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Povzetek 

Ljudje smo po naravi ustvarjalna bitja in povezana z naravo. Že v preteklosti so ljudje 

kazali svojo ustvarjalnost na področju glasbe, likovne umetnosti in raznoraznih vsebin. 

Narava je bila njihova učilnica. Učili so se živeti v ravnovesju z naravo in biti eno z njo. V 

današnjem času pa je to postalo povsem drugače. Zaradi hitrega načina življenja in tako 

naglega razvoja, drugačnih ciljev pa smo mi ta stik z naravo izgubili (Pori in Klopčič 

Hološević, 2016). To smo posledično nezavedno prenesli na otroke, ki pa le-ti danes 

odraščajo precej odtujeni od narave. Veliko časa preživijo v zaprtih prostorih, v katerih so 

neaktivni in brez spodbud z naravnega okolja. Otroci potrebujejo preživljanje v naravi, tako 

prosto igro kot tudi samo učenje v naravi, v zunanjem okolju. Tudi na področju 

izobraževanja ni nič drugače. Učitelji se še kar poslužujejo poučevanja v matičnih učilnicah, 

v zaprtih prostorih, in se večinoma odpravijo ven na prosto le v primeru kakšne športne ure 

ali morebiti kdaj kakšne naravoslovne teme, ki se jo sicer težko prikaže v notranjem, zaprtem 

prostoru. Če torej želimo, da otrok nazaj vzpostavi stik z naravo, jo mora doživeti, doživel 

pa jo bo le tako, če bo v njej. Veliko je že raziskanega, kako poučevanje v naravi, princip 

gozdne pedagogike pozitivno vpliva na otroke. Zelo malo pa je raziskanega specifično z 

vidika vpliva gozda na ustvarjalnost pri izvajanju likovnih nalog. V teoretičnem delu smo 

opisali ustvarjalnost na splošno, pomen spodbujanja le-te pri učencih, različne strategije 

spodbujanja ustvarjalnosti, na splošno ustvarjalnost otrok in specifično ustvarjalnost pri 

likovni umetnosti, dejavnike likovne ustvarjalnosti, po katerih smo vrednotili likovne 

izdelke v empiričnem delu, in nato še nekaj besed o motivaciji. Kasneje smo se še bolj 

posvetili področju izvajanja pouka na prostem in se nato dotaknili specifično gozdne 

pedagogike kot ene izmed oblik učenja na prostem. Le-to smo namreč tudi mi uporabili v 

empiričnem delu. V empiričnem delu smo s kvalitativno raziskavo in deskriptivno metodo 

ugotavljali razliko med ustvarjalnostjo likovnih izdelkov in motivacijo učencev pri izvajanju 

likovnih nalog v notranjem okolju (notranja učilnica) in zunanjem okolju (gozdna učilnica). 

Z učenci smo izvedli 6 likovnih nalog, in sicer 3 likovne naloge v notranjem prostoru 

(notranji učilnici), 3 naloge pa v zunanjem prostoru (gozdni učilnici). S podrobno analizo 

likovnih izdelkov učencev smo poskušali ugotoviti, kako vpliva gozd kot zunanje učno 

okolje na ustvarjalnost, motivacijo otrok in samo razpoloženje učencev. Na podlagi treh 

ocenjevalcev, ki so ocenjevali likovne izdelke otrok po stopnjah, po opazovanju in po 

pogovoru z učenci, so rezultati raziskave pokazali,  da so učenci pokazali višjo stopnjo 

ustvarjalnosti in motivacije pri likovnem ustvarjanju v zunanjem prostoru (gozdni učilnici) 

kot v notranjem prostoru (notranji učilnici).  
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Glede na dobljene rezultate lahko spodbudimo, da se še kakšen pedagog, natančneje 

likovni pedagog odloči za izvajanje likovnih nalog v zunanjem okolju (gozdni učilnici) in 

otrokom omogoči to izkušnjo. 

 

Ključne besede: 

ustvarjalnost, likovna ustvarjalnost učencev, gozd, gozdna pedagogika, učenje na 

prostem, motivacija 
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Abstract 

Humans have always been creative beings and well connected with nature. Already in 

the past, people have shown their creativity in the field of music, fine arts and various other 

contents. Nature was their classroom. They learned to live in balance with nature and be one 

with it. Nowadays, however, this has become completely different.  

Due to the fast lifestyle,  and  such rapid development, but different goals we have lost 

this contact with nature (Pori and Klopčič Hološević, 2016).  

As a result, we unconsciously passed this on to our children, who today are growing 

up  quite alienated from nature. They spend a lot of time indoors, where they are inactive 

and without stimuli from the natural environment. Children need to spend time in nature, 

for  free play as well as  learning in nature, in the outdoor environment. There is no difference 

in the field of education either.  

Teachers still teach in their indoor classrooms and mostly go outdoors only in case of 

a sports lesson or some science topics which are otherwise difficult to show indoors. So, if 

we would  like  the child to make contact with nature back, he  must experience it, and 

he  will  experience it only if he  is  in it. Much has already been researched on  how teaching 

in nature, the principle of forest pedagogy, has a positive effect on children.  

However, very little has been researched specifically in terms of the impact of the 

forest on creativity in performing art tasks.  

In the theoretical part we described creativity in general, the importance of 

encouraging it in students, different strategies to encourage creativity, children's creativity 

in general and specific creativity in fine arts, factors of artistic creativity by which we 

evaluated art products in empirical work and then a few  words about motivation. 

 Later, we focused even more on the field of outdoor teaching and then touched 

specifically on forest pedagogy as one of the forms of outdoor learning. We also used this 

type of outdoor teaching in empirical work. 

 In the empirical part, we used qualitative research and a descriptive method to 

determine the difference between the creativity of art products and the motivation of students 

in performing those arts in the indoor environment (indoor classroom) and the outdoor 

environment (forest classroom). We performed 6 art tasks with the students, namely , 3 art 

tasks  in the indoor space (indoor classroom) and the other 3 tasks  in the outdoor space 

(forest classroom).  
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With a detailed analysis of students' art products, we tried to determine how the forest, 

as an external learning environment, affects the creativity, motivation, and the mood of the 

children.  

Based on three evaluators who evaluated children's art products by levels, by 

observation and after talking to students, the results of the research showed that students 

showed a higher level of creativity and motivation in creating art outdoors (forest classroom) 

than indoors (indoor classrooms). Based on the obtained results, we can encourage another 

pedagogue, more precisely an art pedagogue, to decide to perform art tasks in the outdoor 

environment (forest classroom) and provide children with this experience. 

 

Key words: 

creativity, art creativity, forest, forest pedagogy, outdoor learning, motivation 
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1 Uvod 

Ustvarjalnost, opredeljena kot ustvarjanje idej, teh, ki so nove in uporabne v dotični 

situaciji, je ključna sposobnost za učence v informacijsko vodeni ekonomiji 21. stoletja. Prav 

tako ustvarjalni pristopi v poučevanju spodbujajo navdušenost in veselje v kateremkoli delu 

učnega procesa, saj povečujejo zavzetost in zagnanost učencev (Juriševič, 2016). Eden izmed 

načinov, kako pri otrocih spodbuditi ustvarjalnost in motivacijo, je po besedah Marentič-

Požarnik (2000) tudi izbira ustreznega okolja, in sicer učenja v naravi.  

Že v preteklosti so ljudje kazali svojo ustvarjalnost na področju glasbe, likovne umetnosti 

in raznoraznih vsebin. Narava je bila njihova učilnica. Učili so se živeti v ravnovesju z naravo 

in biti eno z njo. V današnjem času pa je to postalo povsem drugače. Zaradi hitrega načina 

življenja in tako naglega razvoja, drugačnih ciljev pa smo mi ta stik z naravo izgubili (Pori in 

Klopčič Hološević, 2016). Raziskano je bilo, da otroci v naravi izvajajo bolj ustvarjalne 

projekte. Otroci so bolj motivirani, saj so bolj pripravljeni sodelovati, raziskovati, učiti se in 

izvajati dejavnosti, predvsem pa se fokusirati na določeno dejavnost za veliko več časa kot v 

navadni, notranji učilnici (O’Brien in Murray, 2007).  

Veliko je že raziskanega, da izvajanje v zunanjem okolju pozitivno vpliva na otroke, ni 

pa veliko raziskanega specifično glede vpliva zunanjega okolja na ustvarjalnost in motivacijo 

pri izvajanju likovnih nalog. Prav tako se tudi učitelji še vedno večino poslužujejo le izvajanja 

pouka v notranjih prostorih. Ta dva razloga sta bila glavno vodilo za izpeljavo naše raziskave. 

V teoretičnem delu smo se torej sprva posvetili preučevanju ustvarjalnosti na splošno, 

pomenu spodbujanja le-te pri učencih, o različnih strategijah spodbujanja ustvarjalnosti, na 

splošno o ustvarjalnosti otrok in specifično o ustvarjalnosti pri likovni umetnosti, o dejavnikih 

likovne ustvarjalnosti, po katerih smo vrednotili likovne izdelke v empiričnem delu in nato še 

nekaj besed o motivaciji. Nato smo raziskovali učenje na prostem, specifično gozdno 

pedagogiko kot eno izmed oblik učenja na prostem. Le-to smo tudi mi uporabili v empiričnem 

delu. V empiričnem delu smo s kvalitativno raziskavo in deskriptivno metodo ugotavljali 

razliko med ustvarjalnostjo likovnih izdelkov in motivacijo učencev pri izvajanju likovnih 

nalog v notranjem okolju (notranja učilnica) in zunanjem okolju (gozdna učilnica). Z učenci 

smo izvedli 6 likovnih nalog, in sicer 3 likovne naloge v notranjem prostoru (notranji učilnici), 

3 naloge pa v zunanjem prostoru (gozdni učilnici). S podrobno analizo likovnih izdelkov 

učencev smo poskušali ugotoviti, kako vpliva gozd kot zunanje učno okolje na ustvarjalnost, 

motivacijo otrok in samo razpoloženje učencev. Tri ocenjevalci so nato vrednotili ustvarjalnost 

in motivacijo likovnih izdelkov učencev po stopnjah. To smo raziskovali, ker je do sedaj malo 

raziskanega glede dotične teme, zato upamo, da bomo s to raziskavo vsaj še kakšnemu 

pedagogu vzbudili zanimanje za izvajanje pouka tudi v zunanjem okolju.  
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2 Teoretični del 

1. Kaj je ustvarjalnost? 

Ustvarjalnost kot pojem v strokovni literaturi nima neke enoznačne opredelitve. V 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika je ustvarjalnost opredeljena zelo splošno, in sicer kot 

sposobnost s svojo dejavnostjo doseči, da nekaj nastane.  

Avtorja Pečjak in Štrukelj (2013) opredeljujeta ustvarjalnost kot sposobnost reševanja 

problemov na nov način. Ustvarjalnost poveže z oblikovanjem nečesa novega, kar lahko 

povežemo tudi z inovativnostjo oziroma iznajditeljstvom. Marentič-Požarnik (2000) pa v svoji 

knjigi Psihologija učenja in pouka ne definira ustvarjalnosti, temveč predstavi ustvarjalne osebe 

ter ustvarjalne sposobnosti ipd. Ustvarjalno osebo opiše kot osebo, ki prispeva nove, originalne 

možnosti, prav tako tudi širše družbeno pomembne izdelke, ideje, iznajdbe, patente. Tako 

delovanje omogoča zgoraj omenjeni sklop osebnostnih potez kot prav tako tudi ugodne 

okoliščine. V manjši ali večji meri naj bi imeli ustvarjalne sposobnosti prav vsi, od osebe pa je 

odvisno, na katerem področju jih uveljavlja. Nekateri jih uveljavljajo nekoliko bolj v poklicnem 

življenju, drugi v zasebnem. Težko je namreč določiti, kdo točno in pri kateri dejavnosti je 

človek ustvarjalen. Človek je lahko ustvarjalen že pri sami kuhi, nekdo drugi je ustvarjalen pri 

izdelovanju ljudske obrti ipd.  

Tudi Karlavaris, Barat in Kamenov (1988) menijo, da ustvarjalnost ni privilegij le 

nekaterih posameznikov, temveč zmožnost vsakega človeka. 

S pojmom ustvarjalnosti lahko povežemo tudi John Locka, ki je mnenja, da človek pride 

na svet kot nepopisan list papirja, prazna tabula rasa. Njegova teorija govori o tem, da je 

človeški um ob rojstvu »nepopisan list«. Šele kasneje ga različne izkušnje, ki jih pridobiva iz 

okolja, bogatijo. Več izkušenj kot bo pridobil, bolj obsežno bo njegovo znanje. Izkušnje so 

namreč tiste, ki imajo v procesu učenja glavno vlogo v otrokovem življenju. Vselej delujemo 

in ustvarjamo le na podlagi nečesa, kar temeljito poznamo, pa čeprav le zato, da ga lahko 

presežemo. Brez nič namreč ne more nastati nič. Povezava z ustvarjalnostjo je ta, da otrok ne 

more postati ustvarjalen, če ne pride do določenega nivoja znanja. Znanje je pogoj 

ustvarjalnosti, urjenje pa zahteva napor (Levi-Strauss, 1985). 

Trstenjak (1981) poudarja, da ustvarjalnost temelji na običajnem razmišljanju in je 

nekako podobna vsakdanjemu reševanju problemov, značilna je torej uporaba pridobljenega 

znanja in spretnosti na nov način, obenem pa nastane nekaj originalnega. Na ustvarjalnost 
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vpliva več dejavnikov, med drugim znanje, okolje, osebnostne lastnosti, spoznavni procesi in 

značilnosti mišljenja.  

Med prebiranjem literature lahko hitro ugotovimo, da strokovnjaki, ki se ukvarjajo z 

ustvarjalnostjo, še zdaleč niso enotni niti glede definicije samega pojma. O ustvarjalnosti se 

torej pojavlja nešteto opredelitev, od katerih v splošnem ne uspe nihče celovito obrazložiti tega 

pojava. Hozjan (2014) pravi, da strokovnjaki ugotavljajo, da je postal pojem ustvarjalnosti 

preveč razpršen in negotov. Glede na vse prej omenjeno je torej potrebno koncept ustvarjalnosti 

obravnavati z veliko mero previdnosti. Če izhajamo iz analize, so dominantne oblike 

razumevanja ustvarjalnosti sledeče: 

1. osebnostne lastnosti ustvarjalca, 

2. ustvarjalni dosežek in 

3. ustvarjalni proces. 

1.1. Ustvarjalnost kot osebnostna lastnost posameznika 

Prva skupina opredelitev ustvarjalnosti se navezuje na razvijanje osebnostnih lastnosti, ki 

pogojujejo oblikovanje same ustvarjalnosti pri vsakem posamezniku. Le-ta skupina meni, da je 

možno osebnostne lastnosti, ki so potrebne za samo ustvarjalnost, raziskati in jih nato kasneje 

načrtno razvijati pri učencih, otrocih. Z ustvarjalnostjo povezujejo lastnosti, kot so: 

‐ inteligentnost, 

‐  divergentno mišljenje,  

‐ odprtost duha, 

‐ radovednost, 

‐ humor, 

‐ socialna kompetentnost (Hozjan, 2014). 

Glede povezanosti z inteligentnostjo so preizkusi pokazali, da dosegajo ustvarjalne osebe 

nadpovprečne rezultate. Vendar pa je treba dati v obzir, da inteligentnost sama po sebi ne 

pomeni ustvarjalnosti, saj so na testih ustvarjalnosti dosegale visoke rezultate prav tako tudi 

manj ustvarjalne osebe. Za ustvarjalnost je inteligentnost sicer pomembna, a v interakciji  z 

ostalimi osebnostnimi lastnostmi in v ustreznih družbenih pogojih (Glogovec in Žagar, 1992). 

Divergentno mišljenje se prav tako pogosto enači z ustvarjalnostjo, a naj to ne bi smelo biti 

tako, saj naj bi bilo divergentno mišljenje zgolj kognitivna osnova ustvarjalnosti, le-ta pa 

omogoča nove rešitve (Musek, 1993, v Hozjan, 2014). Prav tako Pečjak (1987) poudarja, da je 

za ustvarjalnost potrebno usklajevanje obojega, tako divergentnega kot tudi konvergentnega 

mišljenja. Odprtost duha je ključna osebnostna lastnost, ki je opisana z značilnostmi 

posameznika, kot so vzdrževanje prenagljenih sodb, pripravljenost k spreminjanju kategorij, 

nikakršna potreba po obrambi, ker izkušenj ne dojema kot ogrožajoče, miselna neodvisnost in 

predvsem odprtost za nove izkušnje.  
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Radovednost je pomembna za razvoj visoke ustvarjalnosti. Dandanes med šolanjem ta 

spontana radovednost usahne zaradi izogibanja negativnim posledicam. Radovednost izzove 

presenečenje, sprememba, kompleksnost, neskladje, medtem ko monotonija radovednost 

potlači (Marentič-Požarnik, 2003). Pečjak (1987) trdi, da naj bi humor najprej dvignil napetost 

organizma, nato pa sledi sproščeno stanje. Slednje naj bi pripomoglo k preobratu, le-to pa k 

izvirnosti in transformaciji situacije. Hozjan (2014) pravi, da je socialna kompetentnost ena 

izmed osebnostnih lastnosti, ki je v zvezi z ustvarjalnostjo ne omenjajo tako pogosto, a je prav 

tako ključna povezava. 

1.2. Ustvarjalnost kot dosežek 

Po mnenju Trstenjaka (1981) je razumevanje ustvarjalnosti pogojeno z dosežkom. 

Določanje, ali se nek dosežek vrednoti kot ustvarjalen ali ne, je primarno pogojeno z lastnosti 

samega dosežka in s pripadajočimi reakcijami, ki jih le-ta vzbudi pri uporabnikih in ne kot prej 

omenjenimi osebnostnimi lastnostmi posameznika. Dosežek dobi nek status ustvarjalnega le v 

primeru, da zadosti določenim kriterijem in v kolikor je je uresničitev le-teh prepoznana s strani 

drugih. 

Ključni kriteriji ustvarjalnega dosežka so: 

‐ novosti dosežka, 

‐ uporabna vrednost dosežka in 

‐ ustreznost dosežka (Hozjan, 2014). 

Najpogostejši kriterij ustvarjalnosti nekega dosežka je neka novost, nenavadnost, 

enkratnost, ki pa jo lahko presojamo z dveh vidikov, s psihološkega in družbenega. Psihološki 

vidik razume pojem ustvarjalnega izdelka zelo široko, in sicer je potemtakem ustvarjalen 

vsakdo, ki je rešil nek problem tako, da rešitve ni priklical iz spomina, ampak je razvil na novo. 

To posledično pomeni, da je ustvarjalen vsak posameznik, še posebej otroci, pri katerih so 

izdelki po navadi rezultat spontanosti in hkrati tudi pomanjkanja strokovnega znanja (Jaušovec 

in Prelog, 1987). Pri družbenem vidiku pa je tako, da je novost dosežka pogojena z družbenim 

kontekstom. Čim bolj je nek dosežek redek, tem bolj je nov in neobičajen. Pri tem načinu je 

torej koncept ustvarjalnosti izrazito skrčen in v domeni le redkih posameznikov. Pri kriteriju 

uporabne vrednosti dosežka pa je tako, da je ustvarjalni dosežek tisti, ki je širše družbeno 

uporaben. Pri tem se pojavita dve pomanjkljivosti. Uporabnost nekega dosežka je namreč 

časovno determinirana, kar pomeni, da je lahko nek dosežek zadostil kriteriju uporabnosti v 

času stvaritve, a se lahko ta uporabnost pojavi šele kasneje. Pogosto pa je lahko tudi tako, da so 

določeni dosežki manj uporabni zaradi same narave ustvarjalnega dosežka, a imajo ostale 

elemente ustvarjalnost kot npr. primernost, noviteta itd. Potrebno je omeniti še ustreznost oz. 

primernost dosežka, ki pa le-ta sicer temelji na relativno subjektivnih kriterijih (Glogovec in 

Žagar, 1992). 
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1.3. Ustvarjalnost kot proces 

Predstavniki omenjenega pogleda želijo čim bolj poglobljeno predočiti faze ustvarjalnega 

procesa in dejavnike, ki nanje vplivajo. Sicer obstaja veliko opredelitev faz ustvarjalnega 

procesa, a se kot skupni imenovalec najpogosteje uporablja slednje faze: 

‐ faza preparacije, 

‐ faza inkubacije, 

‐ faza iluminacije in 

‐ faza verifikacije (Hozjan, 2014).  

Na spoznavanju in opredeljevanju problema in ugotavljanju obstoječega znanja za 

ustvarjalne rešitve temelji prva faza, natančneje faza preparacije. Faza inkubacije je kot 

nekakšna faza navideznega mirovanja, pri kateri naše razmišljanje poteka v podzavesti. 

Zavestno se takrat ne ukvarjamo aktivno s problemom, navzven delujemo umirjeno, medtem 

ko se ustvarjalni procesi v naši podzavesti odvijajo intenzivno (Marentič-Požarnik, 2003). 

Opaka (2008) pove, da je tretja faza faza iluminacije. Le-ta temelji na nekem navdihu oziroma 

»aha efektu«, torej ko se neka razsvetlitev pojavi kar naenkrat. Marentič-Požarnik (2003) pa o 

zadnji fazi, fazi verifikacije pove, da pri le-tej poteka preverjanje ustreznosti rešitev, ki lahko 

pri preprostih problemih tudi izostane. 

2. Pomen spodbujanja ustvarjalnosti otrok 

Ustvarjalnost, opredeljena kot ustvarjanje idej, teh, ki so nove in uporabne v dotični 

situaciji, je ključna sposobnost za učence v informacijsko vodeni ekonomiji 21. stoletja. Prav 

tako ustvarjalni pristopi v poučevanju spodbujajo navdušenost in veselje v kateremkoli delu 

učnega procesa, saj povečujejo zavzetost in zagnanost učencev. V nasprotju s konvencionalnim 

prepričanjem, da je ustvarjalnost  neka lastnost, ki se ne spreminja, in sicer je s tem mišljeno to, 

da jo ali imaš ali pa nimaš, se ustvarjalno mišljenje lahko razvija (Juriševič, 2016). 

2.1. Strategije za spodbujanje ustvarjalnosti 

Ustvarjalni proces je prav tako pogosto narobe razumljen, in sicer kot nekaj zgolj 

spontanega ali celo neresnega. Veliko raziskav pa namreč potrjuje, da sta ustvarjalnost in 

inovativnost rezultat discipliniranega mišljenja, zato je smiselno, da bi učitelji uporabljali 

različne strategije poučevanja, ki bi spodbujale ustvarjalnost. Juriševič (2016) predlaga slednje 

širše strategije: 

‐ aktivnosti, ki vključujejo naloge, kot npr.: ustvarjaj, izumi, odkrij, predstavljaj si, da in 

napovej, 
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‐ uporaba metod, ki v ospredje dajejo postavljanje vprašanj in ustvarjanje nenavadnih 

povezav, 

‐ zagotavljanje priložnosti, da učenci rešujejo probleme skupinsko in  

‐ moč vrednosti različnih vidikov, ki so lahko dobre iztočnice za diskusijo, pri čemer morajo 

učitelji poskrbeti za jasno pojasnilo, da so različna mnenja zaželena in da se jih ne bo 

kaznovalo. 

Marentič-Požarnik (2000) doda še nekaj idej, ki pripomorejo k ustvarjanju vzdušja, ki 

spodbuja ustvarjalne ideje, in sicer: 

‐ Spodbujanje izražanja divjih, neumnih idej, pri tem pa je seveda potrebno zagotoviti 

sproščeno ozračje. 

‐ Dajanje učencem priložnost za kreativno izražanje, torej da sami morda predlagajo 

dejavnosti, potek, načine, izdelke itd. 

‐ Zagotavljanje dela v skupinah, a mora le-to biti produktivno sodelovanje. 

‐ Dopuščanje deževanja idej, a le-to naj bo kdaj v skupinah, kdaj pa tudi posamično, učitelji 

pa morajo poskrbeti, da ne presojajo prehitro in kritično. 

‐ Izdelovanje izdelkov, projektov, ki jih nato učitelji z učenci razstavijo. Pomembno je 

spodbujanje k izumljanju, kajti otroci mislijo, da že vse obstaja, učitelji pa naj jim s svojim 

odnosom dajo vedeti, da to ni tako. Že z vprašanjem, kako bi neko stvar izboljšali, otroke 

zelo izzove. 

‐ Z otroki je potrebno spregovoriti in pred njimi ovreči misel, da je ustvarjalnost le za nekatere 

izbrance, najbolj talentirane.  

‐ Navsezadnje je pomembna učiteljeva lastna ustvarjalnost, domiselnost pri uporabi različnih 

materialov, idej in podobno. 

Cencič (2014) povzame in poudari pomembnost izvajanja še nekaterih metod oz. idej: 

‐ Ustvarjalno pripovedovanje, pri katerem učenci lahko pripovedujejo o marsičem, najbolje o 

izmišljenih doživetjih, zgodbah. Uporabi se lahko tudi strategijo, da tako učenci kot tudi 

učitelji skupaj ustvarjajo zgodbo v razredu. 

‐ Ustvarjalne metode pisnega dela – ustvarjalno in poustvarjalno pisanje, kot npr. haiku, po 

literarnih zgodbah, ABC-pesmi, izdelovanje stripa, kar pa spodbuja ustvarjanje ne le na 

besednem področju, temveč tudi na likovnem. 

‐ Ustvarjalne igre, kot so domišljijske igre, igre pretvarjanja in didaktične igre. 

‐ Metoda 6 klobukov – metoda za izvajanje samo ene vrste razmišljanja naenkrat, in sicer vsak 

klobuk razvija en način razmišljanja (De Bono, 2009). 

‐ Metoda vizualizacije – v povezavi z meditacijo. Usmerjena pozornost je namreč prvi korak 

pri učenju (Woolfolk, 2002). Prav tako tudi zaprte oči, ki se priporočajo za sledenje 

spodbudam učitelja pri vizualizaciji, so zunanji znak osredotočenosti in pozornosti (Cencič, 

2014). 
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2.2. Realizacija spodbujanja ustvarjalnega mišljenja v vzgoji in 

izobraževanju 

Glede na vso literaturo in raziskave, ki kažejo na to, da morajo učitelji učence čim bolj 

spodbujati  in sami izvajati različne strategije ustvarjalnosti, pa je vseeno malce presenetljiva 

raziskava, pri kateri so ugotovili, da imajo učitelji raje učence z visoko inteligentnostjo in nizko 

ustvarjalnostjo kot učence z obratno kombinacijo (Marentič-Požarnik, 2000). Učitelji bi namreč 

morali otroke čim bolj soočati z različnimi situacijami, pri katerih so lahko ustvarjalni, zato je 

kontroverzno, ko ugotovimo, da učitelji ne delajo na tem.  

Med prebiranjem literature je poseben pogled na ustvarjalno razmišljanje predstavil 

Goreta (Goreta, 2014). Slednji je mnenja, da se mora sodoben človek znati naučiti ustvarjalno 

razmišljati. Za vsak določen izziv, obstaja rešitev, vendar do te rešitve običajno ne pridemo po 

običajni poti, z zavestnim razmišljanjem o tem izzivu, temveč je potrebno rešitev najti v 

nezavednem s pomočjo intuicije. Razvoj le-te je povezan z desno hemisfero možganov, slednja 

pa je v šoli uporabljena precej redko, le pri določenih predmetih. Seveda trdi, da je šolanje za 

človeka vse prej kot nekoristno, saj s tem razvija svoje umske sposobnosti. Sčasoma pa se 

pojavi, da imajo osebe precej bolj razvito levo hemisfero, in ko pridejo na kakšen razgovor, ko 

morajo ustvarjalno rešiti morda nek določen poslovni izziv, nastane zagata, saj novopečeni 

podjetnik leta in leta ni uporabljal desne hemisfere. Nihče ga namreč ni naučil, kako se 

ustvarjalno razmišlja, kako naj uporabi svojo intuicijo, kako naj se nauči meditirati in zavestno 

spraviti svoje možgane v alfa stanje. Alfa stanje je dejansko stanje, ko alfa možganski valovi 

vibrirajo z določeno frekvenco, prevlado le-teh pa opazimo šele takrat, kadar smo sproščeni in 

imamo zaprte oči. Ko imamo usmerjeno meditacijo, je alfa delovanje še hitrejše. Alfa valovi so 

pomembni za vstop v stanje popolne povezave možganskih polobel, brez sproščenosti uma, 

telesa in duha niso mogoči ustvarjalni prebliski. Preprost način, kako najbolj enostavno priti v 

alfa stanje, je sledeč: usedemo se v udoben stol, brez  prekrižanih rok in nog, zapremo oči, 

začnemo zavestno dihati (vzdih-izdih) in začnemo v mislih šteti (z vsakim izdihom) od 50 

navzdol do 1. Ko pridemo do števila 1, bomo v alfa stanju, in takrat lahko svojemu Višjemu 

jazu postavimo vprašanje in nato čakamo. Včasih dobimo odgovore že kar takoj, spet drugič pa 

se bo lahko zgodilo, da bodo odgovori prišli, ko bomo počeli čisto nekaj drugega – se tuširali, 

vozili avto ali pomivali posodo. Ko ideja pride, je pomembno, da jo nemudoma zapišemo. Na 

ta način je bil ustvarjalen tudi dr. Gate, ki je v svoji stroki izdelal veliko patentov, ideje za le-te 

pa je dobival na zgoraj omenjeni način, in sicer v svojem laboratoriju, v tišini, s svojimi mislimi. 

S svojim načinom je pomagal tudi drugim podjetnikom. To omenjeno sposobnost imamo 

praktično vsi, žal pa se v življenju prepogosto osredotočamo zgolj na zunanje rešitve, namesto 

poglobljenosti v svojo notranjost. O tem, da lahko rešitve najdemo znotraj sebe, nas niso nikoli 

poučili v šolah. Šolskih predmetov, kot so sproščanje, meditacija, imaginacija, vizualizacija, 

umiritev stresa, ne bomo našli v nobeni »uradni« šoli, čeprav bi le-ti predmeti ogromno 

pomagali učencem pri razvoju njihovih umskih in duhovnih sposobnosti. Vse te veščine bi nam 
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odlično služile kasneje v življenju, ko bi se soočali z različnimi življenjskimi preizkušnjami, 

saj bi jasno vedeli, da lahko rešitev vedno najdemo znotraj sebe. 

Pri tem se prav tako tudi Levi-Strauss (1985) sprašuje, ali problem ustvarjalnega otroka, 

da otroci niso več tako ustvarjalni, izhaja iz nepopolnosti starega pedagoškega sistema. To on 

zanika in je mnenja, da je sistem dolgo časa zadovoljivo reševal ta problem, zato vzrok 

problema nikakor  ne more biti slab sistem. Sistem izobraževanja je bil razmeroma dober, a se 

je zaradi zunanjih razlogov, ki so zunaj njegove narave, sedaj zrušil. Pravi, da je sedaj v času 

množične komunikacije človekova ustvarjalnost zatrta, saj jo je povozil nenehen boj, kdo bo 

stvar opravil hitreje (primer tekočega traku). Niti se ne sprašujemo, v kakšen položaj smo 

spravili človeka s takimi dejanji.  

Levi-Strauss (1985) nam v članku prav tako ponuja povezavo med intelektualnim 

razvojem, delom, igro in ustvarjalnostjo. Pravi, da je narobe, ker otrok ne uvajamo v ustvarjanje 

skozi umetnost. S tem, ko otroke spreminjamo v merilo ustvarjalca, sami sebe opravičujemo, 

da smo dopustili, da je umetnost nazadovala na raven igre. S tem mešamo igro in resnejše plati 

življenja, vse v življenju pa ni igra. S tem, ko smo postali nebrzdani porabniki, smo čedalje 

manj zmožni ustvarjati. Ker nas straši lastna nezmožnost, prežimo na prihod ustvarjalnega 

človeka.  

Armstrong (1999) daje poudarek subjektivnemu vidiku ustvarjalnosti. Globoka 

ustvarjalnost se skriva v navidezno naključnih gibih dojenčka, v napeti igri predšolskega otroka 

s punčkami ali tovornjaki, v neskončni igri triletnega otroka s kockami in v mnogih 

domišljijskih risbah osemletnika. Zaradi teh izhodišč je treba prirojeno ustvarjalnost pri otroku 

skrbno paziti in je ne smemo omejevati z zunanjimi prisilami. Pomembno je, da v obdobju 

otroštva in mladostništva prepoznavamo in cenimo otrokove sposobnosti in dosežke brez 

presojanja ter mu hkrati nuditi tenkočutno podporo. Vendar pa način razvijanja ustvarjalnega 

posameznika kljub temu ni tako enoznačen.  

Po drugi strani namreč Kroflič (2001) nasprotno ugotavlja, da se ustvarjalnost ne oblikuje 

na podlagi opore učitelja, temveč na avtoriteti učitelja in oblikovanju motivacije za upor zoper 

obstoječe vzorce mišljenja in vrednotenja.  

Raziskava, ki jo je leta 1968 izvedel George Land z Nasinim testom, preko katerega 

izbirajo inovativne inženirje in znanstvenike, je pokazala, da ljudje izgubljamo zmožnost 

ustvarjalnega mišljenja skozi odraščanje. Testirali so 1600 5-letnih otrok, izmed katerih je 

pokazalo sposobnost ustvarjalnega mišljenja na ravni genija 98 % otrok, do desetega leta pa je 

ta delež padel na 30 %, pri 15. letih pa na 12 %. Ko so testirali 280.000 odraslih, je stopnjo 

ustvarjalnosti genija doseglo le 2 % odraslih (Sadar Šoba, 2014). 

2.3. Ustvarjalni učitelj 

Glede na zgoraj omenjene raziskave, je torej vidno, da je potrebno delati na tem, da se že 

otroke sooča z ustvarjalnim mišljenjem, saj človeku z odraščanjem le-to mišljenje vedno bolj 
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upada, če se ne zavestno odloči in ustvarjalnost ohranja, živi. Če želimo torej v svetu ustvarjalne 

odrasle ljudi, posledično ustvarjalne ideje, moramo za to iti korak nazaj in ustvariti ustvarjalne 

otroke, ki bodo na takšen način odraščali in le-to ne le ohranjali, temveč si želeli ohranjati. V 

tem trenutku so ravno učitelji zelo pomemben dejavnik pri vzdrževanju ustvarjalnega mišljenja 

pri otrocih, saj z le-temi preživijo veliko časa in imajo možnost pustiti močan pečat. Iz tega 

torej ugotovimo, da je za ustvarjalnost otrok zelo pomemben dejavnik tudi ustvarjalni učitelj. 

V kolikor je učitelj zgled, izvaja v ustvarjalni klimi in je tudi sam ustvarjalen, obstaja večja 

verjetnost, da se bodo tudi otroci razvili v takšne.  

Veliko avtorjev posledično govori in podaja mnenja o tem, kako v učiteljski poklic vnesti 

čim več ustvarjalnosti. Vsekakor velja, da ni le ena pot do ustvarjalnega učitelja prava in najbolj 

učinkovita, ampak je odvisna od nešteto dejavnikov, ki praktično vsakodnevno obarvajo 

likovno-ustvarjalno in likovno-pedagoško delo (Tomšič Čerkez, 2006). 

