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POVZETEK 
 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na uporabo računalnika kot orodja za reševanje 

slikarskih nalog v 5. razredu osnovne šole. 

 

V teoretičnem delu opisujem posebnosti vzgojno-izobraževalnega procesa likovne vzgoje in 

likovnega izražanje učencev v drugi triadi. V nadaljevanju predstavim likovne pojme in 

tehnike slikarskih nalog v petem razredu. Opišem tudi cilje in standarde znanja s področja 

slikanja. Ena od poti za realizacijo slikarskih nalog je tudi uporaba računalnika kot orodja za 

likovno izražanje. Pri tem je pomembno, da učitelj dobro pozna uporabo računalniškega 

programa, s katerim učenci rešujejo slikarske naloge. Z ustrezno motivacijo, pa tudi z 

vključevanjem računalnika kot pripomočka za uporabo učnih sredstev v učnem procesu, se 

lahko pri slehernem učencu razvije njegova ustvarjalnost. 

 

Znanja iz teoretičnih vsebin sem uporabila pri načrtovanju in izvedbi treh slikarskih nalog, ki 

sem jih izvedla z učenci 5. razreda. V empiričnem delu diplomske naloge me je zanimalo: 

kako pogosto učitelji vključujejo računalnik v pouk likovne vzgoje od 1. do 5. razreda, v 

katerem  delu učne ure ga učitelji vključujejo kot pripomoček za uporabo učnih sredstev in za 

kaj, kakšna je zmožnost učencev za uporabo računalnika pri slikanju, kako učiteljeva uporaba 

računalnika vpliva na učenčevo razumevanje likovnih pojmov in posebnosti likovnih 

materialov, kako računalnik vpliva na učenčevo motivacijo, samostojnost ter ustvarjalnost. 

 

Ugotovitve, pridobljene v raziskovalnem delu, so rezultat ocenjevalnih in opazovalnih lestvic, 

anketnega vprašalnika, ki sem ga izvedla z učenci in učiteljicami razrednega pouka na treh 

osnovnih šolah, ter lastnega dela in opazovanja. Analiza učnih ur in rezultati raziskave so 

pokazali, da učiteljice razrednega pouka uporabljajo računalnik pri pouku likovne vzgoje, da 

delo z računalnikom kot orodjem za reševanje slikarskih nalog učence motivira, pri delu so 

samostojni in ustvarjalni. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: likovna vzgoja, računalnik kot orodje za reševanje slikarskih nalog, 

motivacija, ustvarjalnost, samostojnost 
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ABSTRACT 
 

In the diploma I focused myself on the use of computer as a tool for solving the painting tasks 

in the 5
th

 grade of primary school. 

 

The theoretical part describes the peculiarities of art as educational process and the artistic 

expression of pupils in the second triad. Further on, certain art concepts and techniques of 

painting tasks in the fifth grade, as well as the objectives and standards of knowledge in arts 

are introduced. One way to realize the painting task is to use the computer as a tool for artistic 

expression. That is why the teacher has to master the computer programme that enables pupils 

to solve artistic tasks. With proper motivation, but also by incorporating the computer as a 

tool in the process of learning, pupils will be able to develop their own creativity. 

 

Theoretical knowledge was used in the process of planning and performance of three painting 

tasks that were carried out together with the pupils. In the empirical part of the diploma I 

wondered how often the computer was being used in teaching arts from the 1st to the 5th 

grade, in which part of the lessons the teachers include computer as a tool for using learning 

means, about the ability of pupils to use computer in painting, how teachers’ use of computers 

affects students' understanding of art concepts and particularities in art materials, how 

computer affects the motivation and autonomy of pupils in artistic expression and finally, how 

the computer affects the pupils' creativity in solving painting tasks. 

 

The findings obtained in diploma are the result of evaluation and observation scales, of a 

questionnaire that was filled out by the pupils and primary school teachers at three primary 

schools, as well as the results of my own work and observation. The analysis of lessons and 

the results of survey proved that primary school teachers used computers in art classes and 

that the usage of computer as a tool for solving painting tasks motivates pupils in order to 

support their creativity and autonomy at work.  

 

KEY WORDS: art, computer as a tool for solving painting tasks, motivation, creativity, 

autonomy 
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1  UVOD 
 

Temeljna naloga likovne vzgoje je razvijanje učenčevega razumevanja prostora, kjer se 

izražajo občutja, stališča in vrednote. Učencem omogoča razvijanje ročnih spretnosti in 

doživljajskih naravnanosti ter postopno usvajanje likovnih pojmov, pravil in zakonitosti 

njihove rabe z likovnim izražanjem in besednim opisovanjem. Učiteljeva naloga pa je, da 

razvija vsa področja učenčeve osebnosti in tako učence celostno likovno razvija. (Učni načrt 

za likovno vzgojo, 2011) 

 

Kako pomagati učencu, da bo napredoval na likovnem področju, je vprašanje, ki se poraja v 

slehernem učitelju. Seveda obstaja veliko poti do rešitve, toda katero bo ubral, je odvisno od 

njega samega. Ena od poti, ki jo v svojem diplomskem delu raziskujem, je, kako lahko učenec 

napreduje tudi z uporabo računalnika. Kompetence učnih načrtov zagovarjajo računalniško 

pismenost in menim, da računalnik učencem nudi neomejene predstave tudi o likovnih 

pojmih, pomaga jim, da si jih lažje in hitreje zapomnijo, pomaga pa jim tudi pri besednem 

opisu likovnih pojmov. Menim, da delo z računalnikom pomeni veliko motivacijo za otroka, 

razvija mu smisel za delo v skupini, hkrati pa mu ponuja možnost, da se na zanimiv in prijeten 

način dovolj zgodaj srečuje z računalnikom tudi pri likovni vzgoji. V diplomskem delu me je 

predvsem zanimalo, kako pogosto in v katerem  delu učne ure ga učitelji vključujejo v pouk 

likovne vzgoje od 1. do 5. razreda. Raziskovala sem, kakšna je zmožnost učencev za uporabo 

računalnika pri slikanju, kako računalnik vpliva na motivacijo za likovno izražanje ter na 

ustvarjalno reševanje likovnih nalog. 

 

Prepričana sem, da je računalnik uporaben pri motivaciji (v fazi igre in učenja); kot orodje ga 

lahko uporabimo za likovno izražanje, ali pa je učiteljev pripomoček pri razlagi osnovnih 

likovnih pojmov, ker jih lahko ponazori z bogatim slikovnim materialom. Ko se učitelj odloči 

za delo z računalnikom, lahko izbira med individualnim delom učencev, frontalnim z uporabo 

projektorja (e-table) ali pa izbere računalnik kot orodje za likovno izražanje. 

 

Raziskovalni del diplomske naloge sem izvedla z učenci petega razreda. Zanimalo me je 

vključevanje računalnika v učni proces, v okviru likovnih nalog, in zmožnost učenčeve 

uporabe. Zanimalo me je tudi, kakšna je motivacija učencev za likovno izražanje z uporabo 

računalniškega orodja in tudi likovna ustvarjalnost posameznega učenca ob uporabi 

računalniškega orodja. 



 

2 

 

Za likovno področje sem izbrala slikanje, likovna naloga pa je bila reševanje likovnih 

problemov svetlostnih odtenkov, nemešane in mešane barve ter hladne in tople barve.  

 

V raziskavo sem vključila tudi 30 učiteljev treh osnovnih šol, saj me je v empiričnem delu 

diplomske naloge zanimala pogostost  uporabe računalnika kot slikarskega orodja za likovno 

izražanje učencev od 1. do 5. razreda. 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da učitelji računalnik pogosto vključujejo v pouk likovne vzgoje 

za motivacijo, demonstracijo ali utrjevanje likovnih pojmov, manj pogosto pa ga uporabljajo 

kot orodje za likovno izražanje. Ugotovila sem tudi, da računalnik kot orodje za likovno 

izražanje učencev nudi kompleksen likovni razvoj vsakega učenca ne glede na njegovo 

likovno nadarjenost. Hkrati pa so učenci za likovno dejavnost bolj motivirani, saj jim tak 

način dela omogoča razvijanje ustvarjalnosti. 
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2  TEORETIČNI DEL 

 

2.1  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES LIKOVNE VZGOJE  
 

Z uvedbo devetletne osnovne šole so bili pred učitelje, ki poučujemo likovno vzgojo v prvi in 

drugi triadi,  postavljeni novi izzivi glede kakovosti poučevanja in učenja. To pomeni, da je 

bil nujen prehod iz tradicionalnega poučevanja/učenja v sodoben način. Sprejeti je bilo 

potrebno način poučevanja, ki omogoča kompleksen likovni razvoj vsakega učenca ne glede 

na njegovo likovno nadarjenost. V novem kurikulu se je močno spremenilo tudi delo učitelja 

likovne vzgoje. Če hočemo doseči ustvarjalnost učencev, je nujno, da je ustvarjalen tudi 

učitelj, da zna slediti vsebinskim in didaktičnim novostim in čutiti odgovornost do 

opravljenega dela v učnem procesu likovne vzgoje. Le takšen je lahko zgled svojim učencem, 

okolju, v katerem dela, in celotni družbi. Zato je nujno, da učitelj dobro pozna cilje sodobne 

likovne vzgoje, kajti le tako bo lahko ves učni proces usmerjal v aktivnost in samostojnost 

učencev. Z različnimi likovnimi metodami in oblikami dela jim bo vzpodbujal interes, 

zastavljal probleme, organiziral vrednotenje njihovih izdelkov in ob tem povzemal rezultate 

dosežkov. Menim, da se morajo učitelji vseskozi izobraževati in seznanjati z novimi 

vsebinami, metodami in cilji, ki vodijo do uresničitve novih ciljev kurikulov. V učnem 

procesu  tako postaja učitelj vse bolj svetovalec, učenec pa aktivni udeleženec učno-

izobraževalnega procesa, v katerem pridobiva znanje, spretnosti in navade, hkrati pa lahko 

razvija svojo likovno ustvarjalnost. (Tacol, 2006 ) 

 

Osnovno vodilo poučevanja v osnovni šoli je zapisano v učnem načrtu. Ta v uvodu 

opredeljuje predmet kot temeljno nalogo likovne vzgoje za razvoj učenčeve likovne 

zmožnosti, ki izhaja iz razumevanja vizualnega (naravnega, osebnega, družbenega in 

kulturnega) prostora in se izrazi v aktivnem preoblikovanju tega prostora v likovni prostor. 

Predmet temelji na odkrivanju in spodbujanju učenčeve ustvarjalnosti, inovativnosti, likovne 

občutljivosti, sposobnosti opazovanja in presojanja. Goji nadaljevanje in usmerjanje 

spontanega otroškega likovnega raziskovanja sveta, odkriva posebnosti likovnega izražanja 

ter njegovo izpopolnjevanje in poglabljanje posluha tako za likovna dela umetnikov kakor 

tudi uporabnih predmetov in likovne problematike v okolju. ( Učni načrt za likovno vzgojo, 

2011) 
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Pouk likovne vzgoje je vzgojno-izobraževalni proces, v katerem učenci oblikujejo vrsto 

različnih osebnostnih dejavnikov: emocialne, intelektualne in motorične. Pouk likovne vzgoje 

je torej naravnan na razvijanje in oblikovanje osebnostnega razvoja, hkrati pa ima tudi 

izobraževalni pomen. Le z učenjem likovnih znanj dobi učenec osnovo za oblikovanje stališč, 

vrednot in estetskega izraza, ki se preko verbalnega aktiviranja realizirajo v likovnem 

izražanju. Likovna dejavnost sestoji iz ustvarjalnih in likovnih dejavnikov, ki jih delimo na 

kvalitatitvne in kvantitativne. (Karlavaris, 1991) 

 

Pri pouku likovne vzgoje gre torej za procesen razvoj in tesno sodelovanje vseh likovnih 

dejavnikov ter za povezavo drugih dejavnikov, kot so motivacija, načini poučevanja, pa tudi 

okolja. Pomembno se mi zdi, da učitelj organizira pouk in dejavnosti, tako da najprej v 

učencu vzpodbudi razvoj točnosti opazovanja, vizualni spomin in fantazijo nato pa tehnične 

spretnosti pripeljejo do ustvarjalnih zamisli in rešitev. Seveda pa je v največji meri uspeh 

odvisen le od učenčeve dejavnosti in njegove zmožnosti. (Tacol, 2006 ) 

 

Strokovno usposobljen in odgovoren učitelj naj bi zapisane cilje dobro poznal in jih razumel. 

Cilje pa naj bi z učenci uresničeval tako, da je njegova pozornost usmerjena v procese, pri 

katerih so poudarjeni vidiki usvajanja znanja o likovnih pojmih, njihovo razumevanje in 

uporaba pri likovnem izražanju, razvoj veščin pri uporabi likovnih materialov in pripomočkov 

ter emocionalni, socialni in estetski razvoj. Tako učitelj izpostavlja likovne probleme z 

različnih likovnih področij, zapisanih v učnem načrtu, ter usmerja in motivira učence v 

njihovo samostojnejše reševanje z likovno ustvarjalnim delom oz. likovnim izražanjem. 

Sodoben pouk likovne vzgoje v osnovni šoli obsega specifičen proces poučevanja in učenja, v 

katerem se prepleta teoretično in praktično delo. Takšen pouk omogoča celostni likovni 

razvoj, razvoj na spoznavnem, estetskem, čustvenem, socialnem in psihomotoričnem 

področju, hkrati pa tudi učenje ročnih spretnosti. Učenci z likovnim izražanjem razvijajo 

domišljijo in likovno mišljenje, sposobnost raziskovalnega dela, razvijajo razumevanje 

vizualnega okolja, izražajo občutja, stališča in vrednote. To pa so naloge, ki jih na kognitivni 

ravni predpisuje učni načrt. Ena ključnih poti za doseganje nalog učnega načrta je 

navezovanje problemsko zasnovanih nalog na likovno umetnost in vizualno kulturo. Pri 

pouku likovne vzgoje je to problemsko zasnovana in realizirana likovna naloga. Ta temelji na 

že pridobljenih izkušnjah - izkustvenem učenju, percepciji, doživljanju predmetov in pojavov 

v okolju, likovnih stvaritvah ter povezovanju le-teh (transfer). (Tacol, 2003) 
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Tacolova (1999) priporoča, naj bi učenci v vsakem učnem procesu (v obsegu dveh ali več ur) 

spoznavali likovne pojme, razvijali ročne spretnosti in doživljajske naravnanosti. Učitelj naj 

bi za vzpodbujanje likovne dejavnosti (glede na zainteresiranost za likovno izražanje) različno 

zasnoval likovni problem, tako da bi zasnovo prilagajal večini učencev v razredu. S tem bi 

dosegal večjo aktivnost, pa tudi večjo samostojnost učencev. Učitelj naj bi širše zasnoval 

poučevanje/učenje pri problemskem pouku: kot proces učenčevega celostnega spreminjanja. 

V učnem procesu učencem omogoči čim globlje doživljanje predmetov in pojavov v naravi in 

okolju in v okviru tega postopno spoznavanje in razumevanje likovnih pojmov, razvijanje 

zmožnosti za ubeseditev teh pojmov ter tudi neprisiljeno, samostojno in spontano oblikovanje 

likovnih izdelkov. Zastopani morajo biti globlji spoznavni učinki, izrazitejše spretnostne in 

doživljajske kvalitete. Poleg tega omogoča še doseganje drugih poti, ki jih predvideva učni 

načrt. Te so: praktično likovno izražanje in ustvarjanje, uporaba različnih miselnih strategij, 

uporaba materialov, orodij in tehnologij, ter povezava z drugimi predmetnimi področji in z 

vsakdanjem življenjem.  

 

Likovna vzgoja je torej predmet, ki spremlja in spodbuja različne načine likovnega in 

vizualnega ustvarjanja, ostaja odprt do sprememb in novosti, ki jih prinaša današnji čas. 

Predmet je splošno koristen, saj nobeno predmetno oz. poklicno področje ne more brez 

razvitih prostorskih predstav in sposobnosti vizualizacije. Udejanja razvijanje kulturne zavesti 

in likovnega izražanja, ki sta ena od ključnih evropskih kompetenc (Uradni list EU, št. 

394/10). 

