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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА - ЛИКОВНА КУЛТУРА ( први и 
други разред ) 
 
 

Програм ликовне културе даје сваком наставнику слободу, могућности да испољи 
креативност, да проналази одговарајуће облике, методе и средства за реализацију. 
Упутство ће му помоћи у процесу стварања сопствених идеја, никако, дакле, шаблона, 
односно очекује се да и сам наставник буде креативан у свом раду. То значи да је 
потребно да за сваки задатак и сам наставник начини визуелну припрему (ликовни рад) 
како би уочио карактер задатка и начине рада у реализацији таквог задатка, што ће бити 
нека врста опомене или самоконтроле у процесу постављања захтева упућеног 
ученицима. Најважније је извршити идентификацију садржаја, полазећи од опажања 
околине (природе и вештачког човековог окружења - објекти које је човек начинио). 
Најбоље је учење од природе, посматрање, опажање и уочавање непоновљивости 
природе, из чега ће произаћи и потреба за очувањем природе, а потом симболичан израз 
карактеристичних елемената који ће означити и природу ученика. То ће бити прилика да 
се одреди појам у садржају два до три подпојма и неколико информација што ће имати 
образовно значење. Треба водити рачуна да захтев буде сведен и прилагођен узрасним 
могућностима ученика (његовим психофизичким карактеристикама), чиме ће бити 
задовољен елементарни захтев да за предвиђено време од једног, до два часа, ученик 
заврши свој рад. Непримерено је да ученик завршава своје радове код куће, да би га 
потом наставник накнадно оценио. Ученик треба да зна какав му је задатак постављен, 
сам треба да проналази решења задатка, по логици непосредног естетског доживљаја. 
Поред визуелне припреме наставник треба да има и писмену припрему (писану) која се 
ослања на глобално и оперативно планирање за сваку годину посебно и за сваки час 
понаособ. Наставник треба да приђе решавању задатка самостално. Уколико се деси да 
тренутно нема неку своју идеју, ова кратка образложења целина програма треба да му 
послуже као мотивација за проналажење својих идеја. Није препоручљиво да наставник 
нуди теме ученицима. Наставник треба да води разговор са ученицима како би сваки 
ученик пре почетка рада дошао до своје идеје, а на основу понуђеног ликовног садржаја. 

Приликом планирања треба водити рачуна да се предвиди око 60% обраде новог градива 
према 40% вежбања. Под појмом обраде новог градива подразумева се први рад 
предвиђеног садржаја у некој од предвиђених техника и коришћења материјала. 
Вежбањем су предвиђени исти садржаји (али реализовани у другим техникама и другим 
материјалима у односу на први рад). Сваки наставник би требало да сачини по тим 
принципима годишњи план рада из кога ће касније сачинити оперативне планове рада за 
сваки месец посебно. У процесу израде годишњих и оперативних планова рада, 
наставник треба да води рачуна о идентификацији садржаја, а најбоље би било када би и 
сам нацртао, насликао и извајао неки од предвиђених наставних јединица - садржаја 
програма, како би му биле јасне представе колико је времена потребно за израду једног 
таквог рада. Исто је тако битно да утврди ниво захтева за ученике, јер уколико наставник 
није у могућности да реализује такав задатак, непримерено је да тако нешто тражи и од 
ученика. У процесу мотивисања ученика за рад, наставник ће водити разговор о 
предвиђеним садржајима (ликовни садржаји), чиме ће створити услове, а ослањајући се 
на знања ученика стечена у другим областима, да сваки ученик пронађе своју тему за 
рад. Наставник никад не треба да каже коју ће тему ученици цртати, сликати или вајати! 
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Ученик сам треба да дође до своје теме, то наглашавамо према планираном садржају, 
како се не би десило да на сваком часу наставник каже "данас ћете цртати или сликати 
слободну тему". Ученик треба да изврши избор теме на основу добро вођеног разговора о 
опажању природе и човекових творевина које чине његово окружење. Добро би било када 
се ученици не би држали стандардизованих блокова за цртање. Добро би било када би 
могли и сами да изврше избор облика и боје папира или неке друге подлоге за цртање и 
сликање. То су најчешће врло јефтини папири, као што је натрон папир, пак папир, чак и 
новинска хартија може да послужи као подлога за сликање. Треба врло често мењати 
формат папира, или подлоге на којој се нешто ради, да ли је то подлога за колаж, 
деколаж или асамблаж. Такве подлоге могу и да се препарирају са разблаженим 
брашном и водом, или разблаженим лепком за дрво, или можда неким другим 
материјалом са неким другим везивом, што може и сам наставник да учини. На тај начин 
ће почети нека врста истраживачког рада у овој области. То ће уједно бити прилика да 
наставник уочава да ли су неки ученици ушли у манир користећи одређени материјал за 
рад. Ако се то деси код неких ученика, а дешава се да постају "вешти", треба му понудити 
да ради са другим материјалом, који ће му пружити "отпор", а он ће се трудити да реши 
проблем те ће самим тим бити доведен у ситуацију да улажући "напор" буде и креативан. 

