, pozna kakšnega 
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umetnika le 22 % anketiranih, kar 78 % oz. 18 anketiranih pa ne pozna nobenega niti 

slovenskega niti tujega umetnika, ki se je ukvarjal s krajinsko umetnostjo.  

Pozornost namenjena ustvarjanju z naravnimi materiali 

Graf 2: Čas, namenjen ustvarjanju v naravi. 

 

 

Med vzgojitelji močno prevladuje mnenje, da je pozornost, namenjena ustvarjanju v naravi 

premajhna. Iz grafa št. 2 lahko razberemo, da je 61 % anketiranih mnenja, da ustvarjanju v 

naravi tudi same posvečajo premalo časa. Dobra četrtina vprašanih (26%) je sicer menja, 

da ustvarjanju v naravi posvečajo dovolj časa. 13 % anketiranih pa je mnenja, da je 

tovrstnemu ustvarjanju posvečenega preveč časa, kar je nekoliko presenetljivo. V 

Kurikulumu za vrtce (1999) je poseben poudarek namenjen prav pridobivanju izkušenj, ki 

jih otrok pridobi pri raziskovanju in odkrivanju okolja, ki ga obdaja. 

Načrtnost in spontanost pri ustvarjanju z naravnimi materiali 

Tabela 3: Ustvarjanje z naravnimi materiali. 

Odgovor f f (%) 

Spontano 16 70 % 

Načrtovano 3 13 % 

Oboje 4 17 %  

Skupaj: 23 100 % 
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Kot je razvidno iz odgovorov anketiranih, do ustvarjanja v naravi z naravnimi materiali 

najpogosteje pride popolnoma spontano, kar potrjuje kar 70 % vprašanih. Razlika med 

tistimi, ki dejavnosti organizirajo načrtovano in tistimi, ki vključujejo oboje, torej 

načrtovano in spontano pa je razmeroma majhna. Načrtovano ustvarjanje z naravnimi 

materiali ponudi 13 % vprašanih, 17 % vprašanih pa je izbralo obe možnosti. Iz narave dela 

s predšolsko populacijo je slednji odgovor razumljiv, iz strokovnega vidika pa bi bilo 

vsekakor dobrodošlo, ko bi se odstotek vzgojiteljev, ki se tega zaveda in načrtno spodbuja, 

povečal.  

V nadaljevanju smo anketirane vzgojiteljice spraševali o mnenju o instalacijah, ki smo jih 

z otroki oblikovali v okviru akcijske raziskave (kiparska pot) in jih spodbuditi k 

razmišljanju Ali oz. kaj bi sami dodali tovrstnim aktivnostim? Vprašanja se nanašajo na 

posamezno »postajo« (gozd, rečno obrežje, travnik – poljska pot). Želeli smo, da 

anketiranje ovrednotijo, kako smiselna se jim zdi takšna izvedba tovrstne aktivnosti z 

otroki. 

Vrednotenje uporabe naravnih materialov na kiparki poti v gozdu 

 

Tabela 4: Uporaba naravnih materialov v gozdu. 

Odgovor f f(%) 

Odlično 15 65 % 

Dobro 5 22 % 

Nič posebnega 3 13 %  

Slabo 0 0 % 

Nesmiselno 0 0 % 

Skupaj: 23 100 % 

 

Uporaba naravnih materialov je, kot je pokazala že tabela (št. 3) precej pogosto vezana na 

spontano obliko dejavnosti otrok. Večini anketiranih (65 %) se zdi uporaba naravnih 

materialov, ki smo jih uporabili pri naši prvi ustvarjalnosti v gozdu odlična, dobri petini 