Kot prvo je najbolj pomembno za izpostaviti poslanstvo učitelja v dobesednem pomenu 

(Tomšič Čerkez, 2006). Zmotno je namreč misliti, da je dovolj, da učitelj samo pripravi učno 

uro na takšen način, da bo v uri zadostil čim več ustvarjalnosti, znotraj sebe pa sočasno ne začuti 

tega pravega poslanstva, zakaj si to želi narediti, zakaj to počne, zakaj želi to predati svojim 

učencem. Torej ni bistvo samo poklica kot takega, temveč čutiti nekaj več, čutiti poklic.  

Ustvarjalni učitelj mora prav tako imeti dovolj znanja, da lahko s svojim znanjem in 

osebnostnimi lastnostmi ustvarja ustvarjalno klimo in dobro počutje. Imeti mora torej 

razčiščene pojme o tem, kaj ustvarjalnost je, obvladati mora tehnike spodbujanja ustvarjalnih 

idej, predstavljati mora učencem model odprtosti za novosti, za preizkušanje idej, imeti mora 

ustvarjalna stališča in to, da se je še vedno pripravljen učiti, mora tudi kazati. Prav tako mora 

odkrivati skupaj z učenci, ceniti mora umetnost, globlje estetsko doživljanje, naravo in 

izkustveno učenje (Marentič-Požarnik, 2000). 

Pomembno je tudi, da učitelj sveta, v katerem uživa, ne odkriva samo zase, temveč da 

svoje veselje do spoznavanja prenaša na naslednje generacije in mu le-to predstavlja vir 

osebnega zadovoljstva. Posledično učitelj s takim poslanstvom lahko postane tisti, ki globoko 

v sebi čuti, da ima sposobnosti komuniciranja, posluh za druge in drugačne, željo po 

raziskovanju in odkrivanju resnic, ki jih želi deliti z drugimi. Seveda pa ko smo notranje 

usklajeni, delujemo v svojem poslanstvu, se lahko nadgrajujemo tudi v profesionalnem razvoju. 

Vsi namreč vemo, da je poklic učitelja prav tako že sam po sebi povezan s pojmom permanentne 

ustvarjalnosti. Koncept učiteljevega dela se ves čas spreminja, poklic namreč ni več nekaj, za 

kar lahko zanesljivo trdimo, da deluje samo na en način in da vemo, kako se ga opravlja.  Že 

samo spreminjanje pa zbuja ustvarjalnost, iskanje novih rešitev, kar učitelje bogati in na ta način 

gradijo sintezo ustvarjalnih in pedagoških izkušenj (Tomšič Čerkez, 2006). 

Zaradi hitro spreminjajoče se prihodnosti pride tudi do veliko novih pedagoških 

problemov, katerim pa z ustaljenimi metodami učitelji niso več kos. Od učiteljev je torej 

zahtevana visoka strokovnost pri pedagoško-psihološkem znanju, sposobnost timskega dela 
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(povezovati se morajo učitelji različnih predmetov), samozavest, zavzetost, odprtost (tudi 

negotovost), obvladanje vodenja skupin in tehnik ustvarjalnega mišljenja, seveda pa 

potrebujejo posledično zaradi tega tudi zadostno mero poklicne avtonomnosti.  Učitelji se 

morajo torej vseživljenjsko učiti, da so lahko kos svojemu poslanstvu in da poleg tega lahko 

ustvarjalno razmišljajo ter rešujejo probleme. Načelo vseživljenjskega učenja velja za vse ljudi, 

zlasti pa za učitelje, saj le »učeči se učitelj« s svojim zgledom predstavlja dober model 

identifikacije (Marentič-Požarnik, 2000). 

3. Ustvarjalnost otrok v likovni umetnosti 

Izhodišče za likovno-ustvarjalni proces je domišljijska aktivnost, nek domišljijski proces, 

v katerem se proizvede nekaj izvirnega, nenavadnega, nasprotno od pričakovanega in 

rutinskega. Učencem je smiselno omogočiti spontanost v likovnem izrazu, obenem pa 

upoštevati njihove naravne zmožnosti. Prav tako mora učitelj znati z uporabo različnih metod 

aktivirati ustvarjalno vzdušje za likovno izvajanje in v njih prebuditi radovednost, željo in 

navdušenje za ustvarjalno reševanje likovnih problemov. Velika večina učiteljev pa se še kar 

poslužuje ustaljenih stilov poučevanja in metod dela in ne sledi ustvarjalnim pristopom 

poučevanja. Vsebino ustvarjalnega procesa pravzaprav oblikujejo umetnikova čustva, stališča, 

vrednote, zato je pomembno, da se učitelji tega zavedajo, saj predstavljajo velik dejavnik pri 

ustvarjalnosti otrok, likovnih dejavnosti. (Žirovnik, 2015). 

Umetniško ustvarjanje se razlikuje od znanstvenega ustvarjanja zgolj v tem, da je 

znanstveno ustvarjanje spoznavno, umetniško pa je poleg spoznavnega tudi estetsko (Trstenjak, 

1981). 

Razvijanje likovne ustvarjalnosti dokazano vpliva na razvoj splošne ustvarjalnosti 

(Karlavaris, Barat in Kamenov, 1988).  

Pri likovnem ustvarjanju moramo otroke soočiti z različnimi primeri, kot so kakšni 

zanimivi pajsaži v naravi, lepo tihožitje, stara mestna ulica ali pa kakšna zanimiva umetniška 

slika. Le-to prakticiranje je namreč izhodišče za otrokovo likovno razmišljanje, saj učence 

spodbuja k razmišljanju o številnih novih rešitvah, novih še neodkritih interesih, kar učence 

navaja k nadaljnjemu razmišljanju o določeni problematiki  (Berce-Golob, 1993). 

Alexander in Sandahl (2017) pravita, da kadar se otroci umetniško udejstvujejo, njihovi 

možgani rastejo. Pomembno je, da se otroke ne uči, kako naj to počnejo, temveč jim je potrebno 

priskrbeti ustrezne pripomočke, oni pa naj spontano ustvarjajo. Uporaba umetnosti je namreč 

zelo ključnega pomena, še posebno pa jo zagovarjajo Danci, ki so na podlagi raziskav eni 

najsrečnejših ljudi na svetu. Poleg umetnosti in še veliko ostalih nasvetov Dancev, kot so 

neuporaba naprav, pristnost, raziskovanje na prostem, empatija, čutno bogata okolja, puščanje 

otrokom zadostne količine svobode, iskrenost, nevmešavanje prehitro v otroke,  pa mi je poleg 
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vseh nekaterih omenjenih vredno poudariti tudi dotičen način vzgoje, in sicer, da je potrebno 

omogočiti čim več združitve otrok različnih starosti, saj lahko tako obogatimo cono 

proksimalnega razvoja in omogočimo, da se učijo drug od drugega in si med seboj pomagajo. 

To jih uči samonadzora in pogajalskih veščin, kar je v življenju izrednega pomena. To mešanje 

starostnih skupin pa je optimalno na čisto vseh področjih življenja. 

Otroška likovna ustvarjalnost je ena od temeljnih oblik, s pomočjo katere se oblikuje 

identiteta človeka. Z njo namreč otrok s pomočjo sledov črt in barv na materialni podlagi 

oblikuje nek nadomestni svet, ki je včasih posnetek resničnega, včasih pa tudi povsem 

domišljijski.  To je v veliki meri odvisno od okoliščin, v katerih otroci živijo. Pri tem ne smemo 

pozabiti na vpliv tržne naravnanosti sodobnega sveta, ki je žal usmerjena v otroško populacijo, 

iz katerih si želi pridobiti čim več bodočih potrošnikov. Posledično bi morala biti osrednja 

naloga, da otroke poizkušamo usmerjati v zdrav, pristen in iskren odnos do sveta. Tukaj je 

ogromna priložnost vzgoje s pomočjo likovnega ustvarjanja prav v tem, da otrokom odpre 

možnost dojemanja, sprejemanja in obravnavanja sveta s pomočjo čustvene inteligence, kar 

pripomore k njihovem osebnostnem razvoju, le-to pa k smiselnemu spreminjanju sveta. Otroška 

likovna ustvarjalnost temelji na igri in na opazovanju, zato je smiselno pri likovno-vzgojnih 

procesih nameniti večjo pozornost prav slednjemu. Ves svet se nam razkriva prav skozi 

opazovanje, a ne tisto površno, temveč skozi umirjeno in temeljito opazovanje. S pomočjo tega 

je moč uzreti veliko lepote v vsem, kar nas obdaja, in priti do spoznanja, da je v sleherni poti 

od začetka do cilja največ ustvarjalnega v potovanju samem (Zupančič, 2011). Otroke je 

potrebno soočati z dejavnostmi, ki so izvedene v umirjenem stanju, z opazovanjem stvari okoli 

sebe, z dihanjem svežega zraka, obdan z naravo samo, ki uči v vsakem trenutku. S takšnim 

načinom pride otrok do sproščenega, a temeljitega opazovanja in zna biti v trenutku tukaj in 

zdaj. Že sama narava nam toliko da, če se v njej le ustavimo in v njej delujemo. S tem pridemo 

do tega, da ni smisel likovnega ustvarjanja le v končnem izdelku, temveč v ustvarjalnem 

potovanju samem, od samega začetka pa vse do konca. 

3.1. Merilo za vrednotenje ustvarjalnosti 

Ustvarjalnost učenca se odraža v dejavnikih likovne ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je eno 

izmed meril za vrednotenje likovnega izdelka. Ustvarjalnosti bi pri likovni umetnosti lahko 

rekli tudi kreativnost (Žirovnik, 2015). 

 Dejavniki likovne ustvarjalnosti po Berce-Golob in Karlavarisu 

Berce-Golob (1993) se pri vrednotenju likovnega ustvarjanja sklicuje na šest dejavnikov 

likovne ustvarjalnosti, kot so:  

‐ originalnost,  

‐ fleksibilnost, 

‐ fluentnost, 
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‐ elaboracija, 

‐ občutljivost za likovne probleme in 

‐ redefinicija. 

Že zgoraj omenjene dejavnike lahko razvrstimo v dve skupini. V prvi skupini so 

redefinicija, fluentnost in elaboracija, ki ustvarjalnost omogočajo. Pri dejavniku likovne 

redefinicije se spremlja uspešnost likovnega transponiranja, kar je vidno skozi zavestno 

redefiniranje ideje, materiala ali nekega vizualnega vtisa v nekaj drugega. Z dejavnikom 

fluentnosti spremljamo uspešno obvladovanje likovne tehnike, kar se lahko kaže v motorični 

spretnosti, ki omogoča raznolike fine operacije in morebiti celo bogatejše likovne postopke. Pri 

dejavniku elaboracija pa se spremlja načrtovanje estetskega izraza. To se izkazuje v skladnosti 

ideje in likovnega materiala z upoštevanjem likovno-oblikovnih zakonitosti. V drugi skupini 

likovnih dejavnikov pa so tisti, ki ustvarjalnost spodbujajo. V tej skupini dominirajo torej 

originalnost, fleksibilnost in občutljivost za probleme. Seveda vsebujejo tudi elemente, ki 

ustvarjalnost omogočajo. Pri originalnosti se spremlja individualne in nepričakovane rešitve 

avtorja likovnega stvarjenja. Pri dejavniku likovne fleksibilnosti spremljamo prilagajanje 

likovno-izraznim sredstvom. To se kaže kot skladnost likovne ideje z uporabljenimi likovnimi 

materiali. Z dejavnikom občutljivosti za likovne probleme pa spremljamo doživljanje in 

interpretacijo likovnega problema. Vsak dejavnik ima komplementarni dejavnik in z le-tem 

tvori par, tako da eden ustvarjalnost omogoča, drugi pa spodbuja (Žirovnik, 2015). 

Točkovanje ustvarjalnosti pri vrednotenju naj bi po mnenju Berce-Golob (1993) izgledalo 

nekako tako: Nič točk dobi izdelek, pri katerem ni občutiti likovnega problema, ni novih rešitev, 

je izrazito neizvirno in povzete so stare interpretacije. Eno točko dobi izdelek, pri katerem je 

rahlo začuten likovni problem, se opazi poskus iskanja novih poti, opažena je majhna stopnja 

izvirnosti in v likovnem delu slutimo novo vsebino. Dve točki dobi, kadar je dobro zapažen 

likovni problem, kjer je opazno iskanje novih izraznih poti tako pri izraznih sredstvih kor pri 

delovnih postopkih, izvedba je monotona, stara interpretacija pa je že opuščena. Tri točke dobi, 

ko je likovni problem dobro zapažen in doživljen, izdelek, pri katerem se vidi iskanje novih 

poti izražanja, ni monotono in je zanimivo, predmetom in materialom pa so dane nove vsebine. 

Štiri točke naj dobi izdelek, pri katerem je doživet likovni problem, najdene so nove izrazne 

poti, predvsem pri delovnih postopkih, izdelek je izviren, poiskane so nove interpretacije in 

kombinacije. Pet točk pa gre seveda likovnemu izdelku, pri katerem je kreativna percepcija kar 

najbolje dosežena, povsod je možno razbrati nove poti, ki so prilagojene likovnim izraznim 

sredstvom in likovni tehniki, izdelek je izrazito izviren, vključujoč neobičajnih idej ter vsebujoč 

veliko kombiniranj na nov način.  

Karlavaris (1988) je še pred avtorico Berce-Golob prav tako opredeljeval dejavnike 

likovne ustvarjalnosti na zgoraj omenjene, le da on izpusti faktor občutljivosti za likovne 

probleme. Po njem smo tudi mi v svojem empiričnem delu izhajali, prilagodili in poskušali 
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vrednotiti izdelke na podlagi njegovih pet faktorjev. Faktorji so originalnost, fleksibilnost, 

fluentnost/tenkočutnost, elaboracija in redefinicija. Natančneje: 

 

ORIGINALNOST – štejemo kot neko sposobnost opažanja, česar drugi ne. V tem se 

prihaja do nevsakdanjih, neobičajnih, redkih idej. Bistvo je torej najti redke, neobičajne rešitve 

in kombiniranje idej na neponovljiv način in težnja k fantastičnim, nemogočim rešitvam. 

FLEKSIBILNOST – to je sposobnost prožnega, gibkega mišljenja in hitrega ter lahkega 

prehajanja z ene ideje na drugo. Hitro spreminjanje zornega kota oz. vidika reševanja ali hitro 

spreminjanje nekega pristopa ali strategije. Ni torej moč opaziti fiksiranosti in rigidnosti. 

FLUENTNOST/TENKOČUTNOST – to je sposobnost hitrega produciranja idej, 

bogastva idej, potez, hipotez, ki iz osebe kar privrejo. 

ELABORACIJA – to je sposobnost izdelave podrobnega načrta ustvarjalne naloge, 

načrtovanje in stalno razvijanje idej. Sočasno pa tudi sposobnost, da se rezultat izkaže kot 

pregledna celota likovnega uspešnega izdelka, uspešne kompozicije. 

REDEFINICIJA – to je sposobnost razumevanja poznanih stvari na nek nov način. 

Uporabi se stare rešitve na nov način, neobičajen, oblike prenaša, jih preoblikuje in iz 

običajnega ustvari nove pomene. 

3.2. Povezanost ustvarjalnosti in motivacije 

Motivacija je ključen dejavnik ustvarjalnosti. Le-ta pomeni čas in trud, ki ga nameriš, da 

si ustvarjalen (De Bono, 1993). Učitelji se zavedajo, kako pomembna je motivacija za uspešno 

učenje in poučevanje. V kolikor so učenci motivirani, so posledično pripravljeni za izvajanje, 

za delo in posledično je pouk bolj uspešen in kvaliteten. Vse več učiteljev pa hkrati toži o 

pomanjkanju motivacije med učenci, o naveličanosti itd. Učna motivacija otrok je dejansko 

rezultat sovplivanja ali interakcije trajnejših osebnostnih potez, kot so interesi, stopnja 

storilnostne motivacije, raven aspiracije pri učencu in značilnosti učne situacije, kot so 

privlačnost, težavnost, smiselnost učnih nalog in medosebni odnosi. O pomanjkanju le-te 

govorimo takrat, ko se učenci lotevajo aktivnosti neradi, obotavljaje, med poukom sanjarijo, 

klepetajo, uprejo, izmikajo itd. Za razumevanje in spodbujanje učne motivacije je 

najpomembnejše, kako razrešujemo dilemo in odnos med zunanjo in notranjo motivacijo.  O 

zunanji motivaciji govorimo takrat, kadar se učimo zaradi zunanjih posledic, in sicer v neki 

oceni, pohvali, želji, da nekomu ustrežemo ali se izognemo graji. Pri notranji motivaciji pa je 

cilj delovanja v dejavnosti sami, vir podkrepitve pa je v otrocih, in sicer da želijo razviti svoje 

sposobnosti, doseči nekaj, kar jih zanima, obvladati neko spretnost, nekaj novega spoznati in 

razumeti. Sam proces, kot npr. raziskovanje in odkrivanje v učilnici ali naravi, branje dobrega 

literarnega dela, je pogosto pomembnejši od rezultata in je že sam po sebi vir zadovoljstva. Le-

ta je torej najbolj povezana s spontanostjo, ustvarjalnostjo, užitkom in z vedno večjim širjenjem 

interesov (Marentič-Požarnik, 2000). 
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Starko (2010) pravi, da za učence ni dovolj zgolj razumevanje ciljev in veščin, ki 

omogočajo ustvarjalnost. Za ustvarjanje morajo imeti tudi motivacijo. Nekateri viri so torej 

notranji, drugi zunanji. 

 Vpliv različnih dejavnikov na motivacijo otrok 

Učenci so motivirani, če se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so močno povezane z njihovimi 

interesi in njihovim življenjskim okolje. Skozi radovednost ali navdušenje nad neznanim  lahko 

učitelj razširi območje interesov učencev skozi lastne interese in interese drugih (Addison, 

2010).  

Motivirani učenci so torej pogoj, da je delo v razredu uspešno, skrb za uspešnost 

motivacije pa je v veliki meri naloga učitelja. Le-ta mora spodbujati samozavest in uspeh 

učencev tako, da dopušča, da so ti izvirni in posebni. V kolikor pride do pasivnega vedenja, 

izmikanja delu, mora učitelj zavestno odpravljati vzroke za tako vedenje. V kolikor želi učitelj 

doseči trajno motivacijo, mora poiskati raznolike načine za spodbudo tako nadarjenih kot manj 

nadarjenih učencev in zainteresiranih ter tudi nezainteresiranih učencev. Prav tako mora učitelj 

poskrbeti, da zastavljene naloge niso ne pretežke, ne prelahke, in da so prilagojene starostni 

stopnji učencev. Biti morajo takšne, da jih bodo lahko rešili samostojno ali z učiteljevo pomočjo 

(Tacol, 1999).  

Za večino otrok je pouk likovne umetnosti in z njim povezane aktivnosti prijetna 

dejavnost, ne gre pa mimo tega, da je enako kot pri ostalih predmetih motivacija za doseganje 

dobre klime in dobrih rezultatov pomembna tudi pri pouku likovne umetnosti. Poleg dejavnika 

učitelja je torej za motiviranost in pripravljenost k sodelovanju pomembno še sledeče: 

upoštevanje pravilno zastavljenih ciljev, nesmiselno prikazovanje likovnih izdelkov že vnaprej, 

ustrezno načrtovanje z upoštevanjem izbire raznolikih motivov, tehnik in materialov. Določene 

barve, pripomočki ali drugi materiali učence privlačijo, kar v njih takoj spodbudi željo po 

ustvarjanju (Berce-Golob, 1993). 

 Model motiviranja PPZZ  (pozornost, pomembnost, zaupanje, zadovoljstvo) 

po Marentič-Požarnik (2000) 

Ta model lahko pomaga učiteljem, da spoznanja o dejavnikih motivacije celovito 

vključijo v svojo vsakdanjo prakso. Bistvo je, da se kot učitelji vprašamo, kako povečati 

kakovost motivacije pri pouku in ne le kako motivirati učence. PPZZ obsega kratice sestavin 

pozornost, pomembnost, zaupanje in zadovoljstvo. Pri pozornosti je pomembno, da jo 

pridobimo in vzdržujemo na način uporabe novosti, zanimivih problemov in kot neko 

spremembo v pouku. Ta sprememba je lahko karkoli, lahko je sprememba okolja, oseb, 

materialov itd. Pri pomembnosti je le-to treba povečati, in sicer na način uporabnosti znanja, 

povezovanjem z izkušnjami, interesi, povezovanjem z osebnimi cilji, z zadovoljitvijo potreb in 

s priložnostjo o sodelovanju. Beseda zaupanje pomeni zaupanje v lastne zmožnosti, natančneje 
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to dosežemo z jasnimi cilji in pričakovanim uspehom, s priložnostjo za doseganje izzivalnih 

ciljev, s pravo mero pomoči in vodenja ter s podrobno povratno izmenjavo. Kot zadnje, 

zadovoljstvo, pa je potrebno spodbujati, in sicer na način uporabe naučenega, s pohvalo in s 

povezovanjem dosežkov s pričakovanji. 

 Dodatni napotki za razvijanje notranje motivacije 

Marentič-Požarnik (2000) poda nekaj napotkov za razvijanje notranje motivacije. Učitelja 

marsikaj omejuje pri spodbujanju notranje motivacije, kot npr. to, da je šola obvezna, učni načrt 

predpisan, da se predmete ocenjuje, da se učenci med seboj zelo razlikujejo, a ima vseeno dovolj 

veliko moč, da poveča zanimivost pouka in zavzetost učencev ter njihovo zadovoljstvo med 

izvajanjem. To so: 

‐ opiranje na obstoječe interese in izkušnje; 

‐ ponujanje učencem v izbiro različna področja, naloge in dejavnosti, kar povečuje obseg 

njihovega nadzora nad učenjem; 

‐ vključevanje divergentnih vprašanj in nalog, da učenci uveljavijo lastno iniciativo in izrazijo 

svoj način razmišljanja; 

‐ vnašanje elementov novosti, raznolikosti in presenečenja; 

‐ podajanje sprotnih in konkretnih povratnih informacij o uspešnosti; 

‐ dajanje možnosti, da učenci izdelajo in imajo možnost razstaviti svoje izdelke, na katere so 

ponosni; 

‐ vključevanje elementov domišljije, igrivosti in možnosti za sodelovanje ter komunikacijo 

med učenci samimi; 

‐ kazati svoj osebni interes za snov, temo, ki je zanj osebno pomembna in ga bogati; 

‐ izražanje pozitivnih pričakovanj do učencev; 

‐ zmanjševanje nepotrebnega strahu in napetosti in 

‐ navsezadnje uvajanje močnih izkušenj, kot so samostojni in skupinski projekti učencev ter 

učenje v naravi.  

Zadnjo, kot možnost učenja in izvajanja pouka v naravi, pa je bilo seveda naše vodilo 

magistrske naloge in smo želeli ugotoviti, če izvajanje, učenje v naravi dejansko pripomore k 

večji motivaciji otrok za izvajanje in k morebitni večji ustvarjalnosti. 

4. Narava kot vir inovativnosti in ustvarjalnosti v vzgoji in 

izobraževanju  

Ustvarjalnost in inovativnost sta postala sinonima za preživetje podjetij, same 

prihodnosti. Pred podjetji pa je seveda prvotno bilo potrebno poskrbeti za ustrezno izobrazbo, 

torej za tem, da podjetja kot taka obstajajo, stoji vzgojno-izobraževalni proces. Po mnenju 
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futuristov naj bi v prihodnosti preživele samo tiste organizacije, ki bodo ljudem ponudile nekaj 

novega, drugačnega, torej tiste, ki bodo zaposlovale ustvarjalne ljudi (Brečko, 2007). Po 

mnenju Brečko (2007) je treba sicer inovativnost in ustvarjalnost razlikovati, saj gre pri prvi za 

popolnoma novo stvaritev, še nepoznano (na primer parni stroji), pri drugi pa gre izključno za 

to, da že znane stvari sestavimo skupaj na drug način. Potrebno pa je nujno oboje, saj bi težko 

inovirali brez tega, da bi bili predhodno zelo ustvarjalni.  

Potreba po razvoju ustvarjalnosti v šolstvu, v vzgoji in izobraževanju je sedaj še toliko 

bolj ključna. Potrebno je, da krotimo osnovnošolski sistem v to smer, da ne ubija ustvarjalnosti 

otrok, ki jo imajo že sami po sebi, temveč da jo spodbuja. Vse kaže na to, da se stanje vseeno 

izboljšuje, da različne raziskave botrujejo k temu, da se vedno bolj govori o spodbujanju 

ustvarjalnosti pri otrocih. Toda vsakdo ve, da je odgovor na vprašanje, ali šola spodbuja in 

razvija ustvarjalnost otrok, odvisen od njenih učiteljev, le-ti pa so ravno tako izšli iz 

izobraževalnega sistema, ki jim je ali pa jim ni privzgojil in krepil ustvarjalnosti. Zato bo 

potrebno ustvarjalnost vnesti v čisto vse pore izobraževalnega sistema. Ravno iz tega vidika, 

pa želi avtorica prikazati naravo kot izjemen in neizčrpan vir inovativnosti in ustvarjalnosti, iz 

katerega lahko črpa vsakdo, še zlasti pa izobraževalne organizacije. Narava je namreč veličastni 

učitelj, ki nas uči od povsem tehničnih ved do zapletenih filozofskih naukov (Brečko, 2007). 

Györek (2012) iz evalvacije raziskave učiteljev prav tako navaja precej pozitivnih vplivov 

narave, naravnega, odprtega učnega okolja na vsa področja otrokovega razvoja, med drugim 

tudi na vsestransko motiviranost in ustvarjalnost otrok, saj jim je narava ponudila možnosti za 

raziskovanje, vsestransko dejavnost in aktivno igro, zaradi česar se jim je razvila 

samoiniciativnost, sposobnost lastne kreacije igre, podaljšala pa se je tudi njihova koncentracija 

za igro in delo. 

Tudi O’Brien in Murray (2005, 2007, v Šuklje Erjavec, 2012) poudarjata, da doživljanje 

stika z naravo otrokom lahko prinese mnoge prednosti in koristi, med drugim prav tako 

povečanje ustvarjalnosti kot trdi tudi že Györek (2012), in jezikovnega razvoja, ter predlagata 

večje vključevanje dejavnosti v zunanjem prostoru v celotni kurikulum. 

Otroci v naravi prav tako izvajajo bolj ustvarjalne likovne projekte. Otroci so bolj 

motivirani, saj so bolj pripravljeni sodelovati, raziskovati, učiti se in izvajati dejavnosti, 

predvsem pa se fokusirati na določeno dejavnost za veliko več časa kot v navadni učilnici 

(O’Brien in Murray, 2007). 

 Že samo biti v naravi in jo opazovati, lahko osebi ogromno da, poveča zmožnost 

ustvarjalnosti kot tudi inovativnosti, saj kot že prej omenjeno eno brez drugega ne gre. V svetu 

je namreč s pomočjo opazovanja narave že veliko svetovnih inovacij, ki so resnično spremenile 

svet in ga v prihodnosti še bodo (Brečko, 2007). Iz lastne perspektive bi rekla, da ključen del 

prakticiranja izobraževanja v naravi ne pomeni torej zgolj fizičnega vidika, kot je dobro počutje 

v izvajanju dejavnosti v naravi, z obilico svežega zraku, na urejenem zunanjem prostoru in 

podobno, temveč ima veliko težo tudi posredni vpliv. Ko smo na prostem, v sami naravi,  je 



 

35 

 

naše telo veliko bolj odprto za opazovanje, veliko bolj smo dojemljivi za inovacije, domišljijo. 

Kadar imamo okoli sebe nasičeno okolje, že veliko izdelanih predmetov, nas precej manj 

vzbudi k raziskovanju. 

Avtorica Brečko (2007) poda nekaj primerov, da si lažje predstavljamo, kakšne inovacije 

lahko nastanejo v svetu s pomočjo ustvarjalnega mišljenja in raziskovanja s pomočjo 

opazovanja narave in že samo prakticiranja biti v naravi. Ena izmed inovacij je izum ladijskega 

vijaka, katerega ideja je nastala med opazovanjem vrtinčastega leta semena javorja, ki je padal 

z drevesa, na ta način pa se mu je porodila ideja o vijaku, ki bi lahko poganjal ladje in ideja v 

praksi živi še danes. Filozofski nauk o medsebojni odvisnosti je nastal tako, da so opazovali 

sadno drevo, in sicer potek, da sadež nastane iz cveta, cvet zraste na veji, veja poganja iz debla, 

deblo raste iz zemlje, zemlja potrebuje vodo kot hrana drevesa, voda prihaja iz oblakov, oblaki 

nastajajo s pomočjo izparevanja velikih količin vode iz morij in rek in tako se voda vrne na 

zemljo v obliki padavin. Ta potek se nato kontinuirano ponavlja. Tudi lekcijo o zdravi 

ekonomski menjavi se lahko naučimo z narave, od skromnih čebel. Pri nabiranju cvetnega 

prahu so izjemno pazljive in vzamejo malo od tukaj, malo od tam, a nikdar preveč z enega, 

hkrati cvetovom pripomorejo k oprašitvi, cvetni prah pa nato spremenijo še v sladko tekočino, 

tj. zdravilni med. V enem opravijo torej dve funkciji in obe prinašata korist. V kolikor bi 

človeštvo znalo vzpostaviti ekonomski sistem po zgledu čebel, ne bi imeli težav z 

onesnaževanjem in izčrpanostjo. Lekcijo komuniciranja se lahko naučimo od delfinov, pri 

katerih so preučevalci ugotovili, da lahko komunicirajo na dveh frekvencah hkrati, torej 

komunicirati z dvema delfinoma ob povsem istem času. Pri tem je zanimivo dodati tudi dejstvo, 

da je raziskovalec, ki je to odkril, kasneje opustil raziskovanje delfinov z opravičilom, da z 

moralnega stališča ne more preučevati višje razvitih vrst od sebe.  

Iz vsega zapisanega lahko razberemo, da izvajanje dejavnosti oziroma samo 

izobraževanje v naravi kot prostoru pozitivno vpliva na več vidikov, zato bo v nadaljevanju 

namenjeno nekaj besed namenjeno še pomenu udejanjanja učenja na prostem, o morebitnih 

ovirah in natančneje specifično o gozdu kot prostoru izobraževanja, tj. o gozdni pedagogiki.  

Specifično vpliv odprtega učnega okolja (učenja na prostem) na likovno ustvarjalnost 

otrok še ni nič raziskanega, ravno iz tega vidika sem si želela priti sama do nekega zaključka, 

ali narava, specifično gozd kot učno okolje vpliva na ustvarjalnost, motivacijo pri likovnem 

ustvarjanju ali ne. 
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5. Izobraževanje na prostem 

5.1. Kaj je izobraževanje na prostem? 

Človek se je od nekdaj učil biti v ravnovesju z naravo in bil eno z njo. Nato je zaradi 

razvoja, drugačnih želja in potreb izgubil stik z njo in se od nje oddaljil, zdaj pa ga zaradi 

vnovične osmislitve svoje biti spet išče, le-to pa lahko najde v vrnitvi k naravi. Narava je namreč 

večna, tam se čas ustavi, srce in duša se umirita, človek najde pot k sebi. V takem okolju se 

človeku porajajo nove zamisli in ideje, želje in potrebe, rodita se ustvarjalnost ter izvirnost 

(Györek, 2013). 

Ameriški avtor Louv je v svoji knjigi z naslovom Zadnji otrok v gozdu: Rešimo naše 

otroke pred sindromom zmanjšanega kontakta z naravo predstavil »motnjo primanjkljaja 

narave (angl. Nature Deficit Disorder)«, ki je posledica odtujenosti človeka od naravnega sveta, 

ki jo opažajo pri današnji t.i. ‚‘Z‘ generaciji otrok (Louv, 2008, v Vovk Korže in Lužnik, 2017). 

Ob sklicevanju na številne raziskave prav tako opozarja na slabo psihično in fizično zdravje 

današnjih otrok in celotne družbe, kar je v prvi vrsti posledica pomanjkanja bivanja in gibanja 

v naravi, naravnem okolju. Depresija, prekomerna teža, težave s koncentracijo, socialne 

nespretnosti so le nekatere od najpogostejših in zaskrbljujočih težav današnjih otrok in mladine. 

Avtor v knjigi nam poda praktične rešitve in preproste pristope za ponovno vzpostavitev 

povezave med otroki in naravo, ki jo je moč doseči predvsem s senzornim, izkustvenim učenjem 

v odprtem, naravnem okolju (Vovk Korže in Lužnik, 2017). 

Tudi Waite (2011) se lahko poistoveti s prejšnjima avtoricama, saj trdi, da če je otrokom 

odvzeto naravno okolje in jim je le-to predstavljeno kot umazano, neurejeno, celo nevarno, 

potem to omejuje njihov razvoj in razvija otrokove negativne vrednote.  

Glede na raziskave je torej več kot smiselno vpeljevati čim več pouka na prostem, v 

naravi.  

Kako lahko torej točno opredelimo pouk na prostem? Avtorica Skribe Dimec (2014) 

opredeli pouk na prostem kot organizirano učenje, ki poteka zunaj šolskih stavb in temelji na 

izkustvenem učenju in okoljski vzgoji. 

Donaldson in Donaldson (1958, v Adkins in Simmons, 2002) definirata izobraževanje na 

prostem kot izobraževanje v/na, o in za zunanje okolje. Beseda v/na naj bi opisovala kraj 

izvajanja, torej da se izvaja v zunanjem okolju. Beseda o obsega vsebino, ki je obravnavana, 

torej učenje o pomenu narave itd. Beseda za pa se nanaša na razvijanje moralnih vrednot do 

zunanjega okolja in da lahko s temi vrednotami nekaj konkretnega stori za okolje.  

Beames, Higgins in Nicol (2012) pravijo, da se namen vzgoje in izobraževanja na prostem 

v grobem loči na dve izobraževalni zahtevi, in sicer na to, da se otroku omogoči igro in učenje 

v pristnih učnih kontekstih in na to, da se pomaga našemu šibkemu planetu.  

 



 

37 

 

Pomembno je torej otrokom dati možnost pridobivanja izkušenj v realnem, resničnem 

okolju, zato je potrebno narediti premik učnega procesa iz učilnic v okolico šole, kjer postaneta 

skupnost in okolica mesto učenja. Učenje v naravi in z naravo zagotavlja stik z naravo in učenje 

iz narave (Vovk Korže in Lužnik, 2017). 

V začetku se je izobraževanje izvajalo na prostem le z namenom obravnave naravoslovnih 

vsebin, danes pa izkušnje, ki jih otroci pridobijo zunaj, pokrivajo cilje mnogih področij (Adkins 

in Simmons, 2002).  

Naravno, okoljsko in izkustveno izobraževanje na prostem lahko izvajamo na raznoraznih 

lokacijah in oblikah. Lahko je to poletni tabor v naravi, terapije v divjini, gozdne šole (»A Brief 

History of Forest Schools Around The World«, 2020). Učenje na prostem se po mnenju Skribe 

Dimec (2014) lahko poleg že prej omenjenih odvija prav tako tudi na šolskem vrtu, v okolici 

šole, v narodnih parkih, urbanih okoljih (mestih), kmetijah, parkih, v ustanovah, ki so sicer 

usmerjene na pouk na prostem (CŠOD, gozdne šole, gozdni vrtci), na lokacijah naravne in 

kulturne dediščine, v botaničnih in živalskih vrtovih, v muzejih, galerijah itd.  