 

Učni načrt zagovarja, da se večja izkušenost učencev širi tudi z možnostjo uporabe sodobne 

tehnologije na področju procesov učenja ter poglabljanja likovnih izkušenj in razumevanja 

temeljnih zakonitosti likovnega jezika. Učinkovitost in ekonomičnost uporabe za učitelja 

in/ali učenca se kaže predvsem v prenosu, hranjenju in urejanju gradiva, iskanju informacij ter 

pri vzpostavljanju novih oblik socializacije in (likovne) komunikacije med uporabniki 

sodobne tehnologije ter med uporabnikom in virom (likovnih) informacij. (Učni načrt za 

likovno vzgojo, 2011) 

 

 

 



 

6 

 

2.2  LIKOVNO IZRAŽANJE OTROK V DRUGI TRIADI IN 

SPODBUJANJE LIKOVNE DEJAVNOSTI  
 

Pri učencih od devetega do enajstega leta se praviloma združujeta kognitivni in emocionalni 

razvoj. Likovni izdelek ni več podrejen predstavi, učenci opuščajo pridobljene pojme na 

podlagi intuicije in postopoma prehajajo v čas vizualnega realizma z upoštevanjem meril, ki 

so jih pridobili iz vizualne izkušnje. Učenci želijo prikazati realne podobe, spontanost pa 

počasi izginja. V tem obdobju je pogosto opaziti pasivno posnemanje drugih izdelkov z 

realističnimi podobami. Da bi učenčevo izražanje postalo bolj dovršeno in samosvoje, ga je 

treba likovno razvijati in bogatiti. Učence je potrebno spodbujati k iskanju novih izraznih 

načinov in rešitev. Na tej stopnji so zmožni povezati likovni pojem z likovnim motivom, če je 

le-ta podan jasno in razumljivo. Zmožni pa so tudi kritično in z razumom dojeti in upoštevati 

linearne, barvne in prostorsko oblikovalske vrednote: dosledneje oblikovati in bogatiti 

teksturirane površine, mešati barve, uporabiti kontraste barv in njihovo skladnost, kontraste 

oblik in prostora, upoštevati kompozicijska načela, ki pa jih ne motijo še značilna nepravilna 

oblikovalna razmerja. Glede na razvitejše motorične zmožnosti v tem obdobju, so učenci 

sposobni uporabe zahtevnejših materialov in orodja, njihovo likovno izražanje pa je veliko 

bolj dovršeno. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011) 

 

V aktivnem učnem procesu je učitelj posredovalec vprašanj, ki usmerjajo učence k 

vedoželjnemu raziskovanju likovnih problemov in k vzbujanju interesa za usvajanje likovnih 

pojmov. Učence usmerja v razprave in dialog, ki omogočajo uspešno uzaveščanje 

elementarnih likovnih pravil in razvijanje zmožnosti njihovega besednega posredovanja ali 

sporočanja (konstruktivističen način poučevanja/učenja). Pri tem pa je zelo pomembno, da 

učitelj upošteva likovna načela, kajti le-ta predpisujejo, da mora biti predstavitev likovnih 

pojmov usklajena s starostno stopnjo učencev oziroma stopnjo likovnega razvoja. 

Pridobivanje likovnih pojmov mora potekati postopoma z izrazito aktivnostjo učencev, tako 

da lahko na že usvojenih enostavnih likovnih pojmih pridobivajo nove in postopoma dosegajo 

zahtevano raven likovnega besednjaka.  

 

Kakovostno in ustvarjalno učiteljevo vodenje torej poglablja znanje likovnih pojmov, njihovo 

razumevanje in besedno interpretiranje. Dobro poznavanje likovnih pojmov učencem 

omogoča razumevanje likovnega problema v načrtovani likovni nalogi, to pa samostojno 

rešitev likovnega problema z likovnim izražanjem.(Tacol, Tomšič Čerkez, 2010/2011) 
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Uspešnost izvajanja vsebin učnega načrta je po posameznih področjih odvisna od uporabe 

sodobnih oblik in metod dela. V učnem načrtu je zapisano, da sta poleg običajnih metod dela 

primerni metoda širjenja in elaboriranja likovnih senzibilnosti ter metoda estetske 

komunikacije, ki omogočata izvirno in lastno iskanje rešitev. Zato je pomembno problemsko 

oblikovanje likovnih nalog, v povezavi z vzgojno-izobraževalnimi vsebinami drugih 

predmetnih področij. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011) 

 

Rešitev likovnega problema lahko učitelj glede na njegovo zasnovo načrtuje v kateremkoli 

koraku učnega procesa, lahko pa ga zasnuje na podlagi spoznanih likovnih pojmov. V tem 

primeru najprej na nazoren način razloži učencem nove likovne pojme, nato osvetli predvsem 

tiste posebnosti, ki jih obsega likovni problem in so pomembne za njegovo besedno ali 

likovno rešitev. Izbere tudi primeren likovni motiv in likovno tehniko za rešitev 

predstavljenega likovnega problema. Tacolova (1997) pravi, da so izhodišča za likovno 

izrazno dejavnost likovno teoretični problem ali pa likovni motiv in tudi likovna tehnika, iz 

katere izhaja premišljeno zasnovano oblikovanje likovne naloge. Kot taka bo lahko 

vzpodbujala učenčevo ustvarjalnost in omogočila reševanje likovnega problema. Vsebine 

ponujenih likovnih nalog naj bodo takšne, da bo imel učenec priložnost za nove, ustvarjalne 

rešitve. Učenec lahko estetsko doživlja likovne pojave in razmišlja o njih, imeti pa mora tudi 

možnost, da se samostojno izraža z izbiro likovnih orodij, kajti ustvarjalna dejavnost učenca 

izvira iz notranje motivacije.  

 

Veliko pozornosti pa je treba posvetiti učenčevemu pravilnemu, odgovornemu in varnemu 

ravnanju z likovnimi materiali in orodji na vseh likovnih področjih. Pomembno je učence 

navajati na pravilno uporabo likovnih materialov, orodij ter na vztrajno in dosledno delo z 

njimi, saj je to pot do izvirnosti likovnega izražanja.  
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2.3  LIKOVNI POJMI  IN TEHNIKE ZA REŠEVANJE  SLIKARSKIH 

NALOG V PETEM RAZREDU  
 

Učni načrt določa, naj bi učitelj z učenci izvajal likovne naloge iz Oblikovanja na ploskvi 

(risanje, slikanje, grafika, grafično oblikovanje, računalniška grafika, fotografija) in 

Oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru (kiparstvo, arhitektura).  

 

Vsem  petim  likovnim področjem: risanju, slikanju, grafiki, kiparstvu in arhitekturnemu 

oblikovanju v učnem procesu likovne vzgoje namenjamo približno enako število ur na leto. 

Izjema je le grafika v prvem in drugem razredu devetletke, ki ji je namenjeno manjše število 

ur. Po predmetniku sta likovni vzgoji od 1. do 5. razreda namenjeni po 2 uri na teden, oziroma 

70 ur na leto. 

 

Vsebina likovne vzgoje v petem razredu torej izhaja iz ciljev, zapisanih v učnem načrtu. 

Učitelj pa se svobodno odloča, kako bo zasnoval likovne naloge in kako jih bo izvajal. 

Pri tem pa je pri izbiri in načrtovanju vsebinskega dela pouka vedno v ospredju učenec, 

njegova razvojna stopnja, njegov način usvajanja likovnih pojmov in razvijanje učenčeve 

osebnosti (samostojnosti, čustvene aktivnosti, doživetosti, usvajanja vrednot in stališč), ki se 

seveda kaže skozi učenčevo aktivnost pri likovnem izražanju.  

Likovne pojme podaja učni načrt,  likovni motiv in tehniko pa učitelj izbira svobodno. 

 

 Vsaka rešitev likovnega problema z izražanjem v okviru izbranega likovnega motiva in 

tehnike naj bi v učencu vzbudila zadovoljstvo in željo po ponovnem izražanju. Ustaljeni 

princip, ki se nanaša na izvedbo likovne tehnike in upodobitev motiva, se mora torej 

zamenjati s samostojnim razmišljanjem in snovanjem samosvojih idej učencev. Zato učitelj 

spodbuja neposredno doživljanje vsega, kar je učencem blizu (življenjske situacije, predmeti 

in pojavi iz okolja ter narave). Učenje naj bo proces, v katerem so učenci aktivni in ustvarjalni 

udeleženci, kjer je prožnost učnega procesa naravnana tako, da omogoča razvoj vsestranskih 

likovnih ciljev in s tem doseganje celostnega likovnega razvoja učencev. Pri pouku likovne 

vzgoje se torej prepleta teoretična dejavnost, v kateri učenec raziskuje in usvaja likovne 

pojme in njihove zakonitosti s praktično dejavnostjo, ko likovni dejavniki sodelujejo z 

ustvarjalnostjo.  

Za izvajanje likovne tehnike učitelj svobodno izbira likovne materiale in pripomočke. Izbere 

pa lahko tudi pripomoček, kot je računalnik. (Tacol, 2006) 
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Likovne naloge, ki izhajajo s področij slikanja, so le ena izmed možnosti za likovno izražanje, 

ki se ga učitelj lahko poslužuje z uporabo računalniškega programa. (Duh, 2001) 

 

 

2.3.1 Cilji s področja slikanja 

 

Učni načrt za likovno vzgojo v petem razredu osnovne šole določa, naj bi učenci dosegli 

naslednje cilje s področja slikanja: 

 

- pri oblikovanju na ploskvi uporabljajo podlage različnih velikosti, barv, oblik in 

kakovosti, 

- spoznajo pojme, povezane z različnimi načini izražanja pri slikanju, 

- izvedejo kolaž in druge slikarske tehnike, 

- v izdelkih izkažejo zmožnost kombiniranja likovnih nalog s področij risanje, slikanje, 

grafika, grafično oblikovanje, 

- pri likovnem izražanju poleg tradicionalnih likovnih materialov in pripomočkov 

uporabljajo tudi digitalne tehnologije, 

- razvijajo občutek za odnose med različnimi barvami (barvnimi kontrasti), 

- razvijajo občutek za razporejanje oblik na ploskvi, 

- pridobivajo si izkušnje z različnimi načini mešanja barv, 

- razvijajo motorično spretnost in občutek pri delu z različnimi slikarskimi materiali in 

pripomočki.  

 

2.3.2 Pojmi s področja slikanja, ki jih določa učni načrt za peti razred: 

 

- barvni spekter 

- tople barve 

- hladne barve 

- toplo-hladni kontrast (nasprotje) 

- barvni odtenki 

- sorodne barve 
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2.3.3 Standardi znanja s področja slikanja, kot jih določa učni načrt za peti razred: 

 

- pozna značilnosti barv in to znanje uporabi pri izvedbi slikarskih nalog 

- pozna likovne izrazne zmožnosti različnih slikarskih materialov 

- za likovno izražanje z različnimi materiali izbere ustrezna orodja 

- ob primerih likovnih del prepozna ter pojasni obravnavane slikarske pojme in motive 

 

2.3.4 Tehnike in materiali s področja slikanja za reševanje likovnih nalog v petem 

razredu: 

 

Za likovno izražanje v petem razredu lahko učenci uporabijo suhe in tekoče likovne materiale. 

Za tekoče materiale potrebujejo posebna orodja oz. pripomočke in slikajo na različne 

slikarske podlage glede na velikost, obliko, kakovost, barvo.  Za slikanje s tekočimi materiali 

lahko učenci uporabijo tempera barvice, akvarelne barvice, tuš, tekstilne barve, zidne barve, 

akrilne in oljne barve. Barvne flomastre, ki se mešajo z vodo, se lahko redči v prosojne  barve, 

ali gosti.  

Za slikanje s suhimi materiali lahko učenci uporabijo barvne krede, voščenke, barvne 

svinčnike. Slikarske materiale (suhe, tekoče ali oboje hkrati) lahko učenci tudi kombinirajo. 

Sliko naslikajo tudi tako, da na podlago lepijo barvne ploskve iz različnih materialov. 

Izvedejo tehniko lepljenka ali kolaž. Glede na uporabo materiala ločimo med trganko in 

rezanko.  

Kot orodje za izvedbo slikarskih nalog pa lahko učenci uporabijo tudi računalnik. 
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2.4  RAČUNALNIK KOT ORODJE ZA LIKOVNO IZRAŽANJE 
 

Uporaba računalnika pri pouku likovne vzgoje oz. oblikovanju računalniške grafike ni nov 

pristop. Že vrsto let se uspešno uporablja tudi v učnem procesu likovne vzgoje na razredni 

stopnji. Učiteljice ugotavljamo, da povečuje interes do likovnega ustvarjanja, je torej dober 

motivator, z njim lahko učenci ustvarijo kvalitetne likovne izdelke z relativno enostavnimi 

programi. Računalnik omogoča tudi neomejeno ustvarjalno delo in nudi možnost brisanja in 

popravkov. Obstaja pa nevarnost, da se ga sicer uporabi kot orodje za izvedbo risarske in 

slikarske naloge; toda če učitelj preveč poudarja pravilno uporabo računalnika oz. programa, 

in se manj posveča učenčevi ustvarjalnosti, s tem zanemarja razvoj učenčeve likovne 

domišljije in kritičnega presojanja. 

 

Duh (2001) pravi, da uporaba računalnika za reševanje likovnih nalog lahko ugodno vpliva na 

razvoj likovne in s tem splošne ustvarjalnosti. Meni, da mora biti likovno vzgojno delo na 

kateri koli stopnji izobraževanja naravnano tako, da pri izbiri vsebin likovnih sredstev in 

orodij upošteva otrokov psihofizični razvoj. 

 

Tacolova (2006) pa pravi, naj bo celotni vzgojno-izobraževalni koncept naravnan problemsko 

in odprt za vedno nove vsebinske in didaktične kvalitete. V ospredju vidi tudi ustvarjalnost 

učitelja, ki za doseganje ciljev išče nove poti in tehnične inovacije, tudi elektronske medije.  

 

Pogosto zasledimo mnenje, da so likovni izdelki, narejeni z računalnikom, manj kvalitetni, 

ker so natisnjeni s tiskalnikom. Zato likovno ustvarjanje z računalnikom poimenujemo 

računalniška grafika. Zagovorniki uporabe klasičnih materialov in orodij pravijo, da se mora 

otrok z likovnimi materiali igrati, barve mora sam mešati, z njimi packati in jih ob vsem tem 

doživljati na poseben način ter opazovati, kaj se dogaja z njimi. Vsega tega pa naj ne bi mogli 

početi pri ustvarjanju z računalnikom. (Glavan, Lampe, 2007) 

 

Zanimivo je, kaj menijo učenci, ko ugotavljajo prednosti in slabosti uporabe računalnika kot 

orodja pri likovnem izražanju. Njihovo mnenje je, da se ne umažejo, jim ni  treba pospravljati 

barvic in drugih stvari, lahko radirajo, popravljajo … Drži, da si otroci pri slikanju ne morejo 

umazati rok in da ne morejo vonjati barv, vendar pa barvo lahko mešajo in ustvarjajo mnoge 

odtenke. Tako imajo nešteto možnosti za različne barvne kombinacije. Nekateri programi jim 
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omogočajo tudi prosojnost barv ter nastavitve, da se barve mešajo z že namešano barvo ali pa 

ostanejo nespremenjene.  

 

Učenci se zelo radi likovno izražajo s pomočjo računalnika, saj jim le-ta nudi možnost 

brisanja in poprave izdelka. Na začetku, ko se učenci prvič, drugič srečajo s tem načinom 

likovnega izražanja, je tega brisanja veliko, kasneje vedno manj, seveda je to odvisno tudi od 

razvojne stopnje učencev. Starejši kot so, bolj so spretni z miško. Prednost takšnega dela je 

tudi v tem, da učenec lahko shrani svoj nedokončan in končan izdelek. Nedokončanega v 

naslednjih dneh dokonča (lahko tudi v računalniškem kotičku). Pri tem mu res ni treba 

pospravljati barv, palet, čopičev in lončka z vodo, ravno tako mu naslednji dan tega ni 

potrebno pripravljati. Enostavno sede za računalnik, poišče svoj shranjeni izdelek in ga 

dokonča. Končni izdelek shrani v svoj portfolio, svojo mapo, ki jo ima na računalniku.  

 

Računalnik omogoča shranjevanje učenčevih izdelkov na disku in jih natisnemo šele takrat, 

ko je izdelek končan. Učenec lahko naredi razstavo svojih izdelkov kar v obliki 

ohranjevalnika zaslona. Računalnik omogoča tudi spremljanje nastajanja posameznega 

izdelka. Ko se otrok izraža s pomočjo računalnika, ga učitelj vmes večkrat prekine in shrani 

vmesne stopnje izdelka. Učenca lahko vpraša, kaj je do takrat upodobil, in si njegove 

komentarje zapiše (če gre za mlajšega učenca) ali pa učenci sami zapisujejo opažanja. Pozneje 

si lahko učitelj ogleda učenčev izdelek, ga analizira in vodi razgovor o uporabi orodja med 

nastajanjem izdelka. (Glavan, Lampe, 2007) 

 

Ko se učitelj odloča za uporabo računalnika kot orodja za likovno izražanje, je prav, da si zelo 

natančno in dobro oblikuje artikulacijo učne ure, ker bo le tako sam usmerjevalec, učenec pa 

aktivni udeleženec procesa. Tako kot za klasičen pouk se je potrebno tudi za delo z 

računalnikom dobro pripraviti. Pomembno je, da učitelj nazorno predstavi posebnosti likovnih 

pojmov. V tej fazi učence usmerja v prepoznavanje in raziskovanje novih likovnih pojmov in 

skrbi, da so ves čas aktivni člani procesa. Učitelj je tisti, ki jih preko pogovora usmerja k 

razmišljanju, doživljanju in aktivnemu opazovanju. Učenci lahko tudi sodelujejo pri izbiri 

primernega likovnega motiva. Učitelj ponavadi organizira učni proces tako, da sta likovni 

material in orodje (računalnik) podrejena spoznanim likovnim pojmom in sta motorična 

dejavnost in doživljanje v vlogi spoznavanja. Učiteljeva naloga je motivirati učence tako, da 

bodo reševali likovni problem s pomočjo računalnika čim bolj samostojno in ustvarjalno. 