(22 %) dobra, 13 % pa jo jemlje kot samoumevno. Negativnih odgovorov (slaba ali 

nesmiselna dejavnost) med vprašanimi ni. Glede na zgoraj opisano (tj. velik odstotek 

vzgojiteljev, ki veže ustvarjanje v naravi na spontano obliko dela (tabela 3), odgovori niso 

presenetljivi, a žal tudi ne najbolj spodbudni, saj kažejo na to, da večina (61 %) nima 

posebnih dodatnih zamisli in dejavnostim ne bi dodali ničesar. To kaže na neko pasivnost 
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anketiranih pri vnašanju sprememb v načrtovanje kljub velikemu potencialu, ki ga 

dejavnosti, povezane z ustvarjanjem v naravi, imajo. Kljub vsemu ne gre zanemariti 30 % 

anketiranih (tabela 5), ki bi jih poiskalo in dodalo več materialov, medtem ko bi jih 9 % 

otrokom določilo natančnejšo obliko, kaj naj ustvarjajo. Možnosti »drugo« ni izbrala 

nobena vzgojiteljica, čeprav bi lahko ob tem vprašanju razmišljale npr. o selekciji materiala 

ali o povezovanju tovrstnega oblikovanja z drugimi vsebinami (npr. naravoslovjem, 

matematiko, jezikom, družboslovjem ipd.), o specifičnih oblikah oblikovanja materiala ipd. 

 

Tabela 5: Dodajanje dodatnih naravnih materialov oz. vsebin pri ustvarjanju v gozdu. 

 

Odgovor f f (%) 

Nič 14 61 % 

Dodala bi več materialov 2 9 % 

Poiskala bi več materialov 5 21 %  

Določila bi bolj natančno obliko, kaj naj 

otroci ustvarjajo 

2 9 % 

Drugo 0 0 % 

Skupaj: 23 100 % 

 

Dejstvo, da anketirane vzgojiteljice niso izkazale posebne ambicije po eventualni 

nadgradnji ustvarjalnih dejavnosti v gozdu, se je potrdilo tudi pri naslednjem vprašanju 

Česa bi se sami z materiali v gozdu lotili drugače? Tudi tukaj je najpogostejši odgovor 

»ničesar« (65 %). Slaba tretjina pa se jih je vendarle opredelila za neko obliko dopolnitve, 

in sicer bi jih 17 % omejilo območje, kjer otroci lahko ustvarjajo, 13 % pa bi jih nekoliko 

drugače pripravilo okolico. Ena vzgojiteljica bi dejavnost z naravnimi materiali prenesla v 

igralnico. 
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Drugačna uporaba naravnih materialov v gozdu. 

Tabela 6: Drugačna uporaba naravnih materialov v gozdu 

Odgovor f f(%) 

Ničesar 15 65 % 

Bolj bi pripravila okolico (počistila tla) 3 13 % 

Omejila in označila bi okolico, kjer lahko 

otroci ustvarjajo  

4 17 %  

Z materiali bi raje ustvarjala v igralnici 

kot zunaj 

1 4 % 

Drugo 0 0 % 

Skupaj: 23 100 % 

 

Vrednotenje uporabe naravnih materialov na kiparski poti na travniku oz. ob poljski 

poti 

Tabela 7: Uporaba naravnih materialov ob poljski poti. 

Odgovor f f(%) 

Odlično 14 61 % 

Dobro 7 31 % 

Nič posebnega 1 4 %  

Slabo 0 0 % 

Nesmiselno 1 4 % 

Skupaj: 23 100 % 

 

Pri uporabi materialov, ki smo jih uporabili ob travniku in poljski poti, se veliki večini, in 

sicer 61 % zdi odlična, tretjina vprašanih je izbiro materialov označila kot dobro. 4 % 

vprašanih je uporabo materialov označilo kot samoumevno in prav tako se je 4 % uporaba 

materialov zdela nesmiselna. Možnosti »slaba uporaba materialov« ni izbral nihče. Pri 

dodajanju naravnih materialov (tabela 8) 30 % vprašanih ne bi dodalo ničesar, kar je manj 

kot pri dodajanju materialov v gozdu (tabela 5). Kar 22 % vprašanih bi dodalo več 

materialov, s katerimi bi otroci ustvarjali, 26 % vprašanih pa je odgovorilo, da bi poiskalo 

več različnih materialov. Za odgovor drugo se je opredelilo 13 % vprašanih, kar pomeni, 

da so vprašane razmišljale še o čem drugem, kar bi lahko povezale s svojim delom. 9 % 

vprašanih je izbralo možnost, da bi otrokom določile, kaj naj ustvarijo in jih tako bolj 
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omejile. Ponovno je nespodbuden odstotek (graf 3), in sicer malo več kot polovica 

