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  Projekt Grafika sodi med razvojne projekte vrtca 
Vodmat, katerih namen je spodbuditi neposredno 
komunikacijo otrok z umetnostjo kot odjemalcev 
ali ustvarjalcev umetnine 

• Doslej proučevana področja umetnosti: 
– Kulturna dediščina 
– Impresionizem 
– Realizem – Portreti 
– Preurejanje našega igrišča – Skulpture 
– Land art 
– Urbana umetnost – Grafiti 
– Kulturna dediščina 
– Sodobna improvizirana glasba – Zvok  

 



  • Osnovne strukturne oblike participatornih 
modelov vzgoje preko umetniškega doživetja: 
– Emancipatorično podoživljanje umetnine 

• Otrok vzpostavi stik z umetnino in ozavesti lasten 
eksistencialni položaj, ko naracijo umetnine poveže s 
svojo življenjsko zgodbo (potlačena travma kot instanca 
drugosti, ki jo je Timna prepoznala v Munchovem Kriku) 

– Umetniško delo spodbudi otroka k lastnemu 
ustvarjanju 

• Otroku lahko navdušenje nad ekspresivno umetnino 
spodbudi ontološki angažma za lastno ustvarjanje, pri 
čemer intenzivno estetsko doživetje v njem vzbudi željo 
in zmožnost za uživanje v lepem (v igri barvnih 
kontrastov med igro z baloni na travniku so otroci 
prepoznali motiv za impresionistično upodobitev) 



  – Umetniško ustvarjanje kot emancipirana družbena 
praksa 

• Otroci so v projektu Urbana umetnost – grafiti zavzeli 
javni prostor ter v njem posredovali sporočilo o svoji 
viziji, kako naj bo oblikovano urbano mestno okolje.  

– Umetniško ustvarjanje kot komunikacija otroka z 
umetnikom in umetniško institucijo 

• Grafični listi kot primer vzajemnega ustvarjanja 
umetnine med umetnikom (Jure Markota), umetniško 
institucijo (Grafični muzej) in otroki 

 

Umetniško doživetje je zgodba, ki se spleta med 
ustvarjalcem umetnine in gledalcem/poslušalcem… 

 

 



GRAFIČNE ZGODBE 



• Vstop v idejo grafike 

• Že sama grafika oblikuje vsebino, medij kot 
možnost izražanja nadgradi vsebino 

• Izvedba teme po principu petstopenjske logike 
načrtovanja (Štirn P., Štirn D.) 



1. korak ODPIRANJE ČUTOV 
Raziskovanje grafičnega sveta se je pričelo s prepoznavanjem 

podob v javnem in vsakodnevnem prostoru 











Nadaljevalo pa z obiski razstave in grafičnega ateljeja v 
Mednarodnem grafičnem likovnem centru 















 
2. korak ZNANJE IN OSMISLITEV 

Raziskovanje grafike v vrtcu… in nadvse iznajdljivo razvijanje 
samosvojih grafičnih tehnik in postopkov v vrtcu  

 



































Grafika ni samo odtis… 





















 
3. korak DIALOŠKOST 

Razvijanje odnosne ravni ter pripoznanje otroka kot 
zmožnega branja in ustvarjanja v grafičnem mediju  

 

 
Vsaka skupina otrok je razvijala svoj način grafičnega 

izražanja in ustvarjala zgodbo.  
 

 Otroci so nato umetniku poslali sporočilo/pošto, ki je 
odražala vsebino njihove zgodbe oz. raziskovanja, 

izražanja… Umetnik se je na pošto odzval tako, da je za 
vsako skupino pripravil grafični list, ki je sporočal njegov 

odgovor – refleksijo oz. provokacijo na otrokova sporočila.  
 
 









Ustvarjanje knjige v kateri se kot element ponavljanja pojavlja 

rdeča žoga in s tem zavedanje možnosti reproduciranja iste stvari. 











Pošta za umetnika:  



Pošta za umetnika: posamezni elementi iz katerih je sestavljena naša raketa 





 
4. korak USTVARJALNOST 

Aktivnost otrok, sporočanje o vsebini preko umetniške 
izkušnje  

 

Otroci so nato dokončali grafični list z odtisi, ki so 
pomenili odgovore na umetnikov odziv in hkrati 
dokončali zgodbo.  
 
Nastalo je devet grafik, ki odražajo komunikacijo 
umetnika in otroka na enem grafičnem listu. 









 
5. korak DRUŽBENI ANGAŽMA 

 Postavitev razstave v  
Mednarodnem grafičnem likovnem centru  

 