Rešitev likovnega problema temelji na konkretni izkušnji učencev, njihovih doživetjih, 
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likovnem spominu, likovnem znanju in seveda zmožnosti ravnanja z računalnikom kot 

orodjem. (Tacol, 2006) 

 

Za izvedbo likovne naloge z računalnikom lahko izbere učitelj tudi druge poti: izhodišče za 

zasnovo likovnega problema je lahko tudi likovni motiv, likovni material ali orodje. Vsekakor 

pa mora učitelj zelo paziti, da likovno izvajanje ne zaide v delo z računalnikom, kjer se 

razvijajo le spretnosti obvladovanja računalnika, zanemarja pa se doseganje likovnih ciljev. 

Paziti je treba, da učitelj ne pretirava z navodili in da učencem ne dovoli, da bi se uporaba 

računalnika razvila v igranje računalniških igric. (Tacol, 1997) 

 

Pomembno se mi zdi, da učitelj po končanem delu izvede vrednotenje likovnih izdelkov. Z 

učenci natisne likovne izdelke in jih vrednoti. Pri vrednotenju sodelujejo vsi učenci in 

vrednotijo se vsi nastali izdelki, hkrati pa tudi učenčeva odzivnost in vsi dosežki. Pred 

vrednotenjem učitelj skupaj z učenci oblikuje merila za vrednotenje, ki ustrezajo likovni 

nalogi, in jih napiše na tablo. Merila naj bodo jasna in za učence razumljiva. Učitelj in učenci 

jih pri vrednotenju upoštevajo in ugotavljajo dosežke posameznika.  

Vodilo pri oblikovanju kriterijev so cilji načrtovane likovne naloge. Pri snovanju meril je 

učitelj pozoren na zasnovo likovne naloge oz. likovnega problema, motiva in na uporabo 

računalnika kot orodja. Tako učitelj ovrednoti in opredeli dosežene cilje ter zapiše oceno, ki je 

v petem razredu številčna. Vseskozi pa naj bo prisotna tudi spremljava ustvarjalnosti 

posameznega učenca. (Tacol, 1999, 2006) 

 

Ena od raziskav (Wechtersbach, 1993) je pokazala, da izobraževanje ob računalniku ne 

povzroča razlik med spoloma in da povečuje kvaliteto in kvantiteto interakcije v razredu. 

Raziskava o vplivu uporabe računalnika pri likovni vzgoji z vidika ustvarjalnosti pa je bila v 

Sloveniji izvedena 1996 in je pokazala, da uporaba računalnika kot orodja za likovno 

izražanje pozitivno vpliva na razvoj likovne ustvarjalnosti. (Duh, 1997) 

 

Vsebine, ki jih učenci spoznavajo, in cilji, ki jih dosegajo pri reševanju likovne naloge s 

pomočjo računalnika pri urah likovne vzgoje, so zelo različni. Odvisni so predvsem od 

računalniške opreme v razredu ter na šoli, od zasedenosti računalniške učilnice, razpoložljivih 

računalniških programov in seveda tudi od usposobljenosti učitelja. Izkušnje v praksi kažejo 

na to, da je možno nekatere vsebine likovne vzgoje realizirati s pomočjo računalniškega 
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orodja, saj delo z računalnikom zaradi svoje drugačnosti pri učencih povečuje interes do 

likovnega izražanja (Duh, 2001).  

 

»Med zahtevnejše načine slikanja spada tudi slikanje z računalnikom. Ta nam služi kot orodje 

za slikanje. Obvladati moramo posebne programe. Tako lahko dobimo več enakih končnih 

izdelkov, ki jih lahko natisnemo s tiskalnikom.« (Tacol, Tomšič Čerkez, 2006, str.47) 

 

Šole morajo ponuditi nekatere programe, ki to omogočajo (Paintbrush, Slikar, Art Rage, 

Tuxpaint, PC Paintbrush, Fine Artist, Paint Bucket), in za delo z njimi izobraziti učitelje. 

 

Kako naj se učitelj sploh loti načrtovanja učne ure likovne vzgoje s pomočjo računalniškega 

orodja?  Priporočljivo je, da potekata  prvi dve uri pouka v matični učilnici, naslednji dve pa v 

računalnici. Prvi del učnega procesa je namenjen motivaciji in spoznavanju likovnih pojmov. 

Ta faza naj ne bo predolga, učitelj naj upošteva sposobnost koncentracije učencev. Naslednji 

del učnega procesa pa je namenjen likovnemu izražanju z računalnikom v računalniški 

učilnici. Zadnji del pa naj bo namenjen vrednotenju izdelkov. Učitelj naj načrtuje dovolj časa 

tudi za pripravo tiskanja izdelkov. Duh (2001) meni, da naj bi učitelj načrtoval pet ur za učni 

proces reševanja likovne naloge. Takšen način organizacije likovnega izražanja z 

računalniškim orodjem se je v raziskavah pokazal kot uspešen.  
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2.5  UPORABA RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA SLIKAR ZA 

LIKOVNO IZRAŽANJE UČENCEV V PETEM RAZREDU 
 

Pri izbiri programov za delo pri likovni vzgoji je najbolje, da učitelj izbere tisti program, s 

katerim se učenci lahko samostojno likovno izražajo in točno vedo, čemu je namenjeno 

posamezno orodje. Učenec bo ustvarjalno uporabil računalniški program šele takrat, ko bo 

usvojil pomen ikon in znal uporabljati orodje. (Duh, 2001) 

 

Kadar učenci prvič delajo z računalniškimi programi, se sprva predvsem igrajo z različnimi 

orodji in jih tako spoznavajo. Pozneje pa se začnejo ukvarjati tudi z obliko (Glavan, Lampe, 

2007). Pomembno je, da jim učitelj najprej omogoči spoznavanje in raziskovanje novega 

programa, nato jim pove osnovne posebnosti izražanja in šele nato lahko rešujejo likovno 

nalogo. 

 

Na tržišču je velika množica različnih programov, ki jih učitelj lahko ponudi za likovno 

izražanje, vendar je potrebno poiskati tiste, ki pripomorejo h kvalitetnemu reševanju likovnih 

nalog. Učitelj naj bi bil pozoren na preglednost programa, da le-ta omogoča kvalitetno delo in 

dovolj možnosti za eksperimentalno delo, ki omogoča učenčevo likovno izražanje. Program, 

ki ga lahko učenec dovolj hitro osvoji in se v njem dobro znajde ter osvoji zmožnost ravnanja 

z njegovimi orodji, omogoča kvaliteten likovni izdelek. 

 

Izkazuje se, da je program Slikar primeren za likovno izražanje učencev v petem razredu, saj 

ponuja različna orodja za ustvarjanje preprostih ali zapletenih slik. Omogoča tudi izbor 

različnih risarskih in slikarskih orodij, mešanje barv ter shranjevanje izdelkov. Nameščen je 

že v operacijskem sistemu Windows in tako laže dostopen. V nadaljevanju bom opisala 

navodila za uporabo programa Slikar in nekatera orodja, ki se mi zdijo primerna za 

uresničevanje likovnih nalog v petem razredu. 
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2.5.1 Opis delovanja računalniškega programa Slikar:  

 

1. Odprimo program Slikar: 

- v opravilni vrstici kliknemo gumb Start, 

- v meniju izberemo Programi, 

- v podmeniju kliknemo na Pripomočki, 

- izberemo program Slikar. 

-  

2. Delovanje okna Slikar in njegova organizacija:  

- v levem del izberemo orodja za risanje, 

- v spodnjem levem vogalu izberemo debelino črte, 

- v spodnjem delu izberemo barve. 

 

3. Izdelava slike poteka v več korakih: 

- izberemo belo ozadje ali spremenimo barvo ozadja, 

- izberemo barvo črte, 

- izberemo debelino črte, 

- izberemo ustrezno orodje, 

- pričnemo z risanjem ali slikanjem, 

- izberemo možnost  popravljanja. 
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4. Risanje prostoročne črte: 

- na levi strani zaslona izberemo orodje za prostoročno risanje (kliknemo na orodje 

Čopič), 

- kazalec miške premaknemo na delovno površino, 

- pritisnemo na levo tipko miške,  

- tipko miške držimo pritisnjeno in hkrati premikamo miško. 

 

5. Izbiranje barve črte: 

- kliknemo želeno barvo v barvni paleti, 

- uporabimo levo tipko na miški. 

 

6.  Izbiranje barve ozadja: 

- kliknemo želeno barvo v barvni paleti, 

- uporabimo desno tipko na miški. 

 

7. Določanje debeline črte: 

- kliknemo po želeni debelini črte v spodnjem levem delu okna. 

 

8. Izbiranje risarskega orodja (na levi strani okna): 

- Radirka: pobrišemo odvečne dele, povečamo jo z znakom + na tipkovnici, 

pomanjšamo pa z znakom - na tipkovnici.  

- Barvno polnilo (lonček): s tem orodjem v eni potezi obarvamo zaprt (zaključen) del 

slike v izbrani barvi. 

- Čopič: izberemo obliko in velikost čopiča. 

- Razpršilec: izberemo širino razpršilca, z njim pršimo barvo po površini. 

 

9. Lupa: spreminjamo povečavo. 

 

10. Barvna paleta: 

- prikazuje trenutno barvo ospredja in ozadja, 

- če želimo slikati z izbrano barvo ospredja, povlečemo kazalec, 

- če želimo slikati z izbrano barvo ozadja, kliknemo z desno tipko miške, medtem ko 

vlečemo kazalec, 

- če želimo spremeniti trenutno barvo ospredja, kliknemo barvni kvadrat, ki je na voljo, 
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- če želimo spremeniti barvo ozadja, kliknemo z desno tipko miške barvni kvadrat, ki je 

na voljo, 

- če želimo zmešati novo barvo, dvokliknemo kateri koli barvni kvadrat, nato pa 

kliknemo Mešanje barv. 

 

11. Shranjevanje slike: 

- sliko shranjujemo pogosto, da pomotoma ne izgubimo narejenega dela, 

- to storimo tako, da v meniju Datoteka kliknemo Shrani, 

- tako se shranijo vse spremembe, ki smo jih od zadnjega shranjevanja naredili na sliki, 

- ko prvič shranimo novo sliko, jo je treba poimenovati. 

 

Sledimo tem korakom:  

- v meniju Datoteka kliknemo Shrani, 

- v polju Vrsta izberemo želeno obliko datoteke 

- v polje Ime datoteke vnesemo ime, 

- kliknemo Shrani. 

 

12. Urejanje:  Če nam nekaj, kar smo naredili v programu Slikar, ni všeč, uporabimo ukaz 

Urejanje, Razveljavi. Zadnje tri stvari lahko vedno razveljavimo. 

 

13. Tiskanje dokumenta:  

- v meniju Datoteka izberemo ukaz Predogled tiskanja, 

- če smo zadovoljni s postavitvijo izdelka, izberemo ukaz Natisni,  

- v nasprotnem primeru pa izberemo gumb Zapri, 

-  vrnemo se lahko v delovno okno, kjer lahko izdelek popravljamo. 

 

( http://windows.microsoft.com/sl-SI/windows-vista/Using-Paint, 2012) 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/sl-SI/windows-vista/Using-Paint
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2.6  UČITELJEVO VKLJUČEVANJE RAČUNALNIKA KOT 

PRIPOMOČKA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ V UČNI 

PROCES LIKOVNE VZGOJE 
 

 

Sodobni didaktični pristopi in različne tehnične možnosti danes učitelju narekujejo drugačno 

izvedbo učnega procesa tudi pri pouku likovne vzgoje. Vključevanje računalnika v pouk 

likovne vzgoje se mi zdi pomemben, vendar je treba pomisliti tudi na to, kdo računalnik 

uporablja in čemu mu služi. Zelo pomembna je usposobljenost učitelja za uporabo 

računalnika, njegovo poznavanje ustreznih didaktičnih konceptov, računalniške opreme  

učilnice in seveda primernih oblik in metod dela ter poučevanja. Vsekakor je treba uporabo 

računalnika pravilno usmeriti s primerno strategijo in cilji izobraževanja, ki bodo učence 

spodbudili v samostojno raziskovanje, hkrati pa dobili občutek, da ne bodo zašli v 

pretiravanje. (Tacol, 2006)  

 

Tudi učni načrt opredeljuje uporabo informacijske tehnologije pri pouku likovne vzgoje. 

Zaradi večjih izkušenj učencev se širijo možnosti uporabe sodobne tehnologije na področju 

procesov učenja ter poglabljanja likovnih izkušenj in razumevanja zakonitosti likovnega 

jezika. Uporaba le-te se tako za učitelja kot učenca kaže v prenosu, hranjenju in urejanju 

gradiva, iskanju informacij ter pri postavljanju novih oblik likovne komunikacije med samim 

izvajanjem učnega procesa. (Učni načrt za likovno vzgojo, 2011) 

 

Učitelj naj bo strokovnjak, ki učne cilje, učno vsebino in učno tehnologijo usklajuje in 

prilagaja učencem ter o učnem procesu neposredno odloča in zanj tudi odgovarja. Učne cilje 

sicer določa učni načrt, toda kako jih bo učitelj realiziral, se prilagajal oddelku in 

posameznikom, je odvisno od učitelja. V ta namen naj bi v pouk vključeval primerne učne 

medije in didaktične strategije z upoštevanjem dejstva, da so to lahko v šoli dodatni viri 

znanja. (Strmčnik, 2001) 
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Učitelj lahko s pomočjo računalnika opravi tudi veliko administrativnih del, od tega da si 

izdela in napiše dnevno in letno pripravo na pouk, izpisuje ocene v redovalnico, zapisuje in 

izpisuje spričevala, vodi šolsko in razredno dokumentacijo, do tega da s pomočjo računalnika 

vodi in izvaja učni proces. Učitelj lahko uporabi računalnik tudi pri sodelovanju s starši; z 

izdelavo spletne učilnice, pisanjem vabil ali pripravo sestanka s pomočjo računalniške 

predstavitve – staršem lahko predstavi likovne izdelke učencev. 

 

Učitelj lahko pri pouku likovne vzgoje vključi računalnik v različne učne korake. V uvodnem 

delu učne ure v času motivacije, ko predstavi namen učne ure, preveri likovne izkušnje 

učencev, preveri predznanje učencev o likovnih pojmih in jih tudi čustveno-doživljajsko 

pripravi. 

  

Računalnik lahko učitelj uporabi v osrednjem delu učne ure, ko učenci spoznavajo nove 

likovne pojme. Pri tem uporabi tekst in fotografije. Tudi likovno nalogo lahko predstavi s 

pomočjo računalnika. Ob predstavitvi slikovnega materiala lahko vodi pogovor  in popestri 

spoznavanje likovnih pojmov, predstavi lahko likovni motiv in uporabo različnih likovnih 

materialov in orodij.  

 

Učitelj lahko računalnik uporabi tudi v fazi vrednotenja, ko skupaj z učenci oblikuje kriterije 

za vrednotenje in jih nato projecira na platno. Učenci ob likovnih izdelkih in predstavljenih 

kriterijih analizirajo vgrajevanje likovnih pojmov v likovno izražanje.  

 

Učitelj pri artikulaciji učne ure uporabi različna zaporedja učnih korakov, pri tem pa 

prevzame vlogo organizatorja in usmerjevalca učnega procesa. Fleksibilen učitelj bo učencem 

dal možnost, da računalnik uporabijo za prenos informacij (elektronska pošta) ali z njim 
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dostopajo do internetnih informacij. Učence lahko zadolži, da s pomočjo interneta poiščejo 

določene fotografije slik, primere določenih vsebin ali likovnih pojmov. 

 

Učenci lahko uporabljajo računalnik za reševanje likovnih nalog pri pouku ali doma. Učitelj 

jim nazorno predstavi naloge. Pri tem pa je pozoren na zmožnosti obvladovanja računalnika. 

Učenci lahko na primer s pomočjo spletnih strani poiščejo fotografije toplih in hladnih barv, 

fotografirajo primere barvnih odtenkov v svoji okolici, jih pošljejo učitelju preko e-pošte ali 

jih prinesejo na ključku in jih nato predstavijo pri pouku. Lahko pa pripravijo tudi vprašanja 

za pogovor. Učitelj lahko predstavi fotografijo, na kateri učenci ugotavljajo  posebnosti barv 

(npr. temni in svetli toni barv).  

 

Izkušnje so pokazale, da so učenci petega razreda že sposobni individualno ali tudi v skupini 

pripravljati samostojne predstavitve seminarskih nalog. Učenci petega razreda so relativno že 

dovolj samostojni, da s pomočjo računalnika raziskujejo učne vsebine in jih dopolnjujejo, da 

svoje foto posnetke predstavijo in jih primerno vključijo v likovne vsebine.  
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2.7  MOTIVACIJA V UČNEM PROCESU LIKOVNE VZGOJE 
 

Osnovni cilj vsake šole je motivacija učencev, zato se učitelj z njo vsakodnevno srečuje pri 

načrtovanju pouka: kako izpeljati učni proces, da bodo učenci v njem aktivni, ga z veseljem 

spremljali, da bodo pripravljeni sodelovati, izvajati dejavnosti, dosegati boljše rezultate dela, 

razvijati svoje sposobnosti do najvišje mere in ob tem doživljati uspeh. Zelo pomembno je, da 

si učitelj v učni pripravi načrtuje motivacijo že v začetku učne ure, pri predstavitvi in 

posredovanju novih pojmov ter načrtuje dejavnosti tako, da bodo učenci motivirani skozi ves 

učni proces. Za uspešno doseganje ciljev je zelo pomembna uspešna motivacija, ki pa se v 

procesu poučevanja razlikuje glede na posameznega učenca, predmet in področje.  

