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POVZETEK 

Umetnost posamezniku nudi celovito doživljanje in ustvarjanje, zato so izkušnje s tega 

področja pomemben element uravnoteženega razvoja in duševnega zdravja (Kurikulum 

za vrtce, 1999). V teoretičnem delu diplomskega dela z naslovom Sodelovanje vrtca 

z galerijami sem predstavila področje umetnosti, ki je opredeljeno v Kurikulumu za vrtce, 

značilnosti likovnoustvarjalnega razvoja predšolskega otroka, načela likovne vzgoje 

v predšolskem obdobju, sodelovanje predšolske vzgoje z galerijami in umetniško 

doživljanje predšolskega otroka. 

V empiričnem delu sem s pomočjo anketnih vprašalnikov raziskala, na kakšen način in 

v kolikšni meri poteka sodelovanje med vrtci in galerijami po Sloveniji. Rezultati raziskave 

so pokazali, da sodelovanje najpogosteje poteka v obliki vodenih ogledov razstave oz. 

galerije in delavnic za predšolske otroke. 

 

Ključne besede: predšolska vzgoja, likovna umetnost, umetniško doživljanje, galerija, 

sodelovanje. 

  



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Art offers a holistic experience and creativity to the individual, which is why experiences 

in this field are an important element of balanced development and mental health 

(Kindergarten Curriculum, 1999). The theoretical part of this thesis entitled Kindergarten 

Cooperation with Galleries presents the field of art defined in the Kindergarten 

Curriculum, the characteristics of the artistic-creative development of the pre-school child, 

the principles of art education in the pre-school period, the cooperation of pre-school 

education with galleries and the artistic experience of the pre-school child. 

The empirical part deals with the research based on survey questionnaires on how and 

to what extent cooperation between kindergartens and galleries takes place across 

Slovenia. The results of the survey have shown that participation most often takes the 

form of guided tours of the exhibitions or galleries and workshops for pre-school children. 

 

Key words: pre-school education, visual arts, artistic experience, gallery, cooperation. 
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TEORETIČNI DEL 

1 UVOD 

Poslanstvo pedagoških delavcev vrtca je po mojem mnenju ustvarjati skupnost, kjer se 

vsi čutijo varne, dobrodošle, sprejete, zaželene in pomembne. Obdobje zgodnjega 

otroštva je zanimivo, skrivnostno, enkratno in predvsem neponovljivo. V njem otrok 

ob ustreznih spodbudah razvija potenciale, vrednote, temelje za nadaljnjo rast in razvoj 

ter gradi samopodobo. Zato je ključno, da otrok biva in se razvija v varnem in 

spodbudnem učnem okolju, ki mu omogoča celosten razvoj. Kot uspeh pedagoškega 

delavca razumem igrive, zadovoljne, sproščene, ustvarjalne in radovedne otroke. 

Za celosten razvoj je pomembno, da strokovni delavci vrtca pri otroku skrbijo za krepitve 

vseh kurikularnih področij: gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. 

Mene je najbolj pritegnilo področje umetnosti, ki otroku omogoča razvijanje ustvarjalnosti 

skozi celovito doživljanje in delovanje, saj je, kot je zapisano v Kurikulumu za vrtce (1999), 

otrok po naravi igriv, raziskovalen, ustvarjalen in radoveden. Tako kot na vseh področjih 

je tudi na področju umetnosti več možnosti sodelovanja z okoljem, ki bogati in dopolnjuje 

program predšolske vzgoje in posledično spodbuja celosten razvoj posameznika. 

Z diplomskim delom s področja likovne umetnosti želim bolje spoznati, kaj vse lahko 

umetnost nudi predšolskemu otroku, kakšen je njegov likovnoustvarjalni razvoj in 

predvsem, kakšen je pomen sodelovanja med vrtcem in umetniško ustanovo, natančneje 

galerijo. 

V teoretičnem delu bom zato predstavila področje umetnosti, ki je opredeljeno 

v Kurikulumu za vrtce (1999), značilnosti likovnoustvarjalnega razvoja predšolskega 

otroka, načela likovne vzgoje v predšolskem obdobju, sodelovanje predšolske vzgoje 

z galerijami in umetniško doživljanje predšolskega otroka. V empiričnem delu pa bom 

analizirala in opisala podatke iz vprašalnikov, ki sem jih naslovila na vrsto uveljavljenih 

slovenskih umetniških galerij. 
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2 UMETNOST V KURIKULUMU ZA VRTCE 

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ureja koncept in sistem predšolske vzgoje 

v vrtcih s sprejetimi načeli in cilji za šest različnih kurikularnih področij (gibanje, jezik, 

umetnost, družba, narava, matematika). Otrok izumlja in ustvarja na različnih področjih 

dejavnosti in prav umetnost mu omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov 

z odkrivanjem jezikovnih struktur, zamišljanjem in oblikovanjem slike, pesmi, igre, giba, 

predmeta ... Otrokova umetniška dejavnost nastaja, ko je pri delu svoboden in ima 

možnost biti neposreden, drugačen in izviren. Pri opazovanju, razumevanju in presojanju 

otrokove umetnosti moramo vedno upoštevati posameznikovo razvojno stopnjo in 

specifično življenjsko okolje. Otrok estetsko doživljanje opredeljuje s pojmi lepo, smešno, 

grdo ipd., na to pa imata velik vpliv socialno in kulturno okolje, ki sooblikujeta privzgojen 

čut za lepo in prirojen čut za umetniški red. Umetnost posamezniku nudi celovito 

doživljanje in ustvarjanje, zato so izkušnje s tega področja pomemben element 

uravnoteženega razvoja in duševnega zdravja (Kurikulum za vrtce, 1999).  

V Kurikulumu za vrtce (1999) so za področje umetnosti zapisani cilji, ki narekujejo 

spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti; 

doživljanje umetnosti kot del družbenega in kulturnega življenja; doživljanje in 

spoznavanje umetniških del. Poleg ciljev pa so zapisana tudi kurikularna načela, eno 

od teh je načelo sodelovanja z okoljem, ki narekuje možnost uporabe družbeno-kulturnih 

virov učenja v okolju vrtca, npr. sodelovanje med vrtci in galerijami. Tudi Duh in 

Zupančič (2009) poudarjata, da je globalne cilje za področje umetnosti, ki so zapisani 

v kurikulumu za vrtce, možno najoptimalneje uresničevati prek soočanja otroka 

z umetniškim delom. Za področje likovne umetnosti je torej ključen neposreden stik otroka 

z umetniško sliko, risbo, kipom, grafiko, arhitekturo, instalacijo itn. 

Likovnopedagoška praksa v predšolski vzgoji deluje predvsem v dveh smereh. Prva je 

usmerjena v razvijanje ustvarjalnih sposobnosti otrok, tj. ustvarjalno delovanje, druga pa 

v vzpostavljanje ustreznega odnosa do umetnosti in kulture nasploh. Likovno pedagoško 

delo je načrtovano tako, da otrokom omogoča ustvarjanje po domišljiji, spominu ter 

po neposrednem opazovanju. Umetniško delo (likovna umetnina) lahko otroku 

predstavlja spodbudo za lastno aktivnost. Pomembno je, da umetnino doživi, nato pa se 



3 
 

lahko nanjo odzove oz. ustvarja ob neposrednem opazovanju, jo domišljijsko predela ali 

pa interpretira po spominu. Za otroke je pomemben tako posreden kot neposreden stik 

s kakovostnimi umetniškimi deli, ki ga spremljajo pogovor, primerjanje, opisovanje ipd., 

kar krepi otrokove sposobnosti opazovanja in odpira možnosti za razvoj kritičnega 

mišljenja, ki se bo postopno razvijalo skozi celotno obdobje izobraževanja. To lahko 

zagotovijo le nesporno kakovostna umetniška dela. Pri opazovanju umetnin naj bo vedno 

poudarek na umetniškem doživljanju. Opazovanje je aktiven ustvarjalni proces, ki lahko 

sproži estetski doživljaj, ko otroci zbrano opazujejo umetniško delo. Prek igre z barvami, 

oblikami, svetlobo ali prostorom v umetniškem delu je lahko spodbujeno estetsko 

doživljanje (Duh in Zupančič, 2009). 

 

2.1 VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV  

Kot na vseh področjih morajo tudi pri umetnosti vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja in drugi 

odrasli, ki sodelujejo pri vzgojnem delu s predšolskimi otroki, upoštevati razvojne 

zakonitosti in specifične značilnosti otroka na posameznem umetniškem področju in 

dejavnosti načrtovati skladno s tem (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Otrok naj pri likovnoizraznem delovanju sam išče, opazuje, raziskuje ter najde odgovore 

oz. rešitve določene naloge ali problema. Vloga odraslih je, da vsako otrokovo 

napredovanje podprejo brez graje ali pretirane hvale. Ključno je, da strokovni delavci 

otrokovih del ne ocenjujejo, saj je postopek ustvarjanja za otroka pomembnejši 

od končnega izdelka. Otrok naj bo pri ustvarjanju svoboden, neodvisen, estetska presoja 

naj bo prepuščena njemu. Strokovni delavci v vrtcu naj otroku omogočijo 

umetniško-estetsko doživljanje neposredno s čutili ter usmerjajo pozornost k zbranemu 

poslušanju, opazovanju, tipanju itn. (prav tam). 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da se otrok pri likovnih in oblikovalnih 

dejavnostih igra, zamišlja, ustvarja, oblikuje, komunicira in se izraža z različnimi likovnimi 

tehnikami (risba, grafika, slika, lepljenka, plastika, konstrukcija, predmet, prostor). 

Opazuje vizualne značilnosti, kot so barva, oblika, velikost, svetlost, smer in prostorski 

odnosi pri različnih bitjih, naravnih, ustvarjenih in umetniških predmetih oz. objektih. Tipa, 
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gnete, boža, mečka različne materiale, oblike in površine. Vloga strokovnih delavcev vrtca 

je, da otrokom omogočijo spodbudno okolje za celovito izkušnjo. Tudi Dolar Bahovec in 

Bregar Golobič (2004) poudarjata, da je pomembno, da ima otrok na voljo bogata 

doživetja in vplive, ki si jih lahko razloži, jih predela in se izraža. To pa otroku omogoči 

bogat in raznolik likovni material – tako fizični likovni material, tj. likovna sredstva 

za izražanje (npr. svinčnik, tuš, oglje ...), kot tudi znanje, ki vpliva na otrokovo likovno 

odločanje in razmišljanje med likovnoustvarjalnim procesom. 

Likovno izražanje je del otrokovega spoznavnega razvoja. Pomaga mu pri raziskovanju, 

spoznavanju in razumevanju okolja, ki ga obdaja. Vloga vzgojitelja je, da pri načrtovanju 

dejavnosti spremlja in upošteva stopnjo otrokovega psihofizičnega razvoja, da 

pri posamezniku opazi morebitne primanjkljaje in mu jih pomaga premostiti ter poišče 

močna področja posameznika in jih spodbuja oz. nadgrajuje (Čaval, 2017). 

Podobnik in Selan (2022) poudarjata pomen priprave strokovnih delavcev na izvajanje 

likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju, ki naj bo kreativno in fleksibilno zasnovana. 

Priprava mora vsebovati izbrane vsebine, predstavitev njenih značilnosti in druge podatke 

o likovnem delu (tj. likovna sredstva, likovni pripomočki, prostor dejavnosti, način izvedbe 

dejavnosti, povezave z drugimi vsebinami in področji ipd.), posebna pozornost pa mora 

biti na prilagajanju interesom in zaznavnim sposobnostim predšolskih otrok. 

Pomembno priporočilo v Kurikulumu za vrtce (1999) je namenjeno prostoru in njegovi 

opremljenosti. Hodniki in igralnice v vrtcu naj bi bili opremljeni z otroškimi izdelki ter 

z reprodukcijami kakovostnih umetniških del (prav tam). Tu lahko najdemo podobnosti 

s pedagoškim pristopom Reggio Emilia, ki prostoru oz. bivalnemu okolju vrtca pripisuje 

veliko vlogo pri otrokovem razvoju, saj prostor označuje kot »tretjega vzgojitelja«. 