Beames, Higgins in Nicol (2012) so lokacije pouka na prostem razdelili na 4 koncentrične 

kroge. Štiri cone poučevanja na prostem so določili tako, da so šolske površine postavljene v 

središče koncentričnih krogov. Za tem sledi lokalno okolje, ki se ga lahko obišče peš ali z 

javnim prevozom. V naslednji coni so dnevne ekskurzije, izleti, za katere je večinoma treba 

uporabiti prevoz za večje skupine učencev. Prostori, obiski kulturnih ustanov, večdnevne 

ekskurzije in šole v naravi, ki vključujejo večdnevne odsotnosti od doma, so postavljene v četrto 

cono, ki pa imajo specifične logistične izzive, kot so iskanje ustrezne institucije, organizacija 

prevoza in nastanitve ter skrb za ustrezno opremo in hrano.  

Kasneje v nadaljevanju, za prihajajočim poglavjem, se bomo osredotočili specifično na 

gozd kot učno okolje na prostem, saj smo tudi izvedli empirični del v dotičnem okolju. 

5.2. Začetki izobraževanja/izvajanja pouka na prostem 

Če se ozremo nazaj na Antično Grčijo, torej do Platona, ugotovimo, da so učitelji že 

daljno nazaj razumeli pomen učenja na prostem in da to ni nova stvar (»History of Outdoor 

Learning«, b. d.). 

Na začetku prejšnjega stoletja se je zaradi različnih okoliščin začel uvajati nov pristop k 

oblikovanju okolja za učenje. Začelo se je dajati večjo težnjo na bolj pravilno definicijo, kaj 

učno okolje sploh je. V začetku 19. stoletja so pedagogi definirali učno okolje na podlagi 

kurikuluma, medtem ko so arhitekti in oblikovalci bili osredotočeni na samo prostorsko 

oblikovanost. Sčasoma se je vedno bolj raziskovalo in vse bolj je postajalo jasno, da učno okolje 

ni le okolje samo po sebi, temveč predstavlja kombinacijo različnih situacij, emocionalnih, 

intelektualnih, vizualnih in prostorskih spodbud. Obenem pride tudi do še ostalih zahtev po 

raziskovanju razvoja več razširjenih različnih okolij. Niso mogli več dovoliti zgolj gradnje in 

uporabe tovarniške infrastrukture iz 20. stoletja za namen izobraževanja. Prostorski kontekst, v 
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katerem poteka izobraževanje je bil velikokrat predmet raziskovanja (Šupšakova, Tacol in 

Tomšič Čerkez, 2007). 

Postopoma so določeni posamezniki začeli delati na tem, da je učno okolje potrebno 

nekoliko predrugačiti. Kot enega prvih in kot najbolj direkten prikaz ideologije, povezane z 

učenjem na prostem kot prostora lahko vidimo v konstrukciji arhitektov Beaudoin in Lods iz 

leta 1932. Konstrukcija se nahaja v pariškem predmestju v kraju Suresne. Le-ta je bila 

začrtovana tako, da je imela polodprti prostor, torej je bila možnost učenja tako v notranjem kot 

tudi v zunanjem prostoru, ki je bil prav tako funkcionalen za izobraževanje. Tudi ostali arhitekti 

v takratnem času so imeli podobne svojevrstne ideje in počasi vpeljevali pomen učenja na 

prostem in s tem urejanja le-teh. Nizozemski arhitekt Duiker je bil mnenja, da je potrebno 

otrokom vrniti nazaj njihovo zdravje, in sicer je s tem mislil na to, da otroci potrebujejo sončno 

svetlobo, svež zrak v slabotnih pljučah otrok, na kratko je želel s tem povedati, da se morajo 

otroci celostno okrepiti (Duiker, 1932, v Šupšáková, Tacol in Tomšič Čerkez, 2007). 

 

Slika 1: Razred ene prvih polodprtih šol na prostem arhitektov Beaudoin and Lods v kraju 

Suresne (Šupšáková, Tacol in Tomšič Čerkez, 2007) 

 

Države, kot so ZDA, Anglija, Nemčija in Skandinavske države, imajo prav tako bogato 

preteklost glede učenja na prostem in so bile vodilne pri tem, da se je ta oblika začela razširjati 

(Beames, Higgins, Nicol, 2012).  

Najbolj znane države pri uvajanju učenja na prostem so Norveška, Švedska, Nemčija, 

ZDA, Anglija, Avstralija in Nova Zelandija. Vodilna je vsekakor Norveška, zato je smiselno o 

le-tej povedati kaj več. Na Norveškem je Ella Flautau leta 1952 namreč razvila prvo šolo na 

prostem. Ideja je nastala tako, da so se otroci od ustanoviteljice in sosedov začeli zbirati na 

prostem, v gozdu in ugotovili, da lahko ustvarijo skupino »walking kindergartens« (premikajoči 

vrtec), ki temelji na child-led (vodenju s strani otrok) in play-based (na podlagi igre) metodah, 
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z odraslimi kot moderatorji in ne kot učitelji (»A Brief History of Forest Schools Around The 

World«, 2020). Gomboc (2016) dodaja, da je Norveška zelo zgledna na omenjenem področju, 

saj uporablja koncept, s katerim gradi močnejšo povezanost narave in ljudi, njihovega načina 

življenja, imenovanega »friluftsliv« (življenje na prostem), in izkustvenega učenja, ki temelji 

na učenju in igranju izven učilnice. Tam so učenje izven učilnice, predvsem pa učenje v naravi, 

zelo dobro implementirali v svoj učni proces in učni načrt. Veliko šol, ki ima učence do četrtega 

razreda, vsaj en učni dan na teden preživi v naravi. Pri njih izkušenjsko učenje v naravi 

predstavlja četrti najpomembnejši predmet v učnem načrtu. Pri Norvežanih ni tako, da bi bili v 

učilnici ali izven učilnice, ampak dajejo enak poudarek pojmoma biti v učilnici in biti v naravi. 

Beseda »friluftsliv« (življenje na prostem) reprezentira njihov odnos in spoštovanje do narave, 

okolja in življenja, dejansko pomeni njihov način življenja. Zelo nenavadno je to, da imamo v 

Sloveniji zelo podobne ali še celo ugodnejše naravne pogoje, kot jih imajo na Norveškem, kljub 

temu pa se v slovenskih šolah izvedba pouka izven učilnice in predvsem v naravi pojavlja 

bistveno redkeje kot na Norveškem. 

Moore (1996) je v prispevku o oblikovanju zunanjih prostorov šol za potrebe celovitega 

razvoja otroka in celovitosti kurikula že leta 1996 opozarjal, da je v večini severnoameriških 

šol, celo tistih s programom Montessori, ki naj bi prepoznavali pomen enakovrednosti 

notranjega in zunanjega prostora šole, veliko več pozornosti posvečali notranjim učnim 

okoljem kot pa zunanjim. V Veliki Britaniji so zato leta 1990, da bi izboljšali situacijo, 

ustanovili organizacijo LTL (angl. Learning through Landscapes – Učenje skozi krajine) s 

pomočjo opazovanja, ključni cilj le-te pa bilo spodbujanje in krepitev učenja ter igre v zunanjem 

prostoru v okviru šolanja. S svojim strokovnim delovanjem na področju raziskav, publikacij in 

svetovanja je le-to do danes pomagalo preko 5.500 lokalnim skupnostim, šolam in učiteljem k 

novim pristopom in prilagoditvam njihovih zunanjih prostorov za pouk. Raziskave so pokazale, 

da je kar 78 % vseh učiteljev spremenilo prakso poučevanja in vanjo vključilo ustvarjalno 

poučevanje na prostem. To so vsekakor rezultati, vredni razmisleka o spremembah tudi pri nas. 

5.3. Gozdna pedagogika kot ena izmed oblik učenja na prostem 

 Zakaj gozd kot bogat učni prostor? 

Zakaj prav gozd? Narava, natančneje gozd otrokovo vlogo, ki je v matični učilnici 

pogosto pasivna, sedeča, spremeni v aktivno, ki je otroku pisano na kožo. Gozd kot nenehno 

spreminjajoč prostor otroka vseskozi izziva in ga hkrati uči odgovornosti do sebe in tudi drugih 

(Vilhar in Rantaša, 2016). 

Gozd kot naravno okolje deluje na otroke s tovrstnimi težavami terapevtsko in otrok lahko 

s pomočjo svoje domišljije in ustvarjalnosti izrazi svoj notranji svet ter si v gozdu poišče 

naravne materiale za igro in ustvarjanje (Turk, 2014). 
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Po mnenju Kataliniča (2010, v Keber, 2016) je gozd prostor, kjer lahko otroku hkrati 

ponudimo tako čutno zaznavanje kot spontano razvijanje oz. krepitev motoričnih sposobnosti.  

Keber (2016) dodaja, da gozd s svojim vplivom deluje na čutila, posledično pospešuje 

razvoj sinaps v možganih  in tako posledično pozitivno vpliva na vsa področja otrokovega 

razvoja, s čimer se poistoveti tudi Györek (2012). 

Gozd je resnična danost, ki omogoča uresničevanje koncepta odprtega učnega okolja v 

celoti, in sicer lažje kot v razredu. Le-ta je praktično lahko zgodba odprtega sveta, odprtega 

učnega okolja in svet povezave tako med formalnim kot tudi neformalnim učenjem (Györek, 

2013). 

Z gibanjem v gozdu po gozdnem terenu je telesna energija bolj dinamična, posledično 

prav tako tudi umska, kar izhaja iz preprostih fizikalnih zakonov, ki veljajo v našem telesu: 

posledično se poveča prekrvavitev in s tem oskrba s kisikom. Po obisku iz gozda, sodeč po 

raziskavi, otroci prav tako niso nikoli preutrujeni še za druge nadaljnje naloge in obveznosti. 

Lahko bi se reklo, da otroci iz gozda prinesejo domov »polne žepe in glavo« (Györek, 2012). 

Gozdni prostor prav tako hitro umiri negativna čustva, sprošča in tako pozitivno vpliva 

na razvoj miselnih procesov. Izvirnost gozda spodbuja inovativne misli otrok in tudi obratno, 

da inovativne misli otrok spreminjajo gozdni prostor. Vendar je bilo iz izkušenj opaženo in 

ugotovljeno, da skupine otrok, ki redno (kontinuirano) obiskujejo gozd, to počnejo na zelo 

subtilen način (Györek, 2013). 

 Princip gozdne pedagogike 

Ideja o gozdni pedagogiki se je v Evropi najprej porodila v skandinavskih deželah in se 

nato precej hitro širila v nemško govoreče dežele, kjer so začeli ustanavljati tudi gozdne vrtce. 

Zaradi hitrega tempa in sodobnega načina življenja, stresa in vedno večje odtujenosti od narave 

se je v mnogih porodila želja: iti nazaj k naravi. To je človekova zdraviteljica, učiteljica, 

vodnica. Gozd je pravzaprav naravna učilnica, ki nam ponuja neposredno izkušnjo doživetja 

narave in pristnega stika z njo, le-to pa ima številne pozitivne učinke (Turk, 2014). 

Tudi v Sloveniji so se v zadnjih letih t.i. rousseaujevskemu klicu »nazaj k naravi« odzvali 

gozdarji skupaj z učitelji, vzgojitelji in pedagogi ter začeli ustvarjati slovensko gozdno 

pedagogiko, ki temelji na pedagoškem konceptu odprtega učnega okolja, učenja na prostem. S 

pomočjo projektov, kot sta Povabilo v gozd in Odprto učno okolje se je začelo šolam in vrtcem 

sistematično približevati in uvajati gozdno pedagogiko. Tako je nastala Mreža gozdnih vrtcev 

in šol, ki omogoča izmenjavo idej, primerov dobre prakse ter medsebojno povezovanje in 

sodelovanje strokovnih delavcev vzgojno-izobraževalnih ustanov in strokovnjakov z drugih 

področij, kot so gozdarji itd. Pri gozdni pedagogiki gre za pedagoško smer odprtega učnega 

okolja, učenja na prostem, pri katerem povezujemo tako formalno kot neformalno ter 

priložnostno učenje (Györek, 2013). 
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Gozdna pedagogika ima na otroke in mladostnike veliko pozitivnih učinkov, kot so poleg 

naštetih tudi gibanje na prostem in na svežem zraku (Turk, 2014). 

Že zgoraj omenjena pedagogika je torej nekaj več kot le nek prenos dejavnosti iz zaprtega 

prostora v naravo, saj temelji na doživljajskosti in situacijskosti ter vpliva na celostnost 

posameznika v osrčju narave, v območju katere najde samega sebe, svojo lastno naravo, svojo 

bit (Pori in Klopčič Hološević, 2016; Turk, 2014).  Turk (2014) poleg tega še doda, da je cilj 

gozdne pedagogike praktično zbližati človeka, otroka s samo naravo. Eno glavnih načel 

sodobne vede o poučevanju o gozdu je to, da moramo gozd doživeti s srcem, glavo in rokami. 

Gozd moramo začutiti, ga videti, poslušati, tipati, vonjati, marsikaj v njem pa se lahko da tudi 

okušati. Doživeti ga moramo praktično z vsemi čutili in od tega lahko kar največ odnesemo. 

 Pedagog kot pomemben dejavnik pri uspešni integraciji gozdne pedagogike 

Pedagog mora izhajati iz samega sebe, sam mora biti torej v pristnem stiku z naravo in 

izžarevati snov iz svoje globočine, le-to pa potem začutijo tudi otroci (Pori in Klopčič 

Hološević, 2016). 

Če bomo odrasli z veseljem odhajali v gozd, nam bodo otroci sledili, nas posnemali in se 

tako mimogrede naučili imeti radi naravo (Katalinič, 2010, v Keber, 2016). 

Povabilu v gozd bi se moral v prvi vrsti odzvati pedagoški delavec sam, iz samega sebe, 

svoje notranje želje in strasti za delovanje v gozdu. Le če se bo prepustil gozdu in začutil samega 

sebe, prisluhnil lastnim zamislim in (ob)čutenju, bo lahko dihal in deloval skupaj z otroki, 

prisluhnil tudi njihovim zamislim in tako gradil krog temeljnih vrednot, medsebojnega 

zaupanja, povezanosti ter ljubezni (Pori in Klopčič Hološević, 2016). 

Pomembno je poudariti, da gozdni pedagog, ki predava kot absoluten vseved, bo hitro 

opazil dolgčas in naveličanost na otroških obrazih. Gozdar se mora pri vodenju otrok spremeniti 

v iskalca znanja, podatkov, dejstev in ne v osebo, ki vse ve oziroma bi morala kot strokovnjak 

vedeti. Smiselno je, da se prepusti gozdnemu prostoru, energiji otrok, idejam le-teh in tudi 

svojim lastnim zamislim. Gozdni pedagog naj ima predvsem vlogo usmerjevalca misli in 

momentov, ki se mimogrede pripetijo v gozdnem prostoru. Razvijati in težiti je treba k 

naravnemu ciklu učenja. Prav tako je smiselno, da gozdni pedagog načrtuje obisk gozda skupaj 

s pedagoškim delavcem. Vsekakor pa je pri samem izvajanju pouka v gozdu zaželena 

potrpežljivost pedagogov, odraslih oseb, saj otroci lahko opazujejo mlako s paglavci ali pajka, 

ki plete mrežo, v nedogled. Velikokrat se potemtakem pogosto z natančno načrtovanimi 

aktivnostmi in programi izgubi ves čar dejavnosti na prostem (Györek, 2013). Pri učenju na 

prostem mora torej pedagog vedno loviti neko razmerje med pripravljenimi in spontanimi 

aktivnostmi, kajti v kolikor smo tudi pri pouku na prostem, natančneje v gozdu, vedno v nekem 

hitenju z obravnavo snovi, s hitenjem pri ustvarjanju, ne naredimo tolikšnega pozitivnega vpliva 

na njihov razvoj, samo počutje itd. Kot pedagogi moramo torej biti potrpežljivi in sočasno tudi 

sami radovedni, da dopustimo otrokom čas tudi pri dejavnostih, pri katerih morda prvotno 
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nismo načrtovali tolikšnega časovnega razpona. Potrebno se je torej zliti v situaciji veliko bolj 

kot v notranjem prostoru. 

Pedagog mora pripraviti pogoje, v katerem se bodo učenci lahko prosto gibali in prav tako 

naj gozdni pedagog pri načrtovanju ur na prostem ne upošteva samo ustaljenih gozdnih učnih 

poti in tabel, temveč naj bo ustvarjalen in odprt za vsakršno izvajanje na prostem. Seveda pa je 

poleg tega pomembna pravilna presoja pedagogov otrokovih reakcij glede varnosti v gozdu. 

Večkratna nepotrebna opozorila in neodobravanje s strani pedagogov, kot so: »Ne dotikaj se 

vej. Ne plezaj na drevesa. Pazi, da se ne umažeš ...« velikokrat povzročijo izgubo radovednosti. 

Tudi nezanimanje s strani odrasle osebe lahko otroku povzroči izgubo radovednosti. Človek je 

namreč socialno bitje in s tem, ko se pedagog zanima za ideje in njihove zamisli ter mnenja, 

lahko samo še okrepi njihovo motivacijo za učenje (Györek, 2013). 

Pori in Klopčič Hološević (2016) dodajata še, da je pomembno, da pedagogi pred 

izvajanjem pouka na prostem predstavijo pravila v gozdu, da je lahko tako pedagog kot tudi 

otrok lahko kasneje miren in hkrati zaupljiv ter vreden zaupanja. Pred tem pa je seveda 

pomembno, da je vseeno izbran varen teren. Prav tako je zaželeno, da grejo pedagogi z otroki 

v gozd v vsakem vremenu, razen v izrednih razmerah ne. Pedagogi naj vzpostavljajo in 

vzdržujejo stik z drevesi, prav tako je tudi zelo smiselno, da gozd obiskujejo mešani otroci, tako 

mlajši kot starejši sočasno. Naloga pedagogov je, da spodbujajo k samostojni igri, raziskovanju, 

ustvarjanju, pustijo samostojno reševanje sporov, ter da se poslužujejo tega, da izvajajo od 

načrtovanih dejavnosti postopoma do samostojnega izvajanja. Pomembno je opazovanje 

napredka otrok, interakcija med otroki in spodbujanje otrok k pogovoru po obisku gozda za 

samorefleksijo. Za več zaupanja in začetne razbremenjenosti, tako s strani staršev kot otrok, pa 

je priporočljivo, da se pogovorijo in celo kdaj povabijo, da se jim pridružijo pri aktivnostih v 

gozdu. S tem se gradi zaupanje, posledično pa se vse več staršev lahko odloča in podpira takšne 

oblike poučevanje, ker kaj hitro opazijo pozitiven vpliv učenja na prostem na otroke. 

 Prostor kot pomemben dejavnik pri vzgoji in izobraževanju 

Dandanes je vse preveč programov, ki šolam in vrtcem vseskozi ponujajo kot nekakšno 

»bonboniero narave«. Kot primer lahko navedemo sledeče: mravljišče ali deževnike opazujemo 

v prozornih škatlah in ne na vrtu ali v gozdu v naravnem okolju, material nabiramo v gozdu ter 

ga obravnavamo znotraj, ali pa na primer da glino kupujemo in izdelujemo iz nje v šoli, ne 

iščemo je v naravi sami. Na ta način otrokom ne omogočamo vpogleda v svet resničnih 

povezav, čeprav je to edini pravi način, ki otroku omogoča ustrezno in pravo razumevanje sveta 

okoli sebe (Györek, 2013). 

Keber (2016) pravi, da se je kot rezultat vključevanja gozda kot učnega prostora izkazalo, 

da se je motivacija za sodelovanje pri otrocih precej dvignila, manj je bilo tudi agresije oz. 

izbruhov jeze (negativnih čustev) in več smeha ter dobre volje (pozitivnih čustev). Pri otrocih 

je bil opazen velik napredek, prav tako so razširili svoj besedni zaklad. V pogovor so se začeli 
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vključevati tudi otroci, ki so bili običajno molčeči, na splošno pa so otroci med seboj več 

komunicirali v primerjavi z igralnico. 

Študije in izkušnje kažejo, da je prostor precej pomemben dejavnik pri vzgoji in 

izobraževanju otrok. Na dolgi izobraževalni poti vse od vrtca pa do fakultete preživijo otroci v 

izobraževalnih ustanovah veliko časa, zato negativni potencial tudi grajenega okolja ne sme biti 

zanemarjen. Le-tam bi moralo biti poskrbljeno za ustrezno toploto, svetlobo, vlažnost zraka,  

kvaliteto zraka in akustiko prostora. Največji onesnaževalec notranjega zraka pravzaprav niso 

substance iz zunanjega zraka (razen v primeru, da že sama ustanova stoji v močno onesnaženem 

okolju), temveč nastajajo v notranjosti. Te substance navsezadnje izhajajo iz gradiv ali opreme 

v stavbah. Otroci so prav tako bolj občutljivi na okoljske onesnaževalce kot odrasli, ker dihajo 

večje količine zraka glede na svojo telesno težo, njihovo tkivo, organi pa so v tem obdobju 

ravno v aktivni rasti. Za izpostaviti velja predvsem tiste škodljive snovi, ki so splošno 

razpoznavne, ali pa zelo nevarne pri visoki koncentraciji, kot so: hlapi – gradiva takoj po 

vgradnji in še nekaj časa po tem izhlapevajo agresivne hlape, ki dražijo sluznico; prah – v 

določenih fazah  življenjskega ciklusa gradiv nastaja prah, ki z vdihavanjem pride v pljuča; 

vlakna – vlaknasta gradiva kot npr. azbestna vlakna, ki obremenjujejo bližnjo in daljno okolico, 

posebej nevarna so, v kolikor vstopijo v pljuča; strupi – iz nekaterih gradiv izhajajo določeni 

strupi (formaldehid, stiren, toluen, ksilen ...), ki so še posebej v večjih koncentracijah lahko zelo 

nevarni; radioaktivne snovi – iz nekaterih zemeljskih gradiv izhaja radon, le-ta pa se nabira 

predvsem v zaprtih in neprezračenih prostorih. Največji delež onesnaževalcev v notranjem 

zraku predstavlja tudi CO2, zato ima zelo velik vpliv na njegovo kakovost. Delež CO2 je odvisen 

od števila prisotnih v razredu, njihove aktivnosti in predvsem od same stopnje prezračevanja. 

Ovoj stavbe je zrakotesen, zato ne zagotavlja zadostnih količin dnevnega svežega zraka. 

Prezračevanje poteka na način občasnega odpiranja oken, ali pa konstantno s prezračevalno 

napravo. Sama učinkovitost prezračevanja prostorov z odpiranjem oken je torej odvisna od 

pogostosti odpiranja oken v razredih, torej zgolj od subjektivne ocene uporabnika, ki pa 

večinoma žal ne zagotavlja kakovostnega zraka (Zbašnik-Senegačnik, 2018). 

Wargocki in Wyon (2017, v Zbašnik-Senegačnik, 2018) sta s poskusi ugotovila, da se je 

pri povečanju nivoja oskrbe z zunanjim zrakom v notranjih prostorih opazno povišala hitrost, s 

katero so otroci opravljali numerične in jezikovne naloge. Prav tako se je izboljšala tudi 

koncentracija otrok pri delu.  

Iz zgoraj omenjenih raziskav o vplivu notranjega prostora na počutje otrok lahko več kot 

očitno razberemo, da fiziološko gledano že samo zrak ni toliko kvaliteten v notranjem prostoru. 

Če pedagogi to rešujejo s stalnim prezračevanjem, s pomočjo oken ali mehanskim 

prezračevanjem, lahko temu nekako zadostijo, a tukaj se pojavi vprašanje, čemu bi se zadostilo 

samo na takšen način, da otrokom dovajamo le nekaj procentov svežega zraka v učilnico. Zakaj 

ne bi učitelji (pedagogi) večkrat peljali svojih otrok enostavno na prosto, v naravo, gozd in le-

tam izvedli dejavnosti? V čem torej tiči težava, da se glede na toliko raziskav še vedno učitelji 
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ne odločajo za ta način? In zopet lahko sklenemo krog, da je torej precej odvisno od pedagogov 

samih, kako angažirani so in pripravljeni stopiti iz cone udobja ter preizkusiti obstoječe učne 

vsebine integrirati v odprtem učnem prostoru. Seveda ne gre kriviti samo njih, temveč se ob 

tem pojavi tudi nekaj ostalih ovir, ki jih prav tako ne gre zanemariti. Le-te bodo opisane v 

prihajajočem, zadnjem poglavju.  

Zakaj še je zunanji prostor pomemben dejavnik? Svobodna uporaba vseh čutil 

posameznikom namreč spodbuja kreativnost, ustvarjalnost in domišljijo. S pridobivanjem 

neposredne intenzivne in osebne izkušnje skozi učni proces v realnem, zunanjem okolju si učeči 

ustvari realno predstavo in nadgradi teoretično znanje ter abstraktno predstavo, obenem pa 

razvija pozitiven, spoštljiv in odgovoren odnos do okolja in narave (Vovk Korže in Lužnik, 

2017). 

Izkušnje na podlagi praktične raziskave avtorice Gomboc (2016) so tudi pokazale, da je 

učno okolje v naravi tisto, v katerem se učenci počutijo srečni in ravno srečno okolje je tisto, ki 

prispeva k temu, da učenci na učenje gledajo iz perspektive, pri kateri učenje, izvajanje šolskih 

dejavnosti dojemajo kot nekaj prijetnega, lepega. Vsekakor pa ne smemo mimo dejstva, da se 

učenci z učenjem izven učilnice neposredno in spontano učijo sobivanja in spoštovanja okolja. 

Da pa je učenje v naravi bilo uspešno, pa so kot rezultat povedali tudi otroci, s katerimi je 

Gomboc izvedla empirični del in se na koncu pogovorila z njimi o njihovem počutju o 

prebivanju in poučevanju v naravi. Vsi učenci so bili namreč združni in si želeli, da bi lahko 

zopet izvedli pouk na takšen način in bolj kontinuirano. Najbolj zaradi tega, ker jim je bilo všeč 

okolje samo in že sama sprememba okolja, da ni vedno na isti način, ta način pa je v njih vzbudil 

zadovoljstvo, veselje in radost. Nekaj otrok je prav tako poudarilo, da jim je bilo všeč, ker so 

lahko bili na svežem zraku in da se jim le-to zdi zelo pomembno. Poleg tega se je v njih prav 

tako zbudila želja po odkrivanju nepoznanih stvari v naravi, kar pa je tudi smisel, da otroke 

same premami in si želijo odkrivati nekaj novega, v naravnem okolju, kar pa spodbuja 

ustvarjalno razmišljanje, le-to pa je bil njen skriti cilj.  

V priročniku (»Outdoor Learning: Practical guidance, ideas and support for teachers  

and practitioners in Scotland«, b. d.) je domišljija navedena kot glavni dejavnik pri 

razvijanju ustvarjalnega mišljenja. Zunanji svet ponuja namreč učencem priložnosti, ki le-to 

spodbujajo in zagotavljajo veliko različnih načinov za ustvarjalno mišljenje. V naravi 

domišljijo spodbujajo naravni materiali, saj imajo posebno vrednost. Lahko uporabljajo tako 

umetne kot naravne materiale. V zunanjem okolju so to lahko kamni, štori, pesek, veje, odpadli 

listi, različne oblike lesa, palete, cvetovi, vrvi, gume, lupine, karkoli itd. Našteti predmeti so 

lahko uporabljeni pri različnih vsebinah posameznih predmetov, vse od matematike pa do 

likovne umetnosti in spodbujajo reševanje problemov, visokokakovostno mišljenje in 

komunikacijo učencev. Smiselno je podati primer, kako se v naravnem okolju  lahko širi 

ustvarjalno mišljenje. Ko so na primer učenci v 2. razredu vprašani, koliko enakih kock (link 

kock) potrebujemo, da sestavimo en kvadratni meter, je odgovor lahko samo eden. Če pa 
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morajo s kamni predstaviti en kvadratni meter, pa je odgovor lahko odprtega značaja, ker je 

vsak kamen drugačne oblike, posledično različne velikosti. Učenci morajo tako priti do rešitve, 

da morajo biti kamni enako veliki, da rešijo nalogo. 

Naravno, odprto vzgojno-učno okolje deluje torej v splošnem vsekakor zelo spodbudno 

in stimulativno tako na otroke kot tudi odrasle (Pori in Klopčič Hološević, 2016). 

Učenje na prostem pripomore k razvoju dolgoročnega in kratkoročnega spomina, 

osebnega, kognitivnega, socialnega in motoričnega razvoja, k angažiranosti po doseganju 

ciljev, povezovanju izkušenj z znanjem in ozaveščanju sebe z okoljem, v katerem se učeči 

nahaja (Gomboc, 2016). 

Houghton in Worroll (2016) in Györek (2012) so mnenja, da čeprav učenje in same 

aktivnosti v gozdu lahko morda dajejo videz igre, lahko hitro ugotovimo, da to ni samo igra, 

ampak je tudi učenje. Pokazalo se je, da je vsak list, veja ali kamenček, ki smo jih našli v gozdu 

pomemben ne samo za gozd, ampak tudi za zdrav intelektualni, čustveni in socialni razvoj 

otrok. V naravi prav tako otroci dobijo veliko več idej in se zelo redko dolgočasijo. 

Posebna zelo ključna veja pri izvajanju učenja na prostem, natančneje v gozdu, pa je tudi 

redno izvajanje pouka, ustvarjanja na prostem z vključevanjem giba, gibanja. Zunanji prostor 

je namreč idealen prostor, tako s tega vidika, da so otroci na odprtem, se lahko gibajo na svežem 

zraku, kot tudi z vidika motorike, saj lahko tekom pouka, ustvarjanja naredijo tudi kakšen 

premor in tek po gozdu, ki jim izboljšuje motoriko, kot tudi s tega, da naredijo nekaj pavze s 

sprehodom po gozdu, morda za le kakšen dodaten navdih ali inspiracijo.  

Integracija samega gibanja v pouk ima namreč mnogo koristnih vplivov, saj so raziskave 

dokazale, da gibanje izboljšuje cirkulacijo krvi in kisika, zvišuje vsebnost kisika v možganih, 

posledično uravnava otrokovo razpoloženje, prav tako zvišuje raven notranje motivacije, 

zmanjšuje negativne vplive učenčevega sedenja, odvrača od pasivnega učenja, pozitivno vpliva 

na razmišljanje, povečuje zainteresiranost za izvajanje in vzdržuje ravnovesje med telesnim in 

duševnim stanjem (Fauth 1990, v Sadar Šoba, 2014). 

Sadar Šoba (2014) prav tako še doda, da izražanje in ustvarjanje z vmesnim gibanjem je 

ena od metod, s katero poglabljamo doživljanje in dvigujemo motivacijo, olajšujemo 

razumevanje ter izboljšujemo zapomnitev.  

Titman (1994, v Šuklje Erjavec, 2012) poudarja pomembnost izkušnje zunanjega prostora 

(okolja) v otroštvu. Raziskave kažejo, da imajo najmočnejše spomine iz otroštva prav tisti 

odrasli, ki so povezani z zunanjimi prostori, kar daje velik podatek o tem, da je pomembno 

izvajanje v zunanjem prostoru, na prostem, saj le-to še vse do odrasle osebe pozitivno 

zaznamuje. Zunanji prostori šole so namreč z vidika otrok neločljivi del šole, saj jo dojemajo 

kot neko celoto, v čemer se razlikujejo od odraslih, ki (predvsem učitelj, pedagog) kot »šolo« 

pojmujejo zgolj »fizično stavbo«, zunanji prostor pa dojemajo kot »prostor zunaj«. Zunanji 

prostori šol otrokom prenašajo sporočila in pomene, ki vplivajo na njihova stališča, vrednote in 

vedenja, ne samo do prostora samega, temveč do šole kot celote.  
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Za prednosti uporabe pouka na prostem Šuklje Erjavec (2012) povzame vse že našteto in 

doda še prednost, kot je možnost neposrednega stika z naravo, možnost raznolikosti čutnih 

izkustev in izkušenj, kar pripomore k velikemu doživljajskemu potencialu, visoka raven 

socializacije, vključno z večjo možnostjo individualnosti in pozitiven vpliv na zdravje otrok in 

zmanjševanje pretirane debelosti zaradi povečane fizične aktivnosti. V prispevku o urbanih 

prostorih 21. stoletja je Ward Thompson povzela rezultate različnih študij o pozitivnih 

psiholoških učinkih stika z naravo, ki obsegajo zmanjševanje stresa, obnovo pozornosti, 

zmanjšanje antisocialnega in kriminalnega vedenja ter pozitivne vplive na samoregulativne in 

obnovitvene izkušnje. Avtorica poudarja, da imajo zelene površine prav tako tudi velik in 

pozitiven fizični vpliv na zdravje, pomembno prispevajo k socialnim interakcijam in 

združevanju ljudi, zmanjšujejo negativna družbena vedenja, kot je agresija, ter prispevajo k 

občutku prostora, identiteti in socialni koheziji. Prav tako pravi, da redna in vsestranska uporaba 

zunanjega prostora šole predstavlja pomembno dodano vrednost v delovanju šole, izboljšuje 

splošno kakovost življenja otrok, posledično tudi le-teh v odrasli dobi in pomembno prispeva k 

razvoju pozitivne identitete šole. 

5.4. Ovire pri poučevanju izven učilnice 

Pri nas izobraževalni programi in izhodišča v Sloveniji sicer poskušajo slediti 

mednarodnemu razvoju, vendar pa ustrezen zunanji prostor uradno ni prepoznan kot vrednota 

ali celo nujnost uspešnega delovanja šole in posledično ni opredeljen kot enakovreden vzgojno-

izobraževalni prostor ter dodana vrednost pouku v notranjih, navadnih učilnicah. Na to jasno 

kažeta tako stanje zunanjih prostorov večine naših šol, ki niso kakovostna in katerih se učitelji 

premalo poslužujejo kot tudi odsotnost tematike v strokovnih raziskavah in prispevkih. Mnogi 

učitelji prehajanje v zunanji prostor v okviru pouka vidijo bolj kot nek logistični problem in ne 

kot priložnost za drugačne načine poučevanja in učenja. V zadnjih letih se situacija sicer 

izboljšuje, a predvsem pri specifično ekoloških vidikih in pri pouku naravoslovja, medtem ko 

drugi vidiki možnega uporabljanja zunanjih prostorov, izvajanje učenja na prostem šol 

večinoma ostajajo neprepoznani in neaktivirani (Šuklje Erjavec, 2012). 

Čeravno razni znani pedagogi in didaktiki, kot so Froebel, Dewey, Kolb idr., močno 

poudarjajo pomembnost izvajanja izobraževalnih aktivnosti izven učilnice za učence, se to v 

Sloveniji in mnogih drugih šolah po svetu ne izvaja dovolj pogosto in intenzivno (Gomboc, 

2016). 

Štemberger (2012) navede, da pomanjkljivosti pouka na prostem tako rekoč ni. Glavno 

je učiteljevo prepričanje, da je poučevanje na prostem pomembno tako zanj kot za svoje učence. 

Seveda pa je normalno, da se lahko pojavijo nekatere omejitve, za katere pravi, da se jih z dobro 

organizacijo in načrtovanjem lahko vse preseže. 

