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Разред:  II ЛИКОВНА КУЛТУРА
Teматска област КОНТРАСТ (КАО МОТИВАЦИЈА ЗА ОПАЖАЊЕ)
Наставна јединица Испупчен-удубљен
Тема часа Чинијице

Ликовна област – 
техника, поступак

Вајање - глина

Материјал Глина, темпере или  водене боје,  
четка

Очекивања Да ученици савладају израду  
тродимензионалне шупље форме 
од глине.

Задатак У овом задатку ученици израђују чинијице од глине. Ученици израђују 
чинијице индивидуално. Пошто је поступак нов учитељ демонстрира 
поступак израде. Пре почетка израде чинијице ученици 10 минута 
месе глину како би је разрадили за употребу, а затим испробавају 
различите начине обраде глине (гњечење, мешење, развлачење, 
израда глисте, лоптице, палачинке....)

Корисна питања 
за разговор са 
ученицима пре 
почетка рада

Обрада глине:
Узмите комад глине у руке! Шта све можемо да радимо с њим? Како 
се глина понаша? Да ли можемо да је притискамо, гњечимо, месимо, 
развлачимо...? 
                                             
Украшавање:
Посматрајте  фотографије чинијица! Како су оне  украшене? На који 
начин можемо украсити чинијице, а да не користимо боју него само 
глину? Можемо ли нечим да урезујемо линије? Чиме? Можемо ли 
да направимо неки украс или шару додавањем глине на површину 
чинијице? Како? 
Да ли су шаре разбацане по целој површини чиније или се налазе 
само на неким деловима чиније? Да ли су шаре свуда исте?...

Ток часа Израда чинијица: 

1.  Направити лоптицу од глине (величина лоптице треба да буде 
приближна величини лимуна)

2.  Палцем направити удубљење у лопти.
3.  Притисцима прстију полако повећавати удубљење док се не 

формирају зидови чиније. Дебљина зидова чиније треба да буде 
око 1cm. 

4.  Ставити чинијицу на сто и уједначити висину и дебљину зидова. 
Када је тродимензионални облик чинијице са шупљином савладан 
може се прећи на украшавање чинијице.
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Ток часа: Украшавање чинијица:

1.  Кроз разговору помоћи ученицима да осмисле шаре и одлуче на 
ком делу чинијице ће се оне налазити (нпр. само уз горњу ивицу 
зида, само на дну, или само са спољне стране чинијице...).

2.  Урезати шаре на чинијици помоћу чачкалице и/или израдити 
„апликације“ од глине и „залепити“ на чинијицу (нпр. лоптице, 
дебеле линије, цветиће, мрље...) 

3.  Оставити неколико дана да се суши.
4.  Чиније по жељи обојити темепром, а могу се и лакирати лаком за 

косу.

Предлози за 
различите 
поставке:

Чинијице које су ученици израдили се могу изложити на некој 
старој или посебно направљеној полици, као што је приказано на 
фотографији.


