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SLIKARSKA ŠOLA BRINA TORKAR  
- za otroke od 5. do 10. leta 
 
 
POTEK DELA 
Z mlajšimi dela Brina zelo podobno kot s starejšimi, razlika je v poudarjanju kreativnosti, 
spodbujanju domišljije, jasnem izražanju, veselja do slikanja in pomoči, da otroci svoje najbolj 
nenavadne zamisli, zgodbe, predstave izrazijo v čim bolj njim lastnem izrazu.  
 
Za mlajše je značilna ploskovitost, zato jih bolj spodbuja k izražanju z barvami (odvisno od 
značaja in zanimanja).  Temu sledi primerno vodenje. Brina rada deluje kot njihova pomočnica 
in jih vodi glede na njihov način slikanja, ki že samo govori o značaju posameznika, čeprav je 
prav pri otrocih še vse odprto in spremenljivo. Najbolj pomembno je delo samo in počasno 
spoznavanje posameznika kot najbolj trden način učenja . 
 
 
PROGRAM 
- oblikovanje kompozicije 
- modeliranje in moduliranjem (svetlenje - temnenje, barvni prostorski ključ) 
- mešanje barv z osnovnimi barvami 
- barvni krog 
- prostor in slikovna ploskev 
- združitev vsega navedenega v slikanje, s poudarkom na povezanosti in harmoniji s celoto in 

detajli 
- slikanje preprostega ter zahtevnega tihožitja, portreta, zgodbe, fantazijskih zamisli, sanj 
- oblikovanje kompozicije in izbor motiva 
- spoznavanje slikarskih medijev in tehnik 
- napenjanje platna 
- poznavanje zgodovine umetnosti ali vsaj delno spoznavanje posameznih avtorjev v različnih 

obdobjih 
 

 
POMEMBNO 
Slikarska šola bo potekala ob torkih popoldne po 3 šolske ure v prostorih Mladinskega centra 
Jesenice na Kejžarjevi 22. Prvo srečanje bo v torek, 1. marca 2011.  
 
Slikarska šola bo potekala v mesecu marcu, aprilu in maju, ter se nadaljevala v jesenskih 
mesecih. Mesečno plačevanje vam omogoča, da se ob prehodu v naslednji mesec odločite, ali 
boste z obiski nadaljevali ali ne.    
  
Cena mesečnega obiska vključuje tudi potrebne materiale ter pripomočke in znaša za otroke do 
10. leta 45,00 €. 
 
 
PRIJAVE  
Prijavite zbiramo do 24. februarja 2011 na telefon 5884 680 ali na mail dmcj@siol.net! 
 