 

Učitelj si pri načrtovanju motivacije zastavi vsaj dva pomembna cilja. Prvi je, da ustvari 

stanje motiviranosti za učenje, da učence produktivno vključi v delo. Drugi cilj pa je, da pri 

učencih razvije vrlino motiviranosti za učenje, da bi se bili sposobni samostojno učiti vse 

življenje. (Woolfolk, 2002) 

 

Pečjak (1986) pravi, da brez motiva ni učenja, Krajnc (1982) meni, da je motivacija 

najpomembnejši psihološki proces, ki deluje v interakciji in se spreminja ter omogoča človeku 

njegovo enkratnost in neponovljivost.  

 

Motivacija je torej zelo pomemben dejavnik pri pouku likovne vzgoje. Od nje je odvisna 

intenzivnost dela učencev, aktivnost učencev skozi ves učni proces, pa tudi uspešnost likovnih 

izdelkov. Od uspešne motiviranosti je odvisno tudi čustveno doživljanje učencev, ki prav 

gotovo vpliva tudi na to, kako se v skupini počutijo, kako se razvijajo, kakšno samopodobo si 

pridobijo. Zajema torej vse silnice in gibala našega delovanja. Vrednote, ideali ter drugi 

motivacijski cilji pa so tiste prvine motivacijske situacije, ki nas privlačijo. (Musek, 1995)  
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V literaturi pogosto zasledimo obravnavo dveh zvrsti motivacije: notranjo in zunanjo. 

Notranja motivacija se nahaja v človeku in mu je prirojena, je naravno nagnjenje za razvoj 

naših notranjih sposobnosti prek učenja. (Stipek, 2002)  

 

Notranje motiviran učenec ne potrebuje zunanjih dražljajev za doseganje cilja, ampak ima v 

sebi notranje motivacijske spodbude (radovednost, interes, vzburjenje, zanos, pozitivno 

samopodobo), ki neposredno spodbudijo motivacijski proces. (Razdevšek-Pučko, 2008/09) 

 

Notranje motiviran učenec lahko kakovostno in aktivno sodeluje v procesu ter pridobiva 

dobre rezultate. Žal pa nimajo vsi učenci notranje motivacije. V takem primeru jo učitelj 

spodbudi z zunanjimi motivacijskimi sredstvi, z različnimi pozitivnimi spodbudami, da bi 

vzbudil začetno zanimanje za dejavnost. Zunanje nagrade so primerno uporabljene takrat, 

kadar se učenci čutijo popolnoma nesposobne, ne izražajo nobenega interesa za učno situacijo 

ali  kadar je snov nezanimiva, z njo povezane naloge pa monotone in dolgočasne. (Spaulding, 

1992) 

 

Zunanje motiviran človek deluje zaradi zunanjih posledic (pohvale, graje, nagrade, kazni, 

preverjanja in ocenjevanja), sama aktivnost ga ne zanima.  Pri zunanji motivaciji se človek 

oklepa zunanjih ciljev, kot so nagrada, dobra ocena, priznanje in uveljavitev v javnosti.  Cilj 

delovanja je v dejavnosti sami, proces je pomembnejši od rezultata, vir podkrepitve pa je v 

človeku. (Marentič-Požarnik, 2000) 
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 Za zunanjo motivacijo so značilne zunanje motivacijske spodbude, ki izhajajo iz okolja, so 

posredne, uporablja jih nekdo od zunaj (starši, učitelji, sošolci, vrstniki), da bi z njimi sprožil 

motivacijski proces. (Razdevšek-Pučko, 2008/09) 

 

Izkušnje kažejo, da zunanja motivacija pogosto ni trajna, saj kmalu usahne, če zunanja 

podkrepitev izgine. Dogaja pa se, da lahko zunanji dejavniki (npr. nagrade, ocena …) 

bistveno zmanjšajo notranjo motivacijo, sploh pri predmetu likovna vzgoja. Učenec je lahko 

notranje zelo motiviran, ima željo po likovnem izražanju, pa lahko iz strahu pred 

neuspešnostjo ali slabo oceno ne pokaže oz. ne izrazi vsega svojega potenciala. Zato se mi zdi 

zelo pomembno, da učitelj pri pouku likovne vzgoje načrtuje in izvede motivacijo tako, da 

bodo učenci uspešno usvojili likovne pojme, ki jih določa učni načrt, pri likovnem izražanju 

pa bili aktivni in samostojni, hkrati pa se ustvarjalno izražali. Pot do takšne motivacije je 

včasih zelo težka in zahteva od učitelja veliko strokovne usposobljenosti in osebne 

pripravljenosti, veliko domišljije, iznajdljivosti in zmožnosti sistematičnega načrtovanja. 

Vendar je to zanesljiva pot, da učitelj pri učencih razvije mnoge potenciale in pripomore k 

uspešnemu in ustvarjalnemu likovnemu izražanju. Učenci si pri pouku likovne vzgoje želijo 

aktivnega sodelovanja, različnih metod dela in predvsem pohvale. 

 

Tacolova (1999) pravi, da so pogoj za uspešno likovno delo v razredu motivirani učenci. Za 

uspešnost motivacije pa skrbi učitelj, ki izbira najboljše vzgojno sredstvo z različnimi 

oblikami in metodami dela in daje učencem ne glede na njihove likovne zmožnosti priložnost, 

da se izkažejo pred vrstniki. Podpira njihovo samozavest, njihov uspeh tako, da jim dovoljuje 

originalnost in posebnost. 
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Brajša (1995) pa dodaja, da so lahko samo motivirani učenci uspešni učenci in samo 

motivirani učitelji uspešni učitelji. 

 

Učiteljeva naloga pri pouku likovne vzgoje je, da učence motivira in jih vzpodbudi za 

ustvarjalno likovno izražanje. To lahko doseže na več načinov. Ena od poti je primerno izbran 

likovni pojem, ki se smiselno povezuje z izbranim likovnim motivom. Učitelj posebej izbere 

likovne motive in materiale, da z njimi pritegne učence in jim vzpodbudi zanimanje. Likovni 

motivi in materiali naj bodo povezani z izkušnjami učencev, naj se pogosto ne ponavljajo. 

 

Med učenci obstajajo individualne razlike, ki se kažejo tudi v načinu motiviranosti 

posameznika. Dobro je, da si učitelj vzame dovolj časa, da najprej spozna svoje učence in 

njihove individualne posebnosti in upoštevajoč razlike med njimi izbere ustrezno motivacijo, 

ki bo učence vzpodbudila, da se bodo lahko ustvarjalno likovno izražali. Včasih učitelj 

motivira učence tako, da jih razdeli v manjše skupine in jim ponudi različne likovne materiale 

ali tehnike. Velikokrat učenci dobivajo spodbude že z dobro izbrano temo, ki jim je 

doživljajsko blizu, obenem pa omogoča reševanje določenih likovnih problemov. Učence pa 

tudi vzpodbudi in motivira ogled diapozitivov slik znanih slikarjev  ali pa ogled slikarske 

razstave. Velikokrat je lahko motivacija eksperimentiranje in odkrivanje kakšne nove barvne 

kombinacije. Nekatere učence pa motivira slikanje na poljubno izbrani format. (Karlavaris, 

Berce – Golob, 1991) 

 

Pri izvedbi učnega procesa pa lahko učitelj kot motivacijsko sredstvo uporabi glasbo, 

(doživljanje občutkov, predstave o motivu, razlikovanje tople - hladne barve, odkrivanje 

ritma…). Učitelj si lahko pomaga z literarnim besedilom, slikovnimi materiali, s 

kombiniranimi slikarskimi tehnikami ali z različnimi dejavnostmi in motivacijskimi sredstvi.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Motivacijsko sredstvo pri pouku likovne vzgoje pa je lahko tudi računalnik kot orodje za 

likovno izražanje. (Duh, & Zupančič, 2003)                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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2.8  UČENČEVA USTVARJALNOST PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE 
 

Velikokrat se pojavljajo vprašanja, kaj je ustvarjalnost, kdo izmed učencev je ustvarjalen in 

kako ga prepoznamo. Različni psihologi menijo, da je ustvarjalnost splošna človekova 

lastnost, ki je med ljudmi normalno porazdeljena. Splošno velja, da je ustvarjalen človek tisti, 

ki zna svoje sposobnosti – talente uveljaviti na različnih področjih na svoj, izviren način in ne 

zatre svoje prirojene ustvarjalnosti. Tak človek razvija lastno originalnost, radovednost, 

domišljijo, samostojnost, neodvisnost v svojih sodbah, mnenjih, mišljenju.  

 

Glede ustvarjalnosti Trstenjak (2001) loči dve skupini ljudi. V prvi skupini so posamezniki, ki 

ne vidijo v svetu posebnih problemov, zato jih tudi ne rešujejo; v odnosu do sveta so bolj ali 

manj nekritični, prilagajajo se  dejanskemu stanju. Ti so najmanj ustvarjalni. V drugi skupini 

pa so posamezniki, ki jim je vse problematično, vedno odpirajo nova vprašanja, si zastavljajo 

vedno več problemov in jih rešujejo. V odnosu do sveta so vedno kritični. Ti so najbolj 

ustvarjalni. Zanje pomeni prilagajanje ustvarjanje novega sveta, ne pa usklajevanje z že 

obstoječim redom. 

 

Na splošno prevladuje misel, da  je ustvarjalnost predvsem stvar višjega uma, da se je ne da 

vnaprej načrtovati in da se lahko in predvsem izrazi le v umetniških oblikah dejavnosti.  

Šolski sistem je naravnan tako, da se ustvarjalnost pri učencih lahko razvija in izrazi na 

številne načine, ne glede na to, kako so učenci nadarjeni ali izurjeni. Tudi skozi učni proces 

likovne vzgoje si učitelj vseskozi prizadeva, da se učenec likovno izrazi skozi  likovne naloge 

z različnimi tehnikami ali motivi.  

 

Pečjak (2001) meni, da so ustvarjalni ljudje po svoji naravi večinoma vase zaprti zaradi 

okolja, v katerem se nahajajo. Vendar je s posebnimi postopki in tehnikami (s tehnikami 

ustvarjalnega mišljenja) mogoče prebuditi njihove speče zmogljivosti. Z ustvarjanjem 

posameznik uresničuje svoje možnosti in potenciale, kar naredi njegovo življenje vredno 

življenja, človek se počuti zadovoljenega. Ustvarjalno mišljenje je divergentno mišljenje, pri 

katerem je potreben širok spekter iskanja informacij, ni ga mogoče predvideti ali načrtovati, 

spremlja ga širok obseg pozornosti, nastopa v sanjah, sanjarjenju, umetniškem ustvarjanju, za 

ustvarjanje novih idej se misli razhajajo, gredo narazen in iščejo različne rešitve. 
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Pouk likovne vzgoje naj bi temeljil na čimbolj samostojnem likovnem izražanju in 

raziskovanju. Učitelj naj bi v učni proces vključeval in vnašal čim več dinamičnosti, svobode 

in življenjskosti. Med poukom likovne vzgoje naj bi se prepletali teoretične vsebine in 

praktično likovno izvajanje, saj takšen način poučevanja omogoča razvoj na spoznavnem, 

čustvenem, socialnem in psihomotoričnem področju. S povezovanjem učenčevih čustev, 

razuma ter izkušnjami in preteklimi zaznavami lahko učitelj doseže, da se vsak učenec 

ustvarjalno izraža. Dopuščena naj mu bo možnost, da se ustvarjalnost izraža spontano, prosto, 

hitro in iskreno. (Tacol, 2003) 

 

Zelo pomembno je, da učitelj vzpodbudi v učencih idejo, ki jo preko spontanega izražanja z 

ustreznimi likovnimi materiali in pripomočki ustvarjalno prenesejo v končni izdelek. Učitelj 

je tisti, ki naj bi z ustrezno motivacijo, primernimi metodami in načini dela pri učencih 

vzpodbujal ideje, na podlagi njihovih zaznavanj, doživljanj in izkušenj. 

 

Trstenjak (1981) pravi, da je ideja vsaka nova zamisel, ki se porodi inovatorju sama od sebe 

ali ob nekem dogodku. Običajno se hitro pojavi, vendar lahko tudi izgine, zato niti ni 

najpomembnejši trenutek navdiha, temveč poznejši trenutek, ko se ideje zavemo in postanemo 

nanjo pozorni.   

 

»Priprava učencev na likovno dejavnost mora biti učinkovita, torej doživljajska. S tem bo 

njihovo likovno izražanje spontano, neposredno, samosvoje, živahno in veselo. Učitelj se 

mora posebno potruditi za takšen način izražanja in ga spodbujati pri učencih vseh starosti.« 

(Tacol, 2003, str. 10,11) 

 

Učenec mora pri likovnem izražanju imeti ves čas možnost lastnega ustvarjalnega dela. 

Noben postopek ali napotek odraslega ne smeta ovirati razvoja otrokovih ustvarjalnih 

sposobnosti. 

 

Učenje risanja s strani odraslih, prerisovanje, determiniranje motivnega sveta, ukalupljanje 

mišljenja, zaviranje svobode likovnega izražanja z nesmiselnimi prepovedmi ali pravili 

predstavlja samo majhen del nepravilnosti, ki kršijo načelo ustvarjalnosti. Razvoj 

ustvarjalnosti je kompleksno početje, ki je vtkano v vse vsebine likovne vzgoje. (Vrlič, 2001) 
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Temeljna zahteva izobraževanja za ustvarjalnost na vseh področjih človekovega delovanja je 

povezano in uravnoteženo razvijanje treh temeljnih elementov, pomembnih za posameznika: 

to so zaznavanje, mišljenje in delovanje. Likovna dejavnost je tista, ki te elemente razvija in 

povezuje na naraven način, ko vključuje zaznavanje z mišljenjem, ki se izraža v praktični 

dejavnosti. (Muhovič, 1999) 

 

Velika večina učencev zelo rada likovno ustvarja. Zanje je to privlačno, radi posegajo po 

takem načinu izražanja, pri tem so spontani in veseli. Učitelj mora biti pozoren na to, da bo 

pripravil primerno okolje za likovno dejavnost, da bo omogočil prijetno klimo (vzdušje v 

razredu), upošteval individualne razlike in posebnosti med učenci, da bodo zahtevnost 

likovnih pojmov problema in likovne tehnike z različnimi materiali, pripomočki in likovnimi 

motivi primerni in ustrezni otrokovi starosti. Učitelj naj bi pri izbiri motivov izhajal iz 

učenčevih bogatih izkušenj, njegovih doživljanj, njegovega okolja in sveta. Predvsem pa se 

mi zdi pomembno, da učitelj upošteva slehernega posameznika, ne glede na njegove 

sposobnosti, nadarjenost ali ustvarjalnost in vodi učni proces tako, da bo vsak učenec pri 

pouku likovne vzgoje doživel uspešnost, da bo s svojim likovnim izdelkom zadovoljen, da bo 

našel svoj način izražanja in se ob tem počutil svobodnega in ustvarjalnega. (Karlavaris in 

Berce - Golob, 1991) 

 

Vrlič (2001) meni, da bi moral vsak učitelj, ki poučuje likovno vzgojo, poznati faze oz. 

stopnje ustvarjalnega procesa in jih upoštevati, saj so potrebne za dosego ustvarjalnega 

rezultata. Če učitelj te stopnje pozna, laže in kvalitetneje pripelje učence do ustvarjalnih 

rezultatov. 

 

Faze ali stopnje ustvarjalnega procesa pri pouku likovne vzgoje: 

 

1. stopnja: spoznavanje novega likovnega fenomena, opozarjanje učitelja na likovne 

kvalitete v okolju, iskanje in odkrivanje zadanih problemov (zastavljen problem mora 

biti otrokom razumljiv in jim mora predstavljati izziv, saj je pomemben motivacijski 

faktor); 

2. stopnja: premlevanje oz. igranje z novim likovnim problemom, ki je bil zastavljen 

(učenec mora dobiti dovolj informacij o likovnem problemu); 
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3. stopnja: iluminacija kot porajanje ustvarjalnih idej za kakovostno ustvarjalno delo (tu 

moramo učence pustiti »pri miru«, jim omogočiti, da samostojno uredijo informacije 

in se spoznajo z materiali); 

4. stopnja: praktično delo učencev, likovno izražanje (učence vodimo pri premagovanju 

težav z novo likovno tehniko, nespretnostjo, nepoznavanjem materialov, z likovnim 

motivom ipd.); 

5. stopnja: verifikacija, vrednotenje in ocenjevanje (z učenci se pogovorimo o izdelkih). 

 

Učenci se likovno vedno izražajo ustvarjalno, ko jim je dana svoboda, da so to, kar so, da 

vidijo na svoj način, da razumejo in mislijo s svojo logiko, z drugimi besedami, da imajo 

pravico do svojega individualnega izražanja in ustvarjanja v polnem pomenu besede. (Tacol, 

1999) 

 

Različne ustvarjalne dejavnosti krepijo otrokove sposobnosti opazovanja, njihove predstave in 

dojemanje, kar bo zopet povzročilo močnejše in bogatejše ustvarjanje. Različnost učenčevih 

izdelkov pokaže učitelju rezultat o uspešnosti doseženih učnih ciljev, zadovoljstvo učencev ob 

končnih likovnih izdelkih pa kaže na zadovoljstvo učenčeve ter učiteljeve uspešnosti in 

ustvarjalnosti. 
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3  EMPIRIČNI DEL 
 

 

3.1  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

 

Živimo v dobi informacijske tehnologije, računalnik se uporablja vsepovsod in postaja  

nepogrešljiv pripomoček tudi  pri izvajanju učnega procesa. Kako pomagati učencu, da bo 

vsestransko napredoval na likovnem področju, je vprašanje, ki se poraja v slehernem učitelju. 