За наставника би било повољно да сваке године сачињава нови годишњи и оперативне 
планове рада, чиме ће доказати и своју креативност у стварању услова за ученичку 
креативност, јер сваке године сачињава планове на основу прошлогодишњег искуства, 
што ће његову праксу континуирано унапређивати. 

 

Припрема за час 

Постоје две врсте припреме у настави ликовне културе. Прва припрема је визуелна или 
ликовна припрема. За сваку наставну јединицу (сваки час обраде новог градива), 
наставник треба да уради ликовни рад на нивоу захтева програма и претпостављених 
захтева према ученицима, у складу са образовним стандардима и узрасним могућностима 
ученика. Као што наставник треба да буде припремљен за друге области (зна 
математику), тако треба да буде припремљен и за наставу ликовне културе, јер је 
непримерено да наставник од ученика тражи нешто што ни сам не може да уради. Деца 
на том узрасту, по својој природи имају потребу за имитацијом, а наставник треба да зна 
да њихове психофизичке и моторичке способности нису на том нивоу, да би их подстицао 
на имитацију (мимезис). То значи да им неће нудити технике и материјале непримерене 
њиховим могућностима и времену које имају на располагању. На тај начин ће створити 
услове да код ученика гради искуство на искуство, по принципу очекивања 

неочекиваног. У овој области треба предвидети око 50% знања и око 50% осећаја, 
водећи рачуна о непосредном естетском доживљају ученика у процесу рада и у процесу 
гледања уметничких дела која одговарају планираној целини програма. Исто тако, на 
крају сваког часа треба изложити све ученичке радове на фланелографу. Водити 
разговор о успешности рада у целини, када ће се уочити разлике у ликовном изразу код 
ученика. Неки ученици неће бити успешни у једном раду, али ће бити успешнији у неком 
другом раду, што значи да би до краја школске године сви ученици требало да буду 
успешни зависно од њихове индивидуалности. Наставник би требало да забележи 
успешност њиховог рада у својој свесци коју интерно води, а оцене треба да даје на крају 
завршене целине програма. На крају и сам наставник ће осетити смисао свог ликовног 
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рада кога је на почетку часа сачинио за почетак овог часа, а у складу са планираним 
садржајем. 

 

Писмена припрема 

Писменом припремом ћемо предвидети основне вредности неког предвиђеног садржаја. 
На пример, кретање облика у простору. Ту ћемо се одредити према једном појму. У овом 
случају то може да буде кретање. То би био основни појам о коме ћемо водити разговор 
са ученицима опажајући природу, на пример, кретање лишћа на дрвећу, кретање ученика 
на часовима физичког васпитања, и слично. Потпојмови ће тада бити облици и простор. 
То значи да су они (подпојмови) у функцији схватања основног појма. Ученицима тог 
узраста треба понудити онолико информација, колико их то неће оптеретити, што значи 
око 5 до 10 информација. Информација може да буде реч, реченица, неки мали контекст. 
Из тога извлачимо циљ. Циљ треба да има образовно значење, које укључује и 
непосредни естетски доживљај. Из циља произлазе задаци естетичког карактера, у овом 
случају ослонци могу да се траже у кинетичкој уметности, затим, задаци образовног 
карактера, што значи ослањамо се на доступне информације везане за кретање које 
ученици спознају кроз друге области, али и област модерне уметности. Када говоримо о 
васпитним задацима, ту пре свега мислимо на социјализацију и еманципацију ученика. 
Ствараћемо услове за обликовање колектива по личним, креативним могућностима 
ученика појединачно. Колектив треба да буде група креативних појединаца, чиме желимо 
да избегнемо формирање колектива по обрасцу наставника. Освешћивањем ученика о 
садржајима које савладава, не оптерећујући га кроз игру, стварамо услове и за његову 
еманципацију. Планирањем треба да предвидимо и практичне задатке, у ситуацији када 
треба да ученике научимо да практично користе средства и технике, како би што 
успешније реализовао своје идеје. У процесу планирања треба да бринемо о корелацији 
са другим наставним областима, што значи да се ослањамо на њихова знања из других 
области, што ће олакшати креативни приступ и у ликовном раду. Не треба да 
запоставимо и корелацију садржаја ликовне културе у вертикали. Ту мислимо на 
ослањање ученика на претходна искуства из ове области са претпоставком рада на 
наредним часовима. Из тога ће произаћи сазнање да водимо рачуна да не оптеретимо 
ученике захтевима на једном часу. Речју, треба смањивати захтеве усмерене према 
ученицима, како би развијали своја сазнања у току целе године. 