S pregledom rezultatov domače raziskave je bilo razvidno, da zunanji prostori šol pri nas 

zaenkrat ne izpolnjujejo pričakovanj sodobnega pouka in ne ustrezajo opredelitvam zunanjega 
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učnega okolja. Opremljenost in urejenost zunanjih šolskih prostorov sta v veliki večini 

primerov zelo skromni, zato so ti prostori slabo uporabni, pogosto celo nevarni. Med ureditvami 

prevladujejo utrjena športna igrišča ter površine za parkiranje bolj ali manj vzdrževanih trat z 

grmovnicami (Šuklje Erjavec, 2012). 

Raziskava Šuklje Erjavec (2012) je prav tako pokazala, da veliko učiteljev ob tovrstnem 

izvajanju poučevanja navaja naslednje težave:  

‐ potreba po dodatnem učitelju (če je več kot 15 učencev, morata biti vsaj 2 učitelja za 

spremstvo otrok v naravo), 

‐ neprilagodljivost urnikov,  

‐ finančne omejitve (nakup materialov tako za učitelje kot za otroke, kot je morebiten 

transport, ukvarjanje s papirji in zakoni, nakup oblek) in  

‐ zahtevnost dela oz. nestrokovnost za delo (poleg tega pa še dodajajo veliko več prisotnega 

stresa zaradi manj predvidljivih situacij).  

Poleg vseh zgoraj omenjenih Štemberger (2012) še doda vreme kot tudi prisotno oviro 

pri izvajanju pouka zunaj. V Sloveniji imajo otroci namreč zagotovljeno uro bivanja na prostem 

v času podaljšanega bivanja, vendar večinoma le takrat, ko so primerne vremenske razmere. 

Le-te pa pomenijo, da ne sme  ne deževati, ne snežiti, ne sme biti ne megleno, ne sme biti ne 

premrzlo, včasih pa ne sme niti pihati ali biti pretoplo. Vsi vremenski pogoji morda res niso 

ustrezni za izvedbo pouka zunaj, vendar so razen hudih nalivov načeloma vsi sprejemljivi in ne 

smejo biti razlog za to, da se ne odločimo za izvajanje izven. Bolj kot neprimerno vreme se 

lahko bolj vpraša o ustreznosti oblačil otrok in o strahu pred negodovanjem staršev. Marsikatero 

učno vsebino in dejavnost se lahko zelo izkustveno izvede ravno v takšnih vremenskih 

razmerah in je škoda, da bi se zaradi tega to omejevalo, ker se kot učitelji bojimo posledic 

negodovanja staršev itd., zato ni čudno, da potem učitelji raje odreagirajo s cone udobja, 

preverjenosti.  

Po mnenju Györek (2013) nas prav tako ovira že sama kultura potrošništva. Namreč ne 

le učitelji, tudi starši otrok ne vozijo več v gozd iz različnih razlogov: zaradi pomanjkanja časa, 

boljše je obiskati kakšen trgovski center ali pa otrokom ponuditi kupljene igrače, ki naj 

zapolnijo njihov čas. Pedagoške delavce poleg že zgoraj omenjenih najbolj skrbi tudi varnost 

otrok, glede izhodov jih omejujejo tudi normativi glede števila otrok, ki jih lahko peljejo iz 

razreda, potem so še preobsežni učni načrti, pomanjkanje energije učiteljev in vzgojiteljev in 

težja priprava učnega procesa zunaj razreda. Lahko rečemo, da v Sloveniji pedagoško delo 

praktično ne poteka več zunaj razreda, ker ljudje bolj vidimo oviro kot neko dodatno vrednost. 

Med razloge za tako stanje pri nas, da ne vozimo otrok v naravo, ne izvajamo z njimi 

dejavnosti v tem okolju, lahko štejemo splošno slabo prepoznavanje pomena in možnosti 

uporabe zunanjih prostorov šol ter odsotnost tako celovitega pristopa kot tudi organizirane 

strokovne in finančne podpore šolam na celostni, državni ravni. Veliko oviro v razvoju verjetno 

predstavljajo tudi splošne finančne težave šol in številna nerešena ključna vprašanja šol, ki 
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seveda trenutne prioritete postavljajo drugam, vendar tudi šole, ki že pridobijo sredstva za 

urejanje svojih zunanjih prostorov, po navadi ne izkoristijo danih možnosti in se stvari ne 

realizira kot bi se moralo. Preureditve se pogosto lotevajo kar same, brez strokovne pomoči in 

jo zožijo na vprašanja zgolj na opremo z igrali, ograjami, to je pa največ kar naredijo. Šole se 

ne zavedajo, koliko možnosti za izboljšanje situacije na tak način izgubijo ali da je lahko tako 

ravnanje celo tudi nevarno. Že napačna postavitev in medsebojna razporeditev igral lahko 

sproža številne vsakodnevne konfliktne situacije v zunanjem prostoru ali pa je celo nevarna 

(Šuklje Erjavec, 2012). Vendar kljub temu takšna vprašanja na državni ravni ne morejo biti 

izgovor za neizvajanje v zunanjem okolju, kajti otrokom lahko veliko damo že samo s 

spremembo okolja, samo bližnji travnik, park, gozd, tako da ta ovira ni ključnega dejavnika za 

neizvajanje dejavnosti izven učilnice. 

 

Slika 2: Zunanja gozdna učilnica, v kateri so učenci izvajali empirični del 

3 EMPIRIČNI DEL 

6. Opredelitev raziskovalnega problema 

V splošnem se učitelji še vedno najpogosteje poslužujejo izvajanja pouka v svojih 

matičnih učilnicah, v zaprtih prostorih, medtem ko v zunanjosti izvedejo le kakšno dejavnost 

na vsake toliko časa. Za raziskovanje omenjenega področja smo se odločili, ker se nam je tekom 
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študija in po samem študiju pri poučevanju otrok zazdelo, da je poučevanje v zunanjem okolju 

otrokom zelo zaželen način in da lahko otroci od tega veliko odnesejo. Posledično nas je 

zanimalo, ali zunanje okolje, natančneje gozd kot učno okolje, vpliva tudi na likovno 

ustvarjanje. Namen raziskave je torej ugotoviti razliko v ustvarjalnosti učencev in motivacije 

med samim ustvarjanjem medtem, ko so ustvarjali v matični učilnici, v notranjem prostoru in 

ko so ustvarjali v zunanjem prostoru, v gozdni učilnici. Veliko je raziskanega, kako poučevanje 

v naravi, natančneje gozdna pedagogika pozitivno vpliva na otroke. Zelo malo oziroma skoraj 

nič pa je raziskanega specifično z vidika vpliva gozda kot zunanjega prostora na ustvarjalnost 

pri izvajanju likovnih nalog, zato se nam je zdela tema vredna raziskave. 

7. Cilji raziskave 

Glavni cilj raziskave je bil ugotoviti razliko med ustvarjalnostjo likovnih izdelkov 

učencev in motivacijo pri likovnih nalogah v notranjem okolju (matična učilnica)  in zunanjem 

okolju (gozdna učilnica). Cilj raziskave je bil torej raziskati, v katerem okolju (notranjem ali 

zunanjem) so učenci bolj motivirani za likovno ustvarjanje in bolj ustvarjalni pri samem 

likovnem ustvarjanju. 

8. Raziskovalna vprašanja 

V raziskavi smo si zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  

RV1: V katerem okolju so učenci bolj ustvarjalni: v notranjem ali zunanjem okolju?  

RV2: V katerem okolju so učenci bolj motivirani med ustvarjanjem: v notranjem ali  

zunanjem okolju? 

RV3: Ali zunanje okolje (gozd) pozitivno vpliva na splošno razpoloženje otrok? 

9. Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskovalni pristop je temeljil na empiriji, natančneje kvalitativni metodologiji. 

Uporabljena je bila deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja, rezultate pa smo prav tako 

analizirali kvalitativno. Raziskava je potekala na določeni šoli z izvedbo učnih ur likovne 

umetnosti v enem kombiniranem razredu, in sicer z učenci prve triade, natančneje s 

kombinacijo otrok 1. in 2. razreda. V kombiniranem razredu je bilo izvedenih 6 likovnih nalog 

likovne umetnosti. Izvedli smo 3 likovne naloge v zunanjem okolju (v gozdni učilnici) in 3 
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likovne naloge v notranjem okolju (v notranji učilnici). Da bi lahko analizirali motivacijo in 

ustvarjalnost pri likovnih izdelkih, izpeljanih v različnih okoljih, smo likovno tehniko pri 

likovnih nalogah v obeh okoljih ohranili isto, zamenjali pa smo le motiv. V likovne naloge smo 

vključili tri likovna področja, in sicer grafiko, slikanje in risanje. Pri prvi likovni nalogi smo 

izvedli likovno nalogo s kombiniranega področja grafike in risanja, in sicer oblikovanje 

likovnega motiva po spominu z odtiskovanjem različnih tekstur in risanja z različnimi vrstami 

linij in točk, pri drugi likovni nalogi smo izvedli s področja slikanja, natančneje oblikovanje 

likovnega motiva s suhim materialom oz. barvnim papirjem, nazadnje kot tretjo likovno nalogo, 

pa smo izvedli prav tako s področja slikanja, in sicer oblikovanje likovnega motiva po spominu 

s pomočjo mokrih in suhih materialov. Vsako izmed teh treh likovnih nalog smo izvedli 

dvakrat, in sicer enkrat v notranjem okolju (v notranji učilnici), drugič pa v zunanjem okolju (v 

gozdni učilnici). Ustvarjalnost in motivacijo smo nato preverjali z analizo likovnih izdelkov 

treh ocenjevalcev na osnovi likovno ustvarjalnih faktorjev, vpogled v motivacijo in počutje med 

izvajanjem pa smo dobili z opazovanjem dinamike med samim ustvarjanjem in kratkim 

pogovorom po končanem ustvarjanju z vsakim učencem. 

9.1. Vzorec 

Raziskava je temeljila na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu v majhnem 

kombiniranem razredu, in sicer učencev 1. in 2. razreda. V razredu je bilo 9 otrok in vsi so bili 

prisotni pri vsaki izvedeni likovni nalogi. Raziskava se je izvajala v šolskem letu 2021/22. Vseh 

likovnih nalog je bilo izvedenih 6, torej smo dobili skupno 54 likovnih izdelkov učencev. 

9.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

Z učenci smo izvedli 6 likovnih nalog, in sicer 3 v notranjem prostoru (notranja učilnica) 

in 3 v zunanjem prostoru (gozdna učilnica). Izvedba je bila sledeča: ena likovna naloga je bila 

izvedena v notranji učilnici, druga, ki je bila ista kot prva, le z različnim likovnim motivom, pa 

je bila izvedena v gozdni učilnici. Vsak teden smo izvedli 2 likovni nalogi, ki pa nista bili iz 

enakega področja, in sicer zato, da smo tako lahko izključili vpliv ponavljanja iste likovne 

tehnike, da ne bi to morda utegnilo vplivati na naše rezultate. Posledično smo na primer en dan 

v tednu izvedli likovno nalogo s področja grafike in risanja v notranjem okolju, naslednji dan v 

istem tednu pa likovno nalogo s področja slikanja v zunanjem okolju. Po istem principu smo 

izvedli tudi za ostala dva para likovnih nalog. Na ta način smo izvedli 3 likovne naloge, ki so 

bile izvedene tako notri kot tudi zunaj, to je posledično naneslo 6 likovnih nalog, posledično pa 

je vsak otrok ustvaril 6 likovnih izdelkov.  

Uporabili smo kvalitativno tehniko zbiranja podatkov, in sicer analizo omenjenih likovnih 

izdelkov. Likovne izdelke smo fotografirali, nato pa so trije v komisiji (tri ocenjevalci) 

vrednotili njihov nivo vseh faktorjev ustvarjalnosti glede na prej dogovorjene kriterije. Poleg 
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poglavitnega vrednotenja ustvarjalnosti izdelkov smo s pomočjo tehnike opazovanja že vmes 

pridobivali informacije o delovni dinamiki in njihovi motivaciji med samim izvajanjem in 

vodili dnevnik opazovanj. Prav tako smo izvedli zelo kratek pogovor po samih likovnih nalogah 

z učenci, in sicer na splošno o njihovem počutju in zadovoljstvu med izvajanjem likovne naloge. 

Predhodno smo imeli prav tako že poskrbljeno za soglasja staršev za možnost sodelovanja otrok 

v raziskavi. 

9.3. Postopki obdelave podatkov 

Za obdelavo podatkov smo uporabili deskriptivno metodo. Likovne izdelke smo po 

vsakem ustvarjanju fotografirali, nato pa je tričlanska komisija vrednotila ustvarjalnost likovnih 

izdelkov za doseganje objektivnejših rezultatov. Rezultate smo interpretirali, odgovorili na 

raziskovalna vprašanja in jih skušali povezati z literaturo, kolikor je sploh raziskanega. Podatke, 

pridobljene z analizo likovnih izdelkov učencev, opazovanjem razredne dinamike in kratkim 

pogovorom o počutju med izvajanjem likovne naloge, smo obdelali s kvalitativno analizo. Iz 

pridobljenih podatkov smo določili, katero okolje (notranje ali zunanje) učence spodbudi k bolj 

izvirnemu ustvarjanju, k večji ustvarjalnosti, katero okolje jih bolj motivira pri tem in kako se 

v določenem okolju počutijo. Pri interpretaciji rezultatov likovnih izdelkov učencev smo 

podrobno analizirali likovne izdelke naključno izbranih treh učencev, vse skupne rezultate pa 

smo prikazali v tabelah. Različno pridobljeni podatki nam bodo pomagali poglobljeno 

odgovoriti na naša raziskovalna vprašanja. 

10. Rezultati in interpretacija 

10.1. Rezultati in interpretacija prvega sklopa likovnih nalog 

 Opis prvih dveh likovnih nalog (v ZUNANJI in NOTRANJI UČILNICI) 

Učenci so se pri prvih dveh nalogah preizkušali na področju slikanja. Obe likovni nalogi 

sta bili izvedeni z isto likovno tehniko, torej z uporabo vodenih barv in voščenih barv. Prvo 

likovno nalogo smo z učenci izvedli v gozdu, v zunanji učilnici, drugo likovno nalogo pa v šoli, 

v notranji učilnici. Med likovnima nalogama se je razlikoval le izbrani motiv, in sicer je bil pri 

prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji gozdni učilnici motiv morskega dna, pri drugi likovni 

nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa je bil motiv sebe pod dežnikom v deževnem dnevu. Pri 

obeh nalogah so morali torej upoštevati, da uporabijo oba materiala (suhi in mokri), da zapolnijo 

podlago, da uporabijo materiale na ustreznih mestih in raznolike barve (svetle in temne). Na 

koncu ustvarjanja so prav tako pri predstavitvi vsakega izdelka povedali še, kako bi že narejen 

izdelek predrugačili, kako bi iz danega motiva naredili nov motiv, kaj bi si predstavljali itn. Na 

takšen način smo dobili vpogled v zadnji faktor ustvarjalnosti, in sicer redefinicijo. Uspešnost 
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likovnega izdelka, motivacijo med samim izdelovanjem in ostale faktorje ustvarjalnosti smo 

ugotavljali med opazovanjem ustvarjanja in vrednotenjem izdelkov po zaključku po danih 

kriterijih in stopnjah. Podrobno bomo predstavili likovne izdelke treh učencev. Rezultate pa 

bomo prikazali v skupnih tabelah (rezultati vseh izdelkov učencev) glede na faktorje 

ustvarjalnosti in motivacije. 

 Opis vzorca 

V raziskavi pri ugotavljanju ocen faktorjev ustvarjalnosti pri ustvarjanju v zunanji učilnici 

in notranji učilnici je sodelovalo skupno 9 učencev in učenk kombiniranega razreda, in sicer 1. 

in 2. razreda. 

 Opis ocenjevalcev 

Učence so ocenjevale in vrednotile tri osebe. Spodaj je prikazana legenda, ki bo v pomoč 

pri orientaciji vrednotenja v spodnjih tabelah. 

Ocenjevalec št. 1:   

Ocenjevalka št. 2:   

Ocenjevalka št. 3:   

 Kriteriji ocenjevanja 

Faktorje ustvarjalnosti po Karlavarisu (1988), kot so originalnost, fleksibilnost, 

fluentnost, elaboracija in redefinicija smo razdelili v 3 stopnje. Prva stopnja pomeni najnižjo 

(najslabšo) stopnjo, tretja pa najvišjo (najboljšo) stopnjo. Srednja stopnja, 2. stopnja pa pomeni 

vmesno stopnjo ocene. Ocenjevalci so ocenjevali istočasno glede na vnaprej določene in 

opisane kriterije, razen splošnega delovnega vzdušja, ki sem si ga beležila samo jaz v svoj 

zapisnik in bo v interpretaciji samo kaj dodanega, kar je najbolj izstopalo. 

 Vsebinsko definiranje danih faktorjev po stopnjah 

ORIGINALNOST 

Preverjamo, ali je učenec/-ka pri nanašanju tempera barv na podlago in risanju z 

voščenimi barvicami izviren, domiseln, ali izvede nenavaden, kompleksen postopek pri 

stvaritvi likovnega izdelka. Ali ima učenec redke ideje ali teži k fantastičnim, rešitvam in ne 

ponavljajo za sosedom poleg. Ali so detajli pri ustvarjanju na originalen način vpeti v celoto.  

FLEKSIBILNOST 

Preverjamo, ali je učenec/-ka pri likovnem ustvarjanju motiva z danimi materiali zmožna 

hitrega in lahkega prehajanja z ene ideje na drugo. Ali se v izdelku in med samim ustvarjanjem 

vidi moč hitrega spreminjanja zornega kota, v kateri ni zaznati fiksiranosti. Ali sta torej 

motorika in uporaba materiala (tempera barve, voščene barve) skladna s samo idejo, torej ali 
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raznovrstno in dobro izkoriščene možnosti materiala ustvarjajo rezultat, ki ima le-ta pozitivne 

individualne karakteristike.  

FLUENTNOST 

Preverjamo, ali je učenec/-ka sposobna hitrega produciranja idej, potez, ki kar privrejo iz 

osebe, tako ustno kot na izdelek. Ali so same ideje pri ustvarjanju osnovne, že poznane in 

podane pri obravnavi motiva, ali so raznovrstne, ki dajo izrazu poseben čar. 

ELABORACIJA 

Ugotavljamo, če uporabi kakšen postopek, da naslika celoten likovni izdelek. Ali se 

likovne naloge loti s premišljenostjo in načrtovanjem.  Ali poleg prej omenjenega sproti stalno 

razvija ideje in nadgrajuje svoje likovno delo. Ali je sposoben priti do rezultata, ki se izkaže kot 

pregledna celota likovnega uspešnega izdelka, uspešne kompozicije zaradi skladnega 

kreativnega procesa vse od začetka od konca. 

REDEFINICIJA 

Na koncu pri skupni predstavitvi likovnih izdelkov ustno preverjamo še, ali je učenec/-ka 

sposobna razumevanja poznanih stvari na nek nov način. Ali uporabi stare rešitve na nov način, 

neobičajen, oblike prenaša, jih preoblikuje in iz običajnega ustvari nove pomene, nove 

povezave. Ali bi torej motivu spremenili velikost, ki je ključen vidik ustvarjalnosti, pri 

preoblikovanju že poznanih stvari v nove, izvirne in kaj bi posledično nastalo. 

 Podrobna analiza treh likovnih izdelkov učencev in prikaz vrednotenja 

ocenjevalcev po stopnjah 

UČENEC 1: 

 

Slika 3: Prva likovna naloga učenca 1 (zunanja učilnica) 
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Tabela 1: Prikaz vrednotenja učenca 1 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST   
 

FLEKSIBILNOST  
 

 

FLUENTNOST  
 

 

ELABORACIJA  
 

 

REDEFINICIJA  
  

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

 
  

 

 

Slika 4: Druga likovna naloga učenca 1 (notranja učilnica) 
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Tabela 2: Prikaz vrednotenja učenca 1 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST  
  

FLEKSIBILNOST  
  

FLUENTNOST  
  

ELABORACIJA   
 

REDEFINICIJA   
 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

 
  

 

Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenec 1 pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici sicer ni bil tako originalen, 

saj se je lotil tipičnih morskih motivov iz začetka obravnave likovne naloge, posledično sta 2 

ocenjevalca ocenila s 1. stopnjo, en ocenjevalec pa z 2. stopnjo, in sicer, zato, ker kljub temu ni 

ponavljal motiva za sosedom. Pri likovni nalogi v notranji učilnica pa so se vsi ocenjevalci 

družno odločili za prvo stopnjo, ker v motivu ni nič novega, nenavadnega. Za fleksibilnost in 

fluentnost so se pri prvi likovni nalogi prav tako vsi 3 ocenjevalci odločili za 2. stopnjo. Pri 

učencu 1 je namreč zaznana ena stvar, in sicer ta, da je med samim ustvarjanjem očitno vedel 

in prilagodil, da lahko čez travo, ki je narisana z voščenimi barvami, pobarva z modro vodeno 

barvico in ta še vedno ohrani isto strukturo, posledično pa bo sama ideja, rezultat še toliko bolj 

realen in dovršen. Prav tako je vmes pripomnil, da bi lahko njegov kit izgledal tudi kot 

podmornica. Medtem ko so bili ocenjevalci glede zgoraj omenjenih dveh faktorjev enotni pri 

sliki, izvedeni v notranji učilnici, da spada v 1. stopnjo. Elaboracijo so pri prvi likovni nalogi v 

zunanji učilnici ocenili za 2. stopnjo, saj je nekoliko bilo zaznati, česa se je lotil najprej in kaj 

si želi prikazati. Pri likovni nalogi v notranji učilnici se občuti površnost pri barvanju ozadja, 

pri barvanju dežnika, le-to pa vstopi v ozadje spodaj. Težko torej presodimo, kaj je bilo 

mišljeno, da naslika najprej, prav tako je držalo za dežnik naredil kasneje. Zaradi organizacije 

sta torej dva ocenjevalca elaboracijo ocenila s 1. stopnjo, en ocenjevalec pa z 2. stopnjo. Pri 

skupnem končnem vrednotenju izdelkov otrok, je učenec 1 pri prvi likovni nalogi povedal, da 

bi sliko predrugačil tako, da bi kita preoblikoval v podmornico, ki bi imela zadaj mrežo in 

pobirala odpadke  v morju. Pri drugi likovni nalogi pa je dejal, da bi dežniku dorisal različne 

vzorce. Motivacija pri prvi likovni nalogi je bila sodeč po opazovanju pri učencu 1 precej višja, 

učenec 1 je bil vidno zatopljen v delo. Hitro je pričel z delom, v primerjavi s po navadi, ko 

najprej večino časa najprej sploh išče svoje pripomočke. Med izvajanjem je prav tako večkrat 

spregovoril s samim seboj o samem motivu, se zazrl vstran v drevesa (večkrat), kar kaže na 

poglobljeno razmišljanje o ustvarjanju. Tudi  Zupančič (2011) bi z gotovostjo potrdil zgoraj 
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opaženo pri otroku, saj se nam svet, narava razkrivata prav skozi opazovanje, a ne tisto površno, 

temveč skozi umirjeno in temeljito opazovanje. Posledično zna otrok biti v trenutku tukaj in 

zdaj.  

Učenec je bil po kratkem pogovoru po uri likovne umetnosti dobre volje. Sam je načel 

tudi z menoj temo, kaj vse bi še narisal na sliki. Pri drugi likovni nalogi je bil učenec vidno 

manj motiviran, saj je bil nekoliko zasanjan. Narisal je precej podoben dežnik, kot je bil 

prikazan en zgled sošolca. Tudi narisal je zelo hitro in oddal likovni izdelek kot eden izmed 

prvih. Pri ustvarjanju je narisal samo nujno potrebno, brez detajlov. Sicer je pri obeh likovnih 

nalogah upošteval, da je uporabil tako suhe kot mokre materiale, uporabil je različne barve, 

tako svetle kot temne, prav tako pa jih je uporabil na ustreznih mestih in je zapolnil celotno 

površino podlage. Morda bi pri prvi likovni nalogi motiv kita moral najprej narisati z voščenimi 

barvami obliko (kot ribe) in nato pobarvati z vodenimi barvami. Pri prvi likovni nalogi prav 

tako ni izvedel tehnike prepogiba dela lista, pri drugi likovni nalogi pa je. Težko presodimo ali 

je to zaradi motivacije ali je razlog zgolj ta, da je pri drugi likovni nalogi bilo veliko bolj 

nazorno, preprosteje in konkretno prikazano za izvedbo prepogiba (oblika dežnika – trikotnik), 

pri prvi likovni nalogi pa so morali sami premisliti, kaj bi prepognili kakšen del, da bi dobili 

drugačno dimenzijo, sicer pa to ni bilo kot nujno, temveč zgolj kot dodatek, zato to ne moremo 

šteti k vrednotenju. Iz celostne interpretacije vseh vidikov obeh likovnih nalog lahko torej 

trdimo, da sta tako ustvarjalnost kot tudi sama motivacija in počutje med izvajanjem učenca 1 

višji pri prvi likovni nalogi v zunanji učilnici kot pri likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici. 

 

UČENKA 2: 

 

Slika 5: Prva likovna naloga učenke 2 (zunanja učilnica) 
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Tabela 3: Prikaz vrednotenja učenke 2 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST  
  

FLEKSIBILNOST  
  

FLUENTNOST  
 

 

ELABORACIJA  
  

REDEFINICIJA   
 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

  
 

 

 

Slika 6: Druga likovna naloga učenke 2 (notranja učilnica) 
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Tabela 4: Prikaz vrednotenja učenke 2 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST  
  

FLEKSIBILNOST  
  

FLUENTNOST  
 

 

ELABORACIJA  
  

REDEFINICIJA  
  

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

 
  

 

Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenka 2 v splošnem kaže pri obeh likovnih nalogah precej visoko stopnjo ustvarjalnosti 

in motiviranosti med samim ustvarjanjem. Pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, 

sta 2 ocenjevalca ocenila za 2. stopnjo originalnost in fleksibilnost, eden pa kot najvišjo stopnjo. 

Pri likovni nalogi v notranji učilnici, pa je samo en ocenjevalec ocenil z 2 stopnjo, medtem ko 

sta 2 ocenila z najvišjo. Pri ustvarjanju druge likovne naloge namreč oseba ni ponavljala in je 

ustvarila dežnik po svoje. Prav tako je dodala nove elemente (drevesa), ki so premišljeno 

razporejeni po prostoru (del motiva skrit pod dežnikom). Opazi se tudi talna črta in ker je vmes 

prišlo do tega, da ji je kapnila rjava barva od debla drevesa na trato, se je znašla in dobila rešitev 

in nato dodala nekoliko zelenih linij, da izgleda stvar načrtna in bolj realna. Tudi pri prvi likovni 

nalogi lahko pohvalimo, da je uporabila še kakšno drugo vrsto živali, nenavadnost meduze in 

ne zgolj rib, ki jih je uporabila večina. Glede fluentnosti in elaboracije so bili ocenjevalci enotni 

tako pri prvi likovni nalogi kot pri drugi in so razvrstili fluentnost v 2. stopnjo, elaboracijo pa 

je en ocenjevalec razvrstil v 2. stopnjo, druga dva pa v 3. stopnjo. Pri obeh se opazi idejna 

zasnova. Pri prvi likovni nalogi se opazi zgodba v ozadju (tudi pri predstavitvi likovnega 

izdelka je to povedala), in sicer kako nenavadno meduza malo poškili, ker ji riba priplava 

preblizu, le-ta pa hiti do morske alge, ker je lačna.  Pri drugi likovni nalogi pa je zopet izrazit 

čarobni dežnik, ki daje osrednjemu motivu piko na i, sočasno pa tudi ideja dreves v ozadju, ki 

so ravno prav skrita pod dežnikom in dajejo občutek globine (ozadja). Tako pri prvi kot pri 

drugi likovni nalogi se namreč opazi premišljenost v vrstnem redu nanašanja barv in motivov. 

Pri skupnem končnem vrednotenju izdelkov otrok je učenka bila izvirna pri preoblikovanju 

svoje ideje pri obeh nalogah, in sicer je  pri prvi nalogi povedala, da bi iz alge naredila večjega 

morskega konjička, ribi pa bi narisala izgubljene oči kot jih ima meduza, ker bi se ustrašila, 

kako je lahko njena pojedina kar naenkrat nastal gigantski morski konjiček. Zanimivo je bila 

tudi njeno vživljanje v opis svoje predrugačene zgodbe. Pri drugi nalogi pa je dejala, da bi 

dežnik odprla (privzdignila bi trikotnike papirja navzgor) in prebarvala celotno površino v 
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barvah dežnika, podaljšala bi tudi roke in bi izgledalo, kot da je nad njo velikanska škatla 

skrivnosti, ki jo nosi na glavi. Pri učenki 2 torej opazimo visoko stopnjo domišljije pri obeh 

likovnih nalogah. Pri samem izražanju pa je bila pri prvi likovni nalogi izrazitejša in je bolj 

slikovito opisovala preoblikovanje svoje teme. Bila je visoko motivirana pri obeh likovnih 

nalogah. Pri prvi likovni nalogi je bila po našem mnenju za odtenek bolj kot pri drugi, četudi je 

druga likovna naloga prav tako dovršeno narejena. Učenka 2 je namreč zelo zgovorno dekle že 

v splošnem. Pri njej je morda smiselno dodati, da potrebuje veliko gibanja, kar pa ji v zunanji 

učilnici lahko omogočimo. Med samim izvajanjem je bila zelo zatopljena, vmes pa je 

potrebovala inspiracijo, zato smo ji dovolili, da lahko naredi minutni sprehod po našem gozdu, 

gozdni učilnici. To ji v zunanji učilnici tudi na splošno večkrat omogočimo, saj ji le-to da 

pogosto dodatni zagon. Tokrat se je sprehodila do bližnjega štora in za trenutek opazovala 

okolico. Po tem dogodku je pri prvi likovni nalogi učenka 2 bila veliko bolj fokusirana in je 

predvsem uživala v ustvarjanju. Tudi Marentič (2000) potrjuje, da je odkrivanje v naravi že 

samo po sebi vir zadovoljstva.  

Le-ta je torej najbolj povezana s spontanostjo, ustvarjalnostjo in samim užitkom. Glede 

samih likovnih izdelkov je pri obeh upoštevala, da je uporabila tako suhe kot mokre materiale, 

uporabila je raznolike barve, tako svetle kot temne, prav tako pa jih je uporabila na ustreznih 

mestih in je zapolnila celotno površino podlage. Pri prvi likovni nalogi tudi učenka 2 ni izvedla 

tehnike prepogiba dela lista, pri drugi likovni nalogi pa je. Posledično lahko iz vsega skupaj 

naštetega presodimo, da je ustvarjanje v gozdnem okolju prevladalo, saj se je tam bolj sprostila 

navkljub temu, da je ustvarjalnost na splošno dokaj enotna med obema likovnima izdelkoma. 

 

UČENKA 3: 

 

Slika 7: Prva likovna naloga učenke 3 (zunanja učilnica) 
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Tabela 5: Prikaz vrednotenja učenke 3 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST   
 

FLEKSIBILNOST   
 

FLUENTNOST  
  

ELABORACIJA   
 

REDEFINICIJA  
  

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

  
 

 

 

Slika 8: Druga likovna naloga učenke 3 (notranja učilnica) 
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Tabela 6: Prikaz vrednotenja učenke 3 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST 
 

  

FLEKSIBILNOST 
 

  

FLUENTNOST 
 

  

ELABORACIJA 
  

 

REDEFINICIJA 
  

 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

 
  

 

 

Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenko 3 so glede originalnosti pri prvi likovni nalogi vsi trije ocenjevalci ocenili s 3. 

stopnjo, pri drugi likovni nalogi pa vsi trije ocenjevalci soglasno z le 1. stopnjo. Učenka 3 pri 

prvi likovni nalogi namreč pokaže visok nivo unikatnosti, saj za motiv morja ne naredi 

običajnega morskega dogajanja, temveč to dogajanje prikaže v ujetem trenutku valova. Prav 

tako fantastično prikaže celo kapljice, ki špricnejo med pljuskanjem vode, in sicer s tehniko 

špricanja s čopičem. Vsekakor je bila unikatna, ni ponavljala za sosedom, temveč je bila to 

svojstvena ideja. Pri drugi likovni nalogi pa je bila učenka 3 opazno nemotivirana in skopa z 

detajli ter samo originalnostjo, ki jo je za razliko dotične izkazala pri prvi likovni nalogi. Glede 

fleksibilnosti so vsi trije ocenjevalci pri prvi likovni nalogi ocenili prav tako s 3. stopnjo, 

medtem ko so pri drugi likovni nalogi združno ocenili s 1. stopnjo. Pri prvi likovni nalogi 

namreč ni opaziti niti malo fiksiranosti, temveč večplasten preplet. Vidi se namreč, kako se 

prepleta dogajanje, kako so materiali uporabljeni tako, da pride tehnika do izraza. Z voščenimi 

barvami je namreč narisala ribo, a je ni pobarvala, temveč se opazi prelivanje z barvo morja, s 

tem pa je dosegla učinek realnega dogajanja v vodi. Na ta način je dosegla, da voda zamegli 

izrazito obliko in barvo same podobe motiva morske živali. Tudi v samem prepletanju barv 

morja se opazi visoko stopnjo fleksibilnosti, medtem ko je pri drugi likovni nalogi izrazita 

fiksiranost (statičnost). Fluentnost je pri prvi likovni nalogi en ocenjevalec ocenil z 2. stopnjo, 

ostala dva pa s 3., najvišjo stopnjo. Kot že prej omenjeno, se kaže nenavadnost idej, uporaba 

idej, ki niso bile omenjene kot inspiracija v začetku pri pogovoru o likovnem ustvarjanju. 

Razpršenost kapljic vode da likovnemu izdelku poseben čar. Pri drugi likovni nalogi pa so vsi 

trije ocenjevalci složno ocenili izdelek za 1. stopnjo, saj je sam izdelek res monoton, brez 

kakšnih posebnih dodatnih idej, temveč so nanizane zgolj osnovne, že poznane ideje ipd. Glede 

elaboracije so ocenjevalci prav tako ocenili prvo likovno nalogo kot višjo stopnjo od druge 

likovne naloge, in sicer so vsi trije ocenjevalci ocenili s 3. stopnjo. Pri drugi likovni nalogi pa 
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sta 2 ocenjevalca ocenila s 1. stopnjo, en pa z 2. stopnjo. Pri prvi likovni nalogi je namreč več 

kot opazno, da je učenka vedela, si organizirala, kaj bo najprej narisala z voščenimi barvami in 

kako bo nato naredila realen vtis morskega dogajanja ter prelivanja s pomočjo vodenih barv. 