Urejenost vrtčevskih prostorov mora otroku zagotavljati občutek domačnosti, k temu pa 

pripomore tudi to, da so prostori opremljeni s slikami in izdelki otrok, ki vsebujejo zapise 

strokovnih delavcev o poteku otrokovega dela, otrokove izjave in fotografije njihovega 

dela. Tak način dela omogoča, da so otroci vključeni v sooblikovanje prostora (Hočevar in 

Kovač Šebart, 2010). 
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2.2 METODE DELA 

Metode dela so načini dela in postopki, ki jih uporabljamo pri usmerjenih dejavnostih 

v predšolski vzgoji. Na področju umetnosti, natančneje pri likovni umetnosti, uporabljamo 

tri sklope metod. To so verbalne metode, kamor sodijo pogovor, pripovedovanje in delo 

z besedilom; vizualne metode, sem uvrščamo prikazovanje, metode dela 

z avdiovizualnimi sredstvi in uporabo različnih pripomočkov; praktično-manipulativne 

metode, ker uporabljamo demonstriranje in eksperimentiranje (Vrlič, 2001). 

Metodo pogovora lahko uporabljamo kot dialog s posameznim otrokom in se najpogosteje 

prakticira pri praktičnem delu kot motivacija ali pa spodbuda pri premagovanju ovir, 

na katere naletijo otroci med likovnim ustvarjanjem. V uvodnem in zaključnem delu 

likovne dejavnosti pa običajno uporabljamo frontalni pogovor s celotno skupino otrok. Tu 

je ključno, da poskrbimo za medsebojno poslušanje. Posebno pozornost je treba nameniti 

usmerjanju pogovora, da ne zaide z načrtovane teme (prav tam). Podobnik, Jerman in 

Selan (2021) pa metodo pogovora opisujejo v soodvisnosti z analitično risbo, ki nastane 

iz kognitivne potrebe otroka. Ta vrsta risbe je otrokovo orodje za izražanje in razumevanje 

določenih pojavov, ki ga določen trenutek zanimajo, odraslemu pa pokaže, kako otrok 

doživlja in razume svet. Risanje je eden od načinov komunikacije, ki ga otrok dopolni, 

pojasni ali podkrepi z govorom, zato je dialog z otrokom pomemben. Pogovor ob risbi 

oz. otrokovem izdelku odraslemu pomaga razumeti otrokove izkušnje, želje in poglede, 

ki vplivajo na njegovo splošno delovanje, otroku pa pomaga tudi pri usvajanju jezika. 

Otrok mora ob pogovoru čutiti, da vzgojitelja njegovo likovno delo resnično zanima. 

Metoda pripovedovanja se med drugim pojavlja tudi za spodbujanje motivacije in interesa. 

Značilni so zanimivi opisi opazovanega in opozarjanje na likovne vrednote v okolju. 

Otrokom podajamo informacije ter jih seznanjamo z novimi pojmi. Ključno je, da je 

pripovedovanje kratko, nazorno in logično strukturirano (Vrlič, 2001). 

Metodo dela z besedilom pri likovnih dejavnostih v predšolskem obdobju uporabljamo 

manj pogosto. Po njej običajno posežemo, kadar preberemo izjavo o likovnem delu, 

pismo umetnika in napise pod likovnimi deli (prav tam). 
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Metoda prikazovanja je ena pomembnejših metod likovne vzgoje. Otrokom 

na neposreden način prikazujemo predmete in pojave, reprodukcije umetniških del, 

ilustracije, likovne elemente na njih ipd. Z opazovanjem razvijajo predstave o svetu okoli 

njih, zato je ključen neposreden stik z realnostjo. Otrokom omogočamo neposredne vtise 

realnega sveta in tehnične nadomestke, kot so dobre fotografije, diapozitivi ali 

videoposnetki. Ko prikazujemo umetniške reprodukcije in ilustracije, moramo poskrbeti, 

da so te kakovostne in dovolj velike, otrokom pa omogočimo dovolj časa za ogled 

vizualnih značilnosti (prav tam). Tudi Barbe-Gall (2018) izpostavlja, da je pri ogledu 

umetnin pomembno, da otrokom ponudimo dovolj časa za opazovanje in jim s tem 

omogočimo možnost, da se osredotočijo ali pa le opazijo obilico morebitnih podrobnosti 

in delo doživijo. S prikazovanjem različnih slik na določeno temo lahko otroci postopoma 

bolje dojamejo, po čem vse se umetniška dela med seboj razlikujejo. Barbe-Gall (2018) 

priporoča, da pri ogledu likovnega dela pozornost usmerimo npr. na teksture, sledi čopiča 

ali kiparske modelirke in na tak način otroke opozorimo na umetnikovo ročno delo. 

Pri prikazovanju npr. pokrajine otroško domišljijo spodbujamo z vprašanji »Kaj vidiš?«, 

»Kako priti do teh oddaljenih krajev?«, »Kaj bi se zgodilo, če bi skočili s tiste skale?« ipd., 

s čimer otroku pomagamo doživeti umetniško delo. Pri vsem pa je pomembno, da 

upoštevamo starost in razvojno stopnjo otrok ter skladno s tem komuniciramo z njimi 

sproščeno in spontano. V vrtcu ni omejitev ali formalnih prepovedi, vezanih na tip 

umetnosti, ki jo otrokom predstavljamo. Nasprotno, da otrokom omogočimo široko 

izkušnjo, je nujno, da izbiramo dela iz figurativnega, abstraktnega, klasičnega, 

sodobnega, domačega in tujega sveta umetnosti (prav tam).  

Pri metodi dela z avdiovizualnimi sredstvi najpogosteje uporabljamo grafoskop, 

diaprojektor in video. S pomočjo grafoskopa rešujemo kompozicijske igre, svetloba nam 

omogoča obrisno risanje, z barvnimi prosojnicami spoznavamo mešanje barv, 

diaprojektor je primeren za prikazovanje fotografij in reprodukcij likovnih del (Vrlič, 2001), 

a ga v zadnjem času vse bolj nadomešča sodobna IKT. 

Metodo demonstracije uporabljamo za predstavitev likovne tehnike, orodij in materialov, 

torej načina dela, nikoli pa ne demonstriramo oblikovnega vzorca (prav tam). Podobnik in 

Selan (2022) ob tem opozarjata na težavo, kadar strokovni delavci vrtca pričakovanja 
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o dekorativnem likovnem izdelku prenesejo na otroke. Predšolski otroci imajo namreč še 

povsem sveže ter pristne likovne in izrazne zmožnosti oz. značilnosti. Dekorativna togost 

in neustrezna pričakovanja odraslih pa lahko negativno vplivajo na otroško ustvarjalno 

sproščenost. 

Metoda eksperimentiranja je pomembnejša metoda likovne vzgoje predvsem pri delu 

z mlajšimi otroki. Z njo omogočamo spoznavanje novih likovnih tehnik, materialov in 

postopkov, pri tem pa morajo imeti otroci dovolj časa, da odkrivajo značilnosti in različne 

možnosti likovnoizraznih načinov (Vrlič, 2001). 

Devjak in Berčnik (2018) sta specifično za delo s predšolskimi otroki v galeriji opredelili 

metode dela. Za uspešno izobraževanje v umetniških institucijah je pomembna 

kombinacija raznolikih metod dela. Najpogostejše so metoda demonstracije umetniških 

del, ki zajema neposredno opazovanje in hkrati uri psihološko pripravljenost za to 

dejavnost; metoda komparacij, ki vključuje primerjavo predmetov in lastnosti; metoda 

pripovedovanja, ki je ključna, ko otrok o določeni tematiki še ne ve veliko; metoda 

pogovora; metoda igranja vlog, ki otroku nudi zabavo in mu omogoča, da hkrati doživlja 

povezave med umetnostjo, literarno podlago in gledališčem; metoda dela z besedilom, 

kot so npr. delovni listi, in eksperimentalno – praktična metoda, ki poteka prek delavnic 

po ogledu razstave (Devjak in Berčnik, 2018). 

Barbe-Gall (2018) za več priznanih likovnih umetnin podaja usmeritve za dejavnosti oz. 

delo z otroki različne starosti. Za znano sliko avtorja Pabla Picassa, Acrobat on a Ball, 

na primer za najmlajšo populacijo predlaga, da odrasli vodi pogovor na način, ki je 

primeren otrokovi razvojni stopnji. Tako npr. odrasli otroka pri omenjenem delu usmeri 

na igro z žogo; akrobatka namreč na njej ohranja ravnotežje, kar mora biti precej 

zahtevno glede na to, da ne stoji vzravnano in se žoga giblje pod njenimi nogami, kljub 

temu pa se akrobatka smeji. Moški na sliki ima impresivne mišice in mora biti zelo močan. 

Ozadje slike je skoraj prazno, v njem so le konj in nekaj ljudi; ženska v dolgem krilu naredi 

nekaj korakov z deklico, spremlja ju majhen pes na povodcu; vse je mirno. Pogovor 

z otroki o umetnosti je v prvi vrsti uvajanje v način gledanja na življenje in svet okoli nas. 

Slika lahko gledalca pritegne, zmede, ustrahuje, zapelje ali včasih odvrne, vendar je 

z otrokom vedno dobro vzpostaviti dialog. Otrokovo razumevanje oz. odzivanje 
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na določeno umetniško delo ne more biti napačno, poudarja Barbe-Gall (2018). Odrasli 

lahko otroku pomaga prek dialoga izostriti njegovo zaznavanje in najti besede, ki opišejo 

to, kar čuti (prav tam). 

Tavčar (2009) opisuje koncept izobraževanja predšolskih otrok v umetnostnih muzejih in 

galerijah pri nas, ki vključuje kombinacijo različnih metod dela, kot so verbalno-tekstualna, 

ilustrativno-demonstrativna in eksperimentalno-praktična. Osredotoča se na opazovanje 

slik, kjer pravi, da otroka navajamo na natančno opazovanje barv, črt in oblik. Delo naj si 

otrok ogleda od blizu in z razdalje. Slike nam prikazujejo različne vsebine, npr. osebe 

v gibanju ali mirovanju, vesele ali žalostne obraze itn. Otrok mora dobiti priložnost, da vse 

to začuti, zato je pomembno, da mu omogočimo, da npr. ponovi gibanje, izraženo na sliki, 

poskusi narediti vesel ali žalosten obraz itn. Kot pomoč strokovnim delavcem Tavčarjeva 

opiše postopek, po katerem naj se odvija opazovanje umetniških del. Na začetku je 

opredelitev motiva; nato vprašanja o tem, kaj je v ospredju, kaj je poudarjeno; katere 

tehnike in materiali so uporabljeni; kakšne so barve, oblike, svetloba; kaj je vsebina slike. 

Odrasli naj govori le takrat, ko je to potrebno za boljše umevanje umetnine (prav tam).  

Bračun Sova (2009) poudarja, da je umetniško delo svojevrsten nosilec medpodročnega 

povezovanja v predšolski vzgoji, ki ga poleg različnih umetniških dejavnosti lahko 

povezujemo tudi z drugimi področji, kot so jezik, družba, narava in matematika. 

Z različnimi metodami dela vključujemo likovne umetnine v predšolsko vzgojo in otrokom 

omogočimo pridobivanje vizualnih, prostorskih, časovnih, slušnih in telesnih predstav. 

Likovna dela lahko npr. povežemo z dramo na način, da otroci oživljajo slike, uprizarjajo 

motive z lutkami; z gibanjem, ko otroci posnemajo držo kipa, izražajo čustvena stanja 

upodobljenih; z jezikom, ko opisujemo umetnine in ko umetnina otrokom služi kot 

ilustracija besedila. S kombiniranjem različnih metod otroku omogočimo, da vzpostavlja 

dialog z umetnino prek vseh čutov. Srečanje z likovno umetnostjo si bo otrok bolje 

zapomnil, če bo delo doživel z »različnimi jeziki«, tj. z besedo, likovnim ustvarjanjem, 

gibanjem, petjem, z igro vlog (prav tam). 

Podobnik in Bračun Sova (2010) primerjata Kurikulum za vrtce in Pedagoški koncept 

Reggio Emilia, v katerem posebno pedagoško vrednost predstavljajo določene oblike 

likovnega delovanja, kot so npr. izvajanje likovne dejavnosti pod vodstvom oz. ob pomoči 
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likovnega umetnika ter izvajanje likovnih dejavnosti v različnih okoliščinah in prostorih 

(npr. narava, galerija, muzej). 

Pri vseh likovnih ali umetniških dejavnostih v predšolskem obdobju, usmerjenih in 

neusmerjenih, je ključno, da poskrbimo za sproščeno vzdušje, v katerem se bo otrok 

neobremenjeno izražal, omogočimo ustrezne prostorske pogoje in ves potreben 

material (Vrlič, 2001). 