За све то време треба размишљати и о дидактичким принципима, односно 
прилагођавању захтева узрасним могућностима ученика, наставном времену које је на 
располагању, али исто тако и о минималним средствима са којим ученици треба да 
реализују задатак (наставник ће то сам најбоље уочити у току свог рада на визуелној 
припреми). То можемо тумачити и на другачији начин у овој области, када треба да 
начинимо композицију часа, јер све целине програма су различитог карактера, па је 
потребан и другачији редослед захтева у току једног часа. Ако је кретање облика у 
простору постављени захтев, онда све време треба да пратимо и да учествујемо у свим 
фазама рада заједно са ученицима, како бисмо помогли у техничком смислу успешну 
реализацију задатка. Како смо ученицима већ на претходном часу саопштили које 
материјале треба да донесу, упутићемо их у начине коришћења тог материјала по 
етапама. Да ли је то, како је то у овом упутству наведено, конструкција неког старог 
кишобрана, на коме ће се качити неки облици, или су то штапићи, ученику треба помоћи 
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да се то у одређеном простору постави. Затим, у некој следећој фази треба им показати 
како да користе канап, како да долазе до својих оригиналних решења за сачињавање 
облика, како им помоћи да такве облике, по свом нахођењу постављају у одређени 
простор. А исто тако је корисно да, када заврше такав рад, ученици на неком папирићу 
пишу о чему размишљају док гледају свој завршен рад, што је прилика да поред 
образовног значења (мислимо на објекте физичког карактера), уочимо и, евентуални, 
њихов непосредни естетски доживљај. У овом случају то ће бити комбинована техника, а 
уз то ако је цртао или сликао облике које је сачињавао на истом часу, имаћемо више 
техника. На тај начин рационализујемо време и не издвајамо посебно цртачке, сликарске 
или вајарске технике, али треба настојати да до краја школске године сви ученици прођу 
кроз све ликовне технике користећи све предвиђене материјале. Из овога се види да је 
могуће предвидети и фронтални и групни рад ученика, али не смета да се планира рад у 
паровима, као и индивидуални рад ученика. Наставник ће сам уочити, према 
преференцијама ученика, а и његовом педагошком односу према ученицима, како ће 
формирати групе и којим ће ученицима омогућити индивидуални рад. Методе рада биће у 
складу са карактером задатка и наставниковом креативношћу, што значи да наставник 
треба да буде креативан у стварању услова за те активности ученика. 

 

Ток часа: Уводни део часа може да траје од 8 до 15 минута, зависно од припремљености 
ученика. Да бисмо остварили планирани садржај, мисли се на знања која су ученици 
стекли и у другим областима. Разуме се, такав задатак решаваће из аспекта ликовне 
културе. Главни део часа подразумева стручност наставника, односно његову способност 
да напише неку врсту малог есеја о предвиђеном задатку, кроз који ће провући све фазе 
рада са ученицима, као и своје евентуалне интервенције у индивидуалном раду са 
групама или појединцима. То ће уједно бити прилика, да за ученике који показују појачано 
интересовање за област ликовне културе, појачава захтеве, а када је реч о ученицима 
који су мање заинтересовани за решење тог задатка, да проналазе одговарајуће начине 
за мотивационе садржаје, како би и они били укључени у решавање постављеног задатка. 
Из овог произлази да је планирани садржај намењен укупној ученичкој популацији. 
Обавезно треба предвидети десетак минута при крају часа, за разговор о успешности 
рада. 

 

Образовни стандарди 

У овој области су предвиђене четири димензије образовних стандарда. Прва димензија је 
опажање. На пример опажање кретања облика у простору. Друга димензија је примање, 
што значи, треба опредметити опажај кретања, јер нам се врло често дешава да 
пролазимо годинама поред неке зграде, и ако би нас неко питао како изгледа фасада 
такве зграде, тешко бисмо могли описати поменуту фасаду. Зато је потребно да водимо 
разговор о карактеристикама опажених вредности, да бисмо то упамтили. Трећа 
димензија је разумевање опажене и примљене визуелне информације. Да бисмо 
разумели нешто што смо опажали и примили као информацију, обично се води разговор о 
структурирању карактера такве информације. Четврта димензија је поступање према 
опаженој и примљеној информацији, а уз све то смо је и разумели, онда поступање може 
да буде у форми речи, реченица, писаног контекста, а у нашој области је важно да тако 
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схваћен на индивидуалан начин, ученици поступају преко медијума и примерених 
материјала. Говорећи о опажајима, мислимо на све опажаје који се могу описати, или 
ликовним - визуелним језиком изразити. Тако ћемо доћи у ситуацију да корелирамо 
опажаје (аудитивне, визуелне, тактилне...) Приликом оцењивања, треба да имамо у виду 
образовне стандарде, али и знање проткано осећајима или осећаје обогаћене знањем 
претпостављене непосредним естетским доживљајем ученика. Увек треба имати на уму 
постављени циљ и задатке. У којој мери је реализован циљ и како су остварени задаци, 
там пре што себе увек треба да преиспитујемо како би ученик, ако није био успешан у 
некој техници, решио постављени проблем, како би га решио у некој другој техници са 
другим материјалима. На томе треба да инсистирамо и у процесима вежбања, јер се у 
пракси такве ситуације врло често дешавају, да ученик буде успешнији у некој другој 
техници. Приликом оцењивања, треба се ослободити награђивања ученика за миметичка 
решавања (имитације, копирања, опонашања природе и човекових творевина), то због 
тога што је већ речено да ученици основношколског узраста не могу решавати такве 
захтеве. Ако ученици по својој природи имају потребу да имитирају, то им не треба 
спорити, али ми од њих немамо право да тражимо имитацију. Уколико смо уочили да је он 
ушао у манир, па је самим там постао и вешт у копирању самог себе, треба га подстицати 
начином оцењивања да се ослободи манира. 

