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USTVARJAJMO SKUPAJ

●V času omejenega gibanja, 

nikakršnega druženja in 

življenja znotraj družine, je 

najpomembneje, da si med 

seboj pomagamo in 

prilagajamo drug drugemu.

●Otroci naj poprimejo za delo, 

starši pa se le  priključite tudi 

njihovi igri in ustvarjanju.
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VSI SMO UMETNIKI

●Umetnost je zelo široko vzgojno področje, 

saj zajema vse od risanja in slikanja, do 

glasbenega ustvarjanja, dramatizacije in 

plesa.

●Ni potrebno, da imamo likovno akademijo, 

pomembno je, da ustvarjamo po svojih 

zmožnostih, se trudimo, vzpodbujamo drug 

drugega in pohvalimo napredek.

●Sama se vedno šalim, da so moji izdelki in 

slike nekje na bazi 5-letnikov... zato pa tudi 

neizmerno uživam v tem poklicu in 

umetnosti ne zanemarjam, saj se vedno 

čudim, kaj vse so sposobni ustvariti že 

najmlajši umetniki!
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LIKOVNO USTVARJANJE

●Brez panike, to ni noben bav bav. Tudi ni 

potrebe po tempera ali prstnih barvah, vodi... in 

misli »Ajej, ravno še packanje se mi manjka v 

tem času, ko je dela ogromno že s šolskimi 

otroki«.

●Na tem področju otrok ne rabi veliko, da razvija 

svojo domišljijo, kreativnost, inovativnost, 

samozavest...

●Res je, da imamo v vrtcu ogromno materiala, 

didaktičnih pripomočkov in vseskozi zbiramo 

tudi odpadni material za najrazličnejša 

ustvarjanja. Sama hrčkam in nosim v vrtec take 
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●Zagotovo imate doma svinčnike, suhe barvice, morda celo 

voščenke. Začnete lahko s preprostim vlečenjem črt, risanjem 

oblik, risanje opazovanih stvari, narišete vsebino zgodbice, 

morda nekaj, kar ste počeli skupaj  … skratka, odvisno od 

otrokove starosti, motivacije in nadarjenosti za umetniško 

izražanje.

●Otroka med risanjem ne pustite samega, saj mu tako motivacija 

hitro pade in z izdelkom je zelo hitro zadovoljen. Med risanjem 

ga spodbujajte, se o risbi pogovarjajte z njim, mu svetujte s 

pomočjo vprašanj, kaj še manjka na sliki, mogoče še vi istočasno 

rišete risbo in si izmenjujeta mnenja... karkoli narišete, za otroka 

bo to najlepša in največ vredna slika!

●V kolikor želite ustvarjati z barvami in vodo, pa boste 

potrebovali kakšno zaščito za mizo, haljico za otroka in tudi več 

vaše pomoči bo potrebne, da ne bo prostor postal namočena 

drsalnica.
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●Mlajši otroci radi ustvarjajo s prstnimi barvami, tudi tisti, ki si 

sprva ne marajo mazati prstov, se kmalu prepustijo »packanju« 

in uživanciji. Sprva uporabljajo cele dlani in barvo mažejo po 

sredini lista, ko pa že osvojijo drobno motoriko, se pojavi 

precizno risanje s prstom.

●Enostavna in super umetnija nastane ob slikanju »mokro na 

mokro«. Pri tem risalni list najprej premažemo z vodeno barvo 

(naj bo kar dobro »vodena«). Še na moker list s prstnimi ali 

tempera barvami  naslikamo želeno sliko. Glede na prihod 

pomladi, lahko naslikamo cvetoč travnik, metulje, sonce, 

mogoče cvetoče drevo... Na sliki se barve nekoliko prelijejo in 

robovi zabrišejo. Sliki dodamo še okvir (lahko jo zalepimo le na 

nekoliko večji barvni papir), na sredini zalepimo sponko in že jo 

lahko obesimo.
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●Pri slikanju pa ne gre le za umetniško plat. Med 

slikanjem otrok vadi pravilno držo čopiča, vleče 

poteze vodoravno in navpično, orientira se v 

prostoru, uči se razmerij in proporcev med 

stvarmi (velikostni odnosi), spoznava mešanje 

barv (kako iz modre in rumene ustvari zeleno), 

kako ustvariti odtenke iste barve (z dodajanjem 

bele ali črne), katero velikost čopiča uporabi za 

določen detajl in katerega za večje poslikave...
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●Naj bo to nekaj uvodnih besed glede 

likovnega ustvarjanja.

●Preizkusite se v risanju ali slikanju, kaj vse še 

lahko delamo na likovnem področju s 

predšolskimi otroki, pa kaj več naslednjič.

●Lep dan dalje!

●Pozdrav in objem

●Barbara :)