Opisane metode dela so v prilagojenih oblikah uporabne in izvedljive tudi v umetniških 

inštitucijah, njihov cilj pa je, da otroci ob razstavnih eksponatih doživijo umetnino 

v avtentični obliki, v prostoru, ki zagotavlja optimalne pogoje za njeno prezentacijo, in jo 

(izbrano umetnino) po možnostih galerije tudi reinterpretirajo. Pri tem je za otroke 

pomembna izkušnja kot celota, saj vstop v prostore umetniških inštitucij terja specifično 

pripravo na izvedbo in spoštovanje določenih pravil. Ta morajo biti dovolj fleksibilna, da 

mlajše populacije ne odvračajo od vnovičnega vračanja, ampak jih le navajajo na spoštljiv 

odnos do kulture in njenih produktov. Z namenom udejanjanja učnih oz. izobraževalnih 

vsebin v tovrstnih inštitucijah se je razvila posebna veja pedagoškega področja, 

tj. muzejska pedagogika.     



10 
 

3 LIKOVNOUSTVARJALNI RAZVOJ PREDŠOLSKEGA 

OTROKA 

Likovno in oblikovalno ustvarjanje je za predšolskega otroka sredstvo jezikovnega, 

čustvenega, družabnega in spoznavnega razvoja. Prek izražanja v sliki in obliki otrok 

razvija zmožnost opazovanja ter vzpostavi odnos z elementi okolja, ki ga zanimajo. 

Ustvarjanje z barvo in obliko, kot so risanje, slikanje, delo z lesom, blagom, papirjem, 

modeliranje ipd., omogoča bogate čutne izkušnje (Dolar Bahovec in Bregar 

Golobič, 2004).  

Tudi Marjanovič Umek (2004) poudarja, da je likovnoustvarjalni razvoj otroka tesno 

povezan z razvojem njegovega mišljenja, govora ter socialnim in čustvenim razvojem, saj 

poteka vzporedno. 

Otrok ima prirojeno sposobnost likovnega izražanja, kar se kaže v tem, da spontano 

odkrije način, s katerim izrazi določeno doživetje. Za otroka pa so ključne izkušnje 

z okolico, ki jih poveže z lastnim notranjim svetom. Zelo pomembno je, da ima možnost 

izumljati svoje likovne rešitve in se izražati na individualen način (Pivec, 2018). 

Na likovnoustvarjalni razvoj predšolskega otroka vplivajo nekatere splošne značilnosti, ki 

jih podrobno opisuje Vrlič (2001). 

− Čustvena nesorazmernost je značilnost, ki vpliva na to, da so velikostni odnosi 

na otrokovih likovnih upodobitvah posledica čustvenih odnosov in ne vizualnih 

razmerij, kar pomeni, da otrok tisto, kar ima zanj večji pomen, se mu je bolj vtisnilo 

v spomin, upodobi večje in obratno, manjši elementi so zanj manj pomembni. Realnejši 

velikostni odnosi se delno začnejo pojavljati v starejšem predšolskem obdobju. 

− Iskanje zakonitosti in ravnovesja temelji na vizualnih vtisih, kar pomeni, da otrok 

na likovnih delih upodablja osebe, živali, predmete, pojave, s katerimi se srečuje 

v okolju, ki ga obdaja. 

− Ekonomičnost se kaže v tem, da otrok za upodabljanje različnih motivov uporablja 

podobne elemente. Enostaven simbol pri likovnem izražanju predstavlja marsikaj, tako 

npr. krog v zgodnjem obdobju predstavlja vse, kar otrok upodobi. 



11 
 

− Upodabljanje po načelu razlikovanja se odraža predvsem pri upodabljanju razlik. Otrok 

je prej sposoben poiskati razlike med predmeti, šele nato podobnosti med njimi. 

Pri oblikah zato izbira krog, kvadrat in trikotnik; izbira osnovne in sekundarne barve, 

belo in črno; pri smereh pa sta pogosti zlasti vodoravna in navpična. 

− Nazornost likovnega upodabljanja pri otroku ni neposredno povezana z vidnim vtisom, 

je pa značilno, da je konstrukcijsko pravilna in nazorna. Otrok na primer ve, da je plošča 

mize kvadratne oblike in jo tako upodobi, kljub temu da jo kot kvadrat vidimo le s ptičje 

perspektive. 

− Delno obvladovanje slikovne površine se odraža v tem, da realni odnosi med elementi 

likovnega dela niso usklajeni.  

− Učinek vpliva preteklih razvojnih stopenj povzroči, da otrok v določeni razvojni stopnji 

upodablja dosežke preteklih stopenj likovnega razvoja in jih nadgrajuje. 

− Posnemanje je značilno za mlajše otroke. Pri likovnem izražanju pa lahko postane 

škodljivo, če gre za čezmerno prerisovanje nekakovostnih likovnih del, saj s tem otrok 

izgublja stik z lastnim likovnim razvojem (Vrlič, 2001). 

 

3.1 LIKOVNA DEJAVNOST V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Likovna dejavnost otroku predstavlja igro, omogoča mu raziskovanje, ustvarjalnost, 

izražanje, kreativnost in sprostitev. Primarni namen te dejavnosti ni umetniško delo ali 

učenje likovnih tehnik, pač pa sam proces ustvarjanja (Čaval, 2017), kar poudarja tudi 

Kurikulum za vrtce (1999). 

Pri izvajanju likovnih dejavnosti v vrtcu je najpomembnejše, da strokovni delavci otroku 

omogočajo, da se likovno izraža na svoji razvojni stopnji, torej na način, ki ga obvlada in 

razume. Otrok v predšolskem obdobju potrebuje priložnost, da se svobodno likovno 

izraža, saj mu le izrazna avtonomija omogoča polnovredni razvoj. Strokovni delavci 

morajo ustvariti pogoje in poskrbeti za premišljeno (lahko tudi selektivno) izbran material 

in ustrezne podatke, da bo otrok izpostavljene vsebine lahko likovno interpretiral 

(Podobnik in Selan, 2021). 
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Vizualno mišljenje je del mišljenja, ki se ukvarja z vidnim, torej z barvo, obliko, 

prostorskimi odnosi, ter omogoča spoznavanje vizualnega sveta, ki pa ga otrok razvija 

prek aktivnega udejstvovanja v likovnih dejavnostih. Poleg vizualnega mišljenja pa se 

pri likovnih dejavnostih intenzivno razvija tudi ustvarjalnost, ko se otrok izraža 

prek različnih materialov, orodij in postopkov. Z likovnimi dejavnostmi v predšolskem 

obdobju otrok razvija naravno nagnjenje do likovnega izražanja in krepi veselje 

do likovnoustvarjalnega igranja; razvija in krepi ustvarjalnost, samostojnost ter 

iznajdljivost; se seznanja z likovnim jezikom, različnimi izraznimi načini, tehnikami, 

materiali, orodji in postopki; razvija osnove za vrednotenje likovnih stvaritev, občutljivost 

likovne kakovosti in estetski čut (Denac in Vrlič, 2010). 

Pivec (2018), poleg vsega zgoraj opisanega, izpostavlja še razvoj prostorske inteligence 

in sposobnost simbolizacije. Likovno izražanje je prirojena sposobnost, saj otrok 

spontano odkrije način, da doživeto izrazi v risbi oz. likovnem delu (Lowenfeld in 

Brittain, 1981). Pomembne izkušnje, ki jih doživi v zunanjem svetu, poveže s svojim 

notranjim svetom. Ko ima otrok priložnost, da izumlja svoje likovne rešitve in se izraža 

na svojstven način, si razvija prostorsko inteligenco in sposobnost simbolizacije. 

Podobnik (2011) poudarja, da mora vsaka likovna dejavnost s predšolskim otrokom 

temeljiti na spoštovanju njegovih izraznih sposobnosti ter biti zasnovana tako, da ohranja 

posameznikovo avtonomnost izražanja. 

 

3.2 RAZVOJ OTROŠKE RISBE 

Lowenfeld in Brittain (1981) opredelita čečkanje kot prvo stopnjo razvoja otroške risbe. 

Pojavlja se od prvega do tretjega leta otrokove starosti in se postopno spreminja iz manj 

v vse bolj nadzorovano obliko gibanja po slikovnem formatu. Marjanovič Umek (2004) 

piše o tem, da je čečkanje motorična igra otroka, drobna gibalna dejavnost, ki na podlagi 

pušča določene sledi. Na začetku »čačke« ne predstavljajo ničesar določenega, pozneje, 

na prehodu s stopnje čečkanja na simbolno stopnjo risanja, pa otrok svojo risbo 

poimenuje; gre za razvojno stopnjo naključnega realizma. Tudi Valdes (2013) kot prvo 

stopnjo definira risbe, ki nastanejo okrog prvega leta starosti, ko otrok razume in ga veseli, 
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da za pisalom ostaja sled, ki jo ustvarja sam. Pri dveh letih starosti otrok najpogosteje 

riše črte krožne oblike, ki so koncentrirane na sredini papirja. Poleg krožnih črt pa se 

pojavljajo tudi pike in ravne črte. Marjanovič Umek (2004) kot drugo stopnjo razvoja 

otroške risbe navaja simbolno stopnjo, za katero je značilno, da se otrok zaveda, da 

narisana oblika nosi določen pomen oz. nekaj označuje. Simbolna stopnja se deli 

na predshematsko in shematsko stopnjo. Predshematska stopnja se pojavlja predvsem 

pri otrokovi starosti od tretjega do šestega leta, značilno pa je, da otrok riše grobe in 

enostavne sheme, ki lahko predstavljajo enake, podobne ali različne osebe in predmete, 

ki jih uprizarja. Cox (2005) predshematsko stopnjo poimenuje intelektualni realizem, 

za katerega je značilno, da otrok upodablja tisto, kar o določenih osebah, predmetih, 

pojavih ve oz. pozna. Valdes (2013) pa izpostavlja razvoj likovnega upodabljanja 

človeške figure, ki se začne okrog tretjega leta starosti. Pri tem loči dve vrsti razvoja 

človeške figure, in sicer iz kroga, ki služi kot osnova za glavo, ali iz križa, ki služi kot 

osnova za telo. Upodobljena figura je najprej preprosta, okrog petega leta starosti pa 

otrok že obvlada izbrano shemo za uprizarjanje človeške figure in se posveča detajlom, 

kot so roke, obraz in lasje. Marjanovič Umek (2004) kot naslednjo opredeli shematsko 

stopnjo, ki se pojavlja pri otrokovi starosti od šestega do devetega leta. Njena glavna 

značilnost je, da je otrok sposoben razlikovati sheme za različne osebe, živali, predmete. 

Določen predmet zato upodablja načeloma z identičnimi shemami, ki pa so vedno bolj 

podobne resničnosti, ki jo reprezentirajo. Cox (2005) shematsko stopnjo poimenuje 

vizualni realizem, za katerega je značilno, da otrok poskuša čim realneje narisati, kar vidi 

pri osebah, živalih, predmetih. Poudarja, da otrok na tej stopnji razume, da risba 

predstavlja posnetek osebe, živali, predmeta v določenem trenutku z določenega zornega 

kota. Marjanovič Umek (2004) kot naslednjo stopnjo, ki je značilna za otrokovo starost 

med devetim in enajstim letom, opredeljuje stopnjo realističnega risanja, kar pomeni, da 

so upodobljeni predmeti in figure po videzu, velikosti in razmerjih podobni realnosti. 

Podobnik in Selan (2022) pa opisujeta mnenje, ki danes prevladuje, da stopenj razvoja 

ne smemo definirati v okviru starosti zaradi razlik v tempu umetniškega razvoja, temveč 

kot značilnost vsakega obdobja, ki je opredeljeno s prevladujočimi značilnostmi. 

Luis (2005) izpostavlja, da bi bilo smiselneje namesto o stopnjah govoriti o razvojnih 

stopnjah, saj lahko otrok ob ustreznih spodbudah uporablja določene kognitivne 
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spretnosti prej, kot je predvideno z razvojnimi stopnjami, ali obratno. Poleg tega, kdaj 

otrok pridobi določeno kognitivno spretnost, je smiselno biti pozoren tudi na to, na kakšen 

način uporablja že usvojene veščine. Otrok svoje kognitivne spretnosti uporablja odvisno 

od trenutnih namenov in nalog, s katerimi se sooča. Podobnik in Selan (2022) še 

poudarjata, da je umetniški razvoj dvostranski. Na eni strani se v razvojnih stopnjah 

zrcalijo nekatere splošne značilnosti, kot so oblikovanje nekaterih tipičnih oblik umetniških 

zapisov (npr. »čačka«, glavonožec, konvencionalna človeška podoba itn.) in stalno 

zaporedje razvoja. Na drugi strani pa je umetniški razvoj, ki ni enoten, pač pa ga 

zaznamujejo posamezna odstopanja in izrazne variacije, ki so odvisne od otrokovih 

umetniških in splošnih izkušenj. 