 

Препоруке за остваривање програма 

На првим часовима ликовне културе од ученика треба тражити да цртају и сликају 
различитим материјалима, како би наставник уочио ситуацију, односно са којом врстом 
искуства деца долазе у основну школу. Нека деца су у вртићима већ прихватила поједине 
схеме и шаблоне које су стекли као навику кроз ликовне активности. Нека деца су у 
својим породицама самостално цртала желећи у својој природи да комуницирају са 
својом средином. И у једној и у другој ситуацији, добијали су похвале за своје цртеже, на 
основу "критеријума" који су резултат социо-културног миљеа из ког деца долазе. 
Наставник би требало да има обимнију свеску у коју ће уписати имена ученика, а уз 
њихова имена и своја опажања о карактеристикама и навикама ученика да цртају истим 
материјалима (фломастери, оловке у боји, графитне оловке), схематски приказ предмета 
и објеката његове околине, што произлази из ликовних типова деце. Прве интервенције 
наставника на тим часовима биће да инсистира код ученика, који су навикли да цртају 
истим материјалом, да мењају материјал којим ће цртати и сликати, како бисмо их 
ослободили стечених навика. У свесци то све треба да буде забележено, а било би добро 
када би наставник имао свеску или свеске, да прати развојну линију ученика све до 4. 
разреда. Тиме ће уједно имати увид у успешност свог рада. То ће му дати истовремено и 
прилику да изврши интервенције у начинима свог рада, речју, то му је прилика и за лично 
усавршавање. Треба напоменути да у току четворогодишњег рада пожељно је да 
наставник шаље ученичке радове на колективне конкурсе, што је још једна прилика за 
њихово вредновање. 
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Препоруке за остваривање програма у првом разреду 

 

I Облици и њихови квалитети (6 часова - 4+2) 

Цело-део, велико-мало, високо-ниско, уско-широко, светло-тамно, обојено-безбојно, меко-
тврдо, глатко-храпаво, обло-рогљасто. 

Појмови: облик. 

1. Подстицати ученике да гледају и уочавају природу, али и урбану околину око себе, како 
би самостално дошли до сазнања шта је цело, а шта део нечег, неког предмета, шта је 
високо, а шта ниско, шта је светло или тамно, додиром меко-тврдо, глатко-храпаво и сл. 
Значајно је да ученици објасне свој визуелни и тактилни опажај. Из тога ће свако за себе 
проналазити тему за рад, што значи да колико је ученика, толико ће бити и тема, а 
решавају исти садржај. Наставник треба да буде само водитељ таквог процеса, да се 
ослања на ученикова сазнања непосредним гледањем и учењем о предметима и 
појавама из других наставних области (свет око нас, математика). 

2. Пошто су уочили за њих значајне целине или детаље из природе и непосредне 
околине, ученици ће за своје задатке користити технике цртања графитним оловкама, или 
технику темпере, акварела и воштаног пастела. 

3. Папири различитог формата, (нетипичних, различитих облика и боја), оловке са меким 
графитним улошком воштани пастел, темпера боје, глина, пластелин, пластичне фолије... 

 

II Односи у видном пољу (10 часова - 6+4) 

Лево-десно, горе-доле, испред-иза, више-ниже, између, усправно-положено, косо, испод, 
у, на, дубоко-плитко, пуно-празно, отворено-затворено. 

Појмови: оријентација. 

1. Разговарати са ученицима о простору, шта је лево шта је десно, горе, доле, на пример, 
птице су горе, ми се налазимо доле. Шта видимо да се налази горе када смо у 
затвореном простору. Шта видимо горе и доле када смо на улици, аутобуској станици, 
шта је лево, а шта десно, и да ли бисмо то што видимо могли и да нацртамо, насликамо 
или да урадимо глином, или можда неким другим материјалом. Наставник ће се 
вероватно сетити и неких других идеја, ослањајући се на области које упознаје у оквиру 
других наставних предмета. 

2. И овај задатак може да се реши у цртачким, сликарским и вајарским техникама. 
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3. Папири различитог формата, (нетипичних, различитих облика и боја), оловке са меким 
графитним улошком (у даљем тексту меке оловке) са ознаком "Б", воштани пастел, 
темпера боје, глина, пластелин, пластичне фолије... 

 

III Временски и просторни низови (цртани филм и стрип) (4 часа - 2+2) 

Асоцијације у низу, цртежи у низу, слике у низу, покретни цртежи, мрље, облици... 

Појмови: филм, стрип. 

1. С обзиром на то да ученици стасавају и расту уз сазнање да постоји цртани филм, а 
повремено долазе у контакт и са стрипом, сматра се нашом обавезом да им нешто 
кажемо о цртаном филму и стрипу, како би се развијао и критички однос према цртаном 
филму, јер нису сви цртани филмови које деца гледају за децу. Често се деци нуде 
цртани филмови у којима има много садржаја непримерених за њихов узраст, и нису у 
функцији правилног развоја, па је корисније водити разговоре са децом о садржајима 
цртаног филма, уз елементарно објашњавање техника цртања (око 25 цртежа у секунди 
цртаног филма и стрипа). Треба им предложити да сами, на површини папира, слободном 
руком извуку правоугаонике и да у там правоугаоницима, у низу, цртежом испричају неки 
свој садржај - причу везану за лични доживљај. 

