
POKLICNI TEČAJ 
PREDŠOLSKA VZGOJA  
 

KATALOG ZNANJA 
 
 
1.   IME IZBIRNEGA MODULA: LIKOVNO IZRAŽANJE  
 
2.   USMERJEVALNI CILJI MODULA 
Dijak: 

• nadgradi teoretično in praktično znanje, ki ga je pridobil v okviru obveznega modula, 
• bogati izkušnje na področju likovnega ustvarjanja in  širi kulturno razgledanost,  
• razvija praktične oblikotvorne sposobnosti, 
• razvija iznajdljivost, kreativnost, samostojnost, izvirnost, 
• razvija zanimanje za likovno ustvarjanje in izoblikuje odnos do lastne kulturne 

dediščine, 
• razvija občutek za lepo, 
• analizira in vrednoti lastno delo ter ga predstavi na izvirne načine. 

 
Poklicne kompetence 
OZNAKA KOMPETENCA 
 Dijak je zmožen 
KLI Spodbujati  ustvarjalnost  predšolskega otroka na likovnem področju. 
KLI2 Uporabljati  sodobne pedagoške metode in oblike dela pri likovni vzgoji 

 
3. OPERATIVNI CILJI 
 
KLI 1: Spodbuja ustvarjalnost predšolskega otroka na likovnem področju. 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 

- pozna kurikulum za likovno vzgojo v 
vrtcu in njegove cilje 

 

- opiše cilje likovnih dejavnosti v vrtcu 
- razloži povezanost razvojnih 

zakonitosti in značilnosti otroka  na 
področju likovne umetnosti 

- pozna reševanje osnovnih likovnih 
problemov pri predšolskem otroku 

- pozna psihološke osnove likovne vzgoje 
 

- razume razvojne posebnosti v 
likovnem ustvarjanju otroka:  proporci, 
prostor in barva, projekcije, itd.  

- utemelji povezanost čustvovanja, 
občutenja in mišljenja  otoka z 
njegovim likovnim izražanjem 

 
- nadgradi  teoretično in praktično  znanje  
      s področij likovnih dejavnosti,      
      likovnih tehnik, uporabe materialov,  
      orodij in postopkov 

- ustvarjalno dela na področjih: 
ploskovnega oblikovanja, plastičnega 
oblikovanja in oblikovanja prostora ter 
likovnega  vrednotenja 

 
- zna povezati  in uporabiti pridobljeno 

znanje  v konkretnih projektih 
- pripravi likovni projekt v katerem  

pokaže  svojo usposobljenost in 
nadarjenost 

 
 
KLI2: Uporablja sodobne pedagoške metode in oblike dela pri likovni vzgoji. 



POKLICNI TEČAJ 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 

- pozna načela načrtovanja likovnih 
dejavnosti 

 
 
 
 
 

- pojasni načela načrtovanja likovne 
vzgoje na primerih  

- opiše spontano in usmerjeno likovno 
izražanje 

- zna enakomerno menjavati vsa 
področja likovnega izražanja 

- upošteva razvojne značilnosti in 
individualne posebnosti otrok 

 
- pozna različne metode in oblike dela pri  

likovni vzgoji v vrtcu 
- uporabi metodo praktičnih izdelkov, 

demonstracije in prikazovanja 
- primerja in vrednoti individualno, 

skupinsko in skupno obliko dela 
- skrbi za likovno urejenost prostorov in 

priredi razstave 
- vizualno in likovno opremlja otrokovo 

okolje 
- sodeluje pri krašenju igralnic ob 

posebnih priložnostih v vrtcu 
- analizira in vrednoti likovna dela otrok 

na osnovi kriterijev 
 

- skrbi za lasten razvoj, se izpopolnjuje  in 
razvija zmožnosti 

- udeleži se razstav, obišče galerije, se 
udeleži likovnih natečajev, tekmovanj,  
ipd. 
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