vprašanih (52 %) na drugi točki kiparske poti ne bi spremenilo ničesar, kar ponovno 

dokazuje pasivnost vzgojiteljic pri razmišljanju o izraznih alternativah. Malo manj kot 

polovica, torej 44 % vprašanih, bi otrokom omejilo prostor. Slednje postane problematično 

predvsem takrat, ko se otrokom ne pusti, da tudi samostojno raziskujejo okolico in postavijo 

svojo instalacijo, kjer se jim zdi primerno. Za odgovor o bolj urejeni okolici ter uporabo 

materialov v igralnici se ni odločila nobena strokovna delavka. 4 % vprašanih pa bi uporabo 

materialov uporabile še kako drugače, tudi s tem, da bi dejavnost povezale še z drugimi 

področji iz kurikuluma.  

Tabela 8: Dodajanje naravnih materialov ob poljski poti. 

Odgovor F f(%) 

Nič 7 30 % 

Dodala bi več materialov 5 22 % 

Poiskala bi več materialov 6 26 %  

Določila bi bolj natančno obliko, kaj naj 

otroci ustvarjajo 

2 9 % 

Drugo 3 13 % 

Skupaj: 23 100 % 
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Drugačna uporaba naravnih materialov ob travniku na poljski poti. 

Graf 3: Drugačna uporaba materialov na poljski poti. 

 

 

 

Vrednotenje uporabe naravnih materialov na kiparski poti na rečnem bregu 

Tabela 9: Uporaba naravnih materialov na rečnem bregu. 

Odgovor f f(%) 

Odlično 16 69 % 

Dobro 5 22 % 

Nič posebnega 2 9 %  

Slabo 0 0 % 

Nesmiselno 0 0 % 

Skupaj: 23 100 % 

 

Enaka vprašanja kot za gozd in travnik smo postavili tudi za ustvarjanje ob rečnem bregu. 

Kot je razvidno iz tabele 9, se je dvema tretjinama (69 %) vprašanih uporaba materiala 

zdela odlična. 22 % vprašanih je uporabo materiala označila kot dobro. Za odgovora slabo 

in nesmiselno se ni odločil nihče. 9 % vprašanih pa se je izbira materiala zdela 

samoumevna. Pri dodajanju naravnega materiala je ponovno 57 % (graf 4) vprašanih 

odgovorilo, da ne bi ničesar dodale, kar na nek način pokaže, da so vprašane zadovoljne ali 

pa se jim tovrstne dejavnosti ne zdijo smiselne, da bi jih vključevale in načrtno umeščale v 
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delo v svoji vrtčevski skupini. Ponovno se je 9 % vprašanih odločilo, da bi otroke bolj 

omejile in bolj natančno določile obliko ustvarjanja, s čimer bi omejile tudi možnosti 

samostojnega raziskovanja okolice. 13 % vprašanih bi dodalo več materialov, s katerimi bi 

otroci ustvarjali, 17 % bi poiskalo več materialov v okolici, kjer so otroci ustvarjali. Iz 

tabele 10 je razvidno, da je malo manj kot polovica vprašanih, in sicer 48 % zadovoljna z 

videnim in ne bi spremenile ničesar. Pozitivno je dejstvo, da se nobena od vprašanih ni 

odločila za odgovor, da bi z materialom raje ustvarjala v igralnici. 4 % vprašanih bi material 

uporabila še na drugačen način in izkoristila možnost povezovanja s področji v kurikulumu. 

S pripravo okolice ni bilo zadovoljnih 22 % vprašanih, saj bi same bolj pripravile okolico 

(počistile tla). Še vedno pa je visok odstotek (26 %) tistih, ki bo otroke omejile in jim 

označile okolico, kjer bi otroci postavljali svoje instalacije.  

Graf 4: Dodajanje naravnih materialov ob rečnem bregu. 
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Drugačna uporaba naravnih materialov ob rečnem bregu. 

Tabela 10: Drugačna uporaba naravnih materialov ob rečnem bregu. 