2. Цртачке, сликарске технике, а могу се користити и вајарске технике у смислу 
сачињавања неких фигура којима ће ученици саопштити неку анимацију. То могу бити 
цртежи у низу, ученици могу да сачињавају и мрље у низу, које могу настати сасвим 
спонтано у дечијем раду. С једне стране, може се поћи од текста, и са друге стране, може 
се кренути од мрља које би начинили на неком већем формату папира, па их касније сећи, 
колажирати у низу. Гледајући у мрље које се налазе у низу, могу сачинити неку своју нову 
причу. 

3. Папири различитог формата, (нетипичних, различитих облика и боја), оловке са меким 
графитним улошком (у даљем тексту меке оловке) са ознаком "Б", воштани пастел, 
темпера боје, глина, пластелин, пластичне фолије... 

 

IV Светло и сенка (6 часова - 4+2) 

Углови осветљавања, даљина и близина светлосног извора, утврђивање променљивости 
облика и сенке, зависно од угла и даљине осветљавања. 

Појмови: светло, сенка. 

1. Ослањајући се на већ постојећа сазнања по природној и вештачкој светлости, ученике 
треба уводити у процесе опажања извора светлости и условљавања настанка сенке. У 
односу на извор светлости и величину предмета, која се налази испред извора светлости, 
појавиће се сенка. На пример, сунчани дан, облик и дужина сенке неког предмета па и 
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самог детета које је осветљено природном светлошћу. Ако бисмо, ипак употребили 
вештачку светлост, као што је графоскоп, усмерену према групи ученика, уз у позадини 
постављен натрон папир или пак-папир, појавиће се сенке које могу бити опцртане, 
преклопљене, па касније од стране ученика пастелним бојама попуњене. Постоје и друге 
игре са светлосним изворима које ће наставник, зависно од услова у којим се налази, 
решавати на свој креативан начин. Циљ је да се опредмети сенка која је настала извором 
светлости. Овакав рад може да се ради са целим одељењем, може са групом, али и сваки 
ученик може да га оствари за себе, појединачно. На фотокопијама или репродукцијама 
грађевинских објеката или споменика културе, ученици могу да опцртавају осветљене 
делове објеката, а и оне делове који су у сенци. На тај начин ученицима поступно 
доводимо до свести културноуметничко наслеђе. На пример, ако се опцртавају 
осветљени делови манастира Сопоћани, уводимо их у појмове културног наслеђа. 

2. Комбинована техника, цртачке технике, сликарске и вајарске технике. 

3. За овакав рад, поред поменутих садржаја и техника, и сам наставник ће уочити шта му 
је потребно од материјала за реализацију основног садржаја. Поред већ поменутих 
материјала за технике изражавања, могу се користити и одговарајућа дидактичка 
средства (поменути графоскоп, репродукције уметничких дела или фотокопије неких 
објеката). 

 

V Тактилност (4 часа - 2+2) 

Развијање осетљивости за разне материјале путем додира.  

Појмови: додир. 

1. До сада је било речи само о визуелним опажајима, које ученици треба да приме и 
разумеју, а од њих се тражи да према схваћеном садржају и поступају у ликовно-
креативном раду. У овом задатку их треба наводити на тактилни опажај, на опажај путем 
додира. Ради се о побуђивању асоцијације ученика по принципу, о чему размишљаш док 
додирујеш један предмет, како бисмо на тај начин дошли до својих тема. У пракси се 
показало да је непримерено тражити препознавање предмета које ученици додирују. 
Скоро редовно, такви радови буду неуспешни. У процесима рада треба ученицима 
показивати репродукције уметничких дела, али и предмете које ће додиривати да би 
осетили глатко-храпаво, обло-рогљасто и сл. На основу таквих искустава, ученику ће 
касније бити довољно да визуелно препознаје карактеристике предмета. 

2. Цртачке, сликарске, вајарске и комбиноване технике. 

3. Торбе, џакови, папирне кесе, непровидна амбалажа и разни природни и вештачки 
материјали. 
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VI Изглед употребних предмета (дизајн) (4 часа 2+2) 

Предмети који су прилагођени ученичком узрасту и упоређивање предмета који нису 
прилагођени ученичком узрасту. 

Појмови: дизајн. 

1. С обзиром на то да су деца свакодневно окружена предметима који су обликовани по 
ергономским, принципима за одрасле, сем у вртићима, где се налазе поједини предмети 
прилагођени дечијем узрасту. Сматра се да нам је обавеза да деци доводимо до свести 
да су све те предмете које употребљавамо сачинили неки људи који се баве дизајном. Да 
дизајн поред ликовних вредности, собом носи и сазнања о корисности и прилагођености 
тих предмета за њихово што боље и лакше коришћење. У пракси се показало да и 
ученици са задовољством могу да сачине неке предмете. На пример, на белим мајицама 
могу воштаним пастелима да цртају цртеже по својој жељи, које касније са весељем могу 
да обуку, јер су и сами нешто сачинили. На кошуљама могу да лепе, по принципу колажа, 
комадиће крпица и у коначном исходу, сами су се појавили као пројектанти употребних 
предмета. Такви часови су редовно били успешни у процесу проверавања овог програма. 