 

3.3 NAČELA LIKOVNE VZGOJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

Načela likovne vzgoje predstavljajo temeljna določila likovnovzgojnega dela in so prisotna 

v vsakem njegovem segmentu. Za smotrno likovnovzgojno delo je treba upoštevati 

šest načel. To so načelo ustvarjalnosti, načelo kakovosti, načelo aktivnosti, načelo 

zanimanja, načelo individualizacije in načelo nazornosti (Vrlič, 2001). 

Načelo ustvarjalnosti velja za osnovno načelo likovnovzgojnega dela v predšolskem 

obdobju. Otrok mora imeti ves čas možnost lastnega ustvarjalnega dela, tako da postopki 

in napotki odraslega ne ovirajo razvoja ustvarjalnih sposobnosti. Ključno je, da odrasli 

otroka spodbujajo k samostojnosti pri snovanju idej; spodbujajo, upoštevajo in sprejemajo 

otrokove izdelke; ne podcenjujejo idej; otroka usmerjajo k likovno drugačnim rešitvam 

z alternativnimi vprašanji; opazovanje usmerjajo na posebnosti, značilnosti, različnosti; 

spodbujajo predstavljivost; omogočajo svobodno igranje in raziskovanje likovnih 

materialov; ozaveščajo svobodo likovnega izražanja in otroku dajejo občutek vrednosti 

posameznega izdelka. 

Z vidika pričujoče raziskave se zdi tu še posebej pomembno naglasiti načelo kakovosti, 

ki poudarja, da so za otroka dovolj dobri in primerni le najboljši vzori, saj je razvoj 

estetskega čuta dolgotrajen proces, ki pa je mogoč le v stiku s kakovostnimi umetniškimi 

deli. 
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Načelo aktivnosti izpostavlja pomen otrokove lastne aktivne udeležbe v vseh segmentih 

likovnovzgojnega dela, saj se prek lastne aktivnosti najbolje razvija. 

Načelo zanimanja mora biti upoštevano pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti, kar 

pomeni, da likovnovzgojno delo izhaja iz otrokovega interesa. 

Načelo individualizacije narekuje upoštevanje posameznikovih značilnosti in razvijanje 

individualnih potez. 

Načelo nazornosti izpostavlja, da je treba otroka nazorno in razumljivo seznanjati 

s svetom, ki ga obdaja, najbolje neposredno, oz. kadar to ni možno, s kakovostnimi 

nadomestki (kakovosten filmski, slikovni in zvočni material). Za likovnovzgojno delo so 

ključni nazorni primeri predstavljene problematike ter konkretno prikazovanje in 

demonstriranje (prav tam). 

 

3.4 OTROKOVO OKOLJE 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je poudarjeno, da je prostor pomemben element kurikula. 

Priporočeno je, da je igralnica opremljena s stalnimi kotički, v katerih so otroku ves čas 

na voljo različne igrače, nestrukturiran igralni material, knjige, material za ustvarjanje in 

oblikovanje ter umetniške slike, fotografije, ilustracije in kiparski izdelki. Zaželeno je, da 

so igralnice in hodniki v vrtcu opremljeni z izdelki otrok in reprodukcijami umetniških del. 

Pri opremljanju otrokovega vizualnega in likovnega okolja je pomembno upoštevati 

načelo kakovosti, ki narekuje, da so le najboljši možni vzori primerni za otroka in njegov 

celostni razvoj. Razvoj estetskega čuta je dolgotrajen proces, ki pa ga je v ustrezni meri 

mogoče zagotoviti le v stiku s kakovostnimi igračami, likovnimi, literarnimi in glasbenimi 

deli. Igralnice naj bodo opremljene z otroškimi izdelki, kakovostnimi reprodukcijami 

umetniških del, kakovostnimi ilustracijami in nazornimi fotografijami. Likovno oporečni 

izdelki (tj. kičasti, anatomsko deformirani in estetsko problematični) ne sodijo v otrokovo 

okolje, saj prek slabih del otrok ne razvija občutka za likovno skladnost, likovni red in 

harmonijo (Denac in Vrlič, 2001). 
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4 PREDŠOLSKI OTROK IN UMETNOST 

Globalni cilji, ki so opredeljeni v Kurikulumu za vrtce (1999), poudarjajo pomen umetnosti 

za otroka v predšolskem obdobju. Za celosten razvoj otroka so potrebni stik z umetnostjo, 

priložnost za razvijanje sposobnosti komuniciranja prek umetnosti, spodbude 

za razvijanje specifičnih umetniških nadarjenosti in umetniškega izražanja, umetniško 

čutenje itn. Vse to je možno uresničevati izključno prek soočanja otroka z umetniškimi 

deli (umetninami). V okviru likovnih dejavnosti gre za umetniško sliko, risbo, kip, grafiko, 

arhitekturo, instalacijo ipd. Le v neposrednem stiku z umetnostjo je možno razvijati 

občutek za umetnost. Za otrokov razvoj je torej najoptimalneje, da se srečuje in seznanja 

z izvirnimi likovnimi deli, ki so razstavljena v avtentičnem okolju, torej 

v kulturno-umetniških ustanovah (galerije, muzeji, zunanja razstavišča ipd.). Umetnina je 

objekt, ki vsebuje likovno znanje, občutljivost, nadarjenost in sporočilo umetnika. Prava 

umetnina otroka nagovarja na način, ki ni nadomestljiv (Duh in Zupančič, 2009). 

Umetnina lahko otroka pritegne, zapelje, zmede, ustrahuje ali včasih odvrne, njegov odziv 

ni napačen. Strokovni delavci lahko otroku pomagajo osmisliti njegove zaznave ter mu 

pomagajo ubesediti občutke, ki se mu porajajo v stiku z umetniškim delom 

(Barbe-Gall, 2018). 

Tudi v Kurikulumu za vrtce (1999) je poudarjeno, da so izkušnje otroka na področju 

umetnosti pomemben dejavnik uravnoteženega razvoja in duševnega zdravja 

zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja. 

4.1 PREDŠOLSKA VZGOJA V SODELOVANJU Z GALERIJAMI 

Eno od načel v Kurikulumu za vrtce (1999) je tudi načelo sodelovanja z okoljem, ki poleg 

drugega narekuje upoštevanje različnosti in možnosti uporabe družbeno-kulturnih virov 

učenja v okolju oz. okolici vrtca. 

Vrtec je prostor, ki izraža in ustvarja kulturo, pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti 

predšolske vzgoje je vpet v okolje, ki ga obdaja. Strokovni delavci vrtca dopolnjujejo in 

bogatijo program s sodelovanjem z institucijami iz okolja, kot so npr. galerije, muzeji, 

gledališča, knjižnice itn. Galerije imajo poleg tradicionalne vloge, kot so zbiranje, 

razvrščanje, evidentiranje, znanstvena obdelava predmetov in ohranjanje kulturne 
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dediščine, tudi vlogo pri skrbi za zbirko, konservatorstvo, javni dostop, izobraževanje itn. 

(Devjak in Berčnik, 2018).  

Muzejska pedagogika je specifična veja pedagogike, ki se je intenzivneje razvijala zlasti 

v drugi polovici 20. stoletja. Pokriva pedagoško dejavnost v avtentičnih razstavnih 

inštitucijah, torej v muzejih in galerijah. Poleg razvrščanja, upravljanja in predstavitve 

umetniških zbirk je vloga muzejskega pedagoga poglobljeno vzgojno-izobraževalno delo, 

ki ob umetniških artefaktih omogoča osnovo za razvoj otrokove likovne apreciacije. Ta 

zajema tako zmožnost zaznavanja in sprejemanja likovnega v umetniških delih kot tudi 

razvoj likovne senzibilnosti, estetskega čuta in spoštovanja kulturne dediščine 

(Duh, 2015). 

Muzejska pedagogika zajema teorijo in prakso vzgoje in izobraževanja v galerijah in 

muzejih. Muzejski pedagog se ukvarja s pripravami razstav, sodeluje pri pripravi vizije 

celotne razstave in analizira, kako bodo sporočilo razstave sprejeli in dojeli obiskovalci. 

V galerijah želijo poleg faktografskih informacij pri obiskovalcih vzbuditi tudi njihovo 

domišljijo, občutenje in dojemanje. Stremijo k temu, da so razstave organizirane na način, 

da obiskovalec lahko sam pride do znanja. Veliko kulturno-umetniških ustanov v svojo 

ponudbo vključuje tudi specifične metode interpretacije, kot so npr. dramske zgodbe in 

delavnice za otroke. Načrtovanje in izvajanje delavnic za otroke v galerijah in muzejih sta 

se začela pojavljati po letu 1960, med prvimi kulturno-umetniškimi ustanovami, ki so se 

ukvarjale s tem, so bili The Stedelijk Museum, Hague Gemeentemuseum, van Gogh 

Museum, The Rijksmuseum voor Volkenkunde. Aktivno sodelovanje obiskovalcev 

v galerijah je poleg prednosti prejelo tudi kritike, češ da imajo dejavnosti malo opravka 

z razstavo. Po letu 1980 se dejavnosti v galerijah skoraj niso več pojavljale. Muzejska 

pedagogika se je ponovno začela krepiti v začetku 21. stoletja. V Sloveniji so se tovrstne 

aktivnosti razvijale počasneje in nekoliko z zamikom (Devjak in Berčnik, 2018).  

Na slovenskem prostoru se je muzejskopedagoška teoretična misel začela razvijati 

pred slabimi štirimi desetletji, ko je Pedagoški inštitut omogočil tedanji kustosinji 

pedagoginji v Narodni galeriji, Lidiji Tavčar, da se je kot zunanja sodelavka vključila 

v raziskovalne projekte Eve Bahovec (Teoretska izhodišča za analizo razvoja osebnosti 

in vzgojnega programa, Vrtci za današnji čas in Ljubljanski vrtci med preteklostjo in 
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»Evropo«), v katerih so sodelovali tudi Zdenko Kodelja, Janja Barši in Boris A. Novak. Te 

projekte je Lidija Tavčar soustvarjala s poglavjema »Uvajanje novih vsebin v vzgojni 

program – primer estetske vzgoje« in »Vrtec v galeriji, galerija v vrtcu«. Leta 2009 je 

Pedagoški inštitut izdal prvo znanstveno monografijo s področja muzejske pedagogike, 

Homo spectator: uvod v muzejsko pedagogiko (L. Tavčar) (Bračun Sova in Štrajn, 2015). 

Ena pomembnih funkcij sodobnega muzeja in galerije je danes izobraževalne narave. 

V začetnih obdobjih so bila umetniška dela opremljena z osnovnimi informacijami in 

pojasnjevalnim besedilom. Oseba, ki je obiskovalce vodila po galeriji, je z ustreznimi 

komentarji usmerjala na najpomembnejše umetnine in njihove elemente. Galerije so nato 

začele uveljavljati didaktične spremljevalne programe, s katerimi so spodbujale 

organizacijo dejavnosti za otroke in mladino, prek katerih z aktivnimi predstavitvami, igro 

in zabavo posredujejo specifično znanje o umetnosti. Danes je v tujini tovrsten način 

pedagoškega dela precej poznan in prisoten v vseh pomembnejših galerijah 

(Tate London, MoMa NY, Centre Pompidou Pariz idr.), pri nas pa se je prva s tem začela 

ukvarjati Narodna galerija v Ljubljani. Muzejska pedagogika danes podpira in spodbuja 

sodelovanje vrtcev, šol in univerz z galerijami in muzeji (Tišliar, 2017). 

Danes v galeriji sodeluje več strokovnjakov. Kustos je vsebinski vodja razstave, zbira 

predmete, jih pripravlja za razstavo, postavi razstavo ter poskrbi za njeno promocijo 

prek člankov ali reportaž in ozavešča občinstvo o določeni tematiki. Muzejski pedagog pa 

poleg sodelovanja s kustosom pripravlja delavnice za ciljne skupine in skrbi za njihovo 

izvedbo in ustrezno vodenje, zadolžen je torej za izobraževalno funkcijo. Pri sodelovanju 

med vrtcem in galerijami učenje poteka v galeriji skozi aktualne razstave in stalne zbirke. 

Predšolski otrok se ima tako možnost prek igre s pomočjo delavnic srečevati z umetnino 

v enem od avtentičnih umetniških okolij. Prek tega se povezuje z galerijo oz. 

kulturno-umetniško ustanovo in na sebi prilagojen način spozna funkcijo in naloge galerije 

ter pridobi znanje o kulturni dediščini (Devjak in Berčnik, 2018). 