Ena od poti je prav gotovo uporaba računalnika kot orodja za likovno izražanje. Kompetence 

učnih načrtov zagovarjajo računalniško pismenost, s tem pa tudi možnost za razvijanje 

predstave o likovnih pojmih, hitrejšem pomnjenju ali kot pomoč pri besednem opisu likovnih 

pojmov. 

 

 

3.2  CILJI RAZISKAVE 

 

Dejstva, predstavljena v teoretičnem delu, in razmišljanja o tem, da je danes računalnik 

nepogrešljiv pripomoček pri izvajanju učnega procesa likovne vzgoje, za njegovo uporabo pa 

mora biti učitelj usposobljen, so me vodila do opredelitve ciljev raziskave.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge me je zanimalo: 

 

- kako pogosto učitelji vključujejo računalnik v pouk likovne vzgoje od 1. do 5. razreda, 

- v katerem  delu učne ure učitelji vključujejo računalnik in za kaj, 

- kakšna je zmožnost učencev za uporabo računalnika pri slikanju, 

- kako učiteljeva uporaba računalnika vpliva na učenčevo razumevanje likovnih pojmov 

in posebnosti likovnih materialov, 

- kako računalnik vpliva na motivacijo in samostojnost učencev za likovno izražanje, 

- kako računalnik vpliva na ustvarjalno reševanje likovnih nalog učencev. 
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3.3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Skladno z zastavljenimi cilji sem oblikovala naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Ali učitelji pogosto uporabljajo računalnik v učnem procesu likovne vzgoje? 

2. Ali učitelji vključujejo računalnik kot pripomoček za predstavitev teksta in slik v 

različnih etapah učne ure? 

3.  Ali učitelji računalnik kot orodje za likovno izražanje učencev vključujejo v reševanje 

likovnih nalog na vseh likovnih področjih? 

4. Ali učitelj pri učencih z uporabo računalnika za predstavitev učnih sredstev dosega 

večje razumevanje likovnih pojmov? 

5. Ali so učenci zmožni uporabiti program Slikar za likovno izražanje? 

6. Ali računalnik kot orodje za likovno izražanje motivira učence za likovno izražanje? 

7. Ali računalnik kot orodje za likovno izražanje učence vzpodbudi k samostojnemu 

izvajanju likovnih nalog? 

8. Ali učenec z uporabo računalnika  kot orodja za likovno izražanje dosega večjo 

likovno ustvarjalnost? 

 

 

3.4  IZVEDBA RAZISKAVE 

 

3.4.1 Vzorec 

 

Praktični del diplomske naloge sva z učiteljico izvajali z učenci petih razredov na šoli, kjer 

poučujem. V raziskavi so sodelovali učenci 5. a  in 5. b razreda. Učenci 5. a razreda so 

predstavljali eksperimentalno skupino, učenci 5. b razreda pa kontrolno skupino. Pri 

načrtovanju pedagoškega dela sem izhajala iz veljavnega učnega načrta za likovno vzgojo. 

Za likovno področje sem si izbrala področje slikanje z uporabo računalnika kot orodja za 

likovno izražanje in izpostavila naslednje likovne pojme: svetle in temne barve ter njihovi 

odtenki, čiste in mešane barve, tople in hladne barve.  
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Po izvedbi vseh treh slikarskih nalog sem z učenci eksperimentalne skupine izvedla anonimni 

vprašalnik, s katerim sem želela preveriti, kako učenci ocenjujejo svoje delo, samostojnost in 

uspešnost ob uporabi računalnika za likovno izražanje.  

 

Za ugotavljanje uporabe računalnika pri pouku likovne vzgoje sem izbrala učiteljice, ki 

poučujejo na isti šoli kot jaz, in učiteljice s treh osnovnih šol.  V raziskavi je sodelovalo 30 

učiteljic od 1. do 5. razreda, ki poučujejo likovno vzgojo. Rezultate sem analizirala na podlagi 

anonimne ankete.  

 

 

3.4.2 Zbiranje podatkov 

 

S 5. a razredom sem  uvodno motivacijo in posredovanje posebnosti novih pojmov izvedla v 

matični učilnici, nato pa smo se preselili v računalniško učilnico, z učenci 5. b razreda pa je 

pouk potekal samo v matični učilnici. Izdelki učencev so v sklopu raziskave nastajali tri 

zaporedne tedne, po dve šolski uri v okviru rednega pouka; tj. po šest ur v vsakem razredu.  

 

Za namen raziskave v eksperimentalni skupini (5. a razred) sem  pripravila podroben načrt 

izvajanja učne ure, v kateri sem  sledila načinu sistematičnega spoznavanja računalnika ter 

uporabi računalniškega programa Slikar. V kontrolni skupini je učiteljica izvedla učno uro s 

tradicionalnimi likovnimi materiali in orodji in brez uporabe računalnika pri spoznavanju 

likovnih pojmov. Kontrolna skupina je temnila in svetlila barve z voščenkami, mešanje barv 

je izvajala s tempera barvami, s temnimi in hladnimi barvami pa se je izražala s kolaž 

papirjem. Učiteljica je bila seznanjena le z likovno nalogo, likovno tehniko in motivom. Po 
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končanem delu je skupaj z učenci vrednotila nastale izdelke po istih kriterijih kot 

eksperimentalna skupina.  

Pridobivanje podatkov predstavlja opazovanje motiviranosti učencev, njihove samostojnosti, 

ustvarjalnosti eksperimentalne in kontrolne skupine.  

 

Likovni izdelki učencev, ki so oblikovani s pomočjo računalniškega orodja, ter tisti, ki so bili 

oblikovani z različnimi tradicionalnimi slikarskimi materiali in orodji, predstavljajo bistven 

podatek za raziskavo. Na podlagi teh izdelkov sem sledila kriterijem in opazovalnim 

lestvicam. 

 

 

V raziskovalno nalogo sem vključila tudi 30 učiteljic iz treh osnovnih šol, ki poučujejo 

likovno vzgojo od 1. do 5. razreda.  Učiteljice, ki poučujejo na naši šoli, sem osebno vprašala, 

če bi sodelovale v raziskavi, in jim razdelila vprašalnike. Ker je bila anketa anonimna, so mi 

rešene vprašalnike odložile v za to pripravljeno škatlo v zbornici. Dvema kolegicama iz dveh 

različnih osnovnih šol sem poslala vprašalnike po e-pošti in ju zaprosila, če lahko v mojem 

imenu zaprosita svoje kolegice za pomoč. Rešene vprašalnike sem statistično obdelala.  

 

3.4.3 Pripomočki 

 

- anketni vprašalnik za učence ( Priloga 1 ) 

- anketni vprašalnik za učitelje ( Priloga 2 ) 

- opazovalne in ocenjevalne lestvice ( 3.4.4 ) 
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3.4.4 Opazovalne  in ocenjevalne lestvice 

 

Likovne izdelke smo skupaj z učenci 5. a in 5. b vrednotili in ocenili po vsaki izvedeni likovni 

nalogi. Vsak izdelek smo vrednotili po oblikovanih kriterijih. 

 

Ocene so bile razporejene od 1 do 5, kar je pomenilo: 5 – zelo dobro, 4 – dobro, 3 – delno 

dobro, 2 –pomanjkljivo, 1 – zelo pomanjkljivo. 

 

1. OCENJEVALNA LESTVICA ZA RAZUMEVANJE LIKOVNIH POJMOV 

 

 

 

 

2. OPAZOVALNA LESTVICA ZA UGOTAVLJANJE MOTIVIRANOSTI ZA LIKOVNO  

IZRAŽANJE 

 

 

 

 

3. OPAZOVALNA LESTVICA ZA UGOTAVLJANJE  SAMOSTOJNOSTI PRI IZVAJANJU 

SLIKARSKIH NALOG 

 

 

 

RAZUMEVANJE LIKOVNIH POJMOV OCENA 

razumevanje in opisovanje posebnosti 

likovnih pojmov  

 

1    2     3     4     5 

vgrajevanje spoznavnih likovnih pojmov pri 

likovnem izražanju 

 

1    2     3     4     5 

povprečna ocena 1    2     3     4     5 

MOTIVIRANOST OCENA 

pozornost pri uvodni motivaciji                           1    2     3     4     5 

pozornost pri predstavitvi likovnih pojmov         1    2     3     4     5 

pozornost pri posredovanju likovne naloge         1    2     3     4     5 

pozornost pri likovnem izražanju                

1    2     3     4     5 

radovednost pri likovni dejavnosti skozi ves 

učni proces             

1    2     3     4     5 

pripravljenost za likovno dejavnost v 

celotnem učnem procesu 

1    2     3     4     5 

povprečna ocena 1    2     3     4     5 
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SAMOSTOJNOST 

1 – ni samostojnosti 

2 – pomanjkljiva samostojnost, 

3 – delno dobra samostojnost,  

 

4 – dobra samostojnost,  

 

5 – zelo velika samostojnost,  

 

 

 

4. OPAZOVALNA LESTVICA ZA UGOTAVLJANJE LIKOVNE USTVARJALNOSTI PRI 

REŠITVI LIKOVNE NALOGE: 

 

 

 

4. OPAZOVALNA LESTVICA ZA  ZMOŽNOST RAVNANJA Z RAČUNALNIKOM KOT 

ORODJEM ZA LIKOVNO IZRAŽANJE 

 

ZMOŽNOST RAVNANJA Z RAČUNALNIKOM 

1 – ni zmožnosti 

 

       2 – neizrazita zmožnost 

3 – manj izrazita zmožnost 

 

4 – izrazita zmožnost 

 

5 – zelo izrazita zmožnost 

 

USTVARJALNOST PRI REŠITVI OCENA 

nevsakdanjost, drugačnost likovne zamisli 

pri upodobitvi likovnega motiva 

(svojstvenost, domiselnost, duhovitost)     

 

1    2     3     4     5 

individualna zmožnost iskanja idej o oblikah 

podob na podlagi lastnih izkušenj, opažanj 

ter lastnih pogledov (zmožnost opazovanja) – 

sprejemanje učiteljevih in vrstnikovih 

pogledov in idej 

 

1    2     3     4     5 

dinamičnost rešitve 

 

1    2     3     4     5 

gibkost povezovanja motiva in likovnih 

pojmov ter uporaba računalnika kot 

slikarskega orodja 

 

 

1    2     3     4     5 

bogastvo likovne domišljije in spomina 

 

1    2     3     4     5 

povprečna ocena 1    2     3     4     5 
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3.5  ANALIZA REZULTATOV  

 

3.5.1 Izvedba in analiza realizacije likovnih nalog 
 

Izvedba 1. likovne naloge eksperimentalne skupine 

 
Likovno področje:  

 
      slikanje 

 
Likovna naloga:   

slikanje motiva po spominu s svetlimi 

odtenki 

 

 
Likovna tehnika: 

slikanje z računalnikom 

 
Likovni motiv: drevesa v jeseni 

 
Učne metode: demonstracija, razlaga, pogovor, opazovanje 

 
Učne oblike: frontalna, dvojice 

 
Materiali in orodja: računalnik – računalniški program Slikar 

 
Učna sredstva in pripomočki: računalnik in LCD projektor - različne 

fotografije posnetkov iz narave in okolja, 

reprodukcije umetniških del, barvni listi  

 
Število ur:        2  

 
Tip učne ure: kombinirana 

 
 

CILJI: 

Učenci: 

- s pomočjo barvnih listov določijo najsvetlejšo in najtemnejšo barvo 

- barve razvrstijo po svetlosti 

-  pojasnijo posledice mešanja barv z belo in črno 

- usvojijo pojem svetlostni odtenek 

- na primerih umetniških del opišejo nastanek posameznih svetlostnih odtenkov  

- s svetlostnimi odtenki različnih barv naslikajo sliko  

- razvijajo samostojnost pri mešanju barv 

-  razvijajo občutljivost za svetlostne odtenek barve 

- pri postopnem mešanju barv si privzgajajo občutek za vztrajnost 

- razumejo pojme: svetlost barve, najsvetlejša, najtemnejša barva, spreminjanje barve, 

svetlostni odtenek 

 

UVODNI DEL:  

Uvodna motivacija: 

- Skozi okno učilnice opazujemo drevesa v šolskem parku. Pogovarjamo se o jeseni in 

spremembah v tem času. Ugotavljamo barvo dreves, barvo listov, da so nekatere rjave 

(rdeče, rumene) barve svetle, nekatere barve pa temnejše. 

- Tri učence zaprosim za pomoč. Poiščejo primere modrih, rdečih, zelenih … barv v 
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razredu in ugotovijo njihove posebnosti 
 

OSREDNJI DEL: 

a) Posredovanje novih pojmov: 

- Učenci ugotovijo različnost posameznih barv v svetlosti. 

- Učenci dobijo predstavo posebnosti bele in črne barve, pojasnim jim nastanek sive 

barve. 

- Vsako barvo lahko svetlimo ali temnimo in dobimo različne svetlostne odtenke. 

Nekaj primerov si ogledamo na projekciji s pomočjo računalnika (oblaki, obleke). 

- Učence povabim, da si izberejo eno barvo iz zbirke kolaž papirja ter poiščejo še 

svetle in temne barve. Barve razvrstijo od najsvetlejše, do najtemnejše. Vprašam jih, 

če vedo, kako dobimo take barve. 

- Učenci poiščejo in poimenujejo primere, kje v naravi in okolju najdemo svetlostne 

odtenke. 

- S pomočjo računalnika si ogledamo nekaj umetniških del (Dego Rivera, Pablo 

Picasso, Claude Monet). Na umetniških delih sledimo svetlostnim odtenkom ene 

barve (npr. rumene, rdeče). 

 

b) Posredovanje likovne naloge: 

- Učence povabim v računalniško učilnico, kjer se vsak učenec usede za svoj 

računalnik. Obnovijo posebnosti programa Slikar, ki ga najdejo na namizju.  

- Podrobno si ogledamo orodja za risanje in slikanje, ponovimo ukaze, ki smo jih 

uporabljali pri prejšnji uri. 

- Učencem predstavim ukaz Barve in kliknem na Priprava barvne palete. Izberemo 

ukaz Mešanje barv.  

- Z učenci se dogovorimo, da izbiramo samo odtenke ene barve.  

- Poslušamo odlomek Vivaldi: Štirje letni časi – Jesen. Otroke opozorim, naj si skušajo 

predstavljati barve in oblike najrazličnejših dreves. 

- Učencem posredujem motiv, s katerim se bomo likovno izražali: drevesa v jeseni.  

- Vzpodbudim jih, naj narišejo razgibano kompozicijo iz  mnogih ploskev, ki bodo 

ponazarjale krošnje dreves, grmovje, trave. Drevesa naj bodo čim bolj razgibana in 

nenavadnih oblik. Te ploskve bodo kasneje pobarvali. Rišejo naj na veliko, oblike naj 

bodo čim bolj domiselne, upoštevajo naj svetlostne odtenke ene barve, pri delu naj 

bodo ustvarjalni.  

 

c) Likovno izražanje učencev: 

- S pomočjo svinčnika ali čopiča najprej narišejo risbo (lahko tudi z barvno linijo), 

potem pa jo zapolnijo s svetlostnimi odtenki želene barve. 

- Učenci samostojno slikajo s pomočjo računalniškega orodja. Delo učitelja je delo 

svetovalca. 
 

ZAKLJUČNI DEL: 

- Z učenci obnovimo postopek shranjevanja izdelkov. Nastale likovne izdelke si vsak 

učenec shrani v mapo s svojim imenom na D-disku, nato jih natisnemo. Učenci se 

podpišejo na hrbtni strani. 

- Učenci povedo svoje vtise o delu z računalnikom.  

- Oblikujemo kriterije, po katerih bomo vrednotili izdelke učencev: mešanje svetlostnih 

odtenkov, izvirnost motiva, doslednost pri risanju obrisov in barvanju, pravilna 

uporaba orodja. 

- Izdelke razstavimo in jih skupaj z učenci ovrednotimo in ocenimo.  
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Likovni izdelki učencev eksperimentalne skupine: 

 

 
 

  

  

 

 

 

 
 



 

39 

 

   

   

   
 

 

Analiza likovnih izdelkov eksperimentalne skupine: 

 

Slike učencev eksperimentalne skupine, nastale z računalniškim programom Slikar, nam 

kažejo, da so učenci osvojili znanje o slikarskih pojmih, svetlenje in temnjenje barve. Pri 

vrednotenju sem ugotovila, da so učenci znali uporabljati usvojene likovne pojme. Pri 

računalniških slikah opazimo množice svetlostnih odtenkov ene barve, ker program Slikar to 

omogoča. Tako so učenci lahko izbirali med množico barv in množico svetlostnih odtenkov 

izbrane barve.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Po lastnem razmišljanju so upodobili so zanimive motive. Izdelki so nevsakdanji, domiselni 

in razvidna je individualnost posameznega učenca. Na njih je zelo razvidno povezovanje 

motiva in likovnih pojmov ter uporaba računalnika kot slikarskega orodja. Izraziti so 

dinamičnost rešitve, bogastvo likovne domišljije in spomina. Izbira nenavadne barve se kaže 

v modrih in vijoličastih odtenkih ravno zato, ker so učenci imeli možnost izbire drugačne 

barve kot v resničnem življenju. 