2. Цртачке, сликарске технике, технике колажа и комбиноване технике. 

3. Цртачки материјали, сликарски материјали, старе памучне једнобојне мајице, старе 
кошуље, сукње или јакне, пластичне кесе. 

 

VII Одређени предмет као подстицај за рад (перформанс) (2 часа - 1+1) 

Акција, радња, доживљај, реч, забелешка, музичка вињета...  

Појмови: перформанс. 

1. Сваки предмет или група предмета у групном раду може да има карактер 
перформанса, али када са тим предметима будемо у некој акцији, а акција подразумева и 
неки доживљај. Таквих акција у радњи имамо свакодневно у школи, на часовима физичког 
васпитања, у време одмора, када се начини, спонтани заплет између ученика око било 
које ситуације која се десила на претходном часу, као што су несташлуци, додиривања, 
шапутања, или кад је било који предмет разлог за комуникацију ученика. У школи се може 
и негативна енергија усмерити у позитивно значење, речју, преусмеравати њено значење 
у личну и колективну креативност. Сваки предмет, који можемо да узмемо, може да буде 
повод за неку причу, или разговор, на пример, где је купљен, ко га је направио, како се 
прави, како се продаје тај предмет у некој продавници, или пак, џемпер на детету, ко га је 
исплео и слично. Мама, бака, сукња, дугме, зашивање дугмета, хаљина, све у 
непосредној околини ученика може да подразумева мотивацију за радњу и доживљај. 
Група ученика, свако на свој начин, може да имитира сачињавање одређеног предмета, а 
после свега, или у процесу рада, може да се сачини фотографија или видео запис, и 
напокон, ни то не мора да буде. Битно је увести ученике у неко ново искуство, а то 
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искуство по искуство, кад се зна да искуство има карактер учења, у коначном исходу 
подразумева и контакт са савременим тенденцијама у области стварања. 

2. Комбинована техника. 

3. Већ је речено да сваки материјал који се налази у непосредној околини може да буде 
повод за стварање неког садржаја (оловка, перница, торба, књига...). 

 

VIII Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем (2 часа - 1+1) 

Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем. 

Појмови: спајање. 

1. Појам спајање или везивање је врло садржајан из аспекта трагања за свим облицима 
везивања које човек користи у непосредној околини. Закопчавање као везивање, што је 
симбол мануфактуре, рајфершлус, као везивање што је симбол индустрије, зидање као 
везивање, лепљење као везивање, закивање као везивање, варење као везивање, ткање 
као везивање, шивење као везивање... Све шта човек чини, има карактер везивања. У 
природи је то рашћење, на пример лист на грани није везан, он је израстао итд. Битно је 
наводити ученике да опажају такве појаве у непосредној околини, а оно што треба да 
учине, на пример, прошнирати два облика свеже глине, везивати глину саргијом, канапом 
и томе слично. 

2. Вајарске и комбиноване технике. 

3. Глина, канап, тканина, мека жица, штапићи обрађени и необрађени, и сл. 

 

Препоруке за остваривање програма у другом разреду 

 

I Кретање облика у простору (6 часова - 4+2) 

Кретање више облика у простору, кретање једног облика у простору. 

Појмови: кретање, простор. 

1. У овој целини програма имамо три појма: кретање, облик и простор. Ни о једном појму 
не треба ученицима саопштавати информације у смислу теорије форме имајући у виду 
узрасне могућности ученика, а посебно њихову перцепцију. Извући ћемо појам кретања. У 
том случају ће појам облика и појам простора имати карактер подпојмова. Како су деца по 
својој природи све време у покрету, уверени смо да им је могуће објашњавати не само 
њихово кретање, већ и кретање облика у природи. На пример, опажање кретања лишћа 
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на дрвећу (бреза, платан, шљива, храст и све што чини њихово окружење у природи). Као 
супротност кретању, треба их наводити да опажају статичне облике у природи, на пример 
кућу, школу, аутобуску станицу... А кад поменемо аутобуску станицу, треба имати у виду и 
аутобусе који се крећу и разне друге предмете које је човек сачинио, а који се такође 
крећу. Уколико су то садржаји, остаје питање шта је то шта ће ученици радити на часу. 
Ако бисмо им рекли да цртају лист брезе, платана или неког другог дрвета, њихов цртеж 
ће бити статичан. Према томе, шта је то што они могу да чине на часу? Навешћемо неке 
примере. Ако бисмо повезали, у смислу корелације овај задатак са садржајима 
математике, могли бисмо ученицима да кажемо да нацртају на папирима неке од 
геометријских модела које уче (троугао, квадрат, круг, правоугаоник...). Пошто нацртају 
геометријске моделе, треба да их исеку, да их нанижу на канап, па када све то окаче на 
неки положени штап у простору, десиће се неко кретање. Кретање је условљено 
струјањем ваздуха, слично као што се креће лишће на дрвећу, али кретање може да буде 
условљено и распредањем канапа или конца. Ако бисмо ученике поделили у групе, једна 
група може да решава задатак са геометријским моделима, друга група може да решава 
задатак са слободно исцепаним облицима на сличан начин. Трећа група може да користи 
штапиће различитих величина (од 10 до 70 цм) уколико би се у простору поставио дужи 
штапић (до 1 м), на чијем крају би био везан канап, потом на средину новог штапића од 50 
цм, на чијим крајевима се такође могу везивати мањи штапићи, уједно трагајући за 
равнотежом, па на крајевима тих штапића везивати још мање штапиће, водећи рачуна о 
равнотежи, чиме се добија нека врста "грозда" од већег броја штапића који ће се кретати 
у простору. На тај начин се добија и физичка и визуелна равнотежа и кретање облика у 
простору. У процесу рада са ученицима, може се говорити и о једначинама у математици. 
О равнотежи леве и десне стране композиције. Из тога могу произаћи многе приче које ће 
креативан наставник да осмишљава у процесу рада са ученицима. 