Prav tako se opazi tudi sprotno razvijanje ideje, saj dodatno nariše še nekaj majhnih roza rib in 

zelenih alg, s katerimi pričara še večjo morsko pestrost tako z vidika barv kot tudi velikosti, 

četudi so čisto preprostih potez. Pri drugi likovni nalogi se opazi skopo domišljijo, in sicer 

slikanje enostavnega motiva osebe z držanjem dežnika s par kapljic (s čisto drugim občutkom 

nanizanih na ozadje kot prvi likovni nalogi), nametanih na belo ozadje. Tudi med samim 

ustvarjanjem je bila učenka 3 zelo nemotivirana za ustvarjanje. Prav tako se opazi packe iz 

pobarvanega dela dežnika na spodnji del podlage. Poleg tega je uporabljala voščene barve, ko 

bi bilo primerneje uporabiti vodene barve (ni narisano z voščenimi barvami in nato pobarvano 

z vodenimi barvami). Opazno je hotela pohitriti, uporabljala je osnovne barve, brez 

kombiniranja, detajlov in ni zapolnjevala ozadja. Tudi držalo dežnika izgubi povezanost z 

dežnikom. Medtem ko je bila pri prvi likovni nalogi več kot očitno motivirana, to pa dokazuje 

sama izvirnost izdelka kot tudi to, da je po sami uri to potrdila tudi sama. Povedala je, da se je 

pri ustvarjanju v gozdni učilnici počutila zelo dobro in sproščeno. Očitno razlika je tudi ta, da 

ji pogled ni uhajal k sosedu in je bila v tistem trenutku, medtem ko je bila pri drugi likovni 

nalogi zelo monotona in zveličana pri izražanju in ni bila tukaj in zdaj. Sicer je pri obeh likovnih 

nalogah upoštevala, da je uporabila tako suhe kot mokre materiale, uporabila je različne barve, 

tako svetle kot temne. Kot že prej povedano, pri drugi likovni nalogi ni uporabila materiale na 

ustreznih mestih, medtem ko pri prvi je. Tudi površina podlage je bila pri prvi likovni nalogi 

zapolnjena, medtem kot pri drugi ne. Pri prvi likovni nalogi sicer ni izvedla tehnike prepogiba 

dela lista, je pa ta učinek druge dimenzije lista ustvarila na drug način, in sicer z motivom 

valova, ki  izgleda, kot da lahko pljuskne izven lista. Pri drugi likovni nalogi pa je navkljub 

nemotiviranosti vseeno izvedla prepogib za motiv dežnika, a ni uporabila detajlov na dežniku, 

temveč je le enolično pobarvala. Glede redefinicije pa sta pri prvi likovni nalogi dva 

ocenjevalca ocenila s 3. stopnjo, en pa z 2. stopnjo, pri drugi likovni pa sta dva ocenila s 1. 

stopnjo, eden pa z 2. stopnjo. Pri prvi likovni nalogi je namreč dejala, da bi predrugačila svoj 

motiv tako, da bi v vmesnem delu narisala enega velikega pingvina, ki si ga predstavlja v 

niansah barv, saj če podrobno pogledamo, ga vmes na sredini slike lahko res vidimo v podobi 

morja, kako bo vsak čas skočil iz vode. Rekla je, da bi se ga videlo le en del, kot da prihaja iz 

spodnjega levega kota navznoter. Pri drugi likovni nalogi pa je dejala, da bi povezala dežne 

kapljice in osebi naslikala krila (podoba vile), kjer je ne glede na to, da je bila zelo zveličana 

med celotnim izvajanjem, podala zanimivo novo upodobitev neke lastnosti na njenem likovnem 

izdelku. Berce Golob (1993) pravi, da določene barve, pripomočki ali drugi materiali učence 

privlačijo, kar v njih takoj spodbudi željo po ustvarjanju. Iz tega lahko razberemo, da četudi so 

bili materiali pri obeh likovnih nalogah enaki, je bila učenka 3 pri prvi likovni nalogi, izvedeni 

v zunanjem okolju, bolj motivirana kot pri drugi, izvedeni v notranjem okolju. Marentič (2000) 
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daje zaslugo uvajanju močnih izkušenj, kot je učenje v naravi, kar je verjetno prispevalo k 

razliki v motivaciji in nekoliko višjo stopnjo ustvarjalnosti učenke 3. 

 Fotografije likovnih izdelkov preostalih učencev 

UČENKA 4: 

 

Slika 9: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 10: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 
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UČENKA 5: 

 

Slika 11: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 12: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENKA 6: 

 

Slika 13: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 
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Slika 14: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENKA 7: 

 

Slika 15: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 16: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 
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UČENKA 8: 

 

Slika 17: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 18: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENKA 9: 

 

Slika 19: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 
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Slika 20: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

 Prikaz rezultatov vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede na faktorje 

ustvarjalnosti 

10.1.8.1. Grafični prikaz vrednotenj ocenjevalcev likovnih izdelkov vseh učencev 

Legenda barve otroka: 

● (črna) → učenec 1 

● (rdeča) → učenka 2 

● (zelena) → učenka 3 

● (svetlo modra) → učenka 4 

● (vijola) → učenec 5 

● (oranžna) → učenec 6 

● (roza) → učenka 7 

● (rumena) → učenka 8 

● (temno modra) → učenec 9 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 7: Grafični prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev prve likovne naloge 

(zunanja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●● 

FLEKSIBILNOST ●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● 

FLUENTNOST ●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●● 

ELABORACIJA ●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● 

REDEFINICIJA   ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●● 
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PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 8: Grafični prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev druge likovne naloge 

(notranja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●● ●●●● 

FLEKSIBILNOST ●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●● ●●●●● 

FLUENTNOST ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●● ●● 

ELABORACIJA ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ●●●●● 

REDEFINICIJA ●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●● ●●● 

 

Interpretacija grafičnega prikaza v tabeli: 

Za lažje razumevanje interpretacije kasnejših številskih tabel smo najprej želeli podatke 

prikazati grafično. En znak (pika) torej pomeni eno oceno enega ocenjevalca. Učenec 1 je na 

primer črne barve (črna pika) in sta ga pri vrednotenju izdelka, izvedenega v zunanji učilnici, 

pri faktorju originalnosti, 2 ocenjevalca dodelila v 1. stopnjo, en ocenjevalec pa v 2. stopnjo. 

Prav tako lahko iz grafičnih tabel po potrebi razberemo, katerega učenca (likovni izdelek 

učenca) so ocenjevalci razvrstili v določeno stopnjo. 

Iz zgornjih dveh tabel lahko torej razberemo, da je vsak učenec dobil 3 ocene (3 pike), 

torej 3 vrednotenja svojega izdelka. Da smo lahko dobili čim bolj natančne končne rezultate, 

smo v pridobivanju rezultatov tako upoštevali vse 3 ocene za vsakega učenca. Vseh učencev je 

bilo pri prvi likovni nalogi 9, tako da smo posledično dobili 27 ocen, za vsak likovni izdelek 

(za vsakega učenca) torej 3 ocene (treh ocenjevalcev). Že iz grafičnih tabel, tako za tabelo, ki 

prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, izvedenih v zunanji učilnici, kot tudi za tabelo, ki 

prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, izvedenih v notranji učilnici, lahko opazimo razmerje 

postavitev pik, ki predstavljajo ocene ocenjevalcev po stopnjah. V tabeli, ki prikazuje rezultate 

vrednotenj izdelkov, izvedenih v zunanji učilnici, lahko opazimo, da je veliko več pik (ocen 

ocenjevalcev) na 2. stopnji in 3. stopnji, medtem ko v drugi tabeli, ki prikazuje rezultate 

vrednotenj izdelkov, izvedenih v notranji učilnici, lahko opazimo, da je velika večina pik bolj 

na 1. stopnji, le nekaj jih je na 2. in 3. stopnji. Že iz grafične porazdelitve lahko torej opazimo 

in trdimo, da je stopnja ustvarjalnosti v povprečju v zunanji učilnici višja kot v notranji učilnici. 
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10.1.8.2. Številski prikaz vrednotenj ocenjevalcev likovnih izdelkov vseh učencev 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 9: Številski prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev prve likovne naloge 

(zunanja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja SKUPAJ 

f % f % f % f % 

ORIGINALNOST 10 37,0 11 40,7 6 22,2 27 100,0 

FLEKSIBILNOST 5 18,5 14 51,9 8 29,6 27 100,0 

FLUENTNOST 6 22,2 17 63,0 4 14,8 27 100,0 

ELABORACIJA 5 18,5 12 44,4 10 37,0 27 100,0 

REDEFINICIJA 0 0,0 12 44,4 15 55,6 27 100,0 

SKUPAJ 26 19,3 66 48,9 43 31,9 135 100,0 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 10: Številski prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev druge likovne naloge 

(notranja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja SKUPAJ 

f % f % f % f % 

ORIGINALNOST 20 74,1 3 11,1 4 14,8 27 100,0 

FLEKSIBILNOST 18 66,7 4 14,8 5 18,5 27 100,0 

FLUENTNOST 21 77,8 4 14,8 2 7,4 27 100,0 

ELABORACIJA 14 51,9 8 29,6 5 18,5 27 100,0 

REDEFINICIJA 18 66,7 6 22,2 3 11,1 27 100,0 

SKUPAJ 91 67,4 25 18,5 19 14,1 135 100,0 

 

 

Interpretacija številskega prikaza v tabeli: 

Iz zgornjih dve tabel lahko razberemo, da je v zunanji učilnici največ ocen ocenjevalcev 

likovnih izdelkov v 2. stopnji (48,9 %), medtem ko jih je v notranji učilnici največ v 1. stopnji 

(67,4 %). V zunanji učilnici jih je bilo kar precej tudi v 3. stopnji ( 31,9 %), v notranji učilnici 

pa zelo malo (14,1 %). V zunanji učilnici jih je bilo v 1. stopnji le 19,3 %, v notranji učilnici pa 

je bilo v 2. stopnji nekoliko več kot v 3. stopnji ( 18,5 %). Iz rezultatov lahko torej trdimo, da 

so likovni izdelki, izvedeni v zunanji učilnici na višji stopnji glede na faktorje ustvarjalnosti kot 

likovni izdelki, izvedeni v notranji učilnici. 



 

70 

 

 Prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede na motivacijo 

10.1.9.1. Grafični prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede stopnje 

motiviranosti 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 11: Grafični prikaz vrednotenja stopnje motivacije prve likovne naloge vseh učencev 

(zunanja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV Grafični prikaz števila vrednotenj 

1. stopnja   

2. stopnja ●●●●●●●●●● 

3. stopnja ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 12: Grafični prikaz vrednotenja stopnje motivacije druge likovne naloge vseh učencev 

(notranja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV Grafični prikaz števila vrednotenj 

1. stopnja ●●●●●●●●●●●●●●●● 

2. stopnja ●●●●●●● 

3. stopnja ●●●● 

 

Interpretacija grafičnega prikaza v tabeli: 

Tudi pri teh dveh tabelah velja isto kot pri ustvarjalnosti. Ena pika torej pomeni eno oceno 

enega ocenjevalca. Tudi tukaj lahko že iz razmerja postavitve pik v določene stopnje vidimo, 

da je veliko več ocenjevalcev dalo pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, v 2. in 3. 

stopnjo, medtem ko v 1. stopnjo ni dal čisto nihče. Pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji 

učilnici, pa je velika večina ocen ocenjevalcev glede motiviranosti v 1. stopnji, nekaj v 2. stopnji 

in zelo malo v 3. stopnji. 
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10.1.9.2. Številski prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede stopnje 

motiviranosti 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 13: Številski prikaz vrednotenja stopnje motivacije prve likovne naloge vseh učencev 

(zunanja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV f % 

1. stopnja 0 0,0 

2. stopnja 10 37,0 

3. stopnja 17 63,0 

SKUPAJ 27 100,0 

 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 14: Številski prikaz vrednotenja stopnje motivacije druge likovne naloge vseh učencev 

(notranja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV f % 

1. stopnja 16 59,3 

2. stopnja 7 25,9 

3. stopnja 4 14,8 

SKUPAJ 27 100,0 

 

Interpretacija številskega prikaza v tabeli: 

Iz tabel lahko razberemo, da je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, največ 

ocenjevalcev dalo stopnjo motiviranosti kot 3. stopnjo, najvišjo (63,0 %), kot drugo pa 2. 

stopnjo (37 %), medtem ko so pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici dali v 3. 

stopnjo le nekaj malega (14,8 %), v 2. stopnjo pa malenkost več (25,9 %). Pri prvi likovni nalogi 

v zunanji učilnici ni bil nihče nemotiviran ali pa zelo malo motiviran, da bi ga lahko presodili 

za v 1. stopnjo (0,0 %). Pri drugi likovni nalogi so torej ocenjevalci presodili, da so bili precej 

manj motivirani za delo, zato so jih največ ocenili s 1., najnižjo stopnjo (59, 3 %). Iz rezultatov 

vrednotenj ocenjevalcev lahko torej razberemo, da so bili pri prvi likovni nalogi, izvedeni v 

zunanji učilnici, bolj motivirani kot pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici. 
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10.2. Rezultati in interpretacija drugega sklopa likovnih nalog 

 Opis drugih dveh likovnih nalog (v ZUNANJI in NOTRANJI UČILNICI) 

Učenci so se pri drugem sklopu dveh nalog preizkušali na kombiniranem področju grafike 

in risanja. Tudi ti dve likovni nalogi sta bili izvedeni z isto likovno tehniko, in sicer s pomočjo 

odtiskovanja različnih tekstur z voščenimi barvami (frotaž) in flomastrov. Prvo likovno nalogo 

smo z učenci izvedli v gozdu, v zunanji učilnici, drugo likovno nalogo pa v šoli, v notranji 

učilnici. Med likovnima nalogama se je zopet razlikoval le izbrani motiv, in sicer je bil pri prvi 

likovni nalogi, izvedeni v zunanji gozdni učilnici, motiv trenutka, ujetega med miselnim 

sprehodom, pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa je bil motiv podobe morske 

meduze. Pri obeh nalogah so morali torej upoštevati karakteristike, da uporabijo obe tehniki, 

tako flomastre kot voščene barve (frotaž), da čim bolj zapolnijo celoten prostor (tako pri 

odtiskovanju kot tudi pri izpolnjevanju z linijami in točkami), da uporabijo različne barvne 

flomastre in voščene barve, da izvedejo pravilen način odtiskovanja (frotaža) in da uporabijo 

več raznolikih materialov za odtiskovanje. Na koncu ustvarjanja so prav tako pri predstavitvi 

vsakega izdelka povedali še, kako bi že narejen izdelek predrugačili, kako bi iz danega motiva 

naredili nov motiv, kaj bi si predstavljali pod novo strukturo itn. Na takšen način smo dobili 

vpogled v zadnji faktor ustvarjalnosti, in sicer v redefinicijo. Uspešnost likovnega izdelka, 

motivacijo med samim izdelovanjem in ostale faktorje ustvarjalnosti smo ugotavljali med 

opazovanjem ustvarjanja in z vrednotenjem izdelkov po zaključku po danih kriterijih in 

stopnjah. Podrobno bomo predstavili likovne izdelke istih treh dotičnih učencev. Rezultate pa 

bomo prikazali v skupnih tabelah glede na faktorje ustvarjalnosti in motivacije.  

  Opis vzorca 

V raziskavi pri ugotavljanju faktorjev ustvarjalnosti pri ustvarjanju v zunanji učilnici in 

notranji učilnici je tudi pri drugih dveh likovnih nalogah sodelovalo skupno 9 učencev in učenk 

kombiniranega razreda, in sicer 1. in 2. razreda.  

  Opis ocenjevalcev 

Učence so ocenjevale in vrednotile tri osebe. Spodaj je prikazana legenda, ki bo v pomoč 

pri orientaciji vrednotenja v spodnjih tabelah. 

 

Ocenjevalec št. 1:   

Ocenjevalka št. 2:   

Ocenjevalka št. 3:   



 

73 

 

 Kriteriji ocenjevanja 

Faktorje ustvarjalnosti po Karlavarisu (1988), kot so originalnost, fleksibilnost, 

fluentnost, elaboracija in redefinicija smo razdelili v 3 stopnje. Prva stopnja pomeni najnižjo 

(najslabšo) stopnjo, tretja pa najvišjo (najboljšo) stopnjo. Srednja stopnja, 2. stopnja, pa pomeni 

vmesno stopnjo ocene. Ocenjevalci so ocenjevali istočasno glede na vnaprej določene in 

opisane kriterije, razen splošnega delovnega vzdušja, ki sem si ga beležila samo jaz v svoj 

zapisnik in bo v interpretaciji samo kaj dodanega, kar je najbolj izstopalo.  

 Vsebinsko definiranje danih faktorjev po stopnjah 

ORIGINALNOST 

Preverjamo, ali je učenec/-ka pri nanašanju linij s flomastri in izvajanju odtisov na 

podlago izviren, domiseln, ali izvede nenavaden, kompleksen postopek pri stvaritvi likovnega 

izdelka. Ali ima učenec redke ideje ali teži k fantastičnim rešitvam in ne ponavlja za sosedom, 

ki sedi poleg. Ali so detajli pri ustvarjanju na originalen način vpeti v celoto.  

FLEKSIBILNOST 

Preverjamo ali je učenec/-ka pri likovnem ustvarjanju motiva z danimi materiali zmožna 

hitrega in lahkega prehajanja z ene ideje na drugo. Ali se v izdelku in med samim ustvarjanjem 

vidi moč hitrega spreminjanja zornega kota, v kateri ni zaznati fiksiranosti. Ali sta torej 

motorika in uporaba materiala (odtis z voščenimi barvami, uporaba flomastrov) skladna s samo 

idejo, torej ali raznovrstno in dobro izkoriščene možnosti materiala ustvarjajo rezultat, ki ima 

le-ta pozitivne individualne karakteristike.  

FLUENTNOST 

Preverjamo, ali je učenec/-ka sposobna hitrega produciranja idej, potez, ki kar privrejo iz 

osebe, tako ustno kot na izdelek. Ali so same ideje pri ustvarjanju osnovne, že poznane in 

podane pri obravnavi motiva ali so raznovrstne, ki dajo izrazu poseben čar. 

ELABORACIJA 

Ugotavljamo, če uporabi kakšen postopek, da naslika celoten likovni izdelek. Ali se 

likovne naloge loti s premišljenostjo in načrtovanjem. Ali poleg prej omenjenega sproti stalno 

razvija ideje in nadgrajuje svoje likovno delo. Ali je sposoben priti do rezultata, ki se izkaže kot 

pregledna celota likovnega uspešnega izdelka, uspešne kompozicije zaradi skladnega 

kreativnega procesa vse od začetka od konca. 

REDEFINICIJA 

Na koncu pri skupni predstavitvi likovnih izdelkov ustno preverjamo še, ali je učenec/-ka 

sposobna razumevanja poznanih stvari na nek nov način. Ali uporabi stare rešitve na nov način, 

neobičajen, oblike prenaša, jih preoblikuje in iz običajnega ustvari nove pomene, nove 

povezave. Ali bi torej motivu spremenili velikost, ki je ključen vidik ustvarjalnosti, pri 

preoblikovanju že poznanih stvari v nove, izvirne in kaj bi posledično nastalo.  
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  Podrobna analiza treh likovnih izdelkov učencev in prikaz vrednotenja 

ocenjevalcev po stopnjah 

UČENEC 1: 

 

Slika 21: Prva likovna naloga učenca 1 (zunanja učilnica) 

 

Tabela 15: Prikaz vrednotenja učenca 1 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST  
 

 

FLEKSIBILNOST  
 

 

FLUENTNOST  
  

ELABORACIJA  
  

REDEFINICIJA  
  

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 
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Slika 22: : Druga likovna naloga učenca 1 (notranja učilnica) 

 

Tabela 16: Prikaz vrednotenja učenca 1 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST 
 

  

FLEKSIBILNOST 
 

  

FLUENTNOST 
 

  

ELABORACIJA 
  

 

REDEFINICIJA 
  

 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

  
 

 

Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenec 1 se je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici lotil motiva trenutka, 

ujetega med enim izmed sprehodov v naravi. Narisal je sicer tipične gozdne motive, motive 

dreves, a je bil pri tem zelo natančen, predvsem pa  kljub temu ni ponavljal za sosedom poleg 

njega. Prav tako je kombiniral obe tehniki, tako tehniko risanja s flomastri pri enem drevesu, 
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kot tudi tehniko odtiskovanja pri drugem drevesu. Je bil torej eden redkih, ki je za vsak motiv 

uporabil svojo tehniko in ni kombiniral dveh tehnik. Sicer ni uporabil različnih struktur 

(površin) odtisov, a je dal zato večji poudarek na barvitost iste strukture (površine) odtisa, kar 

je dalo drevesu poseben čar navkljub monotoni izbiri odtisa. Vsi trije ocenjevalci so pri njemu 

faktor originalnosti ocenili z 2. stopnjo. Pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa 

so likovni izdelek vsi trije ocenjevalci ocenili s 1. stopnjo, saj ni pokazal visoke stopnje 

originalnosti, uporabil je splošen motiv meduze brez večjih detajlov, presenečenj, prav tako pa 

sta s sosedom (enim izmed učencev) bila oba malce manj motivirana in je le-ta vzel kar tista 

dva pečatnika za odtiskovanje, ki ju je imel ravno sosed poleg njega in pobarval z dvema 

barvama. Bil je torej brez večjega entuziazma pri ustvarjanju novitet. Fleksibilnost so pri prvi 

likovni nalogi prav tako vsi trije ocenjevalci ocenili z 2. stopnjo, saj med ustvarjanjem ni bilo 

zaznati tolikšne fiksiranosti. Pri samem odtiskovanju desnega drevesa ni zaznane tolikšne 

togosti, saj se odtisi med seboj nekoliko zlijejo, so zelo raznoliki in z občutkom odtisnjeni. Pri 

drugi likovni nalogi pa so ocenili fleksibilnost vsi složno s 1. stopnjo, saj je tu izrazita 

fiksiranost, meje med odtiskovanjem so zelo vidne, ni zabrisanosti. Fluentnost sta nato pri prvi 

likovni nalogi dva ocenjevalca ocenila z 2. stopnjo, en pa kar s 3. stopnjo, in sicer je bila 

razvidna tekočnost idej med samim izvajanjem, saj je desno drevo namensko naredil večje, da 

daje občutek, da je z zornega kota opazovalca bližje, medtem ko daje motiv levega drevesa 

(smreke) občutek oddaljenosti. To je v pogovoru z menoj po samem ustvarjanju tudi sam 

izpostavil, povedal njegovo namenskost te poteze. Druga likovna naloga pa je tako kot prej pri 

fleksibilnosti tudi fluentnost bila opredeljena z vidika vseh treh ocenjevalcev pod 1. stopnjo. 

Učenec je izbral že poznane in podane informacije pri obravnavi motiva, zato kot sam likovni 

izdelek nima nekega končnega posebnega čara, temveč je le kompoziran enostaven motiv 

meduze upoštevajoč uporabe obeh tehnik. Glede elaboracije sta pri prvem likovnem izdelku 

dva ocenjevalca presodila, da sodi v 3. stopnjo, eden pa, da sodi v 2. stopnjo. Pri ustvarjanju se 

je opazilo organiziranost, postopek, kaj se mora lotiti najprej, predvsem pa je bil zelo zbran pri 

samem izvajanju odtisov in predvsem linij. Na tem mestu je smiselno omeniti, da je ta učenec 

po navadi zelo hiter pri nanašanju, da je čim prej konec, da je potem prej prost. Hkrati je zelo 

počasen pri pripravi vseh pripomočkov za izvedbo, pri ustvarjanju pa je eksploziven in 

natančnosti ne daje takšne pozornosti. Tokrat pa je res za poudariti motiv debla pri levem 

drevesu, pri katerem je bil zelo fokusiran in posledično dosleden pri risanju linij. Prav tako je 

tudi sproti dodajal, kjer je videl, da je manjkalo, je torej sprotno plemenitil z linijami, to pa se 

je na koncu izkazalo za pregledno celoto likovnega izdelka zaradi skladnega procesa vse od 

začetka od konca. Prav tako je zapolnil nekoliko več ozadja kot pri drugi likovni nalogi. Pri 

drugi likovni nalogi pa sta dva ocenjevalca ocenila izdelek s 1. stopnjo, eden pa z 2. stopnjo. 

Sam postopek je bil sicer ustrezen vse od začetka do konca, saj je najprej odtiskoval, nato 

zalepil, nato risal linije itd., vendar sproti ni nič posebnega nadgrajeval, temveč je motiv ostal 

na stopnji osnovne kompozicije. V ozadju je bilo prav tako puščenega veliko praznega prostora. 
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Prav tako je bila tudi redefinicija na višji stopnji pri prvi likovni nalogi kot pri drugi. Pri prvi 

nalogi sta dva ocenjevalca ocenila z 2. stopnjo, en ocenjevalec pa s 3. stopnjo, medtem ko sta 

pri drugi likovni nalogi dala dva ocenjevalca na 1. stopnjo, eden pa v 2. stopnjo. Pri prvi likovni 

nalogi je bil učenec 1 namreč med pripovedovanjem vidno motiviran, saj je čustveno opisoval 

predrugačeno sliko iz realne situacije, ki se mu je zgodila ne dolgo nazaj in je ob pripovedi bil 

zelo čustven, a sproščen. Povedal je, da ga je pogled v gozd spomnil na en dogodek, in sicer, 

da bi iz desnega motiva drevesa ustvaril podobo zapuščenega psa, ki ga je srečal ne dolgo nazaj 

v gozdu blizu njegovega doma in ga oblika drevesa na njegovem izdelku spominja nanj. Iz 

levega motiva drevesa pa bi priredil smreko v pasjo kost, ki bi jo pes držal v svojem gobcu. 

Dejal je, da bi mu to kost namreč on želel podariti, saj je bil pes potepuški, brez doma. Dodal 

je tudi, da bi naredil tako, da bi štrleča ušesa psa gledala izven papirja in da bi uporabil isto 

tehniko odtiskovanja (frotaža) in bi dolepil na že narejeno drevo. Učenec se je med pripovedjo 

zelo odprl in šel v svoj svet. To situacijo lahko več kot očitno povežem z besedami Turk (2014), 

ki prav tako pravi, da sam gozd kot naravno okolje deluje na otroke s tovrstnimi težavami, 

situacijami, terapevtsko in otrok lahko s pomočjo svoje domišljije in ustvarjalnosti izrazi svoj 

notranji svet in le-ta pride do izraza. Pri tem se je to več kot vidno pokazalo. 

Za drugo likovno nalogo pa je bil učenec precej skop z besedami in domišljijo, že med 

samim ustvarjanjem je vidno želel čim prej končati, prav tako tudi z opisovanjem likovnega 

izdelka pri skupnem vrednotenju. Dejal je, da bi meduzi dodal oči, nos in usta ter da bi iz strani 

dorisal roke v istem stilu, kot so narejene lovke. Prav tako ni znal točno pojasniti, kaj točno si 

je zamislil, da bi nastalo, temveč je le našteval dele, ki bi jih dodal na likovni izdelek, da bi 

nastal nekoliko drugačen lik. Učenec je bil torej pri prvi likovni nalogi glede na vse že prej 

opisano vsekakor višje motiviran, saj je bil v samo delo vidno zatopljen, sproščen, še posebno 

pri zadnjem delu, skupnem vrednotenju. Prav tako je bil fokusiran in premišljen. Tudi ob 

samem deljenju svojega pogleda je dejal, da se je počutil med ustvarjanjem dobro in da bi rad 

večkrat ustvarjal v zunanji, gozdni učilnici. Medtem ko je bil v notranji učilnici vidno 

nemotiviran, saj je kot že omenjeno hitel z delom in delal bolj po liniji najmanjšega odpora, je 

bil v zunanji ravno nasprotno. V notranji učilnici je na primer vzel najbližji pečat za 

odtiskovanje, od soseda, da bi bil čim prej konec. V splošnem lahko torej trdimo, da je prva 

likovna naloga, izvedena v zunanji učilnici, gozdu na višji stopnji kot druga likovna naloga tako 

glede ustvarjalnosti, motiviranosti kot tudi splošnega počutja. Učenec 1 je bil vidno bolj 

zainteresiran in skoncentriran pri izvedbi prve likovne naloge v zunanji učilnici kot pri drugi.  

Houghton in Worroll (2016) in Györek (2012) potrdijo, da v naravi prav tako otroci dobijo 

veliko več idej in se zelo redko dolgočasijo. Wargocki in Wyon (2017, v Zbašnik-Senegačnik, 

2018) pa dodata, da je z večjo koncentracijo otrok povezana tudi oskrba z zunanjim zrakom, 

kar je s poskusi dokazal, da se je res izboljšala koncentracija otrok pri delu pri večji 

izpostavljenosti z zunanjim zrakom. Slednje navedeno nam učenec 1 to več kot potrjuje. 
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UČENKA 2: 

 

Slika 23: Prva likovna naloga učenke 2 (zunanja učilnica) 

 

Tabela 17: Prikaz vrednotenja učenke 2 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST   
 

FLEKSIBILNOST   
 

FLUENTNOST  
  

ELABORACIJA   
 

REDEFINICIJA   
 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 
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Slika 24: Druga likovna naloga učenke 2 (notranja učilnica) 

 

Tabela 18: Prikaz vrednotenja učenke 2 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST 
 

  

FLEKSIBILNOST 
 

  

FLUENTNOST 
 

  

ELABORACIJA 
  

 

REDEFINICIJA 
  

 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

 
  

 

Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenka 2 je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, izbrala motiv razgleda na 

planinsko kočo v naravi. Narisala je planinsko kočo, ki vključuje kočo, okolico naokrog in gore 

v ozadju. Njeni odtisi so bili natančni, kombinirala pa je tako tehniko risanja s flomastri kot 

tudi tehniko odtiskovanja (frotaža). V njenem izdelku se vidi originalnost, saj nima podobnih 

elementov kot od sosedov in ostalih učencev. Uporabila je prav tako raznolike površine odtisov 

kot tudi različne barve. Prav tako je zelo domiseln del izdelka motiv drevesa. Namesto navadne 
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krošnje je za krošnjo uporabila tehniko frotaža lista drevesa in le-to zalepila na predel krošnje, 

kar naredi zelo unikaten vtis. Vsi trije ocenjevalci so njen izdelek kot faktor originalnosti zatorej 

ocenili s 3. stopnjo. Pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa so likovni izdelek 

vsi trije ocenjevalci ocenili s 1. stopnjo, saj ni pokazala visoke stopnje originalnosti, uporabila 

je prav tako splošen motiv meduze brez večjih detajlov, presenečenj, novitet, poleg tega pa je 

uporabila le 2 različni strukturi odtisa čez celoten izdelek.  Fleksibilnost so pri prvi likovni 

nalogi prav tako vsi trije ocenjevalci ocenili s 3. stopnjo, saj je več kot vidna zmožnost 

prehajanja z ene ideje na drugo, in sicer ji je med samim ustvarjanjem zmanjkalo natisnjenega 

dela za motiv ograje in se je znašla ter za predel vrat ograje uporabila kar tehniko risanja s 

flomastrom. Pri drugi likovni nalogi pa so ocenili fleksibilnost vsi složno s 1. stopnjo, saj je tu 

izrazita statičnost, meje med odtiskovanjem obeh odtisov pa so zelo vidne in skope. Fluentnost 

je nato pri prvi likovni nalogi en ocenjevalec ocenil z 2. stopnjo, ostala dva pa kar s 3. stopnjo, 

in sicer je bila razvidna tekočnost idej med samim izvajanjem. Med samim ustvarjanjem je 

pokazala veliko nenavadnih idej, kot npr. ideja krošnje (podoba lista – uporaba naravnega 

materiala za odtis), prav tako je med samim ustvarjanjem povedala, da bi narisala lahko še več 

takšnih dreves (spredaj, zadaj), saj jih je bilo tudi res več in bi tako lahko ustvarila še bolj pristen 

pogled na izdelek oz. občutek, da oseba, ki izdelek opazuje, stoji direktno pred kočo. Druga 

likovna naloga pa je tako kot prej pri originalnosti kot pri fleksibilnosti tudi fluentnost bila 

opredeljena z vidika vseh treh ocenjevalcev pod 1. stopnjo. Učenka je izbrala že poznane in 

podane informacije pri obravnavi motiva, ki pa je precej podoben motivu učenca 1 glede na 

stopnjo enostavnosti. Pri elaboraciji so vsi trije ocenjevalci prvo likovno nalogo ocenili zopet s 

3. stopnjo. Izdelek je namreč vidno načrtovano izveden, vidno je, česa se je lotila najprej, daje 

občutek kontinuiranosti. Prav tako tudi sprotno doda motive grmičkov, ker je dobila občutek, 

da v tistem predelu nekaj manjka. Prav tako je ustrezen in sistematičen tudi postopek lepljenja 

odtisov, najprej večji del (motiv hiše) in nato manjši del (motiv vrat). Posledično pa je nastala 

pregledna celota likovnega izdelka, sami motivi pa so pregledno zapolnili pretežno celo stran. 

Pri drugi likovni nalogi pa je en ocenjevalec ocenil izdelek s 1. stopnjo, dva pa z 2. stopnjo. 

Sam postopek je bil sicer ustrezen vse od začetka do konca, saj je najprej odtiskovala, nato 

zalepila na podlago, nato risala linije itd., vendar ni večjih presežkov, ki bi dajale vtis pestre 

kompozicije. Prav tako je precej belega, praznega ozadja, brez kakšne zapolnitve. Prav tako je 

bila navsezadnje tudi redefinicija na višji stopnji pri prvi likovni nalogi kot pri drugi. Pri prvi 

nalogi so ponovno vsi trije ocenjevalci ocenili s 3. stopnjo, medtem ko je pri drugi likovni 

nalogi en ocenjevalec ocenil s 1. stopnjo, dva sta pa z 2. stopnjo. Pri prvi likovni nalogi je bila 

učenka 2 med predstavitvijo vidno motivirana, saj je doživeto in dotakljivo opisovala 

predrugačeno sliko iz realne situacije. Pri preoblikovanju izdelka si je zamislila, da bi obstoječo 

kočo pomanjšala (ustvarila manjšo) in jo postavila na vrh gora, ki so v ozadju izdelka, na 

sprednji strani pa bi obstoječe motive (drevo, hiša, ograja …) preoblikovala kot kontrast prvotni 

sliki. Prvotna slika torej prikazuje dobro počutje v naravi, hribe, mir, veselje, čistočo, čist zrak 
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itd., v predrugačenosti pa bi prikazala kontrast: nebotičnike, mestni vrvež nasploh kot nekakšno 

realno sliko mesta, v ozadju pa bi še vedno ostalo gorovje s kočo, kamor se zatečemo, ko si 

želimo oddiha, odklopa in svežega zraku v naravi in ne med stavbami v mestu. Tu je tudi med 

samim govorjenjem tako prikazala negativno plat življenja v mestu, kjer učenka živi tudi sama, 

posledično pa željo, hrepenenje po tem, da bi si želela večkrat iti v naravo, gozd in imela 

možnost takšnega okolja ali razgleda, kot je bil narisan na prvotnem izdelku. Učenka je bila res 

vidno motivirana pri dotičnem ustvarjanju, tako med samim ustvarjanjem kot tudi 

predstavitvijo. Prav tako je tudi dejala, da jo je pogled na hribe iz zunanje, gozdne učilnice 

popeljal v ta svet in da si je prav predstavljala, kako je tam (v hribih), saj gredo s starši res redko 

in bi si želela večkrat iti ven, kaj šele v gozd, gore. To lahko povežem z Györek (2013), ki pravi, 

da ljudi prav tako ovira že sama kultura potrošništva. Namreč ne le učitelji, tudi starši otrok ne 

vozijo več v gozd iz različnih razlogov: zaradi pomanjkanja časa, boljše je obiskati kakšen 

trgovski center ali pa otrokom ponuditi kupljene igrače, ki naj zapolnijo njihov čas.  

Posledično se zgodi to, da otroci niso več del narave in vedno bolj bodo bili oddaljeni. 

Ko peljemo otroka v naravo, v gozd, pa lahko hitro ugotovimo, da jim to primanjkuje in da to 

otroci potrebujejo. Le-tega pa se začno zavedati tudi otroci, ko imajo možnost sobivanja v njej. 