Duh in Vrlič (2003) izpostavljata, da pri otroku neposrednega stika z originalnimi 

umetniškimi deli v galeriji ni mogoče nadomestiti z reprodukcijami. Devjak in 

Berčnik (2018) pa dodajata, da je pomembno, da se otrok, poleg avtentičnega prostora 

umetnosti, z umetniškimi deli sreča tudi v vrtcu, saj bo tako spoznaval umetnost in lažje 
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razlikoval med kakovostnimi in manj kakovostnimi deli. Tudi Blaževič (2019) poudarja, da 

ima za predšolske otroke stik z umetninami pomembno vlogo, galerija pa je prostor, ki 

omogoča specifično izkušnjo. V galeriji se otroci srečajo z avtentično umetnino, njenim 

dejanskim videzom in dejanskimi dimenzijami (te so pri reprodukcijah oz. drugih 

posrednih virih običajno drugačne). Poleg tega vstopajo v prostoren ambient, za katerega 

je značilna specifična ureditev (prilagojena tipu in namenu razstave), namenska osvetlitev 

ipd. Za otroke je pomembno, da lahko vidijo dejansko velikost umetnine, njene barve, 

podrobnosti in jo opazujejo od blizu, z različnih zornih kotov, jo neposredno primerjajo 

s sosedno umetnino ipd. Takšno vživljanje v umetniška dela omogoča seznanjanje z rabo 

likovnega jezika in pomenom umetnin.  

Umetniške inštitucije čedalje bolj stremijo k temu, da njihovo okolje upošteva telesne, 

čutilne, komunikacijske in intelektualne potrebe vseh svojih obiskovalcev, tudi otrok, 

starejših, oseb s posebnimi potrebami ipd. Tovrstne prilagoditve predstavljajo izboljšanje 

kakovosti izkušnje z galerijo in umetnostjo tudi za predšolske otroke. Glede na potrebe 

občinstva kustos in muzejski pedagog namenita posebno pozornost komunikaciji, 

kompleksnosti jezika (količina verbalnih informacij, poglobljenost informacij, strokovno 

izrazoslovje ipd.) ter omogočata učenje prek različnih čutnih poti (Bračun Sova, 

Lipec Stopar in Vodeb, 2009). 

 

4.2 UMETNIŠKO DOŽIVLJANJE PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Kroflič (2010) ugotavlja, da umetnika in otroka povezuje intenziven in empatičen odnos 

do stvarnosti, kar posebej izpostavlja pedagoški program Reggio Emilia, ki poudarja 

pomen umetnosti za razvoj in učenje otroka v predšolskem obdobju (prav tam). Privlačne 

barve, pozornost do ponavljanja in variacij, raziskovanje risanja na nefigurativen način, 

iznajdbe znakov in form za predstavitev sveta, vse to je otroku in umetniku na nek način 

skupno doživljanju, spoznavanju, analiziranju sveta. Oba sta si podobna pri načinu 

gledanja, ko opazujeta svet. Povezuje ju tudi želja po ustvarjanju možnih zgodb, ki se 

kaže pri umetnikovem ustvarjanju ter pri otrokovi simbolni igri, kar na nek način ubeseduje 

slaven citat enega umetniških velikanov 20. stoletja Pabla Picassa: »Porabil sem štiri leta, 
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da sem se naučil slikati kot Rafael, in vse življenje, da sem se naučil slikati kot otrok« 

(Kresnik, 2013, odstavek 9). 

Predšolski otrok potrebuje umetniške izkušnje tako s klasičnimi likovnimi deli kot tudi 

s sodobno umetnostjo. Pri otroku se vzpostavljajo temelji estetskega občutka, ko se 

seznanja s klasičnim likovnim delom, renesančnim portretom, romantično podobo, 

impresionistično krajino in abstraktno kompozicijo 20. stoletja (Duh in Zupančič, 2009). 

Duh in Herzog (2020) poudarita, da je pri zaznavanju oz. čutnem dojemanju umetniških 

del pri otroku treba spodbuditi afektivnost in posledično likovno apreciacijo. Umetniško 

delo vpliva na posameznika skladno z njegovimi individualnimi dejavniki in otroka vodi 

od čutnega zaznavanja in doživljanja k vizualnemu mišljenju. Marsikje prevladuje mnenje, 

da je zaznavanje umetniškega dela smiselno le, ko je to ustrezno razloženo. Duh in 

Herzog (2020) pa trdita, da je ključna raziskovalna potenca umetniškega dela, ki je 

ob prezgodnji razlagi zapravljena. Poudarjata pomen odkrivanja in opazovanja, ki 

privedeta opazovalca do vzpostavitve odnosa z umetnino. Pri opazovanju umetnine so 

poleg videnega pomembni tudi asociacije in način doživljanja. Ob upoštevanju starosti in 

razvojne stopnje otroka je treba njegovo pozornost usmeriti na konkretne elemente in 

strukture umetniškega dela. 

Pred obiskom galerije oz. ogledom umetniških del je pomembno, da se pedagoški 

delavec na to dobro pripravi ter pridobi informacije o delu, o umetniku, pripravi dejavnosti, 

razmisli o vprašanjih in poteku pogovora, saj bo na tak način bolj suveren pri svojem delu, 

dejavnost za otroke pa bolj kakovostna. Pri samem opazovanju umetniškega dela otroku 

zastavimo vprašanje »Kaj vidiš?« in na tak način pridobimo informacije o otrokovem 

znanju, doživljanju, opazovanju (Barbe-Gall, 2018). Otroku moramo dati priložnost, da 

umetniško delo opazuje na svoj način, ga komentira in postavlja vprašanja, nato 

pri pogovoru izhajamo iz njegovih opažanj in interesov. Na tak način bo otrok spontano 

ter nevsiljivo prejel znanje in informacije. Upoštevati moramo stopnjo pozornosti otrok ter 

dejavnosti skladno s tem prilagajati. Ob kratkotrajni pozornosti je bolje, da se 

pri posamezni umetnini osredotočimo le na en segment (koncept, tehnični vidik ali simbol) 

ter si ogledamo več umetnin. Na tak način otrok dobi priložnost, da povezuje različne 

vrste umetniških del, jih med seboj primerja in ubesedi svoja opažanja. Glede 
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na motivacijo omogočimo poglobljeno opazovanje. Predšolskega otroka pritegnejo 

likovna dela ter razlike oz. podobnosti med njimi, zato mu omogočimo, da opazuje in 

doživlja slike, na katerih so na primer upodobljeni majhni/veliki ljudje; svetle/temne, 

prijetne/grozljive, vesele/žalostne slike; slike zaprtih prostorov/zunanji prizori, slike 

umirjenosti/gibanja ipd. Spoštovati in sprejemati moramo to, kar otroci opazijo oz. na kar 

se osredotočajo. Ključno pri tem je, da verjamemo, da so otroci zmožni doživljati umetnost 

(prav tam).  

Pri opazovanju umetnin otroku omogočimo, da delo najprej vizualno doživi, šele nato ga 

z vprašanji usmerjamo na vsebino oz. posamezne segmente. Usmerimo ga k opazovanju 

npr. kdo ali kaj je upodobljeno na delu, katere barve prevladujejo, kakšna je površina 

umetnine (gladka, groba), kaj je nenavadno, zanimivo ipd. (Koren, 2002). 

Otrok se bo z likovno umetnostjo zbližal, ko bo prejel celostno izkušnjo, zato je dobro, da 

poleg obiska galerij otrok sodeluje tudi pri organizaciji galerije v vrtcu, posluša otroška 

literarna dela o galeriji, zbira reprodukcije umetniških del, spozna slikarja, se seznani 

z ateljejem ter se svobodno likovno izraža na različne načine, z različnimi likovnimi 

tehnikami (prav tam). 

 

4.3 IZBIRA LIKOVNIH DEL 

Predšolski otrok si umetniško delo razlaga na načine, ki so odvisni od njegovih dosedanjih 

izkušenj. Na določeno likovno delo se lahko odzove na asociativni, čustveni ali 

na intelektualni ravni. Pri izbiri likovnega dela je pomembno, da pedagoški delavec 

upošteva pet osnovnih načel, ki se nanašajo na avtorja in njegovo delo. 

− Pomembnost narekuje, da izbiramo likovna dela, katerih relevantnost je potrjena 

s strani umetniške oz. umetnostnozgodovinske stroke, saj s tem upoštevamo načelo 

kakovosti. 

− Tipičnost usmerja, da izbiramo avtorje oz. dela, ki nazorno prikazujejo določen pristop 

likovnega izražanja, in se odločamo za tipične predstavnike posamezne smeri likovne 

umetnosti. 
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− Nazornost določa, da izbiramo dela, ki jih lahko uspešno približamo predšolskemu 

otroku in s katerimi lahko nazorno prikažemo izbrani način likovnega izražanja. 

− Vsebinska primernost narekuje, da se pri izbiri izogibamo idejno kompleksnim delom, 

ki bi od predšolskega otroka zahtevala specifično znanje, ki ga še nima. 

− Praktičnoizvedbena primernost usmerja, da izbiramo dela, na podlagi katerih lahko 

v vrtcu izpeljemo sorodno likovno dejavnost (Duh in Zupančič, 2009). 

Koren (2002) poudarja, da pri izboru likovnih del upoštevamo tudi to, da otrok spoznava 

tako dela domačih kot tujih avtorjev. 
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EMPIRIČNI DEL 

5 NAMEN RAZISKAVE 

V diplomskem delu sem želela raziskati, kako, v kolikšni meri in na kakšen način poteka 

sodelovanje med vrtci in galerijami v Sloveniji. Kurikulum za vrtce (1999) namreč poudarja 

pomen otrokovih izkušenj na področju umetnosti, ki zaradi celovitosti doživljanja in 

ustvarjanja pomembno vplivajo na uravnotežen razvoj otroka in njegovo duševno zdravje. 

Pomemben element doživljanja in spoznavanja umetnosti je avtentičen prostor, kar 

narekuje, da se otrok sreča z umetniškimi deli tudi v galeriji, muzeju. 

6 CILJI RAZISKAVE 

Cilji raziskave so: 

− Raziskati, kakšno je sodelovanje med večjimi slovenskimi galerijami in vrtci. 

− Ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo galerije sodelovanju z vrtci. 

− Ugotoviti, na kakšne načine poteka sodelovanje med umetniškimi ustanovami in vrtci. 

− Ugotoviti, kako pogosto poteka sodelovanje med umetniškimi ustanovami in vrtci. 

− Ugotoviti, pri kateri starostni skupini otrok je sodelovanje z galerijami najpogostejše. 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V skladu s postavljenimi cilji želim v raziskavi odgovoriti na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

RV 1: Kateri so najpogostejši načini sodelovanja vrtcev z galerijami in kako jih izvajajo? 

RV 2: Kakšen pomen pripisujejo galerije sodelovanju z vrtci? 

RV 3: Katera starostna skupina otrok najpogosteje sodeluje z galerijami? 

8 METODA RAZISKOVANJA 

8.1 RAZISKOVALNI VZOREC 

Empirični del diplomskega dela sem izvedla v obliki ankete, ki sem jo naslovila 

na predstavnike galerij oz. kulturnih ustanov različnih slovenskih regij. Vzorec je bil 
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neslučajnostni – namenski, saj sem izbirala 11 večjih uveljavljenih slovenskih galerij 

(Cankarjev dom, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Galerija Miha Maleš, 

Galerija Staneta Jarma, Jakčev dom, Koroška galerija likovnih umetnosti, 

Moderna galerija Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Celje, Narodna galerija Slovenije, 

Obalne galerije Piran, Umetnostna galerija Maribor), za katere sem predvidevala, da 

sodelujejo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami. Anketni vprašalnik sem ustvarila 

na spletnem portalu EnKlik Anketa. 

Anketa za predstavnike galerij oz. muzejske pedagoge je vsebovala 12 vsebinskih 

vprašanj, od tega šest zaprtih vprašanj, štiri polodprta in dve odprti. 

 

8.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskovanje sem opravila s spletnim anketnim vprašalnikom. Z vsemi predstavniki 

umetniških ustanov oz. galerij sem najprej vzpostavila stik prek telefonskega pogovora. 

Telefonske številke sem pridobila prek njihovih spletnih strani. Vse anketirane sem prosila 

za e-naslov, prek katerega sem jim nato poslala spletno povezavo do anketnega 

vprašalnika (priloga 1). Anketni vprašalnik sem zaprla po štirinajstih dneh, ko so nanj 

odgovorile vse vabljene inštitucije. 