2. Комбинована техника, цртачке и сликарске технике. 

3. Папир, маказе, дрвени штапићи, лепак, канап, конац, конструкција старих кишобрана... 

 

II Дејство светлости на карактер облика (светлост) (4 часа -2+2) 

Природна и вештачка светлост, силуета, сенка (сопствена и бачена), фигура и позадина, 
светло и сенка у фигури.  

Појмови: светлост, силуета. 

1. У циљу континуитета сазнање о појму светлости треба наставити са играма светла и 
сенке ослањајући се на садржаје које су ученици учили у првом разреду. То је учињено 
због обиља могућности креативног трагања и ученика и наставника с једне стране, а с 
друге, утемељивања знања о значају светлости у природи као једног од значајних услова 
живота. 

2. Комбинована техника, цртачке технике, сликарске и вајарске технике. 

3. За овакав рад, поред поменутих садржаја и техника, и сам наставник ће уочити шта му 
је потребно од материјала за реализацију основног садржаја. Поред већ поменутих 
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материјала, за технике изражавања могу се користити и одговарајућа дидактичка 
средства (поменути графоскоп, репродукције уметничких дела или фотокопије неких 
објеката). 

 

III Амбијент - сценски простор (6 часова - 4+2) 

Израда маски, костима и сцене.  

Појмови: амбијент, сцена. 

1. Смисао увођења ове целине у садржаје програма ликовне културе јесте да се са 
ученицима воде разговори о опажању и препознавању карактеристика разних амбијената. 
По чему препознајемо амбијент учионице, аутобуске станице, улице, породичне куће, 
музеја, наставник ће у својој средини наћи још много примера. Разговор треба водити 
тако да ученици саопште што више својих опажања. Самим тим, доприноси се ваљаном 
стицању увида у учениково искуство. Из тога ће произаћи и планови наставника за 
извођење рекреативне наставе, али и непосредног рада ученика у разним техникама. 
Битан је и аспект са кога ће наставник прићи решавању оваквог задатка. Један аспект 
може да буде сценски простор. И у учионици може да се начини сцена неког амбијента, и 
то оног амбијента за који се ученици определе у разговору са наставником. Како је реч о 
целини програма која нуди повезивање садржаја са књижевношћу, физичким 
васпитањем, светом око нас, другим речима, сви садржаји који се савладавају на овом 
узрасту могу да буду уведени у реализацију оваквог задатка. 

2. Цртачке, сликарске, вајарске, комбиноване технике. 

3. Меке оловке, темпера боје, глина, пластелин, папир, картон, разни други материјали, 
зависно од сценарија који ће сачинити наставник. 

 

IV Лепо писање са калиграфијом (16 часова - 10+6) 

Писање латиничких слова, упоредо са учењем латинице на часовима матерњег језика. 
Писање ћириличких слова.  

Појмови: ћирилица, латиница. 

1. Повлачење уских, кривих линија, повлачење широких, правих и кривих линија. Писање 
ћириличких и латиничких слова. Повезивање слова у речи. 

2. Повлачење уских, косих, правих и положених линија; повлачење широких, косих, 
правих и положених линија; повлачење отворених и затворених линија; писање слова 
упоредо са учењем абецеде. 
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3. Материјали - лепо заоштрене столарске оловке (пљоснате); обичне графитне оловке са 
ознаком "Б" пљоснато заоштрене; штапићи од сладоледа такође пљоснато заоштрени; 
воштани пастел, такође пљоснато заоштрен, метално перо и туш или пенкало. 

 

V Контраст (12 часова - 8+4) 

Природни и вештачки облици, слагање - разлагање, разлагање - слагање, једнобојан - 
вишебојан, обрађен - необрађен, прав - крив, једноставан - сложен, испупчен - удубљен. 

Појмови: контраст. 

1. Свугде у нашој околини можемо уочити контраст. На пример, природни и вештачки 
облици. Ноћ, дан, једнобојан, вишебојан, обрађен, необрађен, прав, крив, светло, сенка и 
сл. Све то могу бити поводи за ликовно изражавање у свим техникама. То треба да 
узмемо као ликовни садржај, а имајући у виду велике могућности за избор тема, 
мотивационе садржаје, сам наставник може да проналази, по једноставној логици - колико 
је наставника, толико може бити и начина за мотивацију, а колико је ученика, толико може 
да буде и тема за реализацију овог задатка. 