To je dokazala tudi učenka 2, ki jo je narava spomnila, da je dejansko premalo zunaj, v naravi 

in da bi le-to rada prakticirala večkrat, tako v šoli kot tudi s starši. Izkušnje na podlagi praktične 

raziskave avtorice Gomboc (2016) so prav tako pokazale, da je učno okolje v naravi tisto, v 

katerem se učenci počutijo srečni. Vsekakor pa ne smemo mimo dejstva, da se učenci z učenjem 

izven učilnice neposredno in spontano učijo sobivanja in spoštovanja okolja. Gomboc (2016) 

je prav tako izvedla raziskavo z otroki in so kot rezultat povedali tudi otroci, da bi si želeli, da 

bi lahko zopet izvedli pouk na takšen način, izven učilnice. Všeč jim je bilo okolje samo in že 

sama sprememba okolja, da ni vedno snov podana na isti način. Pouk na tak način pa je v njih 

vzbudil zadovoljstvo, veselje in radost. Poudarili so prav tako to, da jim je bilo prijetno na 

svežem zraku, poleg tega pa se je v njih zbudila želja po odkrivanju nepoznanih stvari v naravi, 

kar pa je tudi smisel, da otroke same premami in si želijo odkrivati nekaj novega, v naravnem 

okolju, kar pa spodbuja ustvarjalno razmišljanje.  

Na takšen način se otrokom torej porodijo nenavadne ideje in zadovoljstvo pri samem 

izvajanju. Za drugo likovno nalogo pa je bila učenka 2 precej bolj skopa z besedami in 

domišljijo. Rekla je, da bi motiv meduze preoblikovala v motiv slona, in sicer bi glavi meduze 

narisala slonja ušesa, iz lovk pa ustvarila dolg rilec. Dodala bi seveda še detajle. Sprememba 

od prvega izdelka bi sicer bila, pa tudi sama ideja je dokaj domiselna, a je bila vidno manj 

navdušena pri predstavitvi o predrugačenosti slike kot pri predstavitvi predrugačenosti prvega 

likovnega izdelka. Tudi učenka 2 je bila torej pri prvi likovni nalogi glede na vse že prej opisano 

vsekakor višje motivirana, saj je bila pri ustvarjanju sistematična, sproščena in imela vse stopnje 

ustvarjalnosti visoko ocenjene kot tudi samo motivacijo. Tudi njena želja po ponovnem 

ustvarjanju in preživljanju časa v naravi je bila zelo izrazita, kar še dodatno dokazuje uspešnost 
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ustvarjanja v zunanji, gozdni učilnici. V splošnem lahko torej trdimo, da je prva likovna naloga, 

izvedena v zunanji učilnici, na višji stopnji kot druga likovna naloga, izvedena v notranji 

učilnici, tako glede ustvarjalnosti, motiviranosti kotu tudi splošnega počutja. 

 

UČENKA 3: 

 

Slika 25: Prva likovna naloga učenke 3 (zunanja učilnica) 

 

Tabela 19: Prikaz vrednotenja učenke 3 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST   
 

FLEKSIBILNOST  
  

FLUENTNOST  
  

ELABORACIJA   
 

REDEFINICIJA   
 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

  
 



 

83 

 

 

Slika 26: Druga likovna naloga učenke 3 (notranja učilnica) 

 

Tabela 20: Prikaz vrednotenja učenke 3 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST 
  

 

FLEKSIBILNOST 
  

 

FLUENTNOST 
 

  

ELABORACIJA 
  

 

REDEFINICIJA 
  

 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

  
 

 

Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenka 3 je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici izbrala motiv jutranjega 

sprehoda v gozdu. Narisala je gozd z metuljem v ospredju in pticami, ki preletavajo gozd. Njeni 

odtisi so bili precej natančni, uporabila je obe tehniki, tako risanje s flomastri, čeravno zelo 

skromno, kot tudi tehniko odtiskovanja (frotaža). Uporabila je veliko raznolikih odtisov in 

različnih barv. V njenem izdelku se lahko opazi originalnost, saj niso zgolj navadni motivi, 
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temveč je tudi ona dodala odtis lista drevesa za krošnjo. Z učenko 2 med ustvarjanjem nista 

sedeli skupaj, tako da si gotovo nista prerisovali, temveč je bil to plod domišljije vsake posebej. 

Učenka je prav tako  uporabila odtis lesenega metulja. Za izpostaviti je tudi dodatek drevesom, 

in sicer korenine, ki segajo iz debla drevesa. Res unikaten dodatek, posebna povezava dveh 

tehnik, ki ustvari zanimiv vtis. Vsi trije ocenjevalci so njen izdelek kot faktor originalnosti 

ocenili s 3. stopnjo. Pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa sta dva ocenjevalca 

ocenila likovni izdelek s 1. stopnjo, eden pa z 2. stopnjo. Pri tem likovnem izdelku učenka 3 ni 

pokazala visoke stopnje originalnosti, uporabila je enostaven motiv meduze brez večjih 

detajlov, novitet, poleg tega pa je prav tako uporabila le 2 različni strukturi odtisa čez celoten 

izdelek. Sicer je uporabila en zanimiv odtis, in sicer odtis sponke, ki jo je našla v peresnici, 

vendar je vseeno bila opazno ne tako pri volji, saj je z odtiskovanjem izrazito hitro zaključila. 

Fleksibilnost je pri prvi likovni nalogi en ocenjevalec ocenil z 2. stopnjo, dva ocenjevalca pa z 

najvišjo, 3. stopnjo. Pri nekaterih odtisih je namreč zaznati nekoliko fiksiranosti (večje drevo), 

pri nekaterih pa se vidi prehajanje med odtisi (ostala drevesa), kar je zanimivo, saj sta vidna 

dva popolnoma različna stila odtiskovanja. Pri pogovoru je učenka 3 dejala, da je najprej začela 

z velikim drevesom in je hotela uporabiti čim več možnih odtisov podanih, še celo nekaj svojih 

s šolske torbe, saj je bila zelo zmotivirana, nato pa ko je s tem drevesom končala, je na tleh 

opazila odtrgan list drevesa. V tistem času ji je namreč padel en pečatnik na tla in ko ga je hotela 

pobrati, je zagledala list, le-to pa ji je dalo idejo, da bi lahko tudi to uporabila za odtis. To jo je 

nato zelo pritegnilo in je začela z razmišljanjem, kje vse bi jih še lahko uporabila, zato je ostala 

drevesa delala v tem stilu. Če začetnega večjega drevesa, pri katerem je uporabila prvotne 

odtise, jih je togo odtiskovala, še ne bi imela zalepljenega na podlago, je rekla, da bi spremenila 

in povsod čez vse motive uporabila pečat lista, cvetlice, metulja itd., saj ji je to zelo pri srcu in 

predvsem nenavadno, saj ni nikoli prej pomislila, da bi tudi kaj takega lahko pustila tako 

zanimiv odtis. Na tem mestu bi bilo primerno, da zapisano povežem z besedami Györek (2013), 

ki pravi, da se dandanes resnično vse pogosto dogaja, da npr. mravljišče ali deževnike 

opazujemo v prozornih škatlah v učilnici in ne na vrtu ali v gozdu v naravnem okolju, material 

nabiramo v gozdu ter ga obravnavamo znotraj, ali pa na primer, da glino kupujemo in 

izdelujemo iz nje v šoli, ne iščemo je v naravi sami. Na ta način otrokom ne omogočamo 

vpogleda v svet resničnih povezav, čeprav je to edini pravi način, ki otroku omogoča ustrezno 

in pravo razumevanje sveta okoli sebe. 

Tukaj je tipičen pokazatelj, do katerega je učenka 3 prišla tudi sama. Sami smo jim v 

zunanjo, gozdno učilnico torej prinesli na razpolago tudi umetne materiale za odtiskovanje (za 

tehniko frotaža) in avtomatsko jih je veliko poseglo po tem. Rečeno je bilo, da si lahko najdejo 

tudi svoje, naj bodo odprti glede tega. Učenka 3 je torej prišla do tega, da je v naravi veliko 

stvari, ki ji lahko uporabi, in ni potrebno poseči le po stvareh, ki jih najdemo v šoli. Torej, tako 

kot velja za trditev Györek, da danes nosimo stvari iz narave v učilnico in tam preučujemo, je 

prav tako nesmiselno, da se stvari iz notranje učilnice nosi v naravo, ko pa je toliko stvari v 
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naravi sami, ki se jih lahko uporabi. Do tega pa sem seveda želela, da pridejo tudi sami. Pri 

drugi likovni nalogi pa je en ocenjevalec ocenil fleksibilnost s 1. stopnjo, dva pa sta ocenila z 

2. stopnjo. Motiv je precej skop, a se vseeno vidi neke zametke uprizoritve gibanja, in sicer, ko 

eno izmed lovk nariše navzgor in daje nekakšen občutek razigranosti in premikanja. Fluentnost 

je nato pri prvi likovni nalogi en ocenjevalec ocenil z 2. stopnjo, ostala dva pa kar s 3. stopnjo. 

Med samim ustvarjanjem je pokazala veliko nenavadnih idej, kot npr. ideja krošnje (podoba 

lista – uporaba naravnega materiala za odtis), ideja korenin (narisane korenine, ki segajo iz 

debla), kar da drevesu zanimiv doprinos, da deblo ni kar odrezano, temveč se nadaljuje s 

koreninami v notranjost, le-te pa omogočajo komunikacijo med drevesi. Prav tako pa je 

ustvarila tudi idejo metulja. Le-tega je našla nenačrtovano na tleh, lesenega, ko se je vmes 

sprehodila po gozdu. Druga likovna naloga pa je bila opredeljena z vidika vseh treh 

ocenjevalcev pod 1. stopnjo. Učenka je izbrala že poznane in podane informacije pri obravnavi 

motiva. Elaboracijo so vsi trije ocenjevalci pri prvi likovni nalogi ocenili s 3. stopnjo. Postopek 

je pregleden in vidi se, da je vedela, kaj mora zalepiti najprej, da lahko ustvari občutek bližine 

in oddaljenosti. Delo je prav tako nadgrajevala sproti, in sicer  je eden izmed pokazateljev motiv 

metulja, ki ga je dodala bolj proti koncu. Na koncu je namreč potrebovala kratek oddih, malce 

sprehoda po gozdu. Le-to smo vsem otrokom omogočili, v kolikor so med ustvarjanjem v gozdu 

izrazili željo, saj sem v tem videla velik doprinos za kvalitetnejše nadaljnje ustvarjalno delo. 

Motiv metulja je dala na takšno mesto, da izgleda, ko da leti spredaj, pred objektivom, nam je 

najbližje. Celotna postavitev je asimetrična in je kot rezultat zelo zanimiva kompozicija. Pri 

drugi likovni nalogi pa sta 2 ocenjevalca ocenila izdelek s 1. stopnjo, eden pa z 2. stopnjo. Sam 

postopek je bil sicer ustrezen vse od začetka do konca, saj je najprej odtiskovala, nato zalepila 

na podlago, nato risala linije itd., vendar ni večjih presežkov, ki bi dajale vtis pestre, izrazito 

razgibane kompozicije. Tudi redefinicijo so ocenili, da zavzema višjo stopnjo pri prvi likovni 

nalogi kot pri drugi likovni nalogi. Pri prvi nalogi so ponovno vsi trije ocenjevalci ocenili s 3. 

stopnjo, medtem ko je pri drugi likovni nalogi en ocenjevalec ocenil s 1. stopnjo, dva sta pa z 

2. stopnjo.  

Pri prvi likovni nalogi je bila učenka 3 med predstavitvijo vidno motivirana, saj je 

doživeto in dotakljivo opisovala predrugačeno sliko iz realne situacije. Dejala je, da bi pri 

predrugačenju izdelka najprej iz dreves ustvarila profile človeških obrazov in nato seveda še 

dodala detajle, da bi dobila pravo podobo obrazov. Druga večja sprememba pa bi bile ptice. Le-

te bi namreč spremenila v oblake, in sicer miselne oblake, tako da bi iz linije ptice zaokrožila 

in povezala v oblaček misli. V le-teh oblačkih pa bi zapisala kakšne misli, želje ali dejstva. S 

tem je želela prikazati, kako bi bilo kdaj zanimivo, če bi si ljudje lahko med seboj brali misli. 

Po njeni predstavitvi smo res imeli en dolg, konstruktiven pogovor o mislih, moči mislih itd. 

Dala nam je zelo dobro izhodiščno točko za nadaljnji pogovor. Pri predstavitvi je bila izrazito 

suverena in zadovoljna. Za drugo likovno nalogo pa je bila učenka 3 precej manj suverena in 

zgovorna. Rekla je, da bi list najprej obrnila vodoravno, motiv glave meduze bi preoblikovala 
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v motiv jezera, v katerem plavajo lokvanji (odtis sponk), naokoli pa bi dodala poti (kot so sedaj 

narisane lovke meduze), ki bi predstavljale sprehajalne stezice, po katerih se lahko sprehajaš 

okoli jezera. Tudi učenka 3 je bila torej pri prvi likovni nalogi glede na vse že prej opisano 

vsekakor višje motivirana, saj je bila pri ustvarjanju tako konstruktivna kot tudi sproščena, 

suverena, prav tako pa je imela vse stopnje ustvarjalnosti visoko ocenjene kot tudi motivacijo. 

V splošnem lahko torej trdimo, da je prva likovna naloga, izvedena v zunanji učilnici, gozdu, 

na višji stopnji kot druga likovna naloga, izvedena v notranji učilnici, tako glede ustvarjalnosti, 

motiviranosti kotu tudi splošnega počutja. 

 Fotografije likovnih izdelkov preostalih učencev 

UČENKA 4: 

 

Slika 27: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 28: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 
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UČENEC 5: 

 

Slika 29: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 30: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENEC 6: 

 

Slika 31: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 
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Slika 32: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENKA 7: 

 

Slika 33: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 34: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENKA 8: 
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Slika 35: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 36: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENEC 9: 

 

Slika 37: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 
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Slika 38: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

 Prikaz rezultatov vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede na faktorje 

ustvarjalnosti 

10.2.8.1. Grafični prikaz vrednotenj ocenjevalcev likovnih izdelkov vseh učencev 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 21: Grafični prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev prve likovne naloge 

(zunanja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST ●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● 

FLEKSIBILNOST ● ●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●● 

FLUENTNOST ● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● 

ELABORACIJA ● ●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

REDEFINICIJA   ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 22: Grafični prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev druge likovne naloge 

(notranja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●● ●●●● 

FLEKSIBILNOST ●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●● ● 

FLUENTNOST ●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●   

ELABORACIJA ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●● 

REDEFINICIJA ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●   
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Interpretacija grafičnega prikaza v tabeli:  

Tudi tukaj en znak (pika) pomeni eno oceno enega ocenjevalca. Tako lahko iz grafične 

tabele lahko zopet po potrebi razberemo, katerega učenca (likovni izdelek učenca) so 

ocenjevalci razvrstili v določeno stopnjo. Barve učencev (pik) ostajajo enake kot pri prvi likovni 

nalogi. Iz zgornjih dveh tabel lahko torej razberemo, da je vsak učenec dobil 3 ocene (3 pike), 

torej 3 vrednotenja svojega izdelka.  

Vseh učencev je bilo pri drugi likovni nalogi prav tako vseh 9, tako da smo posledično 

dobili 27 ocen, za vsak likovni izdelek (za vsakega učenca), torej 3 ocene (od treh 

ocenjevalcev). Že iz grafičnih tabel, tako za tabelo, ki prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, 

izvedenih v zunanji učilnici kot tudi za tabelo, ki prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, 

izvedenih v notranji učilnici, lahko opazimo razmerje postavitev pik, ki predstavljajo ocene 

ocenjevalcev po stopnjah. V tabeli, ki prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, izvedenih v 

zunanji učilnici, lahko opazimo, da je veliko več pik (ocen ocenjevalcev) na 2. stopnji in 3. 

stopnji, medtem ko v drugi tabeli, ki prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, izvedenih v 

notranji učilnici, lahko opazimo, da je velika večina pik bolj na 1. stopnji, nekaj jih je na 2. 

stopnji in res minimalno na 3. stopnji. Že iz grafične porazdelitve lahko torej opazimo in trdimo, 

da je stopnja ustvarjalnosti v povprečju v zunanji učilnici višja kot v notranji učilnici. 

 

10.2.8.2. Številski prikaz vrednotenj ocenjevalcev likovnih izdelkov vseh učencev 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 23: Številski prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev prve likovne naloge 

(zunanja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja SKUPAJ 

f % f % f % f % 

ORIGINALNOST 2 7,4 9 33,3 16 59,3 27 100,0 

FLEKSIBILNOST 1 3,7 13 48,1 13 48,1 27 100,0 

FLUENTNOST 1 3,7 10 37,0 16 59,3 27 100,0 

ELABORACIJA 1 3,7 8 29,6 18 66,7 27 100,0 

REDEFINICIJA 0 0,0 11 40,7 16 59,3 27 100,0 

SKUPAJ 5 3,7 51 37,8 79 58,5 135 100,0 
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PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 24: Številski prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev druge likovne naloge 

(notranja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja SKUPAJ 

f % f % f % f % 

ORIGINALNOST 19 70,4 4 14,8 4 14,8 27 100,0 

FLEKSIBILNOST 18 66,7 8 29,6 1 3,7 27 100,0 

FLUENTNOST 18 66,7 9 33,3 0 0,0 27 100,0 

ELABORACIJA 14 51,9 11 40,7 2 7,4 27 100,0 

REDEFINICIJA 19 70,4 8 29,6 0 0,0 27 100,0 

SKUPAJ 88 65,2 40 29,6 7 5,2 135 100,0 

 

Interpretacija številskega prikaza v tabeli: 

Iz zgornjih dve tabel lahko razberemo, da je v zunanji učilnici največ ocen ocenjevalcev 

likovnih izdelkov v 3. stopnji (58,5 %), medtem ko jih je v notranji učilnici največ v 1. stopnji 

(65,2 %). V zunanji učilnici jih je bilo precej tudi v 2. stopnji ( 37,8 %), v notranji učilnici pa 

nekoliko manj (29,6 %). V zunanji učilnici jih je bilo izredno malo v 1. stopnji (3,7 %), v 

notranji učilnici pa jih je bilo najmanj v 3. stopnji (5,2 %). Iz rezultatov lahko torej trdimo, da 

so likovni izdelki, izvedeni v zunanji učilnici, v povprečju na višji stopnji glede na faktorje 

ustvarjalnosti kot likovni izdelki, izvedeni v notranji učilnici. 

 

 Prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede na motivacijo 

10.2.9.1. Grafični prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede stopnje 

motiviranosti 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 25: Grafični prikaz vrednotenja stopnje motivacije prve likovne naloge vseh učencev 

(zunanja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV Grafični prikaz števila vrednotenj  

1. stopnja   

2. stopnja ●●●●●●● 

3. stopnja ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 26: Grafični prikaz vrednotenja stopnje motivacije druge likovne naloge vseh učencev 

(notranja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV Grafični prikaz števila vrednotenj  

1. stopnja ●●●●●●●●●●●●●●●● 

2. stopnja ●●●●●●●●●● 

3. stopnja ● 

 

Interpretacija grafičnega prikaza v tabeli:  

Tudi pri teh dveh tabelah velja isto kot pri ustvarjalnosti. Ena pika torej pomeni eno oceno 

enega ocenjevalca. Tudi tukaj lahko že iz razmerja postavitve pik v stopnje vidimo, da je veliko 

več ocenjevalcev dalo pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, v 3. stopnjo, kar precej 

tudi v 2. stopnjo, medtem ko v 1. stopnjo ni dal čisto nihče. Pri drugi likovni nalogi, izvedeni v 

notranji učilnici, pa je velika večina ocen ocenjevalcev glede motiviranosti dala v 1. stopnjo, 

precej tudi v 2. stopnjo, a samo en je dal v 3. stopnjo. 

 

10.2.9.2. Številski prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede stopnje 

motiviranosti 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 27: Številski prikaz vrednotenja stopnje motivacije prve likovne naloge vseh učencev 

(zunanja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV f % 

1. stopnja 0 0,0 

2. stopnja 7 25,9 

3. stopnja 20 74,1 

SKUPAJ 27 100,0 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 28: Številski prikaz vrednotenja stopnje motivacije druge likovne naloge vseh učencev 

(notranja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV f % 

1. stopnja 16 59,3 

2. stopnja 10 37,0 

3. stopnja 1 3,7 

SKUPAJ 27 100,0 



 

94 

 

Interpretacija številskega prikaza v tabeli:  

Iz tabel lahko razberemo, da je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, velika 

večina ocenjevalcev dala stopnjo motiviranosti kot 3. stopnjo, najvišjo (74,1 %), kot drugo pa 

2. stopnjo (37 %), medtem ko so pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici, dali v 3. 

stopnjo zelo malo (3,7 %), v 2. stopnjo pa nekaj srednjega (37,0 %). Pri prvi likovni nalogi v 

zunanji učilnici ni bil nihče nemotiviran ali pa zelo malo motiviran, da bi ga lahko presodili za 

v 1. stopnjo (0,0 %). Pri drugi likovni nalogi so torej ocenjevalci presodili, da so bili precej 

manj motivirani za delo, zato jih je največ ocenilo s 1., najnižjo stopnjo (59, 3 %). Iz rezultatov 

vrednotenj ocenjevalcev lahko torej razberemo, da so bili pri prvi likovni nalogi, izvedeni v 

zunanji učilnici, v povprečju bolj motivirani kot pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji 

učilnici. 

 

10.3. Rezultati in interpretacija tretjega sklopa likovnih nalog 

 Opis tretjih dveh likovnih nalog (v ZUNANJI in NOTRANJI UČILNICI) 

Učenci so se pri zadnjem, tretjem sklopu dveh nalog preizkušali na še enem področju 

slikanja. Obe likovni nalogi sta bili izvedeni z isto likovno tehniko, in sicer z uporabo kolaž 

papirja (barvnega papirja) in izrezovanja ter lepljenja le-tega. Prvo likovno nalogo smo z učenci 

zopet izvedli v gozdu, zunanji učilnici, drugo likovno nalogo pa v šoli, notranji učilnici. Med 

likovnima nalogama se je razlikoval le izbrani motiv, in sicer je bil pri prvi likovni nalogi, 

izvedeni v zunanji gozdni učilnici, motiv kaktusa, pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji 

učilnici, pa je bil motiv poletnega neba s poletom balonov. Pri obeh nalogah so morali učenci 

torej upoštevati, da poskušajo natančno izrezovati ali trgati na koščke in ustvariti podobo iz 

natrganih koščkov. Prav tako, da bodo oblikovali motiv od celote k delom oziroma da bodo 

najprej zalepili večje kose in nato na njih manjše. Da bodo natančni pri lepljenju in da bodo 

naredili vsaj en primer balona v trodimenzionalni možnosti, oziroma da bodo s pomočjo 

pregibanja ustvarili nekoliko volumna iz podlage – trodimenzionalno. Na koncu ustvarjanja so 

prav tako pri predstavitvi vsakega izdelka povedali še, kako bi že narejen izdelek predrugačili, 

kako bi iz danega motiva naredili nov motiv, kaj bi si predstavljali itn. Na takšen način smo 

dobili vpogled v še zadnji faktor ustvarjalnosti, in sicer redefinicijo. Uspešnost likovnega 

izdelka, motivacijo med samim izdelovanjem in ostale faktorje ustvarjalnosti smo ugotavljali 

med opazovanjem ustvarjanja in vrednotenjem izdelkov po zaključku po danih kriterijih in 

stopnjah. Tudi pri zadnji likovni nalogi bomo podrobno predstavili likovne izdelke že 

omenjenih treh učencev. Rezultate pa bomo prikazali v skupnih tabelah (rezultati vseh izdelkov 

učencev) glede na faktorje ustvarjalnosti in motivacije. 
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 Opis vzorca 

V raziskavi pri ugotavljanju ocen faktorjev ustvarjalnosti pri ustvarjanju v zunanji učilnici 

in notranji učilnici je tudi pri zadnji likovni nalogi sodelovalo skupno 9 učencev in učenk 

kombiniranega razreda, in sicer 1. in 2. razreda. 

 Opis ocenjevalcev 

Učence so ocenjevale in vrednotile tri osebe. Spodaj je prikazana legenda, ki bo v pomoč 

pri orientaciji vrednotenja v spodnjih tabelah. 

 

Ocenjevalec št. 1:   

Ocenjevalka št. 2:   

Ocenjevalka št. 3:   

 Kriteriji ocenjevanja 

Faktorje ustvarjalnosti po Karlavarisu (1988), kot so originalnost, fleksibilnost, 

fluentnost, elaboracija in redefinicija smo razdelili v 3 stopnje. Prva stopnja pomeni najnižjo 

(najslabšo) stopnjo, tretja pa najvišjo (najboljšo) stopnjo. Srednja stopnja, 2. stopnja, pa pomeni 

vmesno stopnjo ocene. Ocenjevalci so ocenjevali istočasno glede na vnaprej določene in 

opisane kriterije, razen splošnega delovnega vzdušja, ki sem si ga beležila samo jaz v svoj 

zapisnik in bo v interpretaciji samo kaj dodanega, kar je najbolj izstopalo. 

 Vsebinsko definiranje danih faktorjev po stopnjah 

ORIGINALNOST 

Preverjamo, ali je učenec/-ka pri lepljenju in izrezovanju barvnega papirja na podlago 

izviren, domiseln, ali izvede nenavaden, kompleksen postopek pri stvaritvi likovnega izdelka. 

Ali ima učenec redke ideje ali teži k fantastičnim, rešitvam in ne ponavljajo za sosedom poleg. 

Ali so detajli pri ustvarjanju na originalen način vpeti v celoto.  

FLEKSIBILNOST 

Preverjamo, ali je učenec/-ka pri likovnem ustvarjanju motiva z danimi materiali zmožna 

hitrega in lahkega prehajanja z ene ideje na drugo. Ali se v izdelku in med samim ustvarjanjem 

vidi moč hitrega spreminjanja zornega kota, v kateri ni zaznati fiksiranosti. Ali sta torej 

motorika in uporaba materiala (barvni papir) skladna s samo idejo, torej ali raznovrstno in dobro 

izkoriščene možnosti materiala ustvarjajo rezultat, ki ima le-ta pozitivne individualne 

karakteristike.  
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FLUENTNOST 

Preverjamo, ali je učenec/-ka sposobna hitrega produciranja idej, potez, ki kar privrejo iz 

osebe, tako ustno kot na izdelek. Ali so same ideje pri ustvarjanju osnovne, že poznane in 

podane pri obravnavi motiva, ali so raznovrstne, ki dajo izrazu poseben čar. 

ELABORACIJA 

Ugotavljamo, če uporabi kakšen postopek, da naslika celoten likovni izdelek. Ali se 

likovne naloge loti s premišljenostjo in načrtovanjem.  Ali poleg prej omenjenega sproti stalno 

razvija ideje in nadgrajuje svoje likovno delo. Ali je sposoben priti do rezultata, ki se izkaže kot 

pregledna celota likovnega uspešnega izdelka, uspešne kompozicije zaradi skladnega 

kreativnega procesa vse od začetka od konca. 

REDEFINICIJA 

Na koncu pri skupni predstavitvi likovnih izdelkov ustno preverjamo še, ali je učenec/-ka 

sposobna razumevanja poznanih stvari na nek nov način. Ali uporabi stare rešitve na nov način, 

neobičajen, oblike prenaša, jih preoblikuje in iz običajnega ustvari nove pomene, nove 

povezave. Ali bi torej motivu spremenili velikost, ki je ključen vidik ustvarjalnosti, pri 

preoblikovanju že poznanih stvari v nove, izvirne in kaj bi posledično nastalo. 

 

 Podrobna analiza treh likovnih izdelkov učencev in prikaz vrednotenja 

ocenjevalcev po stopnjah 

UČENEC 1: 

 

Slika 39: Prva likovna naloga učenca 1 (zunanja učilnica) 
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Tabela 29: Prikaz vrednotenja učenca 1 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST  
 

 

FLEKSIBILNOST  
  

FLUENTNOST  
 

 

ELABORACIJA  
  

REDEFINICIJA  
  

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

  
 

 

Slika 40: : Druga likovna naloga učenca 1 (notranja učilnica) 

Tabela 30: Prikaz vrednotenja učenca 1 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST 
 

  

FLEKSIBILNOST 
 

  

FLUENTNOST 
 

  

ELABORACIJA 
 

  

REDEFINICIJA 
  

 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 
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Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenec 1 se je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, lotil motiva kaktusa. 

Narisal sicer ni izrazito specifičnega motiva, kompleksnega, a je kljub temu nekoliko 

nenavaden, svojevrsten kaktus, predvsem pa ni podoben kaktusu učenca, poleg katerega je 

sedel. Upodobil je navpični kaktus z velikim številom detajlov, kot so bodice, dodal pa je še en 

del (vejo) kaktusa in s tem dodatkom popestril sam kaktus, da ni vse tako simetrično. Upodobil 

je tudi tehniko volumna, in sicer je s prepogibanjem in lepljenjem ustvaril trodimenzionalno 

obliko kaktusa, kaktusu je dal volumen in to v obeh delih, tako v osnovnem kot tudi v dodanem 

delu. Vsi trije ocenjevalci so pri njemu faktor originalnosti ocenili z 2. stopnjo. Pri drugi likovni 

nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa so likovni izdelek vsi trije ocenjevalci ocenili s 1. stopnjo, 

saj je pokazal zelo nizek nivo originalnosti. Izvedel je skromen motiv, skromnih dimenzij, 

predvsem pa ni bil izviren. Delo si je vzel zelo mimogrede, brez večjega entuziazma, z delom 

pa je posledično zaključil izrazito hitro. Fleksibilnost sta nato pri prvi likovni nalogi dva 

ocenjevalca ocenila z 2. stopnjo, eden pa s 3. stopnjo, saj je sproti reševal določene zadeve. 

Eden izmed primerov je način lepljenja bodic, najprej jih je namreč dal le nekaj, nato pa se je 

odločil, da jih bo dodal še več. Presodil je, da bi izgledalo še bolj bodičasto in realno. Učenec 

1 je sicer v splošnem zelo nenatančen in eksploziven, zato je bilo presenetljivo, da si je res vzel 

čas za majhne delčke, kot so bodice. Fleksibilnost se pokaže tudi pri sprotnem dodajanju že prej 

omenjenega še enega dela kaktusa na glavni del, saj si je želel malce pestrosti. Pri drugi likovni 

nalogi pa so zopet vsi trije ocenjevalci ocenili fleksibilnost s 1. stopnjo, saj izdelek le-to 

dokazuje, postavitev motiva je simetrična, enostavna, zaznati je statičnost in nič energije v 

samem likovnem motivu oz. celotnem likovnem izdelku. Fluentnost so nato pri prvi likovni 

nalogi vsi trije ocenjevalci ocenili z 2. stopnjo. Idej v motivu sicer ni v takšnem velikem obsegu. 

Opaziti je, da je oblika vaze nekoliko drugačna, nenavadna, saj si jo je takšno tudi želel. Vmes 

je med drugim tudi razlagal o različnih kaktusih, ki jih je že videl in bi jih še lahko narisal. Pri 

drugi likovni nalogi pa so več kot jasno tudi pri fluentnosti vsi trije ocenjevalci ocenili s 1. 

stopnjo, najnižjo, saj je idejna zasnova na res nizki stopnji. Naredil je samo nujno potreben 

glaven motiv in še tega v izrazito majhnem obsegu, zgolj kar je bilo nujno. Motivacija je bila 

izrazito nizka. Elaboracijo je prvi likovni izdelek en ocenjevalec presodil, da sodi v 2. stopnjo, 

druga dva pa v 3. stopnjo. Učenec je vsekakor uporabil postopek, lotil se je premišljeno, prav 

tako je najprej izvedel tehniko, da zalepi večjo ploskev (vaza), nato manjšo ploskev (vzorec). 

Poleg tega je bil uspešen tudi pri postopku izdelovanja 3D kaktusa, učinek volumna. Bil je 

izrazito natančen in fokusiran, kar sicer po navadi ni in naredi bolj po liniji najmanjšega odpora. 

Bil je vidno motiviran, tudi izrezovanje in lepljenje je bilo dovršeno. Sproti je tudi dodal še eno 

vejo (del) kaktusu, saj je sproti presodil, da je malce pust in je želel kaktus dodelati. Tudi pri 

dodatnem delu se je odločil za volumen – 3D, četudi ni bilo zahtevano. Sicer je kar nekaj 

praznega prostora naokrog, pa tudi vaza je naslikana s precej skromnimi detajli, a se je kljub 

temu zelo posvetil bodicam in sami 3D izvedbi, kar je zelo popestrilo motiv. Drugi likovni 
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izdelek pa so zopet složno vsi trije ocenjevalci ocenili elaboracijo s 1. stopnjo. Postopek 

volumna je sicer izvedel, a se vidi, da ni bilo načrtovanja motiva. Je zgolj naredil, kar je moral, 

da je zadostil kriterijem (en del s tehniko volumna). Na izdelku ni opaziti domišljije, ne  

motivacije, kaj šele zametke izvirnosti, ozadje pa je bilo prav tako skromno, in sicer vse prazno, 

belo. Tudi redefinicijo so pri prvi likovni nalogi ocenili z višjo stopnjo kot pri drugi likovni 

nalogi. Prvo likovno nalogo sta 2 ocenjevalca ocenila z 2. stopnjo, medtem ko je eden celo s 3. 

stopnjo. Drugo likovno nalogo pa sta 2 ocenjevalca ocenila s 1. stopnjo, eden pa je ocenil z 2. 

stopnjo. Pri prvi likovni nalogi je učenec 1 dejal, da bi izdelek predrugačil tako, da bi kaktus 

preuredil v bagra, podaljšal bi kaktus, iz vaze bi naredil osrednji del, stroj itd. Rekel je, da bi 

žlica bagra segala izven papirja, kot da bi hotel izven papirja nekaj pobrati. To ga je namreč 

asociiralo na dogodek, saj so nekaj dni pred izvajanjem te likovne naloge na obrobju gozdne 

učilnice z bagrom izkopavali zemljo, in ga je to zelo pritegnilo, oblika kaktusa pa ga je 

spomnila, da bi le-tega lahko preoblikoval v le-to. Pri drugi likovni nalogi pa je dejal, da bi 

balon spremenil v padalo, bi ga razširil in spodaj dorisal še človeka, ki je pripet v jadralno 

padalo. Tukaj bi rada tudi dodala, da mi je učenec 1 pri kratkem pogovoru po izvedeni prvi 

likovni nalogi v zunanji učilnici, ko sem ga vprašala, kako se je počutil, povedal, da se je med 

ustvarjanjem počutil predvsem zelo sproščeno. Rekel je, da misli, da se v gozdu lahko bolj 

sprosti, ker nima motečih faktorjev, kot je šolska ura, prav tako ima drugačen razgled, ni 

napetosti in tudi jaz kot učiteljica bolj potujem naokoli po gozdni učilnici, da mu dajem občutek 

sproščenosti in da tudi mene vidi kot boljše volje. Ob teh besedah učenca, pa me je spomnilo 

na besede Kataliniča (2010, v Keber, 2016), ki pravi, da če bomo odrasli z veseljem odhajali v 

gozd, nam bodo otroci sledili, nas posnemali in se tako mimogrede naučili imeti radi naravo. 