 

8.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Zbrane podatke sem najprej statistično in kvalitativno analizirala, pri čemer sem podatke 

izrazila v frekvencah in odstotnih frekvencah, jih prikazala s tabelami in grafi ter jih opisno 

interpretirala. 

9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Anketo je izpolnilo 11 anketirancev, tj. predstavniki galerij, muzejski pedagogi, od tega je 

anketo v celoti izpolnilo devet (82 %) anketirancev, delno pa sta anketo izpolnila 

dva (18 %) anketiranca. 
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1. vprašanje: Ali ima vaša ustanova izkušnje s sodelovanjem z vrtci? 

GRAF 1: Sodelovanje med vrtci in galerijami 

 

11 (100 %) anketiranih odgovarja, da umetniška ustanova oz. galerija, v kateri so 

zaposleni, sodeluje z vrtci. 

Pridobljeni podatki so spodbudni, saj kažejo na to, da več večjih galerij v Sloveniji sodeluje 

z vrtci. Strokovnjaki ugotavljajo, da ima stik z umetninami za predšolskega otroka zelo 

veliko vlogo. Najpomembnejši pa je prostor, torej galerija, kjer ima otrok možnost doživeti 

dovršeno likovno delo, ki vsebuje nesporne likovne kvalitete. Za otroka je bistveno, da 

vidi pravo velikost umetnine, njene dejanske barve in ima možnost, da jo opazuje tako 

od blizu kot z večje razdalje. To namreč razširi zorni kot, v katerega se običajno ujamejo 

tudi sosednji razstavljeni eksponati, kar omogoča primerjanje (Bračun Sova in 

Strnad, 2012). 

  

100 %

0 %

Ali ima vaša ustanova izkušnje s sodelovanjem z vrtci?

DA NE
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2. vprašanje: Kako pogosto vas običajno obišče posamezna vrtčevska skupina? 

GRAF 2: Pogostnost sodelovanja med vrtci in galerijami 

 

Dve galeriji (20 %) opažata, da gre pri sodelovanju z vrtci za enkraten obisk; tri galerije 

(30 %) beležijo sodelovanje z vrtci ob posebnih dogodkih; dve galeriji (20 %) 

s posamezno vrtčevsko skupino sodelujeta mesečno. V Tabeli 1 sem v kategorijo 

»drugo« umestila tri (30 %) odgovore, ki zajemajo odgovore izven ozko definiranih 

kategorij »enkraten obisk«, »ob posebnih dogodkih« in »mesečno«. 

 

TABELA 1: Pogostnost sodelovanja med vrtci in galerijami 

Enkrat; nekatere skupine pa v okviru abonmaja trikrat ali štirikrat na leto. 
Občasno. 
Različno. Nekatere skupine mesečno, druge pa enkrat letno. Nekatere pa seveda 
nikoli. 

  

20 %

30 %

20 %

30 %

Kako pogosto vas običajno obišče posamezna vrtčevska 
skupina?

DA Ob posebnih dogodkih Mesečno Drugo
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3. vprašanje: Kakšno je vaše mnenje o pogostnosti sodelovanja vrtcev z vašo 
umetniško ustanovo? 

GRAF 3: Količina sodelovanja med vrtcem in galerijo 

 

Sedem (70 %) anketiranih meni, da je sodelovanja med vrtci in galerijo, v kateri so 

zaposleni, premalo; trije (30 %) anketirani menijo, da je sodelovanja ravno prav. Nihče 

od anketiranih ni mnenja, da je sodelovanja preveč. 

Glede na zbrane odgovore lahko sklepam, da je pripravljenost na sodelovanje 

s predšolsko populacijo s strani galerij razmeroma visoka, izvedba pa po njihovem 

mnenju še ni na zadovoljivi ravni. To problematiko nakazujejo tudi odgovori na naslednje 

vprašanje. 

  

70 %

30 %

Kakšno je vaše mnenje o pogostnosti sodelovanja vrtcev z vašo 
umetniško ustanovo?

Sodelovanja je premalo Sodelovanja je ravno prav Sodelovanja je preveč Drugo
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4. vprašanje: Če tovrstnega sodelovanja ni oz. ga je po vašem mnenju premalo, 

kaj vas pri tem omejuje? 

GRAF 4: Vzroki nesodelovanja oz. premalo sodelovanja med vrtcem in galerijo 

 

Pet (72 %) anketiranih meni, da je sodelovanje odvisno od zanimanja vrtcev, torej bi bilo 

sodelovanja več ob večjem interesu predšolskih ustanov; en (14 %) anketirani meni, da 

sodelovanje omejuje pomanjkanje njihovega kadra, torej premalo oz. odsotnost 

zaposlenih v galeriji, ki bi bili usposobljeni za sodelovanje s predšolskimi ustanovami; 

en (14 %) anketirani pa meni, da je sodelovanja z galerijo, v kateri je zaposlen, premalo 

zaradi lokacije galerije, kar opiše: »Ker nismo locirani v mestu, vrtci potrebujejo avtobusni 

prevoz, zato se za obisk redkeje odločajo.« 

Najpogostejši odgovor je, da sodelovanje vrtca z galerijo omejuje predvsem manjši 

interes vrtcev, kar potrjuje tudi Podobnik (2011), ki je v svoji raziskavi ugotovila, da 

obiskovanje galerij s strani institucionalizirane predšolske vzgoje ni prav pogosto. 

V prihodnje bi bilo zato smiselno poiskati vzroke za to tudi v vrtcih oz. med strokovnim 

pedagoškim kadrom. 

  

14 %

72 %

14 %

Če tovrstnega sodelovanja ni oz. ga je po vašem mnenju premalo, kaj 
vas pri tem omejuje?

Sredstva Kader Zanimanje vrtcev Drugo
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5. vprašanje: Kako bi ocenili pomen sodelovanja med vrtcem in galerijo? 

GRAF 5: Pomen sodelovanja med vrtcem in galerijo 

 

Največ (80 %) anketiranih ocenjuje, da je sodelovanje med vrtcem in galerijo zelo 

pomembno; en (10 %) anketirani ocenjuje, da je sodelovanje pomembno; en (10 %) 

anketirani pa ocenjuje, da je sodelovanje med vrtcem in galerijo povsem nepomembno. 

Presenetila me je prisotnost odgovora, da je sodelovanje med vrtcem in galerijo »povsem 

nepomembno«, saj so v strokovni literaturi pogosto izpostavljena dejstva o pomembnosti 

stika predšolskega otroka z umetnostjo in posledično sodelovanja med vrtcem in galerijo. 

Devjak in Berčnik (2018), ki izpostavljata pomen otrokove izkušnje z umetnostjo, 

poudarjata predvsem dejstvo, da se otrok tako sreča z umetniškimi deli v galeriji ter na tak 

način spoznava umetnost, lažje razlikuje med kakovostnimi in manj kakovostnimi deli, 

spoznava pojme in hkrati gradi odnos do umetnosti. Duh (2015) opisuje pomen 

tovrstnega sodelovanja predvsem zato, ker otrokovo spoznavanje umetniških del 

v avtentičnem prostoru omogoča osnovo za razvoj likovne apreciacije. Vzrok 

za konkretno presojo o »nepomembnosti« sodelovanja gre morda iskati v specifični 

80 %

10 %

10 %

Kako bi ocenili pomen sodelovanja med vrtcem in galerijo?

5 (zelo pomembno) 4 (pomembno) 3 (srednje pomembno)

2 (nepomembno) 1 (povsem nepomembno)
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razstavni dejavnosti ali vsebinah, ki jih galerija pokriva in so morda za mlajšo populacijo 

manj primerne. 
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6. vprašanje: Kdo je najpogosteje pobudnik sodelovanja javnega vrtca z galerijo? 

TABELA 2: Najpogostejši pobudnik sodelovanja med vrtcem in galerijo 

Podvprašanja Odgovori Skupaj 
 Nikoli Redko Občasno Vedno f f(%) 
 f  f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 
Ravnatelj vrtca 0 0 % 5 56 % 3 33 % 1 11 % 9 (100 %) 
Vzgojitelj, 
pomočnik 
vzgojitelja 

0 0 % 0 0 % 4 44 % 5 56 % 9 (100 %) 

Zaposleni 
v galeriji 

0 0 % 0 0 % 8 89 % 1 11 % 9 (100 %) 

Starši 3 38 % 3 38 % 2 25 % 0 0 % 8 (100 %) 
Otroci 3 43 % 2 29 % 2 29 % 0 0 % 7 (100 %) 

 

Sodeč po odgovorih respondentov so najpogosteje pobudnik strokovni delavci vrtca 

(vzgojitelji, pomočniki vzgojitelja) – s 56 % vedno in 44 % občasno. Sledijo jim zaposleni 

v galeriji, ki v 89 % občasno spodbudijo sodelovanje. Ostali deležniki so pobudniki 

redkeje. Ravnatelji vrtca redko (56 %) ali občasno (33 %), pri starših in otrocih pa 

prevladuje mnenje, da sploh niso nikoli pobudniki (starši 38 %; otroci 43 %) oziroma so 

to redko (starši 38%; otroci 29%).  

Glede na zbrane podatke lahko sklepam, da pri galerijah, ki so bile vključene v raziskavo, 

najpogosteje spodbudita sodelovanje vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja, na drugem mestu 

so zaposleni v galeriji, najmanj pogosto pa se s pobudo za sodelovanje na galerije 

obračajo starši in otroci. Ravnatelji niso pogosti pobudniki. To seveda ne pomeni, da 

sodelovanja ti ne želijo oz. ga ne spodbujajo, a organizacijo teh vsebin prepuščajo 

strokovnim delavcem. 
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7. vprašanje: Na kakšne načine sodelujete z vrtci? 

TABELA 3: Načini sodelovanja med vrtcem in galerijo 

Podvprašanja Odgovori Skupaj  
 Ne 

izvajamo 
tovrstnih 

aktivnosti. 

Redko 
izvajamo 
tovrstne 

aktivnosti. 

Običajno 
izvajamo 
tovrstne 

aktivnosti. 

Vedno 
izvajamo 
tovrstne 

aktivnosti. 

 

 f f(%) f f(%) f f(%) F f(%) f f(%) 
Vodeni ogledi 0 0 % 0 0 % 2 22 % 7 78 % 9 (100 %) 
Delavnice 
za predšolske otroke 

0 0 % 0 0 % 1 11 % 8 89 % 9 (100 %) 

Obisk 
kustosa/pedagoga 
v vrtcu/skupini  

2 22 % 5 56 % 1 11 % 1 11 % 9 (100 %) 

Otroška literatura 
(knjige, zgibanke) 
o galeriji/umetninah 

4 44 % 1 11 % 1 11 % 3 33 % 9 (100 %) 

Izobraževanja 
za strokovne delavce 
vrtca 

5 56 % 3 33 % 1 11 % 0 0 % 9 (100 %) 

Vodeni ogledi 
za strokovne delavce 
vrtca 

2 22 % 4 44 % 3 33 % 0 0 % 9 (100 %) 

Organiziranje razstav 
otroških del 

4 44 % 3 33 % 1 11 % 1 11 % 9 (100 %) 

 

Vsi anketirani izvajajo vodene oglede po galeriji za predšolske otroke, od teh sedem 

(78 %) anketiranih vedno; dva (22 %) anketirana običajno. 

Vsi anketirani izvajajo delavnice za predšolske otroke v sklopu galerije, od teh osem 

(89 %) anketiranih vedno; en (11 %) anketirani običajno. 

Pet (56 %) anketiranih redko sodeluje z vrtci na način, da kustos ali muzejski pedagog 

obišče otroke v vrtcu; dva (22 %) anketirana na tak način ne sodelujeta; dva (22 %) 

anketirana običajno ali vedno sodelujeta z vrtci na način, da kustos ali muzejski pedagog 

obišče otroke v vrtcu. 

Štirje (44 %) anketirani ne ponujajo otroške literature, kot so npr. knjige in zgibanke 

o galeriji ali umetniških delih za vrtce; trije (33 %) anketirani vedno nudijo otroško 

literaturo za vrtce; en (11 %) anketirani je odgovoril, da običajno nudijo to obliko 
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sodelovanja; en (11 %) anketirani odgovarja, da redko sodelujejo z vrtci na način, da 

nudijo otroško literaturo. 

Pet (56 %) anketiranih ne nudi izobraževanj za strokovne delavce vrtca v okviru galerije; 

trije (33 %) anketirani redko organizirajo tovrstna izobraževanja ; en anketirani (11%) pa 

odgovarja, da običajno organizirajo izobraževanja v sklopu galerije za strokovne delavce 

vrtca. 