Odgovor f f(%) 

Ničesar 11 48 % 

Bolj bi pripravila okolico (počistila tla) 5 22 % 

Omejila in označila bi okolico, kjer lahko 

otroci ustvarjajo  

6 26 %  

Z materiali bi raje ustvarjala v igralnici 

kot zunaj 

0 0 % 

Drugo 1 4 % 

Skupaj: 23 100 % 

V zadnjem delu anketnega vprašanja nas je zanimalo še: Katere značilnosti oblikovanja z 

naravnimi materiali v naravnem okolju ste opazili?  

Pri vprašanju Katere značilnosti oblikovanja z naravnimi materiali v naravnem okolju ste 

opazili? so strokovne delavke podale različne odgovore. Najbolj pogosti odgovori so bili: 

grajenje, prostorsko oblikovanje, ploskovno oblikovanje nekatere pa so zapisale, da so 

uporabljeni materiali, ki jih otroci najdejo na točno določeni lokaciji ustvarjanja in pa 

uporaba materialov in za iskanje ne potrebujejo preveč časa. Mnenja strokovnih delavk o 

kiparski poti Palček in njegova kiparska pot, ki so jo obiskale s svojo skupino in si jo 

ogledale v živo, nato pa še s pomočjo fotografij, so različna, in sicer (graf 5) jih je 48 % 

malo manj kot polovica kiparsko pot ocenila kot odlično, kar se tudi ujema s odgovori 

prejšnjih vprašanj o dopolniti kiparske poti. 30 % vprašanih je videno kiparsko pot ocenila 

kot dobro. Je pa visok odstotek vprašanih, in sicer kar (17 %) ocenilo kiparsko pot kot nekaj 

povprečnega. 4 % pa se je kiparska pot zdela slaba. Nobena strokovna delavka pa poti ni 

ocenila kot zelo slabe.  
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Graf 5: Mnenja strokovnih delavk o kiparski poti 
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ustvarjanju kiparske poti in po katerih materialih najraje posegajo ter jih vključujejo v svoje 

krajinske instalacije.  

RV 1: Ali strokovne delavke poznajo umetniško zvrst krajinska umetnost? 

Kot sem predvidevala že sama, je velika večina strokovnih delavk, in sicer 65 % vprašanih, 

že slišala za umetniško zvrst krajinska umetnost, z njo pa je neposredni stik vzpostavilo 

nekaj strokovnih delavk manj (61 %). Seveda nas je zanimalo tudi, kje so se vprašane 

srečale s krajinsko umetnostjo in ponudile so različne odgovore. Med najbolj pogoste so 

naštele različne lokacije, in sicer: gozd, sprehodi v naravi, zdraviliški park, galerija ter splet. 

Njihove odgovore lahko razdelimo na dve kategoriji, in sicer: načrtovanje v okviru lastnega 

pedagoškega dela in stik s krajinsko instalacijo kot umetniškim delom. Sodeč po odgovorih 

anketirank do ustvarjanja v naravi pride spontano in ne načrtno. Dobrodošlo bi bilo, če bi 

se vzgojiteljice, ki poznajo krajinsko umetnost in so se z njo že srečale, večkrat odločale za 

načrtno vpeljevanje le-teh dejavnosti v svoje vrtčevske skupine, saj bi s te, otrokom 

omogočile, da na igriv način raziskujejo in spoznavajo okolico (Kurikulum za vrtce, 1999).  

RV 2: Kakšne zamisli in mnenje imajo pri vključevanju v koncept oblikovanja 

umetniške poti oz. pri dopolnjevanju le te. 

Mnenja strokovnih delavk o kiparski poti, ki smo jo oblikovali s skupino Palčki, so različna, 

in sicer 48 % anketiranih jo je ocenila kot odlično. 30 % vprašanih so videno kiparsko pot 

ocenile kot dobro. Je pa visok odstotek vprašanih, in sicer kar (17 %) ocenilo kiparsko pot 

kot nekaj povprečnega. 4 % pa se je kiparska pot zdela slaba. Vendar je skrb vzbujajoče 

dejstvo, da pri dopolnitvi kiparske poti kar 61 % vprašanih nima dodatnih zamisli, kaj bi 

na poti lahko naredili drugače oz. bi na kakršen koli način dopolnili. Tu se predvsem pokaže 