Vsekakor mora biti najprej odrasla oseba, v tem primeru učitelj zgled, in otroci bodo to slej kot 

prej začutili. Dejansko moramo včasih samo biti in delovati in to je najboljši zgled. V splošnem 

lahko torej pri učencu 1 trdimo, da je prva likovna naloga, izvedena v zunanji učilnici, gozdu, 

zopet na višji stopnji kot druga likovna naloga, izvedena v notranji učilnici, tako glede 

ustvarjalnosti, motiviranosti kot tudi splošnega počutja. 
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UČENKA 2: 

 

Slika 41: Prva likovna naloga učenke 2 (zunanja učilnica) 

 

Tabela 31: Prikaz vrednotenja učenke 2 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST  
 

 

FLEKSIBILNOST  
  

FLUENTNOST 
  

 

ELABORACIJA  
  

REDEFINICIJA  
  

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 
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Slika 42: Druga likovna naloga učenke 2 (notranja učilnica) 

Tabela 32: Prikaz vrednotenja učenke 2 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST 
  

 

FLEKSIBILNOST 
  

 

FLUENTNOST 
 

  

ELABORACIJA 
  

 

REDEFINICIJA 
  

 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

  
 

 

Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenka 2 se je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, lotila samosvoje oblike 

kaktusa, okrogle, ki je drugačna od navadnega oz. drugačna od vseh ostalih. Detajli bodic, ki 

so razporejene po kaktusu, so dovršeno narejene, tako izrezane kot zalepljene. Zaradi prej 

omenjenih zadev so vsi trije ocenjevalci originalnost ocenili s srednjo, 2. stopnjo. Pri drugi 

likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa sta dva ocenjevalca ocenila s 1. stopnjo, eden pa 

jo je ocenil z 2. stopnjo. Pri izdelku namreč ni redkih idej, naslikana sta zgolj dva balona, od 

tega je eden v 3D tehniki, tako kot je bilo rečeno in nič več. Pri izrezovanju samega barvnega 

papirja je prav tako bila precej manj natančna, v celotnem izdelku pa ni originalnosti. 
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Fleksibilnost sta prvo likovno nalogo dva ocenjevalca ocenila z 2. stopnjo, eden pa celo s 3. 

stopnjo, medtem ko sta drugo likovno nalogo dva ocenjevalca ocenila s 1. stopnjo, eden pa z 2. 

stopnjo. Pri prvi nalogi je učenka 2 najprej naredila obliko vaze, šele kasneje se je odločila za 

vzorce. Naredila je prav tako kaktus iz dveh delov in je v obeh primerih uporabila zahtevnejšo 

tehniko, tehniko izdelovanja v 3D. Pri drugi likovni nalogi pa je zaznati nekoliko manj 

fleksibilnosti, in sicer ni premislila, kaj mora najprej zalepiti, in je vrvi od balona zalepila kar 

čez, ni bilo tolikšne preciznosti, fleksibilnosti, ki jo je sicer pokazala tako pri prvi likovni nalogi, 

izvedeni v zunanji učilnici, kot tudi pri ostalih dveh sklopih likovnih nalog, ko je izdelovala 

motiv morskega življenja kot tudi motiv trenutka, ujetega med miselnim sprehodom. Faktor 

fluentnosti je nato pri prvi likovni nalogi en ocenjevalec ocenil s 1. stopnjo, dva pa z 2. stopnjo. 

Oblika vaze sicer je nekoliko drugačna, a v splošnem kljub temu ni zopet tolikšne idejne 

zasnove. Ideja oblike kaktusa sicer ni osnovna, tako da to da izrazu sicer nek poseben čar, kot 

da daje občutek, da bi bil le-ta realen, pravi kaktus. Načeloma je bila med ustvarjanjem zelo 

tiha, brez večjih opomb, govorjenja, deljenja idej, argumentov, bila je le zatopljena v 

ustvarjanje. Pri drugi likovni nalogi pa so vsi trije ocenjevalci ocenili s 1. stopnjo, saj je bila 

učenka 2 brez dodatnih idej, med samim ustvarjanjem pa se je precej prav tako pogovarjala bolj 

o drugih temah. Večino slike je naredila v zadnjih 20 minutah, na koncu je malce hitela. V 

začetku torej ni bila tako fokusirana, bila je z mislimi drugje, šele v drugi polovici se je posvetila 

ustvarjanju likovnega izdelka. Sodeč po tem je bila vidno bolj fokusirana in motivirana pri prvi 

likovni nalogi, saj je bil viden velik kontrast. Pri prvi likovni nalogi je bila tiha in zatopljena in 

ni skorajda nič spregovorila, posledično tudi govora o idejah ni bilo na pretek, medtem ko je 

bilo pri drugi nalogi v začetnem delu ustvarjanja vse drugo bolj pomembno in je šele v drugem 

delu začela z ustvarjanjem. Ta kontrast lahko povežemo z besedami avtorjev O’Brien in Murray 

(2007), ki pravita, da otroci v naravi izvajajo bolj ustvarjalne likovne projekte. Otroci so bolj 

motivirani, bolj pripravljeni sodelovati, predvsem pa se fokusirati na določeno dejavnost za 

veliko več časa kot v navadni, notranji učilnici.  

Elaboracijo je za prvi likovni izdelek en ocenjevalec presodil, da sodi v 2. stopnjo, druga 

dva pa v 3. stopnjo. Opazi se, da je učenka 2 uporabila strategijo in ni začela kar s slepim 

lepljenjem. Uporabila je najprej večjo ploskev (vaza), nato manjšo ploskev (vzorec). Učenka je 

izrezovala zelo natančno, tako pa je navkljub praznemu ozadju nastala pregledna celota 

likovnega uspešnega izdelka. Vmes je prav tako naredila še dodaten delček. Tukaj je za omeniti, 

da je ji je sprva zmanjkalo dotičnega zelenega papirja, ki ga je uporabila za večji del kaktusa. 

Ker ni želela drugačne barve, je improvizirala in je iz enega dela, ki že skorajda ni bil uporaben 

(praktično je bil že v smeteh), uspela dobiti še nekoliko materiala za dodaten del kaktusa. 

Smiselno je prilagodila velikost – premer 3D dodatnega dela kaktusa glede na to, koliko papirja 

je uspela dobiti iz ostankov papirja. Pri drugi likovni nalogi je bilo ustvarjanje precej hitro 

izvedeno, tako da splošnega postopka ravno ni bilo, nekaj časa je bila v pogovoru z ostalimi 

otroki, šele čez nekaj časa je pričela z delom. Opazi se hitenje pri lepljenju, še posebno pri 
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levem balonu, ki ga je naredila kot drugega po vrsti, saj je le na hitro zalepila vrvi čez košaro. 

Na enem balonu je sicer uporabila tehniko 3D za izdelavo balona, a le osnovno na enem, samo 

toliko, kot je bilo sicer zahtevano. Ob tem se prav tako vidi, da sta bili motivacija za delo in 

koncentracija bistveno nižji kot pri prvi nalogi. Zadnji faktor, faktor redefinicije, pa sta prvo 

likovno nalogo dva ocenjevalca ocenila z 2. stopnjo, eden s 3. stopnjo, pri drugi nalogi pa dva 

s 1. stopnjo, eden od ocenjevalcev pa z 2. stopnjo. Pri prvi nalogi je učenka 2 dala nekoliko 

posebno, drugačno predrugačenost do sedaj. Dejala je, da bi kaktus izrezala ven in ga s 3D 

tehniko dopolnila še z druge strani (tako kaktus kot tudi vazo), da bi iz slike nastal kip. Prav 

tako bi ga nekoliko še izpopolnila in bi si ga dala na pisalno mizo ali okensko polico. Sliko bi 

torej spremenila v statičen kip. Ni sicer nobene spremembe glede motiva, velikosti le-tega itd., 

je pa prvič prišlo do ideje spremembe likovnega področja. Vsi so se do sedaj omejili samo na 

spremembo motiva, da bi predrugačili sliko, tokrat pa je šla učenka v spremembo področja, kar 

so ocenjevalci tudi presodili kot precej visoko stopnjo predrugačenja. Pri drugi likovni nalogi 

pa je učenka 2 sprva rekla, da nima ideje, nato pa je le dodala, da bi le obrnila sliko in bi nekoč 

baloni izgledali kot nočne lučke. Tudi tukaj ni nikakršne spremembe v motivu, a je vseeno 

zanimivo razmišljanje o spremembi smeri pogleda, pogled z druge perspektive. Glede na vse 

do sedaj omenjeno lahko v splošnem torej trdimo tudi pri učenki 2, da je prva likovna naloga, 

izvedena v zunanji učilnici, gozdu, na višji stopnji kot druga likovna naloga, izvedena v notranji 

učilnici, tako glede ustvarjalnosti, motiviranosti kot tudi splošnega počutja. 

 

UČENKA 3: 

 

Slika 43: Prva likovna naloga učenke 3 (zunanja učilnica) 
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Tabela 33: Prikaz vrednotenja učenke 3 prve likovne naloge (zunanja učilnica) 

ZUNANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST   
 

FLEKSIBILNOST  
  

FLUENTNOST  
  

ELABORACIJA   
 

REDEFINICIJA   
 

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

  
 

  

Slika 44: Druga likovna naloga učenke 3 (notranja učilnica) 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

Tabela 34: Prikaz vrednotenja učenke 3 druge likovne naloge (notranja učilnica) 

NOTRANJA UČ. 1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST  
  

FLEKSIBILNOST  
  

FLUENTNOST  
  

ELABORACIJA  
  

REDEFINICIJA 
 

  

MOTIVACIJA  

med opazovanjem 

ustvarjanja 

 
 

 

 

Analiza in ovrednotenje obeh likovnih izdelkov: 

Učenka 3 se je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, lotila motiva kaktusa. 

Tudi ta kaktus učenke 3 je originalne oblike in teži k fantastičnim rešitvam, saj je učenka 3 

razmišljala izven okvirja, in sicer da slikarska podlaga ni ovira in da lahko sežeš tudi izven 

fizičnih meja. Prav tako je naredila res miniaturne, natančne bodice. Vsekakor ni ponavljanja 

za katerim od sošolcev, temveč je ideja svojevrstna. Vsi trije ocenjevalci so jo posledično 

ocenili s 3. stopnjo glede na faktor originalnosti. Druga likovna naloga, izvedena v notranji 

učilnici, pa ima prav tako precej originalen rezultat, saj je uporabila še veliko novih, raznolikih 

elementov poleg motiva enega balona. Ustvarila je vzdušje poletnega neba s poletom balona in 

dodala še nekaj svojih motivov. Dva ocenjevalca sta jo tako za faktor originalnosti ocenila z 2. 

stopnjo, eden pa s 3. stopnjo. Fleksibilnost je prvo likovno nalogo en ocenjevalec ocenil z 2. 

stopnjo, dva pa sta ocenila s 3. stopnjo. Učenka je v svojem izdelku pokazala fleksibilnost, in 

sicer je tudi ona šele nekoliko kasneje dodala valovite detajle kaktusovi vazi. Na sliki pa 

navkljub kaktusu kot motivu statičnosti ni zaznati fiksiranosti, saj se kaktus razprostira izven 

lista in daje občutek moči spreminjanja učenkinega zornega kota. Motorika je vsekakor skladna 

s samo idejo in rezultat je več kot inovativen. Pri drugi likovni nalogi pa je učenka pri 

fleksibilnosti bila ocenjena od dveh ocenjevalcev z 2. stopnjo, od enega pa s 3. stopnjo. Najprej 

je bilo v splošnem že vse naslikano, kar si je zamislila, kasneje pa ji je nekaj manjkalo in je bila 

posledično zmožna hitrega in lahkega prehajanja z ene ideje na drugo, saj se je odločila, da bo 

dodala še element delfina, ki bo popestril celotno modro površino. To mi je povedala tudi pri 

pogovoru po uri. Prav tako je bila primorana tudi prilagoditi barvni odtenek balona. Izbrala si 

je oranžno barvo za barvo balona, a ji je zmanjkalo papirja, ker si ga je izbral tudi eden izmed 

ostalih učencev. Znašla se je z belim barvnim papirjem, ga ustavila na sredino oranžnih delov 

in s tem ustvarila še zanimivejši učinek. Fluentnost pa je bila tako pri prvi kot pri drugi nalogi 

enakovredno ocenjena, in sicer sta bili obe ocenjeni s strani dveh ocenjevalcev z 2. stopnjo, od 

enega pa s 3. stopnjo. Pri prvi likovni nalogi je tudi učenka 3 najprej upodobila element mize, 
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kot da je kaktus odložen nanjo. Uporabila je raznolike oblike izrastkov kaktusa. Naredila je 

nekoliko drugačne bodice, bolj realnih oblik in barv, bolj podobne realnemu kaktusu v 

primerjavi z bodicami ostalih. Učenka je bila med samim ustvarjanjem zelo zamišljena in 

umirjena. Dodatnih raznolikih idej sicer ni producirala, a je s svojo širino razmišljanja o slikanju 

izven meja dokazala svojo raznovrstnost idej, s katero je izdelku dala poseben čar. Pri drugi 

likovni nalogi je poleg motiva balona uporabila še veliko drugih elementov, idej, kot so palma, 

delfin, otok, sonce. Delfin in njegov sunek vode da sliki zanimiv detajl in živost dogajanja. Pri 

prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, so vsi ocenjevalci učenko 3 glede elaboracije 

družno ocenili s 3. stopnjo. Vidi se organizirano postopno in predvsem kreativno ustvarjanje. 

Opazi se ustrezen vrstni red lepljenja, in sicer najprej večje dimenzije papirja, nato lepljenje 

manjših dimenzij. Izrezovanje in lepljenje je precizno, prišla je do rezultata, ki se izkaže kot 

pregledna celota uspešne kompozicije zaradi skladnega kreativnega procesa vse od začetnega 

ustvarjanja pa vse od konca. Pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa se prav 

tako opazi načrtovanje in ne zgolj spontano nizanje elementov. Uporabila je ustrezen vrstni red 

lepljenja, in sicer od celote k posameznim delom, prav tako pa je bila natančna pri izrezovanju 

in lepljenju. En ocenjevalec je tako izdelek ocenil z 2. stopnjo, ostala dva pa s 3. stopnjo. Pri 

zadnjem faktorju pa so vsi trije ocenjevalci vzajemno opazili največjo razliko v ustvarjalnosti 

med prvo in drugo likovno nalogo. Prvo likovno nalogo, izvedeno v zunanji učilnici, so namreč 

vsi ocenili s 3. stopnjo, medtem ko so drugo likovno nalogo, izvedeno v notranji učilnici, ocenili 

s 1. stopnjo. Pri prvi nalogi je učenka 3 dejala, da bi sliko predrugačila tako, da bi ustvarila 

kuščarja. Stranski izrastki kaktusa so jo spomnili na okončine kuščarja in si je predstavljala, 

kako bi ga podaljšala od konca kaktusa naprej. Dodala bi vse potrebno, prav tako pa bi se tudi 

ta raztezal izven slike še na drugem koncu. Ohranila bi torej svojo edinstvenost pri razumevanju 

meja podlage. S tem načinom pa vsekakor pričara noviteto oz. ustaljen način preoblikuje v 

nenavadnega, torej ustvari kreativo. Györek (2013) bi potrdila učenkino kreativnost, saj je 

mnenja, da gozdni prostor sprošča in tako pozitivno vpliva na razvoj miselnih procesov. 

Izvirnost gozda spodbuja inovativne misli otrok in tudi obratno, da inovativne misli otrok 

spreminjajo gozdni prostor. Učenka 3 pa je vsekakor bila deležna inovativnih idej in ustvarila 

inovativno idejo.  

Pri drugi likovni nalogi pa ni imela nikakršnih idej za predrugačenje, razen tega, da bi 

narisala morda še več balonov, ki bi preletavali morje. Pri obeh nalogah se razmeroma visoko 

torej opazi motivacijo in koncentracijo za ustvarjanje, saj se je natančnost slikanja ohranjala 

vse od začetka do konca. Pri izdelku, izvedenem v zunanji učilnici, prevladuje višja stopnja 

predvsem pri redefiniciji, za malenkost več pa tudi pri ostalih. Sicer sta pa oba likovna izdelka 

zelo dovršena, tako izdelek, izveden v zunanji učilnici, kot tudi izdelek, izveden v notranji 

učilnici. Za odtenek pa lahko tudi pri zadnji učenki, pri zadnji likovni nalogi potrdimo, da je 

prva likovna naloga, izvedena v zunanji učilnici, gozdu, na višji stopnji kot druga likovna 
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naloga, izvedena v notranji učilnici, tako glede ustvarjalnosti, motiviranosti kot tudi splošnega 

počutja. 

 Fotografije likovnih izdelkov preostalih učencev 

UČENKA 4: 

 

Slika 45: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 46: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 
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UČENEC 5: 

 

Slika 47: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 48: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENEC 6: 

 

Slika 49: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 
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Slika 50: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENKA 7: 

 

Slika 51: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 52: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 



 

110 

 

UČENKA 8: 

 

Slika 53: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 

 

Slika 54: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

UČENEC 9: 

 

Slika 55: Prva likovna naloga (zunanja učilnica) 
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Slika 56: Druga likovna naloga (notranja učilnica) 

 Prikaz rezultatov vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede na faktorje 

ustvarjalnosti 

10.3.8.1. Grafični prikaz vrednotenj ocenjevalcev likovnih izdelkov vseh učencev 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 35: Grafični prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev prve likovne naloge 

(zunanja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST ●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●● 

FLEKSIBILNOST ●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●● 

FLUENTNOST ●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●● 

ELABORACIJA   ●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● 

REDEFINICIJA   ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●● 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 36: Grafični prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev druge likovne naloge 

(notranja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja 

ORIGINALNOST ●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●● 

FLEKSIBILNOST ●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ● 

FLUENTNOST ●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ● 

ELABORACIJA ●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●● 

REDEFINICIJA ●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●   



 

112 

 

Interpretacija grafičnega prikaza v tabeli:  

Prav tako tudi tukaj en znak (pika) pomeni eno oceno enega ocenjevalca. Tako lahko iz 

grafične tabele lahko zopet po potrebi razberemo, katerega učenca (likovni izdelek učenca) so 

ocenjevalci razvrstili v katero stopnjo. Barve učencev (pik) ostajajo enake kot pri prvi in drugi 

likovni nalogi. Iz zgornjih dveh tabel lahko torej zopet razberemo, da je vsak učenec dobil 3 

ocene (3 pike), torej 3 vrednotenja njegovega likovnega izdelka.  

Vseh učencev je bilo tudi pri tretji likovni nalogi vseh 9, tako da smo posledično dobili 

27 ocen, za vsak likovni izdelek (za vsakega učenca), torej 3 ocene (od treh ocenjevalcev). Že 

iz grafičnih tabel, tako za tabelo, ki prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, izvedenih v zunanji 

učilnici, kot tudi za tabelo, ki prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, izvedenih v notranji 

učilnici, lahko opazimo razmerje postavitve pik, ki predstavljajo ocene ocenjevalcev po 

stopnjah. V tabeli, ki prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, izvedenih v zunanji učilnici, lahko 

opazimo, da je precej več pik (ocen ocenjevalcev) na 2. stopnji in 3. stopnji, medtem ko v drugi 

tabeli, ki prikazuje rezultate vrednotenj izdelkov, izvedenih v notranji učilnici, lahko opazimo, 

da je velika večina pik bolj na 1. in 2. stopnji. Pri prvi likovni nalogi je le nekaj ocen v 1. stopnji, 

pri drugi likovni nalogi pa je le nekaj ocen v 3. stopnji. Že iz grafične porazdelitve lahko torej 

opazimo in trdimo, da je stopnja ustvarjalnosti v povprečju v zunanji učilnici višja kot v notranji 

učilnici. 

10.3.8.2. Številski prikaz vrednotenj ocenjevalcev likovnih izdelkov vseh učencev 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 37: Številski prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev prve likovne naloge 

(zunanja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja SKUPAJ 

f % f % f % f % 

ORIGINALNOST 2 7,4 22 81,5 3 11,1 27 100,0 

FLEKSIBILNOST 2 7,4 20 74,1 5 18,5 27 100,0 

FLUENTNOST 5 18,5 19 70,4 3 11,1 27 100,0 

ELABORACIJA 0 0,0 15 55,6 12 44,4 27 100,0 

REDEFINICIJA 0 0,0 14 51,9 13 48,1 27 100,0 

SKUPAJ 9 6,7 90 66,7 36 26,7 135 100,0 

 

 

 

 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 
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Tabela 38: Številski prikaz vrednotenja likovnih izdelkov vseh učencev druge likovne naloge 

(notranja učilnica) 

FAKTORJI 

USTVARJALNOSTI 

STOPNJA DOLOČENEGA FAKTORJA USTVARJALNOSTI 

1. stopnja 2. stopnja 3. stopnja SKUPAJ 

f % f % f % f % 

ORIGINALNOST 16 59,3 9 33,3 2 7,4 27 100,0 

FLEKSIBILNOST 15 55,6 11 40,7 1 3,7 27 100,0 

FLUENTNOST 15 55,6 11 40,7 1 3,7 27 100,0 

ELABORACIJA 14 51,9 9 33,3 4 14,8 27 100,0 

REDEFINICIJA 18 66,7 9 33,3 0 0,0 27 100,0 

SKUPAJ 78 57,8 49 36,3 8 5,9 135 100,0 

 

Interpretacija številskega prikaza v tabeli: 

Iz zgornjih dve tabel lahko razberemo, da je v zunanji učilnici večina ocen ocenjevalcev 

likovnih izdelkov v 2. stopnji (66,7 %), medtem ko jih je v notranji učilnici največ v 1. stopnji 

(57,8 %). V zunanji učilnici jih je bilo kar nekaj tudi v 2. stopnji (26,7 %), tako kot jih je bilo 

tudi v notranji učilnici kar precej (36,3 %). V zunanji učilnici je bilo izredno malo ocen v 1. 

stopnji (6,7 %), v notranji učilnici pa jih je bilo izredno malo v 3. stopnji (5,9 %). Iz rezultatov 

lahko torej trdimo, da so likovni izdelki, izvedeni v zunanji učilnici, v povprečju na višji stopnji 

glede na faktorje ustvarjalnosti kot likovni izdelki, izvedeni v notranji učilnici. 

 Prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede na motivacijo 

10.3.9.1. Grafični prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede stopnje 

motiviranosti 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 39: Grafični prikaz vrednotenja stopnje motivacije prve likovne naloge vseh učencev 

(zunanja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV Grafični prikaz števila vrednotenj  

1. stopnja   

2. stopnja ●●●●●●●●●● 

3. stopnja ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 

 

 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 
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Tabela 40: Grafični prikaz vrednotenja stopnje motivacije druge likovne naloge vseh učencev 

(notranja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV Grafični prikaz števila vrednotenj  

1. stopnja ●●●●●●●●●●●● 

2. stopnja ●●●●●●●●●●●●●● 

3. stopnja ● 

 

Interpretacija grafičnega prikaza v tabeli:  

Pri zgornjih dveh tabelah velja vse isto kot pri ustvarjalnosti, in sicer ena pika torej 

pomeni eno oceno od enega ocenjevalca. Tudi tukaj lahko že iz razmerja postavitve pik v 

stopnje vidimo, da je veliko več ocenjevalcev motivacijo pri prvi likovni nalogi, izvedeni v 

zunanji učilnici, ocenilo s 3. stopnjo, kar precej tudi z 2. stopnjo, medtem ko s 1. stopnjo ni 

čisto nihče. Pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici, pa je velika večina ocen 

ocenjevalcev glede motiviranosti enakomerno razporedila med 1. in 2. stopnjo, medtem ko je s 

3. stopnjo ocenil le en ocenjevalec. 

10.3.9.2. Številski prikaz vrednotenj ocenjevalcev vseh učencev glede stopnje 

motiviranosti 

PROSTOR → ZUNANJA UČILNICA 

Tabela 41: Številski prikaz vrednotenja stopnje motivacije prve likovne naloge vseh učencev 

(zunanja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV f % 

1. stopnja 0 0,0 

2. stopnja 10 37,0 

3. stopnja 17 63,0 

SKUPAJ 27 100,0 

 

PROSTOR → NOTRANJA UČILNICA 

Tabela 42: Številski prikaz vrednotenja stopnje motivacije druge likovne naloge vseh učencev 

(notranja učilnica) 

STOPNJA MOTIVIRANOSTI UČENCEV f % 

1. stopnja 12 44,4 

2. stopnja 14 51,9 

3. stopnja 1 3,7 

SKUPAJ 27 100,0 

Interpretacija številskega prikaza v tabeli:  



 

115 

 

Iz zgornjih dveh tabel lahko razberemo, da je pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji 

učilnici, velika večina ocenjevalcev dala stopnjo motiviranosti kot 3. stopnjo, najvišjo (63,0 %), 

kot drugo po vrsti pa 2. stopnjo (37 %), medtem ko je pri drugi likovni nalogi, izvedeni v 

notranji učilnici, le en ocenjevalec ocenil motivacijo s 3. stopnjo (3,7 %). Drugo likovno nalogo, 

izvedeno v notranji učilnici, je z 2. stopnjo ocenila okvirno polovica ocenjevalcev (51,9 %). Pri 

prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, ni bil nihče nemotiviran ali pa zelo malo 

motiviran, da bi ga lahko presodili za v 1. stopnjo (0,0 %). Pri drugi likovni nalogi so 

ocenjevalci presodili, da so bili precej manj motivirani za delo, zato jih je poleg 2. stopnje precej 

ocenilo tudi z najnižjo, 1. stopnjo (44,4 %). Iz rezultatov vrednotenj ocenjevalcev lahko torej 

razberemo, da so bili pri prvi likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici, v povprečju bolj 

motivirani kot pri drugi likovni nalogi, izvedeni v notranji učilnici. 
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11. GLAVNE UGOTOVITVE RAZISKAVE 

Če torej povzamemo vse zgoraj našteto in interpretirano, smo na podlagi rezultatov 

ugotovili slednje. Pri prvem raziskovalnem vprašanju, v katerem okolju so učenci pokazali višjo 

stopnjo ustvarjalnosti, lahko odgovorimo v zunanjem okolju, natančneje v zunanji, gozdni 

učilnici. Ocenjevalci so družno pri vseh izdelkih učencev opazili, da so bili bolj ustvarjalni pri 

likovni nalogi, izvedeni v zunanji učilnici. Ocenjevali so glede na vseh 5 faktorjev ustvarjalnosti 

in vsi faktorji so bili na višjih stopnjah pri likovnih nalogah, izvedenih v zunanji učilnici. To 

velja za likovne izdelke tako pri prvem sklopu likovnih nalog, pri drugem kot tudi pri tretjem 

sklopu. Iz tabel je torej razvidno, da je večina ocen ocenjevalcev pri likovnih nalogah, izvedenih 

v zunanji učilnici, na 3. in 2. stopnji glede ustvarjalnosti, medtem ko je večina ocen 

ocenjevalcev pri likovnih nalogah, izvedenih v notranji učilnici na 1. in 2. stopnji.  

Pri drugem in tretjem raziskovalnem vprašanju, in sicer, ki sprašujeta, v katerem okolju 

so učenci bili bolj motivirani in ali je posledično gozd pozitivno vplival na splošno razpoloženje 

otrok, lahko prav tako odgovorimo, da v zunanjem okolju, natančneje v zunanji, gozdni učilnici. 

Ocenjevalci so opazili višjo stopnjo motivacije za delo in več je bilo sproščenosti. Velik 

pozitiven vpliv je bil tudi vpliv gibanja, ki so ga imeli med samim ustvarjanjem. Učenci so prav 

tako po učni uri bili še vedno zelo fokusirani in dobre volje. Györek  (2012) bi se s tem strinjala, 

saj pravi, da se z gibanjem v gozdu posledično poveča prekrvavitev in s tem oskrba s kisikom, 

kar pozitivno vpliva na otroke. Po obisku iz gozda, sodeč po raziskavi, otroci tako niso nikoli 

preutrujeni še za druge nadaljnje naloge in obveznosti. Lahko bi se reklo, da otroci iz gozda 

prinesejo domov »polne žepe in glavo«. To je bilo tudi pri naših učencih precej vidno.  

Iz tabel je torej razvidno, da je večina ocen ocenjevalcev pri likovnih nalogah, izvedenih 

v zunanji učilnici, na 3. in 2. stopnji tudi glede motivacije za delo in samega razpoloženja otrok, 

medtem ko je večina ocen ocenjevalcev pri likovnih nalogah, izvedenih v notranji učilnici, na 

1. in 2. stopnji. Otroci so bili v zunanji, gozdni učilnici vidno dobro razpoloženi. Več je bilo 

fokusa med ustvarjanjem, zatopljenosti v delo, pozitivnega razpoloženja in same pripravljenosti 

za pogovor po izvajanju učne ure. To lahko povežemo  z besedami avtorice Keber (2016), ki  

prav tako pove, da se je kot rezultat vključevanja gozda kot učnega prostora izkazalo, da se je 

motivacija za sodelovanje pri otrocih precej dvignila, manj je bilo tudi  negativnih čustev in več 

smeha ter dobre volje (pozitivnih čustev). 
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12. SKLEP 

Izbira učnega okolja za poučevanje in izvajanje različnih šolskih vsebin se nam je zdela 

zelo ključna. Glede vpliva gozda kot zunanjega učnega okolja specifično na ustvarjalnost in 

motivacijo učencev pri izvajanju likovnih nalog kot že rečeno ni veliko raziskanega. V 

teoretičnem delu smo sicer raziskali pomen izvajanja pouka na splošno v zunanjem okolju, v 

empiričnem delu pa smo raziskovali specifično vpliv zunanjega okolja (zunanja, gozdna 

učilnica) na ustvarjalnost in motivacijo otrok. V empiričnem delu smo to raziskovali tako, da 

so trije ocenjevalci vrednotili likovne izdelke učencev v obeh okoljih in dobili vpogled v stopnjo 

ustvarjalnosti in motivacije v obeh okoljih. Dobljene rezultate posledično ne moremo primerjati 

z že dosedanjimi raziskavami, saj jih specifično glede tega še ni bilo izpeljanih. Lahko le 

presojamo na podlagi dobljenih vrednotenj, na splošno glede vpliva zunanjega okolja na 

ustvarjalnost in motivacijo otrok. Naš vzorec je obsegal 9 otrok, kar je relativno malo. Sicer 

smo opravili 3 sklope likovnih nalog, da smo dobili čim širši vpogled iz različnih likovnih 

področij. Raziskavo bi bilo morda smiselno ponoviti še na obsežnejšem vzorcu. Smiselno bi 

bilo preizkusiti vsa likovna področja, in sicer še arhitekturo in kiparstvo, kateri mi nismo zajeli 

v likovnih nalogah. Na ta način bi dobili še širšo sliko o tem, ali je ustvarjalnost višja pri 

izvajanju v zunanjem okolju le pri določenih področjih ali pri vseh. Prav tako bi lahko likovne 

izdelke ocenilo še več ocenjevalcev, da bi dobili čim bolj objektivne rezultate glede vrednotenja 

po stopnjah.  

Za konec bi radi dodali, da si prizadevamo, da bi z raziskavo razširili obzorja preostalim 

pedagogom na področju dojemanja pomembnosti vpliva zunanjega okolja na splošno in o 

vpliva zunanjega okolja specifično na ustvarjalnost in motivacijo učencev.  

Pedagog mora namreč najprej izhajati iz samega sebe, sam mora biti torej v pristnem stiku 

z naravo in izžarevati snov iz svoje globočine, le-to posledično začutijo tudi otroci (Pori in 

Klopčič Hološević, 2016). Če bomo torej odrasli z veseljem odhajali v gozd, nam bodo otroci 

sledili (Katalinič, 2010, v Keber, 2016). S temi besedami dveh avtorjev bi radi povedali, da 

imamo odrasli veliko vlogo pri tem, kako bodo otroci dojemali svet. Mi smo zgled in tega se 

moramo zavedati. Glede na rezultate smo torej ugotovili, da zunanje okolje pozitivno vpliva 

tako na ustvarjalnost, motivacijo kot na splošno razpoloženje, tako da si želimo, da bi se še 

kakšen pedagog več posluževal takšne oblike poučevanja, in sicer poučevanja v zunanjem 

okolju, na svežem zraku v naravi, ki nas uči na vsakem koraku . 
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14. PRILOGE 

14.1. UČNE PRIPRAVE 

Učna priprava za likovno umetnost 

LIKOVNA NALOGA 1  

Prostor: NOTRANJA UČILNICA  

 

Študentka: Soraja Rutar Slivnik Šola: / Razred: 

kombinacija 

1. in 2. r  

(9 otrok) 

Mentorica na Pef: Bea Tomšič Amon 
 

  

Predmet: Likovna umetnost 
 

Likovno področje: Slikanje 

Likovna naloga: Oblikovanje likovnega motiva po spominu s pomočjo mokrih in suhih materialov 

Likovna tehnika: voščene barve, vodene barve 

Likovni materiali in pripomočki: A3 risalni list, vodene barve, voščene barve 

Likovni motiv: Jaz pod dežnikom 

Učne metode: razlaga, razgovor, metoda praktičnega dela, demonstracija, opazovanje 

Učne oblike: frontalno, individualno  

Učni mediji in pripomočki: čopič, lonček z vodo, časopis 

Medpredmetno povezovanje: / 

Vrsta učne ure: praktična 

Učni cilji:  

Učenci:  

1. razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje s slikarskim in risarskim materialom, 

2. narišejo oblike s suhimi risarskimi materiali in pripomočki ter mokrimi slikarskimi materiali, 

3. ob likovnih izdelkih učencev spoznavajo likovne pojme, povezane z risanjem in slikanjem in se  v 

njih preizkušajo (risanje, risarski materiali, velikost oblik/slikanje, barva, slikarski materiali), 
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4. razvijajo občutek vključevanja likovnega motiva v izbranem formatu. 

 
 
Viri in literatura:  

Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (2011). Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_v

zgoja.pdf 
 

 

UČITELJ UČNE METODE, SREDSTVA, PRIPOMOČKI 

 

• UVODNA MOTIVACIJA:  

 

Učencem preberem vodeno 

vizualizacijo. Gre se o tem, kako gre ena 

oseba na potep in jo preseneti dež in 

takrat v tistem trenutku, se mora odločiti, 

ali bo iz tega naredila dobro ali bo jezna 

na ves svet. Odloči se za radost, odpre 

svoj mavrični dežnik in veselo skaklja 

naprej po lužah. 

 

• Pogovor: Z učenci se 

pogovorimo o barvah, katere 

barve jim predstavljajo barve 

veselja in radosti. 

 

 

 

 

Frontalna oblika, razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

 

 

 

 

Sledi napoved motiva: 

Z učenci se pogovorimo, da bodo tudi sami 

naslikali sebe z dežnikom v dežju in 

uporabili raznolike barve.    

 

Pogovorimo se o postopku slikanja.  

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
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Pri ustvarjanju bodo morali biti pozorni na 

to,  

- da bodo uporabili oba materiala, suhi 

in mokri material (tako voščene 

barve kot tudi vodene barve – najprej 

voščene barve, nato vodene barve),  

- da bodo zapolnili večino podlage, 

- da bodo uporabili ustrezne materiale 

na ustreznih mestih, 

- da bodo uporabili raznolike barve 

(svetle in temne).  