Štirje (44 %) anketirani redko izvajajo vodene oglede galerije za strokovne delavce vrtca; 

trije (33 %) anketirani običajno izvajajo tovrstne oglede; dva (22 %) anketirana 

odgovarjata, da tovrstnih ogledov ne izvajajo. 

Štirje (44 %) anketirani ne organizirajo razstav otroških del v sklopu galerije; trije (33 %) 

anketirani redko organizirajo tovrstne razstave; en (11 %) anketirani odgovarja, da 

običajno sodelujejo z vrtci na tak način; en (11 %) anketirani odgovarja, da vedno 

organizirajo razstave otroških del in na tak način vzpostavljajo sodelovanje med vrtcem 

in galerijo. 

Galerije za sodelovanje z vrtci torej pri delu s predšolskimi otroki izvajajo raznolike 

dejavnosti, kar je pomembno z vidika tega, da to omogoča celostno izkušnjo 

(Barbe-Gall, 2018). Učenje poteka skozi razstave, zbirke ter prek igre na delavnicah 

(Devjak in Berčnik, 2018). Sodelovanje med vrtci in kvalificiranimi zunanjimi sodelavci je 

za otroke dragocena izkušnja, saj jim ti s strokovnim znanjem in specifičnim pogledom 

lahko nudijo nove izzive in izkušnje z umetnostjo (Podobnik, 2011). Veliko vlogo 

pri seznanjanju otroka z umetnostjo pa imajo predvsem strokovni delavci vrtca, ki se 

lahko na tovrstno delo pripravijo tudi v sodelovanju z galerijami (Barbe-Gall, 2018). 

Strokovni delavci vrtca lahko otroke pred obiskom galerije na to pripravijo oz. jim tematiko 

približajo s pomočjo pravljic – npr. Gal v galeriji (S. Makarovič); prek nalog iz priročnika 

Galerija v vrtcu, šoli in doma; ob slikah iz knjig znanih umetnikov; s pomočjo 

avdiovizualnih sredstev npr. DVD Minuta v muzeju (Pivec, 2018). Po mojem mnenju bi 

bili primerni tudi avdiovizualni vsebini, ki sem ju našla sama; ena od teh je Firbcologi: 

Moderna galerija (Firbcologi, 2019), druga pa Infodrom: Otroški poročevalec Lucijan je 

obiskal Narodno galerijo (TVInfodrom, 2018).  
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8. vprašanje: Kako pogosto organizirate dejavnosti za posamezno starostno 

skupino otrok? 

TABELA 4: Sodelovanje glede na starostno skupino otrok 

Podvprašanja Odgovori Skupaj 
 NIKOLI REDKO NAJPOGOSTEJE  
 f f(%) f f(%) f f(%) f f(%) 
1–2 leti 7 78 % 2 22 % 0 0 % 9 (100 %) 
2–3 leta 3 33 % 6 67 % 0 0 % 9 (100 %) 
3–4 leta 0 0 % 3 33 % 6 67 % 9 (100 %) 
4–5 let 0 0 % 0 0 % 9 100 % 9 (100 %) 
5–6 let 0 0 % 0 0 % 9 100 % 9 (100 %) 

   

Na osmo vprašanje je odgovorilo le devet anketirancev. 

Sedem (78 %) anketiranih je odgovorilo, da za otroke starostne skupine 1–2 leti ne 

organizirajo dejavnosti; dva (22 %) anketirana sta odgovorila, da za to starost otrok redko 

organizirajo dejavnosti oz. sodelovanje z galerijo. 

Šest (67 %) anketiranih je odgovorilo, da za otroke starostne skupine 2–3 leta redko 

organizirajo dejavnosti; trije (33 %) anketirani so odgovorili, da za to starost otrok ne 

organizirajo dejavnosti. 

Šest (67 %) anketiranih je odgovorilo, da najpogosteje organizirajo dejavnosti 

za starostno skupino otrok 3–4 leta; trije (33 %) anketirani redko organizirajo dejavnosti 

za to starost otrok. 

Devet (100 %) anketiranih je odgovorilo, da najpogosteje izvajajo dejavnosti sodelovanja 

med vrtcem in galerijo za predšolske otroke starostne skupine 4–5 let. 

Devet (100 %) anketiranih je odgovorilo, da najpogosteje izvajajo dejavnosti sodelovanja 

med vrtcem in galerijo za predšolske otroke starostne skupine 5–6 let. 

Pridobljeni podatki niso presenetljivi, saj je sodelovanje med vrtcem in galerijo dejansko 

pogostejše v drugem starostnem obdobju otrok že zaradi zakonitosti otrokovega razvoja. 

Poleg številnih prednosti otrokovega stika z umetnostjo, ki sem jih v diplomskem delu že 

izpostavila, je ena od teh tudi sposobnost simbolizacije (Pivec, 2018). Po Piagetovi teoriji 

je otrok na predoperativni stopnji mišljenja v starosti med tretjim in šestim letom, za to 
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stopnjo pa je značilno simbolno mišljenje, ki otroku omogoča rabo npr. mentalnih slik, 

besed, likovnih izrazov v obliki simbolov; sposoben je fleksibilnejšega mišljenja 

(Marjanovič Umek, 2004).  
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9. vprašanje: Ali načrtujete individualizirano sodelovanje za posamezno skupino 
otrok iz vrtca? 

GRAF 6: Individualizirano sodelovanje s posamezno skupino otrok 

 

Šest (67 %) anketiranih je odgovorilo, da v sklopu sodelovanja z vrtci posamezni skupini 

otrok delno prilagodijo pripravljene programe glede na želje in interese skupine. 

Trije (33 %) anketirani so odgovorili, da načrtujejo individualizirane dejavnosti glede 

na želje in interese posamezne skupine predšolskih otrok. 

Pričakovala sem, da strokovnjaki, ki v galerijah načrtujejo vzgojno-izobraževalno delo 

za predšolske otroke, sledijo potrebam posamezne skupine. Pri izvajanju in načrtovanju 

pedagoškega dela v galerijah je namreč pomembno, da pedagogi oz. kustosi upoštevajo 

razvojno stopnjo otrok, njihovo starost in interese (Devjak in Berčnik, 2018). Umetniške 

inštitucije pa vse pogosteje stremijo k temu, da njihovo okolje v največji možni meri 

upošteva potrebe vseh obiskovalcev na način, da se ozira na telesne, čutilne, 

komunikacijske in intelektualne potrebe, saj specifične prilagoditve omogočajo 

kakovostno izkušnjo z galerijo in umetnostjo (Bračun Sova, Lipec Stopar in Vodeb, 2009). 

33 %

67 %

Ali načrtujete individualizirano sodelovanje za posamezno 
skupino otrok iz vrtca?

DA. Pripravimo individualizirane dejavnosti glede na želje in interese skupine.

DELNO. Pripravljene programe prilagodimo željam in interesom skupine.

NE. Izvajamo pripravljene programe za predšolske otroke.
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10. vprašanje: Prosila bi vas, da opišete vašo najpogosteje izvajano obliko 

sodelovanja (dejavnost) z javnimi vrtci. 

TABELA 5: Najpogosteje izvajana oblika sodelovanja med vrtcem in galerijo 

Voden ogled stalne zbirke z ustvarjalno delavnico – gal v galeriji. 
Galerijske učne urice razstave otroške risbe. 
Ogled prvič v galerijo – otroci se spoznajo s tem, kaj je umetnina, različne vrste in materiali. 
Delavnice: ustvarjajo z lesenimi kockami, slikajo, rišejo. 
Voden ogled razstave in nato ustvarjalna delavnica. 
Najpogosteje izvajamo voden ogled razstave, ki ga popestrimo z različnimi raziskovalnimi 
nalogami – te temeljijo na učenju s pomočjo igre. Otroci likovne umetnine poustvarjajo, iščejo 
podrobnosti, s telesom posnemajo držo upodobljene figure, sestavljajo sestavljanko, ki 
predstavlja razstavljeno umetnino ... 
Otroke najprej vodimo čez galerijo (navadno se sprehodimo samo čez določen del galerije, 
ki sovpada s kasnejšo aktivnostjo), potem pa otrokom ponudimo neko aktivnost, da tudi sami 
izdelajo umetnino oziroma preizkusijo določeno tehniko ustvarjanja. 
Vodeni ogledi po razstavah;  
ustvarjalnice; 
že 9. leto izvajamo program za predšolske otroke v sodelovanju z gimnazijo (predšolska 
vzgoja): predstave, družboslovne, jezikovne, likovne, glasbene, plesne, športne delavnice; 
vrtcem omogočimo tudi dostopne razstavne prostore (običajno ob kakšnih okroglih 
obletnicah vrtcev); 
skupine iz vrtcev nastopajo na otvoritvah razstav ... 
Interaktivna vodstva po razstavi, ustvarjalne delavnice. 
Pogovor o aktualni razstavi – povezave motivov z vsakdanjim življenjem in nato likovna 
delavnica. 

  

Izvajanje likovnih dejavnosti v galeriji – ob originalni likovni umetnini – izkušnji daje 

posebno pedagoško vrednost (Podobnik in Bračun Sova, 2010). Odgovori kažejo, da 

galerije v sodelovanju z vrtci za predšolske otroke izvajajo specifično prilagojene načine 

dela. Vodene oglede galerije oz. razstave prilagodijo na način, ki je otrokom blizu, in jih 

popestrijo z delavnicami oz. različnimi aktivnostmi. Stik z umetniškim delom, opazovanje 

velikosti, barv, podrobnosti, spoznavanje avtentičnega prostora umetnosti in dejavnosti, 

ki spodbujajo umetniško predstavljivost, vživljanje in podoživljanje, otroku omogočajo 

celostno izkušnjo (Blaževič, 2019).  
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11. vprašanje: Kdo običajno izvaja tovrstne dejavnosti za otroke? 

GRAF 7: Izvajalci galerijskih dejavnosti za predšolske otroke 

 

Sedem (78 %) anketiranih je odgovorilo, da v galeriji, kjer so zaposleni, aktivnosti 

za predšolske otroke izvaja muzejski pedagog. V Tabeli 6 sem v kategorijo »drugo« 

umestila dva (22 %) odgovora, ki zajemata odgovore izven ozko definiranih kategorij 

»muzejski pedagog«, »zunanji sodelavci pedagoške stroke« in »umetniki«. 

 

TABELA 6: Izvajalci galerijskih dejavnosti za predšolske otroke 

Muzejski pedagogi, muzejski animatorji, dijaki predšolske vzgoje s profesorji. 
Kustosi, zelo redko umetniki ali zunanji sodelavci. 

 

Pridobljeni podatki torej kažejo, da najpogosteje načrtujejo in izvajajo 

vzgojno-izobraževalno delo za predšolske otroke v galeriji muzejski pedagogi. Ena 

od njihovih vlog je tudi, da z dejavnostmi in vodenimi ogledi obiskovalcem omogočijo 

osnovo za razvoj likovne apreciacije (Duh, 2015). Način sodelovanja med galerijo in 

vrtcem, kjer dejavnost vodi umetnik in je značilen za pedagoški pristop Reggio Emilia 

(Podobnik in Bračun Sova, 2010), je med anketiranimi galerijami zelo redek. 

78 %

22 %

Kdo običajno izvaja tovrstne dejavnosti za otroke?

Muzejski pedagogi. Zunanji sodelavci pedagoške stroke. Umetniki. Drugo.
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12. vprašanje: Prosila bi vas, da navedete po vašem mnenju glavne prednosti 
sodelovanja med vrtcem in galerijo. 

TABELA 7: Prednosti sodelovanja med vrtcem in galerijo 

Predšolski otroci razvijajo pozitiven odnos do umetnosti, uživajo v galeriji in jo spoznavajo 
kot kulturno ustanovo. 
Zgodnje spoznavanje otrok z umetnostjo in likovnostjo, navajanje otrok na galerije in muzeje, 
spodbujanje radovednosti in ustvarjalnosti. 
Otroci se spoprijateljijo z galerijskim prostorom, uživajo v prostem ustvarjanju. Tako se jih 
navaja, da galerija/muzej ni ustanova za obisk v posebnih priložnostih, temveč je uporabna 
na dnevni ravni. 
Eden od ciljev poslanstva muzeja je približevanje in krepitev pozitivnega odnosa do kulturne 
dediščine. Trudimo se ga uresničevati in krepiti. Širiti znanja tudi preko igre in lastnega 
raziskovanja. 
Otroci spoznavajo kulturno ustanovo kot vir znanja in novih izkušenj; 
spoznavajo likovno umetnost v živo; 
pri spoznavanju umetnosti razvijajo kompetence, kot so: poglobljeno opazovanje, 
izražanje, sodelovanje, ustvarjalnost, občutek za estetsko ... 
razvijajo vizualno pismenost. 
Vzgajanje naših prihodnjih obiskovalcev, spoznavanje galerije in s tem občutek domačnosti 
v njej. 
Vrtčevski otroci v galeriji pridobijo edinstveno pozitivno izkušnjo, spoznajo, kaj je umetnina 
in kaj je avtor, si ogledajo umetnine. S tem razvijajo odnos do umetnin in se učijo obnašanja 
v galeriji, razvijajo občutek za estetiko. 
Uvajanje mladih v prepoznavanje likovnega pomena in umetnosti splošno, učenje gledanja, 
spoznavanje umetnosti, spodbujanje domišljije ... 
Razvijanje zavedanja o umetnosti in dediščini pri otrocih, zgodnje učenje. 