pasivnost vzgojiteljic, ki bi s svojimi idejami ter idejami otrok iz skupine prispevali k 

dopolnitvi kiparske poti, saj imajo tovrstne dejavnosti velik in premalo izkoriščen potencial 

za ustvarjanje v naravi. Ne glede na vse pa je treba omeniti tudi, da bi 30 % vprašanih 

poiskalo več materialov, s katerimi bi dopolnili kiparsko pot. Ob odgovorih anketiranih pa 

se pojavi tudi določena dilema, vezana na odgovor o natančnem določanju, kaj naj otroci 

ustvarjajo, ki ga zasledimo pri 9 % vprašanih. Pri slednjem se namreč lahko pojavi pretirano 

omejevanje otrokove ustvarjalne domišljije. Tovrstna bojazen je sicer pri oblikovanju z 

naravnimi materiali razmeroma majhna, a glede na nekatere druge izkušnje pri izvajanju 

likovnih dejavnosti v vrtcu ne popolnoma zanemarljiva. Sama otrokom nisem želela omejiti 

izbire materialov, saj je bil moj namen, da nastanejo instalacije, ki so plod otrokove 

domišljije.  
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RV 3: Po katerih naravnih materialih posegajo otroci pri oblikovanju umetniške poti? 

Pri izbiri ter uporabi naravnih materialov bi težko izpostavila, katerega so otroci najraje 

uporabili v svojih krajinskih instalacijah. Na izbiro materiala je najbolj vplivala lokacija 

ustvarjanja in zamisel, ki so jo otroci oblikovali bodisi načrtno ali pa sproti. Za omejitev 

svoje instalacije so največkrat uporabili storže ali kamne, znotraj te prostorske omejitve pa 

so svojo instalacijo oblikovali z vejicami, listjem, manjšimi kamni ter barvnimi cvetovi iz 

travnika. Opaziti je bilo zelo dobro komunikacijo pri nabiranju materiala. Večinoma so 

vsak material skrbno ter načrtno izbrali in ga uporabili za točno določen element v 

instalaciji. Opazila sem, da je bila motivacija pri raziskovanju okolice ob rečnem bregu, 

kjer so imeli možnost ustvarjati s kamni najbolj dolgotrajna. Najverjetneje so jih kamni 

močno pritegnili, saj jim ustvarjanje s kamni, ki so malo večji, premalokrat omogočimo. 

Navdušenje in interes so prinesle tudi veje. Zelo so uživali med prenašanjem vej različnih 

debelin in dolžin.  

RV 4: Kakšni so odzivi otrok pri oblikovanju umetniške poti s posameznim naravnim 

materialom? 

Odzivi otrok na ponujene dejavnosti so bili izjemni, saj so pokazali močno zanimanje in se 

popolnoma prepustili ustvarjanju v naravi. Opazen je bil njihov zagon, ko so raziskovali 

okolico ter nabirali materiale, ki jih je ponujala narava. Pri vsakem materialu so otroci 

uživali in ustvarjali zanimive in edinstvene krajinske instalacije. Posebej je treba poudariti 

ustvarjanje s kamni, saj po navadi uporabe kamnov ne vključujemo v načrtovane 

dejavnosti, a so se izkazali za odličen likovni in predvsem motivacijski material. Delno je 

to mogoče povezati s tem, da je prodnikov na rečnem obrežju veliko in da so si med seboj 

precej različni, kar je spontano spodbudilo primerjanje (glede na otip, barvo, velikost) ter 

razvrščanje kamnov v skupine. Nastale krajinske instalacije so bile pri kamnih nekoliko 

najmanj izrazite, saj je iz njih tvoriti bolj razgibano instalacijo (zlasti brez veziva), a 

obenem interes in motiviranost otrok ta manko odtehta. Veliko navdušenje so otroci 

pokazali pri tretji kiparski točki, kjer so svojim krajinskim instalacijam dodali barvo, in 

sicer s pomočjo travniških rastlin. Vsekakor pa je dovolj zgovorno dejstvo in kazalnik, da 

je bila motivacija otrok izredno dolgotrajna, saj nikakor niso imeli želje po vrnitvi v vrtec. 