  

Motiviranost učencev za delo je bila zelo dobra že v uvodni motivaciji. Podobno tudi pri 

predstavitvi svetlostnih odtenkov. Tudi pri reševanju likovne naloge so bili učenci zelo 
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motivirani. Opazila pa sem, da je radovednost pri likovni dejavnosti skozi učni proces 

postopoma upadala.  

 

Učenci so bili pri delu izrazito samostojni, med seboj in z učiteljem so komunicirali in se z 

veseljem likovno izražali. S ponujenim programom in možnostjo izbire barv so si razvili 

samostojnost za mešanje barv in občutljivost za svetlostne odtenke. 

 

Učenci so se prilagodili uporabi računalnika kot orodja za likovno izražanje, pri tem so 

pokazali veliko mero pripravljenosti za delo, vztrajnosti in doslednosti, pri izvedbi naloge so 

bili zelo samostojni. Pri risanju risbe in barvanju ploskve so osvojili zmožnost ravnanja z 

računalnikom kot orodjem. 

 

Likovni izdelki kontrolne skupine: 

 
Likovno področje: slikanje  

Likovna naloga:  slikanje motiva po spominu s svetlimi odtenki 

Likovna tehnika: voščene barvice 

Likovni motiv: drevesa v jeseni 
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Analiza likovnih izdelkov kontrolne skupine: 

 

Slike učencev kontrolne skupine, nastale z voščenkami, nam kažejo, da učenci niso osvojili 

posebnosti nastajanja svetlostnih odtenkov, saj so poleg ene barve, ki so jo svetlili z belo 

voščenko in temnili s črno, uporabljali tudi druge barve (poleg rdeče, tudi rumeno in rjavo). 

Pri vrednotenju izdelkov so le redki pojasnjevali nastajanje svetlostnih odtenkov.  

 

Učenci so iskali ideje in podobe na podlagi lastnih izkušenj in spoznanj in jih svojstveno 

vgradili v likovno izražanje. Izdelki so domiselni in razvidna je individualnost posameznika. 

Pri mešanju barv niso izkazali izrazite samostojnosti. 
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Motiviranost učencev za delo ni bila izrazita. Pri uvodni motivaciji so učenci pokazali večjo 

pozornost, ki se je nekoliko znižala pri predstavitvi likovnih pojmov in pri reševanju likovne 

naloge. Radovednost skozi ves učni proces je bila dobra, ravno tako tudi pripravljenost za 

likovno dejavnost v celotnem učnem procesu.   

 

S ponujenimi materiali  niso spretno ravnali, skozi ves učni proces so bili manj samostojni in 

so potrebovali nasvete, usmeritve in pomoč učitelja.  

 

Skupina je delno osvojila zmožnost ravnanja z voščenkami, uporabo temne voščenke za 

temnitev in svetle za svetlitev, pri delu niso pokazali doslednosti pri mešanju barv.  
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Izvedba 2. likovne naloge eksperimentalne skupine 

 
Likovno področje: slikanje 

Likovna naloga:   

 

slikanje motiva po spominu s čistimi in mešanimi barvami 

Likovna tehnika:  

 

slikanje z računalnikom 

Likovni motiv:  

 

pod dežnikom 

Učne metode:  

 

demonstracija, razlaga, pogovor, opazovanje 

Učne oblike:  

 

frontalna, dvojice 

Materiali in orodja:  

 

računalnik - računalniški program Slikar 

Učna sredstva in 

pripomočki:  

 

računalnik in LCD projektor – fotografije posnetkov iz narave, 

reprodukcije umetniških del 

Število ur:  

 

2 

Tip učne ure: kombinirana 

 

CILJI: 

Učenci: 

- spoznajo pojme čista barva in mešana barva 

- se navajajo na mešanje barvnih različic 

- razvijajo občutek za postopno mešanje barv  

- privzgajajo doslednost pri mešanju barv 

- prepoznajo čiste barve  in mešane barve na slikah likovnih ustvarjalcev 

- poiščejo primere čistih in mešanih barv v okolju in naravi 

- ovrednotijo nastale likovne izdelke po oblikovanih merilih 
 

UVODNI DEL: 

a) Uvodna motivacija: 

- Učencem predstavim črno-belo fotografijo pokrajine. Vprašam jih, kakšen bi bil svet, 

če bi vse okoli sebe videli črno-belo. 

- Učence vprašam, če so že kdaj opazovali oblake. Kakšne barve so oblaki? 

- Učenci naštevajo barve oblakov. 

- Vprašam, ali so oblaki samo ene barve. Povedo, da imamo v oblakih lahko množico 

odtenkov ene barve, lahko so tudi svetli ali pa temni. 

- S pomočjo računalnika in LCD projektorja si ogledamo različne barve oblakov. 

Ugotovimo, da v naravi obstaja veliko več barv, kot jih lahko poimenujemo. 
 

 OSREDNJI DEL: 

a) Posredovanje novih pojmov: 

- Učencem povem, da tudi slikarji uporabljajo različne barve in se z njimi izražajo. 

Nekateri slikarji so znani kot izraziti mojstri barvnih odtenkov. 

- Učencem s pomočjo računalnika (Google) in LCD projektorja predstavim nekatera 

Van Goghova dela in učenci ugotavljajo, kje je uporabljenih več barv, kot jih znamo 

poimenovati. Tem barvam rečemo mešane barve. 

- Kako nastanejo mešane barve? Pred učence postavim tri steklenice, v katerih je voda 

obarvana z rumeno, rdečo in modro barvo. Vprašam jih, katere barve so to. Učenci 
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ugotovijo, da so to primarne – nemešane barve. Nato jih vprašam, kako se bo voda 

obarvala, če zmešamo rumeno in rdečo, rdečo in modro ter rumeno in modro vodo. 

Učenci tako spoznajo nastanek sekundarnih barv: iz rumene in magenta rdeče dobimo 

različne oranžne barve; iz magenta rdeče in cian modre različne vijolične; z 

mešanjem cian modre in rumene pa zelene. 

- Učence prosim, da izberejo dva barvna lista z  osnovno barvo (npr. modra in rdeča) in 

barvo lista, ki nastane z mešanjem le-teh dveh barv (vijolična) ter jih pritrdijo na 

tablo. S tem ponovimo nastanek barv z mešanjem dveh primarnih barv in oblikujemo 

tabelsko sliko. 

- Učenci iščejo primere in naštevajo, kje v naravi in v okolju se srečujejo z mešanimi 

barvami. Ob idejah učencev nastaja projekcija slik s pomočjo računalnika. 

- Učencem demonstriram postopek, kjer z mešanjem vseh primarnih in sekundarnih 

barv dobimo tercialne barve. Tako dobimo najrazličnejše rjave barve. Učenci povedo 

primere, kje v naravi in okolju najdemo različne rjave barve. Njihove primere 

poiščemo z iskalnikom na računalniku in jih projeciramo z LCD projektorjem. 

- Zato da obstaja v barvnem svetu red, so barve urejene v barvnem krogu. Z učenci si 

ogledamo barvni krog in urejenost barv v njem. 

- S pomočjo računalnika si ogledamo  primere čistih in mešanih barv v okolju in naravi 

ter na umetniških delih. Ob primerih učenci ugotavljajo posebnosti. 

- Z učenci se preselimo v računalniško učilnico, kjer se vsak učenec usede za svoj 

računalnik. Ponovimo pojma čista in mešana barva. Nato na e-tabli obnovimo 

uporabo programa Slikar, ki ga najdejo na namizju. 

 

b) Posredovanje likovne naloge: 

- Sledi prikaz mešanja barve v programu Slikar ter obnovitev uporabe pripomočkov. 

Učence spomnim na možnost pršilke, vendar naj jo uporabijo na koncu, predno 

zaključijo z delom.  

- Poslušamo odlomek glasbenega posnetka Dežne kapljice. Učence vzpodbudim, da se 

ob ponovnem poslušanju gibalno izrazijo. Sledi pogovor o tem, kaj smo poslušali. 

- Posredujem likovni motiv »pod dežnikom« in jih v pogovoru usmerim k razmišljanju 

o njihovi nenavadni upodobitvi.  

 

c) Likovno izražanje učencev:  

- Učenci po podani likovni nalogi odprejo program Slikar in pričnejo s samostojnim 

slikanjem s pomočjo računalniškega orodja.  

- Individualno svetujem učencem, ki potrebujejo pomoč pri uporabi računalnika in 

mešanju barv.Opazujem njihovo motivacijo, samostojnost pri snovanju idej in 

uporabi računalnika ter njihovo komunikacijo. 
 

 ZAKLJUČNI DEL: 

- Nastale likovne izdelke si vsak učenec shrani v mapo s svojim imenom na D-disku, 

nato jih natisnemo. Učenci se podpišejo na hrbtni strani. 

- Učenci povedo svoje vtise o delu z računalnikom.  

- Izdelke razstavimo in oblikujemo kriterije, po katerih bomo vrednotili izdelke 

učencev: izvirnost motiva, množičnost izbire mešanih barv, pravilna uporaba orodja. 

- Izdelke ovrednotimo in jih skupaj z učenci ocenimo. 
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Likovni izdelki učencev eksperimentalne skupine: 
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Analiza likovnih izdelkov eksperimentalne skupine: 

Slike učencev, nastale z računalniškim programom Slikar, nam kažejo, da so učenci dobro 

osvojili znanje o slikarskih pojmih čistih in mešanih barv. Pri vrednotenju so znali dobro 

besedno opisovati posebnosti. Učenci so izbirali  množice barv, manj pa so bili pozorni na 

mešanje barv, kar jim je bilo z uporabo programa Slikar težje.  

 

Izkazali so se tudi v upodobitvi motiva. Opazimo dinamične in nenavadne rešitve z uporabo 

bogate domišljije, svojstvenosti in duhovitosti. V tistem tednu, ko smo izvajali likovno 

dejavnost, je bila pri nas zelo močna burja in mislim, da se to izraža pri izvirnosti motiva. 

Izdelki so nevsakdanji, domiselni in razvidna je individualnost posameznika. Nekaj učencev 

je ob vrednotenju izdelkov dejalo, da jih je motiv popeljal v upodobitev pravljice Moj dežnik 

je lahko balon.  

 

Motiviranost učencev za delo je bila zelo dobra že pri uvodni motivaciji, skozi ves učni 

proces in pri pripravljenost za likovno izražanje. 

 



 

47 

 

Učenci so bili pri delu samostojni, med seboj in z učiteljem so aktivno komunicirali.  

 

Učenci so uporabili vedenje o uporabi računalnika kot orodja za likovno izražanje, pri tem so 

pokazali veliko mero pripravljenosti za delo, vztrajnosti in doslednosti, pri izvedbi naloge so 

bili zelo samostojni. V celoti so pokazali obvladovanje delovnih postopkov.  

 

 

Likovni izdelki učencev kontrolne skupine: 

 
Likovno področje: slikanje  

Likovna naloga:  slikanje motiva po spominu s čistimi in mešanimi barvami 

Likovna tehnika: tempera  

Likovni motiv: pod dežnikom 
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Analiza uspešnosti izdelkov kontrolne skupine: 

 

Slike učencev kontrolne skupine so nastale z uporabo tempera barvic. Kažejo nam, da učenci 

znanje o slikarskih pojmih čista barva, mešana barva niso usvojili v celoti. Tudi pri 

vrednotenju niso znali dobro pojasnjevati te posebnosti. Izvirnost upodobljenih motivov je 

dobra. 

Opazimo individualnost izvedbe likovne naloge na podlagi lastnih izkušenj ter zmožnosti  

prilagajanja tempera barvic.  

 

 Pokazali so manj pripravljenosti za delo, pri delu niso bili dovolj vztrajni, potrebovali so več 

dodatnih vzpodbud.  

 

Motiviranost učencev za delo je torej le zadovoljiva, pri nekaterih pomanjkljiva že v uvodni 

motivaciji. Nekoliko več motiviranosti so pokazali pri predstavitvi likovnih pojmov in pri 

likovnem izražanju. 

 

Učenci so bili pri delu manj samostojni. Ves čas spraševali, kdaj bodo tudi oni odšli v 

računalniško učilnico.  
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Izvedba 3. likovne naloge eksperimentalne skupine 

 
Likovno področje:  

 
slikanje 

Likovna naloga:   

 

slikanje motiva po domišljiji s toplimi in hladnimi barvami 

Likovna tehnika:  

 
slikanje z računalnikom 

Likovni motiv:  

 
čudežni ptiči 

Učne metode:  

 

demonstracija, razlaga, pogovor, opazovanje 

Učne oblike:  

 

frontalna, dvojice 

Materiali in orodja:  

 
računalniški program Slikar 

Učna sredstva in pripomočki:  

 
različne fotografije posnetkov iz narave in okolja, koledarji, 

reprodukcije umetniških del iz revij in koledarjev, 

http://www.youtube.com/watch?v=ya5icvkuerg, 

http://www.youtube.com/watch?v=yertxwcieh0&feature=fvst 
Število ur: 2  

 
Tip učne ure: kombinirana 

 

 
CILJI: 

Učenci: 

- ločijo pojme: topla in hladna barva 

- na primerih pojavov in predmetov v naravi in okolju opredelijo tople in hladne barve 

- naštejejo primere toplih in hladnih barv in pojasnijo občutke hladnosti in toplote 

- ugotovijo uporabnost toplih in hladnih barv 

- izberejo motiv in ga naslikajo s toplimi in hladnimi barvami 

- pri mešanju barv si razvijajo občutek za postopno spreminjanje tople in hladne barve 

- razvijajo smisel za komponiranje toplih in hladnih barv 

- razvijajo samostojnost pri izbiri toplih in hladnih barv 

 
 

UVODNI DEL : 

a) Uvodna motivacija: 

- Učencem predvajam dva posnetka: Beethoven: 5. simfonija in Edvard Grieg: Jutro. 

Učence vzpodbudim, da svoje občutke povežejo z barvami. Na voljo imajo različne 

fotografije iz narave in okolja ter iz umetniških del, lahko pa samostojno izbirajo med 

barvnimi listi papirja za kolaž. 

- Po končanem poslušanju jih vzpodbudim, da fotografije in kose papirja razvrstijo v 

dve skupini glede na občutke, ki so se jim porajali ob poslušanju glasbe. 

- Učenci na tablo razvrščajo fotografije ali barvne papirje. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ya5ICVKUERg
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 OSREDNJI DEL: 

 

a) Posredovanje novih pojmov: 

- Pregledamo razvrščenost fotografij in barvnih papirjev in se pogovorimo o razvrstitvi. 

- Učenci utemeljujejo, zakaj so posamezno fotografijo ali barvni papir uvrstili v 

izbrano skupino, usmerim jih, da se osredotočijo predvsem na barve. 

- Vodim pogovor: barve primerjamo s telesi, ki nam dajejo toploto, in s snovmi, ki nam 

odvzemajo toploto. Barve primerjamo z nekaterimi pojavi v naravi, ki na nas delujejo 

z občutkom toplote in hladu. Ugotavljamo, da tople barve pripadajo soncu in ognju 

(rdeča, oranžna, rumena), hladne barve pa vodi in ledu – (modra, zelena, vijolična). 

Tople barve so razigrane, poživljajoče, jih hitro opazimo. Hladne barve so resne in 

temačne. 

- Učencem ponudim barvne liste, ki jih razdelijo na tople in hladne barve. 

- Na barvnem krogu pokažemo, kje se nahajajo tople in kje hladne barve. 

- Učence vzpodbudim, da sami predlagajo, kakšen motiv bi lahko upodobili s toplimi 

in hladnimi barvami. 

- Z učenci se preselimo v računalniško učilnico, kjer se vsak učenec usede za svoj 

računalnik. Ponovimo, kar smo se naučili v prejšnji uri o uporabi programa Slikar.  

 

b) Posredovanje likovne naloge: 

- Z učenci se dogovorimo, da izbiramo hladne barve za ozadje, s toplimi barvami pa 

bomo naslikali ptiča. 

- Demonstracija likovne tehnike. V meniju Barve (zgoraj) klikni Priprava barvne 

palete, klikni Mešanje barv. Izberi hladne in tople barve, s katerimi boš slikal in 

klikni Dodaj med namešane barve. S pomočjo palete namešanih barv pričnemo z 

delom.  

- Učence vzpodbudim, naj bodo pri svojem delu ustvarjalni, podoba ptice naj bo 

razgibana. Učence spomnim, da ne smejo pozabiti, da je motiv: čudežni ptiči. 

 

c)Likovno izražanje učence:  

- Učenci po podanih navodilih odprejo program Slikar in pričnejo s samostojnim 

slikanjem s pomočjo računalniškega orodja.  

- Učenci pričnejo slikati s toplimi in hladnimi barvami. 