  

Odgovori sovpadajo s tem, kar sem v diplomskem delu že večkrat izpostavila in opisala. 

Za predšolske otroke ima stik z umetninami pomembno vlogo, galerija pa je prostor, ki 

omogoča celostno izkušnjo, česar se zavedajo tudi anketirani. Za otroke je pomembno, 

da lahko vidijo dejansko velikost umetnine, njene barve, podrobnosti in jo opazujejo 

od blizu, z različnih zornih kotov, jo neposredno primerjajo s sosedno umetnino ipd. Tako 

vživljanje v umetniška dela otroku omogoča seznanjanje z rabo likovnega jezika in 

vrednostjo umetnin (Blaževič, 2019). Opazovanje umetniškega dela je aktiven proces, ki 

pri otroku lahko sproži estetski doživljaj, hkrati pa mu lahko predstavlja tudi spodbudo 

za lastno aktivnost (Duh in Zupančič, 2009), pri tem razvija vizualno mišljenje in 

ustvarjalnost (Denac in Vrlič, 2010), prostorsko inteligenco in sposobnost simbolizacije 

(Pivec, 2018). 
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10 SKLEP 

Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, kako, v kolikšni meri in na kakšen način poteka 

sodelovanje med vrtci in galerijami v Sloveniji. Zastavila sem si tri raziskovalna vprašanja. 

RV 1: Kateri so najpogostejši načini sodelovanja vrtcev z galerijami in kako jih 

izvajajo? 

Na podlagi analize rezultatov ankete sem ugotovila, da galerije, ki so bile vključene 

v raziskavo, najpogosteje sodelujejo z vrtci na način, da za predšolske otroke organizirajo 

vodene oglede razstave oz. galerije in izvajajo delavnice za predšolske otroke. Vodene 

oglede po večini vodi muzejski pedagog, ki ogled v nekaterih galerijah popestri z maskoto 

galerije, npr. škrat Gal, ter z različnimi raziskovalnimi nalogami med samim ogledom. Vse 

galerije pa ogled razstave prilagodijo obiskovalcem oz. predšolskim otrokom. Večina 

vodenih ogledov se nadaljuje z ustvarjalno delavnico, kjer v nekaterih galerijah otroci 

likovne umetnine poustvarjajo, rišejo, slikajo, ustvarjajo z lesenimi kockami ali preizkusijo 

določeno tehniko ustvarjanja. 

RV 2: Kakšen pomen pripisujejo galerije sodelovanju z vrtci? 

Na podlagi analize rezultatov ankete sem ugotovila, da galerije, ki so bile vključene 

v raziskavo, večinoma sodelovanje med vrtcem in galerijo označujejo za zelo pomembno. 

Po večini izpostavljajo prednosti sodelovanja, ki predšolskim otrokom omogočajo 

razvijanje pozitivnega odnosa do umetnosti, spodbujajo radovednost, izražanje, 

ustvarjalnost, domišljijo, sposobnost opazovanja ter razvijajo vizualno pismenost. 

Izpostavljajo pa tudi pomen spoznavanja galerije kot kulturne ustanove, ki je vir znanja, 

novih izkušenj, in omogočajo soočanje s kulturnim okoljem in dediščino. 

RV 3: Katera starostna skupina otrok najpogosteje sodeluje z galerijami? 

Na podlagi analize rezultatov ankete sem ugotovila, da galerije, ki so bile vključene 

v raziskavo, najpogosteje sodelujejo oz. izvajajo dejavnosti za drugo starostno obdobje, 

natančneje za predšolske otroke starosti od četrtega do šestega leta. 
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11 ZAKLJUČEK 

Umetnost posamezniku nudi celovito doživljanje in ustvarjanje, zato so izkušnje s tega 

področja pomemben element uravnoteženega razvoja in duševnega zdravja. 

Za predšolskega otroka je pomembno, da se že zgodaj sreča z umetnostjo, razvija 

sposobnosti komuniciranja prek umetnosti, ima možnost, da se umetniško izraža, razvija 

občutek za umetnost ter jo občuti. Vse našteto je možno uresničevati le prek otrokovega 

neposrednega stika z umetniškim udejstvovanjem. Primarni način za doseganje teh ciljev 

je igra, ki na naraven in nevsiljiv način otroku omogoča razvoj in učenje. Predšolski otrok 

se prek svobodnega likovnega izražanja razvija na jezikovnem, čustvenem, družbenem 

in spoznavnem področju. Primarni namen likovne dejavnosti pa ni umetniški izdelek ali 

golo urjenje motoričnih spretnosti prek likovnih tehnik, pač pa sam proces ustvarjanja. 

Pomemben segment srečevanja z umetnostjo v predšolskem obdobju predstavlja tudi 

srečevanje z umetniškim delom, tj. likovno umetnino. Tega v ustrezni obliki najpogosteje 

ni mogoče v celoti udejanjati v vrtcu, pač pa je smiselno tovrstne aktivnosti izvajati tudi 

v avtentičnih razstavnih prostorih umetniških inštitucij. 

V diplomskem delu sem ugotovila, da nekatere večje slovenske galerije sodelujejo z vrtci 

ter na tak način dopolnjujejo in bogatijo program predšolske vzgoje. Sodeč po odgovorih 

anketiranih predstavnikov, galerije izvajajo prilagojene dejavnosti za predšolske otroke, 

pri tem pa upoštevajo razvojno stopnjo in interese posamezne skupine. Večina 

anketiranih predstavnikov galerij meni, da je sodelovanja s predšolskimi otroki premalo, 

presenetljivo pa je, da jih pri tem omejuje predvsem majhen interes s strani vrtcev. Na tem 

mestu bi spodbudila strokovne delavce vrtcev, da se pogosteje odločajo za sodelovanje 

z galerijami ter na tak način otrokom omogočijo širšo in kakovostnejšo izkušnjo umetnosti. 

V raziskavi sem ugotovila tudi, da pobuda za sodelovanje med vrtcem in galerijo vendarle 

najpogosteje pride s strani vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev, torej bi morda lahko 

sodelovanje večkrat spodbudile tudi galerije npr. z vabilom za vrtce, predstavitvijo svojih 

programov ipd. Ugibam, da se morda nekateri strokovni delavci vrtca ne odločajo 

za tovrstno sodelovanje zaradi svojega neznanja in negotovosti, zato bi bilo sodelovanje 

mogoče spodbuditi tudi z namensko prilagojenimi izobraževanji in vodenimi ogledi 
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galerije za strokovne delavce vrtca. Teh, kot kažejo izsledki naše raziskave, galerije ne 

izvajajo ali pa jih izvajajo redko. 

Izsledki raziskave o sodelovanju med vrtci in uveljavljenimi slovenskimi galerijami 

temeljijo na razmeroma majhnem vzorcu, zato jih ne moremo posplošiti. Kljub temu 

kažejo pomemben aspekt na problematiko z vidika galerijskih delavcev. Za celostnejši 

vpogled na izpostavljeno problematiko pa bi bilo v prihodnje v raziskavo vsekakor 

smiselno vključiti tudi pogled zaposlenih strokovnih delavcev v predšolskih inštitucijah. 

Zaključujem še z mislijo Pabla Picassa (1970): »Vsak otrok je umetnik. Težava je, kako 

ostati umetnik, ko odrastemo.« 
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13 PRILOGE 
 
13.1 PRILOGA 1: Vprašalnik za galerije 
 

Spoštovani, 

sem Sara Lovko, zaključujem študij na Pedagoški fakulteti Ljubljana, smer Predšolska 
vzgoja. Pedagoška stroka poudarja pomen vzgoje bodočih obiskovalcev umetniških 
inštitucij, ki naj se v prilagojeni obliki začne dovolj zgodaj. V tujini so specialni programi 
za predšolsko populacijo v galerijah in muzejih razmeroma uveljavljeni. V svojem 
diplomskem delu si zato želim raziskati, kako sodelovanje vrtcev s kulturnimi ustanovami 
poteka v našem okolju. Prosim vas, da z mano delite svoje izkušnje in stališča 
do izpostavljene tematike ter odgovorite na vprašanja. Odgovore bom uporabila izključno 
za potrebe diplomskega dela. 

Ker so bila sodelovanja med vrtci in zunanjimi organizacijami zaradi omejitev, povezanih 
z virusom SARS-CoV-2, po večini odsvetovana ali okrnjena, vas prosim, da izpolnjujete 
vprašalnik glede na stanje, kot je bilo pred pojavom epidemije. 

Zahvaljujem se vam za vašo pripravljenost za sodelovanje ter vas lepo pozdravljam. 

Sara Lovko 

 

1. Ali ima vaša ustanova izkušnje s sodelovanjem z vrtci? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

2. Kako pogosto vas običajno obišče posamezna vrtčevska skupina? 

a) Enkraten obisk. 

b) Ob posebnih dogodkih. 

c) Mesečno. 

d) Drugo_______________________. 
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3. Kakšno je vaše mnenje o pogostnosti sodelovanja vrtcev z vašo umetniško ustanovo? 

a) Sodelovanja je premalo. 

b) Sodelovanja je ravno prav. 

c) Sodelovanja je preveč. 

d) Drugo_____________________. 

 

4. Če tovrstnega sodelovanja ni oz. ga je po vašem mnenju premalo, kaj vas pri tem 
omejuje? 

a) Sredstva. 

b) Kader. 

c) Zanimanje vrtcev. 

d) Drugo: __________________. 

 

5. Kako bi ocenili pomen sodelovanja med vrtcem in galerijo? 

            5                        4                          3                          2                           1 

(zelo pomembno)                             (srednje pomembno)                  (povsem nepomembno) 

 

6. Kdo je najpogosteje pobudnik sodelovanja javnega vrtca z galerijo? Prosim, označite 
ustrezne odgovore. 

 Nikoli Redko Občasno Vedno 
Ravnatelj vrtca     
Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja     
Zaposleni v galeriji     
Starši     
Otroci     
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7. Na katere načine sodelujete z vrtci? Prosim, označite ustrezne odgovore. 

 Ne 
izvajamo 
tovrstnih 
aktivnosti. 

Redko 
izvajamo 
tovrstne 
aktivnosti. 

Običajno 
izvajamo 
tovrstne 
aktivnosti. 

Vedno 
izvajamo 
tovrstne 
aktivnosti. 

Vodeni ogledi     
Delavnice za predšolske otroke     
Obisk kustosa/pedagoga 
v vrtcu/skupini 

    

Otroška literatura (knjige, 
zgibanke) o galeriji/umetninah 

    

Izobraževanja za strokovne 
delavce vrtca 

    

Vodeni ogledi za strokovne 
delavce vrtca 

    

Organiziranje razstav otroških del     
 

8. Kako pogosto organizirate dejavnosti za posamezno starostno skupino otrok? Prosim, 
označite ustrezne odgovore. 

 Nikoli Redko Najpogosteje 
1–2 leti    
2–3 leta    
3–4 leta    
4–5 let    
5–6 let    

 

9. Ali načrtujete individualizirano sodelovanje za posamezno skupino otrok iz vrtca? 

a) Da. Pripravimo individualizirane dejavnosti glede na želje in interese skupine. 

b) Delno. Pripravljene programe prilagodimo željam in interesom skupine. 

c) Ne. Izvajamo pripravljene programe za predšolske otroke.  

 

10. Prosila bi vas, da opišete vašo najpogosteje izvajano obliko sodelovanja (dejavnost) 
z javnimi vrtci. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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11. Kdo običajno izvaja tovrstne dejavnosti za otroke? 

a) Muzejski pedagogi. 

b) Zunanji sodelavci pedagoške stroke. 

c) Umetniki. 

d) Drugi: _________________. 

 

12. Prosila bi vas, da navedete po vašem mnenju glavne prednosti sodelovanja 
med vrtcem in galerijo. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ponovno se vam zahvaljujem za sodelovanje. 

 

 