Otroci še danes, ko sta od načrtovanih dejavnosti pretekla skoraj dva meseca, pokažejo 

željo, da odidemo v gozd, kjer nato nastajajo nove zanimive instalacije. Mogoče je otrokom 

gozd še vedno najbližje, so najbolj seznanjeni in najbolje rokujejo z materiali, ki jih najdejo 

prav na gozdnih tleh. Zelo privlačne so velike veje, ki jih polagajo k drevesnim deblom.  
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13 ZAKLJUČEK 
 

S pomočjo raziskave sem ugotovila, da so vzgojiteljice na področju likovnih dejavnosti 

odprte in veliko časa posvetijo raziskovanju in oblikovanju prostora na prostem. A se ob 

tem kaže tudi to, da so dejavnosti, ki se odvijajo na prostem več ali manj nenačrtovane in 

do njih pripelje zlasti otroška radovednost. Priznati moram, da me je nekoliko presenetilo 

dejstvo, da strokovne delavke poznajo izraz krajinska umetnost, vendar se načrtovanih 

dejavnosti na to temo ne lotevajo, čeprav poznajo pozitivne strani ustvarjanja v naravi in 

seveda ob enem tudi gibanja v naravi, ko izpod rok otrok nastajajo zanimive instalacije. 

Med oblikovanjem kiparske poti, ki smo jo opravili s skupino, se je videlo, kako otroci 

uživajo in njihova motivacija ne upade po nekaj minutah. Ob vodenju tovrstne dejavnosti 

sem odkrila vztrajnost otrok tudi takrat, ko jim ni šlo vse tako, kot so si zamislili, pa so 

kljub večkratnim poskusom vztrajali in prišli do odličnih končnih instalacij.  

Bilo bi odlično, če bi se na temo umetnosti še posebej poglavja, ki vključuje kiparstvo in 

oblikovanja prostora, ki je v vrtcu nekoliko zapostavljeno, vzgojiteljem ponudilo več 

možnosti za izobraževanje v obliki seminarjev in izobraževanj, kjer bi strokovne delavke 

aktivno sodelovale.  

Ker sem ugotovila, da je mogoče vrsto načrtovanih likovnih dejavnosti prenesti v okolje, 

bom sama nedvomno skušala ta svoja spoznanja v prakso vnašati tudi v prihodnje, saj vsi 

vemo, da je narava in prebivanje v naravi ključnega pomena za otrokov razvoj. V času, ko 

so otroci v vrtcu, lahko to izkoristimo in tudi s tem vsaj malo pomagamo staršem, ki imajo 

med tednom manj časa, da bi to udejanjali tudi sami.   
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16 PRILOGE 

16.1 Vprašalnik za strokovne delavke 

Spoštovani! 

Sem Špela Obreza, študentka predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Spodaj 

je anketni vprašalnik, ki ga potrebujem za raziskavo za svoje zaključno delo, in sicer z 

naslovom Krajinske aktivnosti v vrtcu. Vprašalnik je anonimen, rezultati bodo uporabljeni 

le za raziskavo v diplomskem delu.  

Krajinska umetnost je veja umetnosti, ki omogoča tudi otrokom v predšolskem obdobju 

dejavnosti zasnovati tako, da jih spodbudimo k raziskovanju okolja naravnih materialov, in 

možnost oblikovanja z njimi v naravnem okolju. Na koncu so navdušeni nad končnim 

rezultatom, tj. instalacijo, ki so jo ustvarili sami ali s pomočjo prijatelja. Pozitivna stran 

ustvarjanja v naravi je tudi sama motivacija otrok, saj so veliko bolj motivirani in ustvarjajo 

dlje časa, koti pri klasičnem risanju ali slikanju.  

 

1. Ali ste že kdaj zasledili pojem ''Land art'' oz. krajinska umetnost? 

Da. 

Ne. 

2. Ste se s to umetniško smerjo že srečali?  

Da. 

Ne. 

3. Če ste odgovorili pritrdilno, prosim na kratko razložite, kje? 

________________________________________________________________________

___ 

4. Ali poznate kakšnega tujega ali slovenskega avtorja, ki se je ukvarjal s to 

umetniško smerjo?  