 
ZAKLJUČNI DEL: 

 

- Nastale likovne izdelke si vsak učenec shrani v mapo s svojim imenom na D-disku, nato 

jih natisnemo. Učenci se podpišejo na hrbtni strani. 

- Učenci povedo svoje vtise o delu z računalnikom. Oblikujemo kriterije, po katerih 

ovrednotimo izdelke učencev: uporaba toplih in hladnih barv, izvirnost motiva, 

doslednost pri risanju in barvanju ploskve, pravilna uporaba orodja. 

-  Izdelke razstavimo in jih skupaj z učenci ocenimo.  

 
 



 

51 

 

Likovni izdelki učencev eksperimentalne skupine: 
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Analiza uspešnosti izdelkov eksperimentalne skupine: 

 

Slike učencev eksperimentalne skupine, ki so nastale z računalniškim programom Slikar, nam 

kažejo, da so učenci zelo dobro osvojili znanje o slikarskih pojmih, tople in hladne barve. Pri 

vrednotenju so znali zelo dobro besedno opisovati posebnosti.  

 

Učenci so upoštevali in uporabljali množice barv toplih in hladnih barvnih odtenkov, kar se 

izraža na dinamičnih rešitvah motiva. Izdelki sicer odražajo učenčeve predstave in izkušnje iz 

realnega življenja, vendar je iz njih razvidno individualno iskanje rešitev na nevsakdanji in 

domiselni način. Mogoče se nekje kaže šibkejša risba motiva, je pa zato bogatejša izbira 

barve, ki sliki daje nevsakdanjost, predstavlja pa bogastvo likovne domišljije posameznika. 

 

Motiviranost učencev za delo je bila zelo dobra že pri uvodni motivaciji in skozi ves učni 

proces. Učenci so bili pri delu zelo samostojni.  
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Učenci so se prilagodili uporabi računalnika kot orodja za likovno izražanje, pri tem so 

pokazali veliko mero pripravljenosti za delo, vztrajnosti in doslednosti. 

 

V celoti so osvojili zmožnost ravnanja z računalnikom kot likovnim orodjem in obvladovanja 

delovnih postopkov.  

 

 

Likovni izdelki učencev kontrolne skupine: 

 

Likovno področje: slikanje  

Likovna naloga:  slikanje motiva po domišljiji s toplimi in hladnimi barvami 

Likovna tehnika: kolaž  

Likovni motiv: čudežni ptič 
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Analiza uspešnosti izdelkov kontrolne skupine: 

 

Slike učencev kontrolne skupine so nastale z uporabo kolaž papirja. Učenci so dobro usvojili 

znanje o slikarskih pojmih hladna in topla barva. Tudi pri vrednotenju so znali dobro ubesediti 

osvojene likovne pojme.   

 

Motiviranost učencev za delo je bila dobra. Pri uvodni motivaciji so učenci pokazali zelo 

dobro pozornost, ki se je nadaljevala skozi ves učni proces. Učenci so bili pri delu samostojni, 

med seboj in z učiteljem so komunicirali.  

 

Pri reševanju naloge so pokazali veliko mero pripravljenosti za delo, pri delu so bili vztrajni 

in dosledni, med izvedbo likovne dejavnosti pa samostojni. 

 

Pri izvirnosti motiva so bili ocenjeni zelo dobro. Izdelki izražajo individualno iskanje rešitev 

na podlagi lastnih izkušenj ter zmožnost prilagajanja uporabe kolaž papirja.  
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Povzetek uspešnosti med eksperimentalno in kontrolno skupino in odgovori na 

raziskovalna vprašanja 

 

Graf 1: Ali so učenci zmožni uporabiti program Slikar za likovno izražanje? 

 

 

 

Rezultati učencev eksperimentalne skupine so pokazali, da so vsi učenci vključeni v 

eksperiment uspešno ravnali z računalnikom kot orodjem za likovno izražanje, iz česar lahko 

sklepam, da so učenci petega razreda zmožni uporabe programa Slikar in se z njim uspešno 

likovno izražati. 

 

Graf 2: Ali računalnik kot orodje za likovno izražanje učence vzpodbudi k samostojnemu  

izvajanju likovnih nalog? 
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Učenci eksperimentalne skupine so bili v primerjavi s kontrolno skupino, ki se je izražala s 

tempera barvicami in voščenkami, veliko bolj dosledni pri delu in so veliko bolje in pravilno 

uporabljali računalnik.  

Pri likovnih dejavnostih so učenci eksperimentalne skupine pokazali zelo veliko 

samostojnosti, zato glede na to menim, da so učenci 5. razreda osvojili delo z računalniškim 

programom Slikar in jim ta ni delal težav pri likovnem izražanju. Lahko trdim, da program 

Slikar zaradi svoje uporabnosti nudi dovolj možnosti za likovno izražanje učencev petega 

razreda in so ga le-ti zmožni samostojno uporabljati.  

 

Graf 3: Ali računalnik kot orodje za likovno izražanje motivira učence za likovno izražanje? 

 

 

 

Ugotovila sem, da slikanje z računalnikom izredno motivira učence, saj so bili med celotnim 

učnim procesom zelo visoko motivirani. Menim, da je k temu pripomoglo tudi delo v 

računalniški učilnici, da so učenci že po prvi likovni nalogi osvojili rokovanje z računalnikom 

in jim delo z njim ni predstavljalo težav. Lahko so med seboj sodelovali in aktivno 

komunicirali, če niso bili z rešitvijo izdelka zadovoljni, so ga lahko zbrisali in popravili. 

Ugotavljam, da je bila motivacija za delo izredno visoka tudi zato, ker je likovno izražanje z 

računalnikom za učence predstavljalo novo obliko reševanja likovnih nalog. Na podlagi 

visoke motiviranosti učencev eksperimentalne skupine lahko trdim, da računalnik kot orodje 

za likovno izražanje motivira učence za likovno izražanje. 
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Graf 4: Ali učenec z uporabo računalnika  kot orodja za likovno izražanje dosega večjo 

likovno ustvarjalnost? 

 

 

 

 

Učenci eksperimentalne skupine so bili zelo uspešni pri likovnem izražanju in so pri vseh treh 

likovnih nalogah dosegli najvišjo oceno ustvarjalnosti; vsak učenec je poiskal izvirno pot do 

razrešitve likovnega problema. Iz tega lahko zaključim, da računalnik kot orodje za likovno 

izražanje učencev omogoča uspešno ustvarjalnost učencev. 

 

 

Graf 5: Ali učitelj pri učencih z uporabo računalnika za predstavitev učnih sredstev dosega 

večje razumevanje likovnih pojmov? 
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Rezultati ocenjevanja likovnih izdelkov eksperimentalne skupine nam kažejo, da je bilo 

razumevanje likovnih pojmov pri učencih dobro. Eksperimentalna skupina je sicer dosegla 

zelo visoko povprečno oceno pri vseh treh likovnih nalogah, kar pomeni, da so učenci bolje 

usvojili posebnosti likovnih pojmov in jih znali uspešneje uporabljati tudi pri likovnem 

izražanju. Kar pomeni, da dosega učitelj večje razumevanje likovnih pojmov ob uporabi 

računalnika.  

 

Večina učencev eksperimentalne skupine je dosegla vse zastavljene cilje reševanja likovne 

naloge, ob tem so bili sproščeni, zadovoljni, za delo motivirani, uspešni in s končnimi izdelki 

zadovoljni. Menim, da se je zelo visoka motiviranost, samostojnost in ustvarjalnost pri 

izvajanju likovnih dejavnostih pokazala tudi zato, ker sem pri vseh treh likovnih nalogah 

uporabila računalnik za ponazoritev in predstavitev likovnih pojmov. Opazila sem, da je na 

pozornost že v uvodni motivaciji zelo vplivala predstavitev reprodukcij umetniških del pa tudi 

različne fotografije posnetkov iz narave in okolja, ki sem jih učencem predstavila s pomočjo 

računalnika. Tako lahko trdim, da dosega učitelj z uporabo računalnika za predstavitev učnih 

sredstev večje razumevanje likovnih pojmov. 
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3.5.2 Analiza rešenih anketnih vprašalnikov za učence 
 

Učenci 5. a  razreda so po končani likovni nalogi izpolnili vprašalnik. Vprašalnik je bil 

sestavljen iz 5 vprašanj, na katere so učenci odgovarjali z DA in NE. Imeli pa so možnost 

dodajanja komentarjev, s katerimi so utemeljili svojo odločitev. 

 

Graf 6:  Ali ti je bilo delo z računalnikom všeč?  DA  NE    Zakaj?  

 

 

Večina  učencev je odgovorila, da jim je bilo delo z računalnikom všeč. Njihovi odgovori so 

zanimivi. Pravijo, da jim je delo z računalnikom zanimivo, ker so delali nenavadne stvari, ker 

so upodabljali slike na neobičajen način, ker so z enim klikom lahko pobarvali celo ploskev. 

Povedali so tudi, da so se zabavali, da so se zelo veliko naučili, spoznali in osvojili veliko 

likovnih izrazov in besed (likovnih pojmov). Delo z računalnikom jim je predstavljalo lažje 

delo kot dejavnost s čopiči in barvicami. To so tudi utemeljili s tem, da jim ni bilo treba 

pripraviti barv in vseh ostalih potrebščin in po delu pospravljati. S klikom na miško so lahko 

tudi brisali, če z izdelkom niso bili zadovoljni, dobro so se počutili, ker so lahko svoje izdelke 

tudi popravili ali pa spremenili barvo. Delo jim je bilo zanimivo tudi zato, ker je bilo 

drugačno kot delo s čopičem in risalnim listom. 

 

Seveda, pa vsem učencem delo z računalnikom ni bilo všeč. Kar nekaj  učencev je zapisalo, 

da se lažje izražajo na list papirja. Motilo jih je tudi to, da pri delu niso mogli biti tako zelo 

dosledni, saj jih računalniška miška ni ubogala in so z enim klikom obarvali celotno sliko. 

Nekatere je motilo tudi to, da so imeli samo tri poizkuse za razveljavitev slike. 
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Graf 7: Ali se ti je zdelo delo s programom Slikar zahtevno? DA  NE   Zakaj?  

 

 

Več kot polovica učencev trdi, da delo s programom Slikar ni bilo težko, da je sicer bilo na 

začetku zahtevno menjavati barve, slediti navodilom in jih upoštevati. Kljub vsemu pa so 

dejali, da jim je bila dejavnost všeč, ker so si z mešanjem lahko izbrali in sestavili svoje palete 

barv ter hitro in enostavno pobarvali sliko. Nekaj učencev je odkrilo, da imajo tudi doma na 

računalniku program Slikar in so z veseljem vadili usvojene likovne pojme. 

Nekaterim učencem pa se je zdelo delo z računalnikom težko in zahtevno. Kot vzrok so 

navedli, da tega dela niso bili navajeni, motilo jih je, ker niso mogli narisati ravnih črt in ker 

je delo z miško zahtevalo veliko natančnosti. 

 

 

Graf 8: Ali si med delom sodeloval z drugimi sošolkami in sošolci?      DA         NE   

 

 

Večina učencev v razredu je pritrdilno odgovorila na to vprašanje. Učenci so med delom v 

računalniški učilnici lahko sodelovali drug z drugim, kar jim je lažje, ker so želeli videti 

izdelke drugih in kako sošolci rešujejo likovno nalogo. Izrazili so zadovoljstvo, da so se s 

sosedom lahko pogovarjali, izmenjali izkušnje in ideje, vprašali za pomoč, skratka - bili so 

zadovoljni, ker so lahko drugače komunicirali s sošolci, pa tudi z učiteljem. Iz ankete je 

razvidno, da nekateri učenci raje delajo individualno, da imajo raje samostojno delo, da jim je 

tako delo lažje ali pa da jih komunikacija med delom moti. 
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Graf 9:  Oceni svojo samostojnost.  

 

 

 

Večina učencev meni, da so samostojno opravili likovne dejavnosti. Le manjši del učencev 

meni, da pri likovnih dejavnostih niso bili dovolj samostojni in so potrebovali pomoč učitelja 

ali sošolca. 

 

Graf 10: Bi rad/a še kdaj delal/a z računalnikom pri likovni vzgoji? DA  NE  Zakaj?  

 

 

 

Večina učencev si je želela likovnega izražanja z računalnikom, ker je bilo delo z njim 

zanimivo in zabavno. Poleg tega so navedli, da jim je računalnik odkril nove možnosti 

učenja. Všeč jim je bilo to, da so lahko hitro in enostavno mešali barve, pa se niso nič 

umazali in popackali, ter da se jim ni bilo potrebno za delo posebej pripravljati. 

Nekateri učenci pa so bili mnenja, da jim je bolj zanimivo, če rišejo z roko in mešajo 

barve z vodo. 
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Graf 11: Ali si bil pri likovnem izražanju z računalnikom uspešen? DA  NE  Zakaj?  

 

 

Graf 12: Oceni ustvarjalnost svojega dela.   

 

 

 

Večina učencev se je pri likovnem izražanju z računalnikom počutila uspešne, ker so bili 

mnenja, da so se pri delu potrudili, ker so izdelali zelo zanimive in barvite slike, učiteljica je 

bila z njihovimi izdelki zadovoljna. Uspešne so se počutili tudi zato, ker so lahko izmenjevali 

izkušnje s sošolci in si z zadovoljstvom predstavljali končne izdelke. 

Samo manjši odstotek učencev je izrazil mnenje, da se ni znal uspešno izražati z miško; za to 

so porabili preveč časa in izdelek ni bil narejen tako, kot so si želeli.  

 

 

Opazila sem, da so bili učenci petega razreda zelo navdušeni nad mojim povabilom v 

računalniško učilnico in jim je bilo že to velika vzpodbuda in motivacija. Po vstopu v 

računalniško učilnico so dosledno upoštevali pravila, da morajo tiho priti v učilnico, se mirno 

usesti za računalnik in počakati na učiteljeva navodila. Opazila sem, da so likovne pojme hitro 

dojeli, da so že v procesu uvodne motivacije in sprejemanja novih znanj spoznali, kaj jih 

želim naučiti. Malo več truda sem morala vložiti pri predstavitvi računalniškega programa 
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Slikar, ker ga večina učencev ni poznala. K sodelovanju sem povabila učence, ki so že imeli 

stik s tem programom in so svoje znanje z veseljem prenašali na ostale učence. Učenci so jim 

z velikim veseljem sledili in jih upoštevali.  

 

Ko pa so začeli nastajati izdelki, so bili učenci navdušeni in so jih hiteli predstavljati drug 

drugemu. V tej fazi sem morala učence malo utišati, ker so bili preglasni. Opazila sem, da je z 

nastajanjem izdelkov naraščalo tudi navdušenje učencev. Ko so začeli nastajati prvi poizkusi 

računalniške slike, so bili učenci zelo glasni, drug drugemu so kazali svoje izdelke, se smejali, 

če jim je kakšna črta pobegnila. Ob zaključku prvega dela v računalniški učilnici me je večina 

učencev vprašala, če se bomo še izražali z računalnikom. 

 

Opazila sem, da je bilo učencem delo z računalnikom všeč predvsem zato, ker so lahko 

popravljali svoje napake. Ob tem so se počutili veliko bolj sproščeno, saj so lahko preizkušali 

barve in jih po lastni želji tudi spreminjali. Nekaterim je bilo všeč tudi to, da jim ni bilo 

potrebno mešati barv na paleti in se truditi z doslednim nanašanjem barv s čopičem, ampak so 

posamezne ploskve pobarvali s preprostim klikom z miško. 

 

Računalnik kot pripomoček sem uporabila za ogled nekaterih fotografij in umetniških del ter 

za posredovanje glasbe. Ugotovila sem, da je tovrstna motivacija ugodno vplivala na 

doživljanje učencev in na njihov odziv pri ugotavljanju povezovanja melodije in barve.  

 

 Z anketnim vprašalnikom in lastnim opazovanjem sem ugotovila, da je uporaba računalnika 

pri pouku likovne vzgoje možna in uspešna, saj zvišuje motiviranost učencev. Zaradi svoje 

drugačnosti v primerjavi s tradicionalnimi likovnimi materiali in pripomočki v učilnici 

povečuje interes in samostojnost učencev za likovno izražanje, s tem pa povečuje tudi 

ustvarjalno reševanje likovnih problemov. Učitelj ima z uporabo računalnika kot pripomočka 

zelo velike možnosti nazornosti pouka, s tem pa omogoča tudi večje in lažje razumevanje in  

vgrajevanje likovnih pojmov. 
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3.5.3 Analiza anketnih vprašalnikov za učitelje 
 

V raziskavo sem vključila 30 učiteljic razredne stopnje, ki poučujejo likovno vzgojo od 1. do 

5. razreda. Z anketo sem želela izvedeti, kako pogosto vključujejo računalnik v pouk likovne 

vzgoje od 1. do 5. razreda, v katerem delu učne ure ga uporabljajo in  možnost uporabe 

računalnika kot orodja za likovno izražanje učencev. V ta namen sem pripravila vprašalnik, ki 

so mi ga izpolnile učiteljice na treh osnovnih šolah. Vprašalnik je bil anonimen in podatki 

priložnostni, uporabljeni zgolj za namen diplomske naloge. Zaradi premajhnega vzorca in 

kratkega časa izvajanja raziskave, se dobljeni rezultati ne morejo posploševati na širšo 

populacijo. Analiza in interpretacija se nanaša le na to konkretno raziskavo. Kljub temu pa 

nam rezultati lahko nakazujejo smernice, ki bi se morda potrdile z obširnejšo raziskavo. 