 

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

Obrazložim jim postopek za ustvarjanje 

motiva Jaz z dežnikom: 

 

Postopek ustvarjanja, s katerim seznanim 

učence. Za pomoč jim na tablo narišem 

skiciran oštevilčen postopek za lažjo 

zapolnitev glede na zahtevnost postopka za 

razred.   

 

1. Ustrezno pripravimo prostor.  

2. Premislimo, kje bomo začeli z 

risanjem osebe.  

Spodbudim jih, da lahko zgornji del 

risalnega lista lahko postane motiv 

dežnika, namesto da ga narišejo.  

Tistim, ki se za slednje odločijo, 

razložim postopek: 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga, demonstracija, 

opazovanje, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

Učenci prepognejo zgornji del lista 

po sredini, da nastane trikotnik. 

Najprej torej prepognejo in naredijo 

dežnik in tako lahko vejo, kje morajo 

narisati sebe, da se ga bo še videlo 

izpod dežnika.  

3. Sebe narišemo z voščenimi barvami 

in različne dodatke (drevesa, 

grmovja, luže, cesta), dodatke na 

dežniku itd. 

4. Narisane oblike nato pobarvamo z 

vodenimi barvami. 

 

Učenci gredo za mizo, jaz pa jim razdelim 

A3 risalne liste, vodene barve, voščene 

barve, čopič, časopis in lonček z vodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualno delo, risalni list A3, kolaž papir, škarje, 

lepilo. 

 

 

USTVARJANJE LIKOVNEGA DELA 

Hodim naokoli in pomagam/svetujem, če 

učenci kje potrebujejo pomoč.  

 

 

 

individualno delo, metoda praktičnega dela, 

risalni list A3, kolaž papir, škarje, lepilo. 

  

Kriteriji, ki jih morajo učenci upoštevati pri 

likovnem delu: 

 

1. Natančnost. 

2. Uporaba vseh materialov, tako suhih 

kot mokrih. 

3. Zapolnitev večine podlage (lista). 

4. Uporaba ustreznih materialov na 

ustreznih mestih. 

 

frontalna oblika, razgovor 
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5. Uporaba raznolikih barv (tako temne 

kot svetle). 

6. Inovativnost. 

 

 

Z učenci se pogovorimo o izdelkih, vsak 

malce predstavi svoj izdelek, kaj je uporabil, 

kako si je zamislil svoj motiv itd. in nato še 

predstavi enega izmed kriterijev 

ustvarjalnosti, in sicer redefinicijo, kako bi 

predrugačil likovni izdelek.   

 

Kriterijev jim ne čisto predstavim, temveč se 

le pogovorimo.  

 

 

 

 

Učna priprava za likovno umetnost  

LIKOVNA NALOGA 1  

Prostor: ZUNANJA UČILNICA  

 

Študentka: Soraja Rutar Slivnik Šola: / Razred: 

kombinacija 

1. in 2. r  

(9 otrok) 

Mentorica na Pef: Bea Tomšič Amon 
 

  

Predmet: Likovna umetnost 
 

Likovno področje: Slikanje in risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje likovnega motiva po spominu s pomočjo mokrih in suhih materialov 

Likovna tehnika: voščene barve, vodene barve 

Likovni materiali in pripomočki: A3 risalni list, vodene barve, voščene barve 
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Likovni motiv: Živež morskega dna 

Učne metode: razlaga, razgovor, metoda praktičnega dela, demonstracija, opazovanje 

Učne oblike: frontalno, individualno  

Učni mediji in pripomočki: čopič, lonček z vodo, časopis 

Medpredmetno povezovanje: / 

Vrsta učne ure: praktična 

Učni cilji:  

Učenci:  

1. razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje s slikarskim in risarskim materialom, 

2. narišejo oblike s suhimi risarskimi materiali in pripomočki ter mokrimi slikarskimi materiali, 

3. ob likovnih izdelkih učencev spoznavajo likovne pojme, povezane z risanjem in slikanjem in se  v 

njih preizkušajo (risanje, risarski materiali, velikost oblik/slikanje, barva, slikarski materiali), 

4. razvijajo občutek vključevanja likovnega motiva v izbranem formatu. 

 
 
Viri in literatura:  

Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (2011). Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_v

zgoja.pdf 
 

 

UČITELJ UČNE METODE, SREDSTVA, PRIPOMOČKI 

 

• UVODNA MOTIVACIJA:  

 

Učence postavim po gozdni učilnici, 

vsakega na en konec gozdne učilnice. 

Vmes predvajam skladbo iz morja, 

morskega dna, njim pa dam navodilo, da 

vsak vmes še nekaj govori. To pustimo, 

da traja za kratek čas, nato pa jih zberem 

na kup. 

 

Pogovor: Z učenci se pogovorimo o tem, 

kako so se počutili v šumu, ko težko 

komuniciraš, dejansko je ves čas en šum, 

 

 

 

Frontalna oblika, razlaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
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neprestani nemir. Šum je prav tako 

izveden dodatno še iz gladine morja, 

ladje itd. Pogovorimo se o morskem 

življenju in našim vplivom na le-to. 

 

 

 

Sledi napoved motiva: 

Z učenci se pogovorimo, da bodo naslikali 

morsko dno, morsko življenje, dogajanje, 

karkoli jih asociira na morsko življenje.    

 

Pogovorimo se o postopku slikanja.  

 

Pri ustvarjanju bodo morali biti pozorni na 

to,  

- da bodo uporabili oba materiala, suhi 

in mokri material (tako voščene 

barve kot tudi vodene barve – najprej 

voščene barve, nato vodene barve), 

- da bodo zapolnili večino podlage, 

- da bodo uporabili ustrezne materiale 

na ustreznih mestih, 

- da bodo uporabili raznolike barve 

(svetle in temne).  

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

Obrazložim jim postopek za ustvarjanje 

motiva Živež morskega življenja, dogajanja: 

 

Postopek ustvarjanja, s katerim seznanim 

učence. Za pomoč jim na tablo narišem 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor, tabla 
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skiciran oštevilčen postopek za lažjo 

zapomnitev glede na zahtevnost postopka za 

razred.   

 

1. Ustrezno pripravimo prostor.  

2. Premislimo, kaj vse bomo vključili v 

morsko dno, ustrezno določili 

velikosti živih bitij itd.  

Spodbudim jih, da lahko kakšen 

motiv na sliki tudi prepognejo 

(prepognejo list papirja), da bi 

izgledalo, kot da pride motiv iz 

zunanjosti na likovni izdelek.  

3. Narišemo živahno morsko dno, 

morje do gladine z voščenimi 

barvami in različne dodatke. 

4. Narisane oblike nato pobarvajo z 

vodenimi barvami. 

 

Učenci gredo za mizo, jaz pa jim razdelim 

A3 risalne liste, vodene barve, voščene 

barve, čopič, časopis in lonček z vodo.  

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga, demonstracija, 

opazovanje, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualno delo, risalni list A3, kolaž papir, škarje, 

lepilo. 

 

 

USTVARJANJE LIKOVNEGA DELA 

Hodim naokoli in pomagam/svetujem, če 

učenci kje potrebujejo pomoč.  

 

 

 

individualno delo, metoda praktičnega dela, 

risalni list A3, kolaž papir, škarje, lepilo. 

  

Kriteriji, ki jih morajo učenci upoštevati pri 

likovnem delu: 

 

1. Natančnost. 

 

frontalna oblika, razgovor 
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2. Uporaba vseh materialov, tako suhih 

kot mokrih. 

3. Zapolnitev večine podlage (lista). 

4. Uporaba ustreznih materialov na 

ustreznih mestih. 

5. Uporaba raznolikih barv (tako temne 

kot svetle). 

6. Inovativnost. 

 

 

Z učenci se pogovorimo o izdelkih, vsak 

malce predstavi svoj izdelek, kaj je uporabil, 

kako si je zamislil svoj motiv morskega dna 

itd in nato še predstavi enega izmed 

kriterijev ustvarjalnosti, in sicer redefinicijo, 

kako bi predrugačil likovni izdelek.   

 

Kriterijev jim ne čisto predstavim, temveč se 

le pogovorimo.  

 

 

 

Učna priprava za likovno umetnost  

LIKOVNA NALOGA 2  

Prostor: NOTRANJA UČILNICA  

                                                                    

Študentka: Soraja Rutar Slivnk Šola: / Razred: 

kombinacija 

1. in 2. r  

(9 otrok) 

Mentorica na Pef: Bea Tomšič Amon 
 

  

Predmet: Likovna umetnost 
 



 

131 

 

Likovno področje: Grafika in risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje likovnega motiva po spominu z odtiskovanjem različnih tekstur in 

risanja z različnimi vrstami linij in točk 

Likovna tehnika: flomaster, frotaž 

Likovni materiali in pripomočki: risalni list, različne teksturne podlage (čipka, delčki prtov, prtički, 

lepenke, mehurčki, blago, lubje, list …), voščenke, dodatni posebni papirji formata A4, flomaster, škarje, 

lepilo. 

Likovni motiv: Meduza 

Učne metode: razlaga, razgovor, metoda praktičnega dela, demonstracija, opazovanje 

Učne oblike: frontalno, individualno  

Učni mediji in pripomočki: računalnik 

Medpredmetno povezovanje: Spoznavanje okolja 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Učni cilji:  

Učenci:  

1. uporabljajo različne vrste linij in točk, 

2. narišejo oblike in jih zapolnijo z linijami in točkami, 

3. razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z risarskim materialom in odtiskovanjem, 

4. ob likovnih delih spoznajo likovne pojme, povezane z risanjem in grafiko (linija, točka, odtis, 

odtiskovanje različnih površin), 

5. izpeljejo postopke za izvedbo preproste grafične tehnike (frotaž), 

6. pridobivajo izkušnjo o nastanku odtisa in frotaža. 

 
 
Viri in literatura:  

Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (2011). Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_v

zgoja.pdf 
 

 

UČITELJ UČNE METODE, SREDSTVA, PRIPOMOČKI 

 

• UVODNA MOTIVACIJA:  

 

Iskanje svojega para – vsak iz vrečke 

potegne en predmet (kartone različnih 

 

 

 

delo v dvojicah, razlaga, kartoni za pare, prosojnice 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
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površin), njihova naloga pa je, da 

najdejo svoj par. Sledi pogovor o le-teh. 

Eden od para dvigne kartone in se 

pogovorimo, na podlagi česa, so se 

odločili, da spadajo skupaj (priloga 1). 

 

• Pogovor: Kaj bi se zgodilo, če bi na 

to površino dali list papirja in bi čez  

podlago pobarvali ali pa da bi le-to 

pobarvali in nekam pritisnili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

 

 

 

 

Na tablo pritrdim 2 primera odtisa, ki bi ga 

odtisnili pred učenci. Enega pobarvam s 

tempero in odtisnem, drugega pa z voščenko 

odtisnem na list. S pomočjo teh dveh bi 

učenci razumeli, da različni 

materiali/površine povzročijo različne 

odtise, vzorce. Slednjemu postopku rečemo 

frotaž. V kolikor pa pobarvamo in 

odtisnemo, pa odtis. Na prosojnicah 

pokažem primer odtisa in primer frotaža 

(priloga 2). 

 

 

Učence bi vprašala, po čem bi še lahko 

podrsali, da bi nato dobili nek odtis, vzorec?  

(Učenci bi odgovarjali npr. lonček za pisala, 

šablono – predmete v njihovi bližnji 

okolici). 

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga, demonstracija, primera 

odtisov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor, prosojnice 
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Na prosojnicah nato pokažem primer risbe, 

ki so izpolnjene z različnimi točkami in 

linijami. Vprašam jih, kaj je linija in kaj 

točka in kaj je razlika med risbo in sliko 

(priloga 3).  

Vprašam jih tudi, kakšne črte že vse 

poznamo.  

 

 

 

Sledi napoved motiva:  

Povem jim, da bo njihova naloga izdelati 

meduzo. Potem pa jim povem, da bodo 

meduzo izdelali tako, da bodo risali s 

flomastri in odtiskovali s pomočjo različnih 

teksturnih podlag (tehnika frotaž) (priloga 

4).  

Opozorim jih, da morajo dobro poslušati, 

kako bo ustvarjanje potekalo, saj bodo 

kombinirali odtiskovanje (tehnika frotaž) in 

risanje.  

 

Postopek ustvarjanja, s katerimi seznanim 

učence. Za pomoč jim na tablo narišem 

skiciran oštevilčen postopek za lažjo 

zapolnitev glede na zahtevnost postopka za 

razreda.  

 

1. Ustrezno pripravimo prostor.  

2. Narišemo motiv meduze (obliko) s 

poljubnim flomastrom na A3 risalni 

list. Opozorim, da so lahko lovke 

različnih debelin, ker jih bodo morali 

 

 

frontalna oblika, razgovor, prosojnice 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga, demonstracija, 

opazovanje, tabla 
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kasneje zapolniti z linijami in 

točkami ali s frotaž tehniko. 

3. Z voščenkami na poseben list 

podrgnemo po različnih teksturnih 

površinah. Opozorim na pritisk, da ni 

premočen in da se ne izgubi vzorec 

ali se strga.  

4. Zapolnimo meduzo z različnimi 

linijami in točkami in z odtisi 

teksturnih površin, ki jih izrežemo 

poljubno in nato lepimo (ali po delih 

ali celoten del) na meduzo.  

Učenci gredo za mizo, jaz pa jim razdelim 

pripravljene teksture za odtiskovanje, A3 

risalne liste in A4 posebne risalne liste, 

flomastre in voščenke. Škarje in lepilo si 

gredo iskat vmes, ko to potrebujejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualno delo, risalni list A3, različne teksture 

(čipka, delčki prtov, prtički, lepenke, mehurčki, 

blago, lubje, list …), dodatni posebni papirji formata 

A4, voščenke, flomaster, škarje, lepilo. 

 

 

USTVARJANJE LIKOVNEGA DELA 

Hodim naokoli in pomagam/svetujem, v 

kolikor učenci kje potrebujejo pomoč.  

 

individualno delo, metoda praktičnega dela, 

risalni list A3, različne teksture (čipka, delčki prtov, 

prtički, lepenke, mehurčki, blago, lubje, list …), 

dodatni posebni papirji formata A4, voščenke, 

flomaster, škarje, lepilo. 

 

  

Kriteriji, ki jih morajo učenci upoštevati pri 

likovnem delu: 

 

1. Pravilen način odtiskovanja 

(tehnika frotaž). 

2. Uporaba raznolikih podlag za 

odtiskovanje. 

3. Uporaba različnih barv voščenk. 

 

frontalna oblika, razgovor 
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4. Zapolnitev celotnega prostora 

tako pri odtiskovanju (frotažu) kot 

pri zapolnjevanju z linijami in 

točkami.  

5. Inovativnost. 

 

 

Z učenci se na koncu pogovorimo o 

izdelkih, vsak na hitro predstavi svoj 

izdelek, kaj je uporabil, kako si je zamislil 

svoj motiv in nato še predstavi enega izmed 

kriterijev ustvarjalnosti, in sicer redefinicijo, 

kako bi predrugačil likovni izdelek.  

  

 

Kriterijev jim ne čisto predstavim, temveč se 

le pogovorimo.  

 

 

 

Priloga 1: Nekateri primeri površin za iskanje parov – kartoni različnih tekstur za frotaž 

 

 

 



 

136 

 

 

Priloga 2: Primer tehnike odtisa in tehnike frotaža 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 3: Primer slika/risba 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 4: Motiv meduze 

https://www.mladiniksica.me/wp-content/uploads/2017/08/meduza.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mladiniksica.me/wp-content/uploads/2017/08/meduza.jpg
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Učna priprava za likovno umetnost  

LIKOVNA NALOGA 2  

Prostor: ZUNANJA UČILNICA  

 

Študentka: Soraja Rutar Slivnk Šola: / Razred: 

kombinacija 

1. in 2. r  

(9 otrok) 

Mentorica na Pef: Bea Tomšič Amon 
 

  

Predmet: Likovna umetnost 
 

Likovno področje: Grafika in risanje 

Likovna naloga: Oblikovanje likovnega motiva po domišljiji z odtiskovanjem različnih tekstur in 

risanja z različnimi vrstami linij in točk 

Likovna tehnika: flomaster, frotaž 

Likovni materiali in pripomočki: risalni list, različne teksturne podlage (čipka, delčki prtov, prtički, 

lepenke, mehurčki, blago, lubje, list …), voščenke, dodatni posebni papirji formata A4, flomaster, škarje, 

lepilo. 

Likovni motiv: Trenutek, ujet med miselnim sprehodom 

Učne metode: razlaga, razgovor, metoda praktičnega dela, demonstracija, opazovanje 

Učne oblike: frontalno, individualno  

Učni mediji in pripomočki: računalnik 

Medpredmetno povezovanje: / 

Vrsta učne ure: kombinirana 

Učni cilji:  

Učenci:  

1. uporabljajo različne vrste linij in točk, 

2. narišejo oblike in jih zapolnijo z linijami in točkami, 

3. razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z risarskim materialom in odtiskovanjem, 

4. ob likovnih delih spoznajo likovne pojme, povezane z risanjem in grafiko (linija, točka, odtis, 

odtiskovanje različnih površin), 

5. izpeljejo postopke za izvedbo preproste grafične tehnike (frotaž), 
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6. pridobivajo izkušnjo o nastanku odtisa in frotaža. 

 
 
Viri in literatura:  

Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (2011). Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_v

zgoja.pdf 
 

 

UČITELJ UČNE METODE, SREDSTVA, PRIPOMOČKI 

 

• UVODNA MOTIVACIJA:  

 

Čutna pot po gozdni učilnici – dotikamo 

se različnih površin (na tleh, dreves v 

naši višini itd.) in otipamo razlike. 

Iščemo zanimive površine, ki nam lahko 

v naravi ustvarijo lahko marsikatero 

umetnino. Sočasno pa smo se dotaknili 

zemlje, dreves, ki nam dajo posebno 

energijo. Vmes se bodo nekaterih 

dotaknili tudi z zavezanimi očmi. 

 

• Pogovor: Kako ste se počutili ob 

dotiku? Katera površina vam je 

ostala najbolj v spominu? Kdaj si 

bolj občutil razliko, pri odvezanih ali 

zavezanih očeh? … 

 

 

 

 

Individualno delo, razgovor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

 

 

 

 

Ponovimo torej, kaj vemo o tehniki frotaža.  

Z učenci se pogovorimo, kaj je linija in kaj 

točka. Pokažejo primere v gozdu. 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga, demonstracija,  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
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Sledi napoved motiva:  

Povem jim, da bo njihova naloga izdelati 

motiv trenutka, ujetega med miselnim 

sprehodom. Ta trenutek je lahko katerikoli. 

Lahko se spomniš kakšnega pripetljaja, 

lahko se spomniš dejanskega sprehoda ipd. 

Potem pa jim povem, da bodo to izdelali 

tako, da bodo risali s flomastri in odtiskovali 

s pomočjo različnih teksturnih podlag. 

Pokažem jim nekaj primerov in jih pritrdim 

na tablo v zunanji učilnici (priloga 1).  

 

Opozorim jih, da morajo dobro poslušati, 

kako bo ustvarjanje potekalo, saj bodo 

kombinirali odtiskovanje (tehnika frotaž) in 

risanje z mokrim materialom - flomastrom.  

 

Postopek ustvarjanja, s katerimi seznanim 

učence. Za pomoč jim na tablo v zunanji 

učilnici narišem skiciran oštevilčen postopek 

za lažjo zapolnitev glede na zahtevnost 

postopka za razreda.  

 

1. Ustrezno pripravimo prostor.  

2. Rišemo motiv poljubnega trenutka, 

ujetega med miselnim sprehodom 

namišljenega prijatelja s poljubnim 

flomastrom na A3 risalni list. 

Opozorim, naj sproti razmišljajo, kaj 

 

 

frontalna oblika, razgovor,  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga, demonstracija, 

opazovanje,  
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bodo zapolnjevali z linijami in 

točkami ter kaj s tehniko frotaža.  

3. Z voščenkami na poseben list 

podrgnemo po različnih površinah. 

Opozorim na pritisk, da ni premočen 

in izgubi vzorec ali se list strga.  

4. Premislimo, kateri del bomo 

dopolnili s flomastrom z linijami in 

točkami in kateri del bomo zapolnili 

s tehniko frotaža.  

5. Iz podrgnjenih odtisov izrežemo 

kose in zalepimo na tiste dele motiva 

(izdelka), kjer si želimo. Zalepimo 

lahko celotno ali pa po koščkih in jih 

po delih prilepimo v motiv tako, da 

zapolnimo celotno površino.  

 

Učenci gredo za mizo, jaz pa jim razdelim 

pripravljene teksture za odtiskovanje, A3 

risalne liste in A4 posebne risalne liste, 

flomastre in voščenke. Škarje in lepilo si 

gredo iskati vmes, ko to potrebujejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualno delo, risalni list A3, različne teksture 

(čipka, delčki prtov, prtički, lepenke, mehurčki, 

blago, lubje, list …), dodatni posebni papirji formata 

A4, voščenke, flomaster, škarje, lepilo. 

 

 

USTVARJANJE LIKOVNEGA DELA 

Hodim naokoli in pomagam/svetujem, v 

kolikor učenci kje potrebujejo pomoč.  

 

individualno delo, metoda praktičnega dela, 

risalni list A3, različne teksture (čipka, delčki prtov, 

prtički, lepenke, mehurčki, blago, lubje, list …), 

dodatni posebni papirji formata A4, voščenke, 

flomaster, škarje, lepilo. 

 

  

Kriteriji, ki jih morajo učenci upoštevati pri 

likovnem delu: 

 

 

frontalna oblika, razgovor 



 

141 

 

1. Pravilen način odtiskovanja 

(tehnika frotaž). 

2. Uporaba raznolikih podlag za 

odtiskovanje. 

3. Uporaba različnih barv voščenk. 

4. Zapolnitev celotnega prostora 

tako pri odtiskovanju (frotažu) kot 

pri zapolnjevanju z linijami in 

točkami. 

5. Inovativnost. 

 

 

Z učenci se na koncu pogovorimo o 

izdelkih, vsak na hitro predstavi svoj 

izdelek, kaj je uporabil, kako si je zamislil 

svoj motiv in nato še predstavi enega izmed 

kriterijev ustvarjalnosti, in sicer redefinicijo, 

kako bi predrugačil likovni izdelek.  

 

Kriterijev jim ne čisto predstavim, temveč se 

le pogovorimo.  

 

 

Priloga 1: Nekateri primeri površin za odtis - frotaž 
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Učna priprava za likovno umetnost  

LIKOVNA NALOGA 3 

Prostor: NOTRANJA UČILNICA 

 

Študentka: Soraja Rutar Slivnik Šola: / Razred: 

kombinacija 

1. in 2. r  

(9  otrok) 

Mentorica na Pef: Bea Tomšič Amon 
 

  

Predmet: Likovna umetnost 
 

Likovno področje: Slikanje 

Likovna naloga: Oblikovanje likovnega motiva s suhim materialom oz. barvnim papirjem 

Likovna tehnika: kolaž papir (barvni papir), izrezovanje, lepljenje 

Likovni materiali in pripomočki: risalni list, kolaž papir, lepilo, škarje 

Likovni motiv: Poletno nebo – polet balonov 

Učne metode: razlaga, razgovor, metoda praktičnega dela, demonstracija, opazovanje 

Učne oblike: frontalno, individualno  

Učni mediji in pripomočki: radio predvajalnik 

Medpredmetno povezovanje: / 
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Vrsta učne ure: praktična 

Učni cilji:  

Učenci:  

1. naslikajo sliko z barvno linijo in ploskvijo,  

2. razvijajo občutek za gradnjo slike od celote k delom, 

3. razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje s slikarskim materialom, 

4. izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo barvne kompozicije, 

5. razvijajo občutek vključevanja slikarskega motiva v izbranem formatu, 

6. razvijajo občutek za trodimenzionalnost izdelave s pomočjo kolaž papirja. 

 
 
Viri in literatura:  

Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (2011). Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_v

zgoja.pdf 
 

 

 

 

UČITELJ UČNE METODE, SREDSTVA, PRIPOMOČKI 

 

• UVODNA MOTIVACIJA:  

 

Dam jim navodilo, da zaprejo oči in si 

predstavljajo, da ko pogledajo v nebo, da 

kar naenkrat zagledajo pred seboj nebo, 

polno toplozračnih balonov. Med tem 

jim predvajam umirjeno melodijo, da jih 

lažje ponese v brezskrbne poletne dni.  

 

• Pogovor: Kaj so videli? Koliko 

balonov so si domišljali? Kakšne 

barve? … 

 

 

 

 

Frontalna oblika, razlaga,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

 

 

 

Sledi napoved motiva: 

 

 

frontalna oblika, razlaga, prosojnice 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
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Z učenci se pogovorimo, da bodo sedaj ta 

poprejšnji domišljijski razgled, kamor so se 

prej popeljali, preslikali še na risalni list.  

 

Za tiste, ki morda še niso nikoli videli 

balona, jim ga projiciram na tablo (priloga 

1). 

 

Pogovorimo se o tem, na kaj moramo biti 

pozorni pri uporabi kolaž papirja. Prav tako 

se pogovorimo, ali je izdelek, ki je celotno 

narejen s kolaž papirja slika ali risba in 

razložimo, ponovimo zakaj. 

 

Pri ustvarjanju s kolaž papirjem bodo morali 

biti pozorni na to,  

- da bodo poskušali natančno 

izrezovati ali trgati na koščke barvni 

papir, 

- da bodo oblikovali motiv od celote k 

delom (da ne bodo najprej manjši 

koščki in nato večji),  

- da bodo lepili natančno in 

- da bodo naredili vsaj en primer 

balona v trodimenzionalni  možnosti 

oziroma s pomočjo pregibanja 

ustvarili malce volumna iz podlage – 

trodimenzionalno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor,  

 

Obrazložim jim postopek za ustvarjanje 

volumna s pomočjo kolaž papirja.  

 

frontalna oblika, razlaga 
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Postopek ustvarjanja, s katerim seznanim 

učence. Za pomoč jim na tablo narišem 

skiciran oštevilčen postopek za lažjo 

zapomnitev glede na zahtevnost postopka za 

razred.   

 

1. Ustrezno pripravimo prostor.  

2. Premislimo, kako si bomo 

razporedili na list, kateri balon bo 

spredaj, kateri zadaj ipd., kam bodo 

postavili trodimenzionalni balon – 

izstopajoči – občutek volumna. 

3. Postopek trodimenzionalnega 

balona: izrežemo en del papirja v 

obliki balona. Ko to naredimo, ga 

položimo na drug kolaž papir in ga 

še od 2 do 3 x obrišemo ter jih nato 

izrežemo ven. 

4. Ko izrežemo, vsak balon 

razpolovimo na pol (tako da je 

barvni del kolaža na notranji strani) 

in jih med seboj zalepimo.  

Postopek jim demonstriram. 

5. Izrežejo še ostale dele iz poljubnih 

barv kolaž papirja in nadaljujejo s 

slikanjem s pomočjo kolaž papirja 

poljubno. 

 

Učenci gredo za mizo, jaz pa jim razdelim 

A3 risalne liste in kolaž papir. Škarje in 

lepilo si vsak vzame iz svoje peresnice. 

 

 

frontalna oblika, razlaga, demonstracija, 

opazovanje, tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualno delo, risalni list A3, kolaž papir, škarje, 

lepilo. 
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USTVARJANJE LIKOVNEGA DELA 

Hodim naokoli in pomagam/svetujem, če 

učenci kje potrebujejo pomoč.  

 

 

individualno delo, metoda praktičnega dela, 

risalni list A3, kolaž papir, škarje, lepilo. 

  

Kriteriji, ki jih morajo učenci upoštevati pri 

likovnem delu: 

 

1. Natančnost izrezovanja. 

2. Oblikovanje motiva od celote k 

delom. 

3. Natančnost lepljenja.  

4. Ustvarjanje vsaj enega primera 

balona v trodimenzionalni varianti 

oziroma s pomočjo pregibanja 

ustvariti malce volumna iz podlage. 

5. Inovativnost. 

 

 

 

Z učenci se na koncu pogovorimo o 

izdelkih, vsak na hitro predstavi svoj 

izdelek, kaj je uporabil, kako si je zamislil 

svoj pogled na poletno nebo, ali mu je 3D 

izdelovanje povzročalo težave itd.  

Nato še predstavi enega izmed kriterijev 

ustvarjalnosti, in sicer redefinicijo, kako bi 

predrugačil likovni izdelek. 

 

Kriterijev jim ne čisto predstavim, temveč se 

le pogovorimo.  

 

 

frontalna oblika, razgovor 
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Priloga 1: Slika balona za projiciranje 

 

Pridobljeno s https://libreshot.com/wp-content/uploads/2020/10/vertical-air-

baloon_D71_5188-free-image.jpg 

 

Učna priprava za likovno umetnost  

LIKOVNA NALOGA 3 

Prostor: ZUNANJA UČILNICA 

 

Študentka: Soraja Rutar Slivnik Šola: / Razred: 

kombinacija 

1. in 2. r  

(9  otrok) 

Mentorica na Pef: Bea Tomšič Amon 
 

  

Predmet: Likovna umetnost 
 

Likovno področje: Slikanje 

Likovna naloga: Oblikovanje likovnega motiva s suhim materialom oz. barvnim papirjem 

Likovna tehnika: kolaž papir (barvni papir), izrezovanje, lepljenje 

Likovni materiali in pripomočki: risalni list, kolaž papir, lepilo, škarje 

Likovni motiv: Kaktus  

Učne metode: razlaga, razgovor, metoda praktičnega dela, demonstracija, opazovanje 

Učne oblike: frontalno, individualno  

Učni mediji in pripomočki: radio predvajalnik 

Medpredmetno povezovanje: / 

Vrsta učne ure: praktična 

https://libreshot.com/wp-content/uploads/2020/10/vertical-air-baloon_D71_5188-free-image.jpg
https://libreshot.com/wp-content/uploads/2020/10/vertical-air-baloon_D71_5188-free-image.jpg
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Učni cilji:  

Učenci:  

1. naslikajo sliko z barvno linijo in ploskvijo,  

2. razvijajo občutek za gradnjo slike od celote k delom, 

3. razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje s slikarskim materialom, 

4. izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo barvne kompozicije, 

5. razvijajo občutek vključevanja slikarskega motiva v izbranem formatu, 

6. razvijajo občutek za trodimenzionalnost izdelave s pomočjo kolaž papirja. 

 
 
Viri in literatura:  

Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (2011). Pridobljeno s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_v

zgoja.pdf 
 

 

UČITELJ UČNE METODE, SREDSTVA, PRIPOMOČKI 

 

• UVODNA MOTIVACIJA:  

 

Povem uganko in otroci ugotavljajo 

današnji motiv pri likovni umetnosti: 

V lončku poseda, se nič ne premika, a 

neznansko rad pika. 

 

• Pogovor: Kaktus z bodicami 

prinesem s seboj v gozdno učilnico 

in vsak je pred preizkušnjo, če bi si 

ga upal dotakniti. Nekateri bi 

verjetno se, drugi ne. 

 

 

 

 

Frontalna oblika, razlaga,  

 

 

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

 

 

 

Sledi napoved motiva: 

Z učenci se pogovorimo, da bodo sedaj tudi 

oni preizkusili narediti kaktus, ki bo prav 

tako pikal. Ustvarjali bodo s kolaž papirjem. 

 

 

frontalna oblika, razlaga 

 

 

 

 

 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf
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Pogovorimo se o tem, na kaj moramo biti 

pozorni pri uporabi kolaž papirja. Prav tako 

ponovimo, ali je izdelek, ki je celotno 

narejen s kolaž papirja slika ali risba in 

razložimo, ponovimo zakaj. 

 

Pri ustvarjanju s kolaž papirjem bodo morali 

biti pozorni na to,  

- da bodo poskušali natančno 

izrezovati ali trgati na koščke barvni 

papir, 

- da bodo oblikovali motiv od celote k 

delom (da ne bodo najprej manjši 

koščki in nato večji),  

- da bodo lepili natančno in 

- da bodo naredili kaktuse v 

trodimenzionalni možnosti oziroma 

da bodo s pomočjo pregibanja 

ustvarili malce volumna iz podlage – 

trodimenzionalno. 

 

frontalna oblika, razgovor, prosojnice 

 

Obrazložim jim postopek za ustvarjanje 

volumna s pomočjo kolaž papirja oziroma 

obnovim.  

 

Postopek ustvarjanja, s katerim seznanim 

učence. Za pomoč jim na tablo v zunanji 

učilnici narišem skiciran oštevilčen postopek 

za lažjo zapomnitev glede na zahtevnost 

postopka za razred.   

 

 

 

frontalna oblika, razlaga,  

 

 

 

 

 

frontalna oblika, razlaga, demonstracija, 

opazovanje, tabla 
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1. Ustrezno pripravimo prostor.  

2. Premislimo, kako si bomo 

razporedili na list, kako velike 

kaktuse bodo naredili, cvetlični 

lonec, je bo trodimenzionalni kaktus 

– izstopajoči – občutek volumna. 

3. Postopek trodimenzionalnega 

kaktusa: izrežemo en del papirja v 

obliki kroga, elipse (odvisno od 

željene vrste oblike kaktusa). Ko to 

naredimo, ga položimo na drug kolaž 

papir in ga še od 2 do 3 x obrišemo 

ter jih nato izrežemo ven. 

Postopek jim demonstriram. 

4. Ko izrežemo, vsak izrezan del 

razpolovimo na pol (tako da je 

barvni del kolaža na notranji strani) 

in jih nato med seboj zalepimo. 

Postopek jim pokažem. 

5. Izrežejo še ostale dele iz poljubnih 

barv kolaž papirja in nadaljujejo s 

slikanjem s pomočjo kolaž papirja 

poljubno. 

 

Učenci gredo za mizo, jaz pa jim razdelim 

A3 risalne liste in kolaž papir. Škarje in 

lepilo si vsak vzame iz svoje peresnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individualno delo, risalni list A3, kolaž papir, škarje, 

lepilo. 

 

 

USTVARJANJE LIKOVNEGA DELA 

Hodim naokoli in pomagam/svetujem, če 

učenci kje potrebujejo pomoč.  

 

 

individualno delo, metoda praktičnega dela, 

risalni list A3, kolaž papir, škarje, lepilo. 
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Kriteriji, ki jih morajo učenci upoštevati pri 

likovnem delu: 

 

1. Natančnost izrezovanja. 

2. Oblikovanje motiva od celote k 

delom. 

3. Natančnost lepljenja.  

4. Ustvarjanje kaktusa v 

trodimenzionalni varianti oziroma s 

pomočjo pregibanja ustvariti malce 

volumna iz podlage. 

5. Inovativnost. 

 

 

Z učenci se na koncu pogovorimo o 

izdelkih, vsak na hitro predstavi svoj 

izdelek, kaj je uporabil, kako si je zamislil 

svoj kaktus, ali mu je 3D izdelovanje 

povzročalo težave itd.  

Nato še predstavi enega izmed kriterijev 

ustvarjalnosti, in sicer redefinicijo, kako bi 

predrugačil likovni izdelek. 

 

Kriterijev jim ne čisto predstavim, temveč se 

le pogovorimo.  

 

 

frontalna oblika, razgovor 

 

 

 

14.2. IZJAVA O AVTORSTVU 
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