Da.  

Ne. 
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5. Ali menite, da ustvarjanju v naravi z naravnimi materiali, v vrtcu posvečamo 

premalo pozornosti? 

a) Premalo. 

b) Ravno prav. 

c) Preveč. 

6. Ali v skupini ponudite otrokom, da ustvarjajo z naravnimi materiali v 

naravnem okolju načrtovano ali do tega pride popolnoma spontano? 

a) Spontano. 

b) Načrtovano. 

c) Oboje. 

7. Kako bi ovrednotili uporabo naravnih materialov v gozdu?  

a) Odlično. 

b) Dobro. 

c) Nič posebnega. 

d) Slabo. 

e) Nesmiselno. 

8. Kaj bi lahko poleg uporabljenega v gozdu še vi dodali?  

a) Nič. 

b) Dodala bi več materialov. 

c) Poiskala bi več različnih materialov. 

d) Določila bi bolj natančno obliko, kaj naj otroci ustvarjajo. 

e) Drugo: ___________________ 

9. Česa bi se vi z gozdnimi materiali lotili drugače kakor mi?  

a) Ničesar. 

b) Bolj bi pripravila okolico (npr. Počistila bi tla). 
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c) Omejila in označila bi okolico, kjer lahko otroci ustvarjajo. 

d) Z materiali bi raje ustvarjali v igralnici kot zunaj. 

e) Drugo: _______________________ 

10. Kako bi ovrednotili uporabo naravnih materialov ob travniku na poljski poti?  

a) Odlično. 

b) Dobro. 

c) Nič posebnega. 

d) Slabo. 

e) Nesmiselno. 

11. Kaj bi lahko poleg uporabljenega na poljski poti ob travniku še vi dodali?  

a) Nič. 

b) Dodala bi več materialov. 

c) Poiskala bi več različnih materialov. 

d) Določila bi bolj natančno obliko, kaj naj otroci ustvarjajo. 

e) Drugo: ___________________ 

12. Česa bi se vi sami z materiali na poljski poti ob travniku lotili drugače kakor 

mi?  

a) Ničesar. 

b) Bolj bi pripravila okolico. (npr. Počistila bi tla.) 

c) Omejila in označila bi okolico, kjer lahko otroci ustvarjajo. 

d) Z materiali bi raje ustvarjali v igralnici kot zunaj. 

e) Drugo: _______________________ 

13. Kako bi ovrednotili uporabo naravnih materialov ob rečnem bregu?  

a) Odlično. 

b) Dobro. 
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c) Nič posebnega. 

d) Slabo. 

e) Nesmiselno. 

14. Kaj bi lahko poleg uporabljenega ob rečnem bregu še vi dodali?  

a) Nič. 

b) Dodala bi več materialov. 

c) Poiskala bi več različnih materialov. 

d) Določila bi bolj natančno obliko, kaj naj otroci ustvarjajo. 

e) Drugo: ___________________ 

15. Česa bi se vi sami z materialom ob rečnem bregu lotili drugače kakor mi? 

a) Ničesar. 

b) Bolj bi pripravila okolico. (npr. Počistila bi tla). 

c) Omejila in označila bi okolico, kjer lahko otroci ustvarjajo. 

d) Z materiali bi raje ustvarjali v igralnici kot zunaj. 

e) Drugo: ______________________ 

16. Kakšna se vam zdi kiparska pot? 

a) Odlična. 

b) Dobra. 

c) Povprečna. 

d) Slaba. 

e) Zelo slaba. 

17. Katere značilnosti oblikovanja z naravnimi materiali v naravnem okolju ste 

opazili na primerih? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



58 
 

________________________________________________________________________

_________ 

18. Ali bi si na temo krajinske umetnosti želele izvedeti še kaj več, da bi se pogosteje 

odločale in načrtovale tovrstne dejavnosti v skupini?  

Da. 

Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2  Opazovalni list 
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Opazovalni list: SODELOVANJE 
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Opazovalni list: DOGOVARJANJE 
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Opazovalni list: KOMUNIKACIJA 
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Opazovalni list: UPORABA MATERIALOV 
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