 

 

Graf 13: Kateri razred poučujete?  
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Graf 14:  Kako pogosto vključujete računalnik pri izvajanju učnega procesa likovne vzgoje? 

 

 

 

 

Anketa je pokazala, da večina učiteljic, ki poučuje likovno vzgojo od 1. do 5. razreda,  

uporablja računalnik pri izvajanju likovnega procesa. Raziskava je torej pokazala, da učitelji 

računalnik kot pripomoček za predstavitev učnih sredstev večkrat uporabljajo. 

 

Graf 15: Koliko ur letno v okviru UN namenite delu z računalnikom pri uresničevanju ciljev 

likovne vzgoje? 

 

 

 

 

Za uresničevanje vsebin iz učnega načrta učiteljice za delo z računalnikom namenijo različno 

število ur, od dveh ali manj, pa tudi do 10 in več ur letno.  
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Graf 16: V katerem delu učne ure uporabljate računalnik kot pripomoček za predstavitev 

učnih sredstev? 

 

 

 

Odgovori se žal niso dosledno nanašali na zastavljeno vprašanje. Vendarle lahko iz njih 

razberemo, da računalnik kot pripomoček pri urah likovne vzgoje v glavnem uporabljajo za 

predstavitev fotografij, v uvodni motivaciji, za ogled reprodukcij umetniških del, za 

predstavitev likovnih tehnik in razlago določenih likovnih pojmov. V raziskavi sem zasledila, 

da nekaj učiteljic uporablja računalnik za utrjevanje in ponavljanje znanja o likovnih pojmih 

oz. za analizo. Ostali odgovori so bili, da računalnika pri pouku likovne vzgoje ne 

uporabljajo.  

 

 

Graf 17: Katere likovne naloge učenci realizirajo z uporabo računalniškega orodja pri pouku 

likovne vzgoje? 

 

 



 

67 

 

Učiteljice največkrat uporabljajo računalnik za risanje in slikanje, kjer se najpogosteje 

uporablja črtna risba in barvanje različnih ploskev. Večina jih je odgovorila, da se računalnik 

kot orodje pri pouku likovne vzgoje ne uporablja. 

 

Graf 18: Katere programe uporabljate za uresničevanje teh nalog? 

 

 

 

V ta namen se uporablja program Slikar, nekajkrat pa sta bila omenjena tudi programa 

ArtRage in CorelDRAW. Večina učiteljic na to vprašanje ni odgovorila. Dodale so, da delo v 

glavnem poteka individualno ali v skupini po tri, in sicer v razrednem računalniškem kotičku 

ali pa v računalniški učilnici.  

 

 

 

Iz podatkov v raziskavi lahko odgovorim na prva tri raziskovalna vprašanja: 

 

1. Ali učitelji pogosto uporabljajo računalnik v učnem procesu likovne vzgoje? 

 

Na naših šolah se računalnik v učnem procesu likovne vzgoje uporablja pri izvajanju učnega 

procesa. Iz dobljenih podatkov lahko sklepam, da uporaba računalnika pri procesu pouka 

likovne vzgoje ni ravno najbolj razširjena in da se na naših šolah pri pouku likovne vzgoje 

premalo izrablja možnosti, ki jih računalnik nudi.  
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2. Ali učitelji vključujejo računalnik kot pripomoček za predstavitev teksta in slik v različnih 

etapah učne ure? 

 

Računalnik kot pripomoček za predstavitev teksta in slik se največkrat uporablja v uvodni 

motivaciji, v glavnem se nanaša na ogled reprodukcij oz. umetniških del, za razlago določenih 

likovnih pojmov, manj pa za predstavitev likovnih tehnik. Pokazalo pa se je tudi, da se 

računalnik kot pripomoček za predstavitev teksta in slik sploh ne vključuje v proces likovne 

vzgoje. 

 

3. Ali učitelji računalnik kot orodje za likovno izražanje učencev vključujejo v reševanje 

likovnih nalog na vseh likovnih področjih? 

 

Učiteljice vključujejo v pouk likovne vzgoje računalnik kot orodje za likovno izražanje 

učencev. Največkrat ga uporabljajo za risanje in slikanje, da se učenci izražajo s točkami in 

linijami ter barvnimi ploskvami. V ta namen se uporabljajo programi Slikar, ArtRage in 

CorelDROW. Za uresničevanje vsebin iz učnega načrta učiteljice za delo z računalnikom 

namenijo različno število ur, od dveh ali manj, pa tudi do 10 ur letno.Večina učiteljic na to 

vprašanje ni odgovorila, iz česar sklepam, da se računalnik kot orodje za likovno izražanje 

učencev premalo ali pa sploh ne uporablja v procesu likovne vzgoje. 
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4  ZAKLJUČEK 
 

Pouk likovne vzgoje učencem omogoča razvijanje ročnih spretnosti in doživljajskih 

naravnanosti ter postopno usvajanje likovnih pojmov, pravil in zakonitosti njihove rabe z 

likovnim izražanjem in besednim opisovanjem. Učiteljeva naloga je, da razvija vsa področja 

učenčeve osebnosti in učence obenem celostno likovno razvija. Ena od možnosti, ki jo določa 

učni načrt, je tudi uporaba računalnika. Podatki v diplomski nalogi kažejo, da se v naših šolah 

računalnik pri pouku likovne vzgoje uporablja v glavnem kot pripomoček za predstavitev 

fotografij v uvodni motivaciji, za ogled reprodukcij oz. umetniških del, za predstavitev 

likovnih tehnik in razlago določenih likovnih pojmov. V raziskavi sem zasledila, da kar nekaj 

učiteljic uporablja računalnik za utrjevanje in ponavljanje znanja o likovnih pojmih oz. za 

njihovo analizo. Večina učiteljic pa včasih oz. redko uporablja računalnik kot orodje za 

likovno izražanje učencev. Učiteljice največkrat uporabljajo računalnik za risanje in slikanje, 

v katerem se učenci izražajo z linijami in točkami ter barvnimi ploskvami. V ta namen se 

najpogosteje uporabljata programa Slikar, ArtRage, nekajkrat je bil omenjen tudi program 

CorelDROW. Delo v glavnem poteka individualno ali v dvojicah v razrednem računalniškem 

kotičku ali pa v računalniški učilnici. Za uresničevanje vsebin iz učnega načrta učiteljice za 

delo z računalnikom namenijo različno število ur, od dveh, pa tudi do 10 ur letno. 

 

Računalniški programi za likovno izražanje učencev na razredni stopnji so pregledni in 

enostavni. Omogočajo kvalitetno delo in seveda tudi likovne izdelke. Otroci sprejemajo 

računalnik kot nekaj pozitivnega, pred njim nimajo strahu, hitro se naučijo uporabe 

računalniškega orodja in rokovanja z njim.  

 

Rezultati moje raziskave so potrdili, da učenci z velikim veseljem in uspešno izvedejo likovno 

nalogo z uporabo računalnika kot likovnega orodja. Učencem ne dela težav učenje nekega 

računalniškega programa, če je le-ta enostaven, primeren predznanju in starostni stopnji otrok. 

Na tak način ga lahko tudi uspešno uporabljajo, pri likovnem izražanju so samostojni in 

ustvarjalni. 

 

Med likovno ustvarjalnostjo z računalnikom so učenci uspešno sodelovali, si medsebojno 

svetovali, si pomagali pri delu in demonstrirali. Učencem je bilo delo z računalnikom zelo 

všeč tudi zato, ker so lahko odpravljali napake in preizkušali kombinacije različnih barv. Tudi 

končni izdelki so se jim v glavnem zdeli kvalitetni, zato so bili z njimi zadovoljni. Drži, da si 
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otroci ne morejo umazati rok pri delu in da ne morejo vonjati barv, vendar pa jih lahko mešajo 

in nastavljajo svoje odtenke. Tako imajo nešteto možnosti za različne barvne kombinacije. 

Končni izdelek si učenci lahko shranijo v portfolio, svojo mapo na računalniku. Raziskava v 

empiričnem delu je torej pokazala, da računalnik kot orodje za likovno izražanje povečuje 

interes učencev za likovno izražanje, omogoča sodelovanje med njimi in jih vzpodbuja k večji 

samostojnosti in ustvarjalnosti. Rezultati ocenjevanja likovnih izdelkov nam kažejo, da so bili 

učenci pri izvedbi zelo uspešni, da so usvojili likovne pojme, se izkazali pri upodobitvi 

motiva, bili pri delu dosledni in so pravilno uporabljali orodje. Izkazalo se je tudi, da 

računalniški program Slikar ponuja dovolj možnosti za učitelja, ki tako dosega večjo likovno 

ustvarjalnost učencev. 

 

Veliko zahtevnejša je učiteljeva priprava na pouk z uporabo računalnika. Učitelj mora dovolj 

dobro poznati program, učni načrt, razvojne značilnosti otroka na posamezni stopnji, 

razmisliti mora o uspešni motivaciji in se dobro pripraviti za delo v računalniški učilnici. Res 

je, da delo v njej zahteva manj časa za pripravo in zaščito delovne površine, je pa zato 

potrebno nameniti več časa za natančna navodila pri prvem stiku z računalniškim orodjem. 

Brez skrbno načrtovane učiteljeve priprave se kaj hitro zgodi, da se učenci naveličajo 

sistematičnega likovnega dela in raje posegajo po računalniških igricah z drugega področja. 

Glede na število učencev je dobro tudi to, da ima učitelj, ki vodi pouk v računalniški učilnici, 

pomočnika. 

 

Menim, da računalnik ob drugih orodjih in materialih pozitivno vpliva na likovni razvoj in 

likovno izražanje učencev, saj jim ponuja nešteto možnosti za individualno izražanje. Kljub 

zadovoljstvu vseh, ki smo sodelovali v tej raziskavi, pa lahko trdim, da mora učenec najprej 

spoznati likovne pojme, imeti konkretne izkušnje z barvo in prostoročnim risanjem in šele 

nato odkrivati računalnik kot eno izmed možnosti za likovno izražanje in razvijanje likovne 

ustvarjalnosti. 
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6  PRILOGE 
 

Priloga 1 – anketni vprašalnik za učence 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljen/a! 

 

Pred tabo je krajši vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge pri predmetu 

likovna vzgoja z didaktiko. Prosim te, če lahko odgovoriš na spodnja vprašanja, ki se nanašajo 

na tvoje delo z uporabo računalnika kot orodja za reševanje slikarskih nalog. Vprašalnik je 

anonimen in podatki bojo uporabljeni zgolj za namen naloge. 

 

 Za tvoj trud se ti najlepše zahvaljujem, Damjana Benigar Kaluža 

 

 

1. Ali ti je bilo všeč delo z računalnikom?                     DA              NE 

 

Zakaj da: ___________________________________________________________ 

 

Zakaj ne: ___________________________________________________________ 

 

 

2. Ali se ti je zdelo delo s programom Slikar zahtevno?          DA                  NE 

 

Zakaj da: ___________________________________________________________ 

 

Zakaj ne: ___________________________________________________________ 

 

3. a) Ali si med delom sodeloval z drugimi sošolkami in sošolci?     DA         NE 

    b) Oceni svojo samostojnost pri delu:  1     2     3        

    (1- nisem bil samostojen, 2- delno samostojen, 3 – zelo samostojen) 

 

4. Bi rad še kdaj delal/a z računalnikom?  DA              NE 

 

Zakaj da: ___________________________________________________________ 

 

Zakaj ne: ___________________________________________________________ 

 

 

5.  a) Ali si bil pri likovnem izražanju z računalnikom uspešen? DA              NE 

 

Zakaj da: ___________________________________________________________ 

 

Zakaj ne: ___________________________________________________________ 

 

b) Oceni ustvarjalnost svojega dela:         1   2   3    

(1 – nisem bil ustvarjalen, 2 – delno ustvarjalen, 3 – zelo ustvarjalen) 
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Priloga 2 – anketni vprašalnik za učitelje 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! 

 
Sem študentka Pedagoške fakultete (izredni študij) in opravljam diplomsko nalogo pri predmetu 

likovna vzgoja z didaktiko. Pred vami je krajši vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri izdelavi diplomske 

naloge. Vprašalnik je anonimen in podatki bojo uporabljeni zgolj za namen naloge, zato vas prosim, če 

ga lahko izpolnite. Tukaj ni pravilnih in napačnih odgovorov. Zanimajo me le vaše izkušnje in mnenja 

o obravnavani temi. Za vaš trud se vam najlepše zahvaljujem. 

                                                                                                              Damjana Benigar Kaluža 

 

 

1. Kateri razred poučujete?   __________ 

 

2. Kako pogosto vključujete računalnik v učni proces likovne vzgoje? Obkrožite prosim 

ustrezno število med 1-5, pri čemer 1 pomeni nikoli, 2 redko, 3 včasih, 4 pogosto, 5 

zelo pogosto. 

 

1     2     3     4    5 

 

3. Koliko ur letno v okviru UN namenite delu z računalnikom pri uresničevanju ciljev 

likovne vzgoje? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. V katerem delu učne ure uporabljate računalnik kot pripomoček za predstavitev učnih 

sredstev? 

________________________________________________________________________ 

 

 

5. Katere likovne naloge učenci realizirajo z uporabo računalniškega orodja pri pouku 

likovne vzgoje? 

________________________________________________________________________ 

 

6. Katere programe uporabljate za uresničevanje teh nalog? 

________________________________________________________________________ 

 

 

7. Kje in kako izvajate pouk z uporabo računalniškega orodja pri likovni vzgoji? 

(Možnih je več odgovorov.) 

 

a. individualno 

b. v dvojicah 

c. v skupini  

d. v razredu 

e. v računalniški učilnici 

f. drugo: _________ 
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Priloga 3 – ocenjevalne in opazovalne lestvice 

 

OPAZOVALNI  IN OCENJEVALNI LIST  

 

IME IN PRIIMEK:  

RAZRED:  

DATUM:  

LIKOVNA NALOGA:  

LIKOVNA TEHNIKA:  

LIKOVNI MOTIV:  

 

 

1. OCENJEVALNA LESTVICA ZA RAZUMEVANJE LIKOVNIH POJMOV 

 

 

2. OPAZOVALNA LESTVICA ZA UGOTAVLJANJE LIKOVNE 

USTVARJALNOSTI PRI REŠITVI LIKOVNE NALOGE 

RAZUMEVANJE 

 LIKOVNIH POJMOV 

OCENA 

razumevanje in opisovanje posebnosti 

likovnih pojmov  

 

 

1    2     3     4     5 

vgrajevanje spoznavnih likovnih pojmov pri 

likovnem izražanju 

 

 

1    2     3     4     5 

povprečna ocena 

 

1    2     3     4     5 

USTVARJALNOST  

PRI REŠITVI 

OCENA 

nevsakdanjost, drugačnost likovne zamisli pri 

upodobitvi likovnega motiva (svojstvenost, 

domiselnost, duhovitost)     

 

 

1    2     3     4     5 

individualna zmožnost iskanja idej o oblikah 

podob na podlagi lastnih izkušenj, opažanj ter 

lastnih pogledov (zmožnost opazovanja) – 

sprejemanje učiteljevih in vrstnikovih pogledov 

in idej 

 

 

1    2     3     4     5 

dinamičnost rešitve 

 

1    2     3     4     5 

gibkost povezovanja motiva in likovnih pojmov 

ter uporaba računalnika kot slikarskega orodja 

 

 

1    2     3     4     5 

bogastvo likovne domišljije in spomina 

 

1    2     3     4     5 

povprečna ocena 1    2     3     4     5 
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3. OPAZOVALNA LESTVICA ZA UGOTAVLJANJE MOTIVIRANOSTI ZA LIKOVNO   

IZRAŽANJE 

 

 

 

4. OPAZOVALNA LESTVICA ZA UGOTAVLJANJE  SAMOSTOJNOSTI PRI 

IZVAJANJU SLIKARSKIH NALOG 

 

SAMOSTOJNOST 

1 – ni samostojnosti 

2 – pomanjkljiva samostojnost, 

3 – delno dobra samostojnost,  

 

4 – dobra samostojnost,  

 

5 – zelo velika samostojnost,  

 

 

 

5. OPAZOVALNA LESTVICA ZA  ZMOŽNOST RAVNANJA Z RAČUNALNIKOM KOT 

ORODJEM ZA LIKOVNO IZRAŽANJE 

 

 

ZMOŽNOST RAVNANJA Z RAČUNALNIKOM 

1 – ni zmožnosti 

 

       2 – neizrazita zmožnost 

3 – manj izrazita zmožnost 

 

4 – izrazita zmožnost 

 

5 – zelo izrazita zmožnost 

 

 

 

 

 

MOTIVIRANOST OCENA 

pozornost pri uvodni motivaciji                           1    2     3     4     5 

pozornost pri predstavitvi likovnih pojmov         1    2     3     4     5 

pozornost pri posredovanju likovne naloge         1    2     3     4     5 

pozornost pri likovnem izražanju                

1    2     3     4     5 

radovednost pri likovni dejavnosti skozi ves 

učni proces             

1    2     3     4     5 

pripravljenost za likovno dejavnost v 

celotnem učnem procesu 

1    2     3     4     5 

povprečna ocena 1    2     3     4     5 