2. Цртачке, сликарске, вајарске, комбиноване технике. 

3. Меке оловке, темпера боје, глина, и сви материјали који се у одређеном тренутку могу 
користити за реализацију неке ученикове идеје. 

 

VI Индивидуално коришћење различитих материјала за рад (паковање) (6 часова - 4+2) 

Обликовање необичних објеката. 

Појмови: паковање. 

1. И у многим досадашњим задацима уводимо ученике у опажање природе. У том 
процесу, не запостављамо њихове индивидуалности и посебности у процесу опажања и 
тумачења природе. Наставник никад неће инсистирати да ученик копира природу, већ ће 
водити рачуна да он на свој симболичан начин саопштава детаље природе, по логици да 
од природе узме онолико колико он сматра да треба да узме (не све), па да у свом раду, 
као природно биће, додаје опет по својој вољи шта процени да је потребно додати. Тако 
би требало да изгледа један индивидуални креативни рад ученика. У овом задатку 
можемо и себе преиспитивати - колико смо увели ученике у конвенције одраслих, имајући 
у виду агресивност спољног света, што би требало да учинимо на врло једноставан 
начин. А то значи да већ неке устаљене конвенционалне вредности прекривамо како 
бисмо дошли до новог психичког изазова код ученика. Позната је дететова, или човекова, 
радозналост или неизвесност у посматрању запакованог облика (уредно - неуредно). 
Обична празна кутија, која је запакована на устаљен, конвенционалан начин, изазива 
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радозналост и потребу за распакивањем. Можда не треба ни помињати колико лоше 
скупоцене играчке поклоњене детету, убрзо буду уништене. Због чега? 

2. Цртачке, сликарске, вајарске и комбиноване технике. 

3. Потрошни материјал прилагођен узрасту ученика. Канап, восак, меке оловке, темпера 
боје, глина. 

 

VII Знаци и симболи (4 часа - 2+2) 

Печат, грб, симболи, словни и нотни знаци.  

Појмови: хералдика. 

1. Имајући у виду значај хералдике и уопште значај симбола и знакова у савременој 
социо-културној средини, а посебно када је реч о рачунарима, одећи и обући ("маркирана 
обућа и одећа"), поставља се питање како доводити до свести ученицима критеријуме 
везане за рекламу и опште присуство знаковности у нашем окружењу. Разуме се да је 
проблем врло сложен, али ово може да буде један мали допринос разговору са 
ученицима о тим нама наметнутим вредностима. И сами они нешто могу да учине, с там 
што ће наставник водити рачуна о мери, средствима и психофизичким могућностима 
ученика. Пракса је показала да је погрешно на почетку часа показивати знаке било које 
врсте, јер ученици имају визуелно памћење кад желе да имитирају већ виђене знаке. За 
наставника остаје велики проблем, да поред нуђења критеријума о знацима и симболима, 
од ученика добије нека њихова идејна решења. Проблем је и литературе, на коју би се 
могли ослонити за тумачење поменутих вредности, поготову кад се има у виду брзо 
напредовање спољне културе, која није својствена менталитету наших људи. Понудићемо 
један од начина за учениково креативно стварање, када може прво да на свом папиру 
наслика неколико мрља, па тек онда, у некој од наредних фаза, да тражимо повезивање 
тих мрља у неки његов знак, када он може имати своје тумачење нечега, само њему 
својственог. Не морају то само да буду мрље, то могу бити тачке, линије и неки други 
облици, од било ког материјала, од којих се може поћи у свет промишљања са ознаком 
самосвојне ученикове креативности. 

2. Цртање, сликање, вајање, комбиноване технике. 

3. Меке оловке, темпера боје, старе фотографије, колажи, хартија, картони.. 

 

VIII Једнобојна композиција употребних предмета (клуаж) (6 часова - 4+2) 

Појмови: клуаж, једнобојан. 

1. У овом задатку ученици треба да прикупе отпадну амбалажу, да по својој вољи начине 
композицију лепљењем на неку картонску подлогу и када све то заврше, да бисмо се 
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ослободили сугерирања досадашње функције тих предмета, таква композиција треба да 
буде премазана белом бојом. Још један од начина јесте да се преко тако организоване 
композиције постави газа, преко које се такође, пређе белим акриликом. После сушења, 
добијају се нови облици, нове светлинске вредности, које дају нове шансе за даља 
дограђивања цртања или сликања према учениковој жељи. Облику смо променили 
значење. Ово што је предложено није једино решење. Наставник ће наћи можда и боља.  

2. Комбиноване технике, сликарске, цртачке и вајарске технике. 

3. Ситна амбалажа, картони, разни папири, темпера боје, оловке, акрилна бела боја... 

 

IX Замишљања (6 часова - 4+2) 

Вербални опис, текст, фотографија...  

Појмови: фотографија. 

1. У овом задатку треба трагати за асоцијацијама ученика. Једна реч може да буде повод. 
Учитељ може питати ученика: "О чему размишљаш када кажемо дрво?" Сваки ученик ће 
имати своју причу о том појму. Или, на пример, ако нађемо неку стару фотографију, 
можемо питати: "О чему размишљаш док гледаш у ову фотографију? Можеш ли нам 
нешто рећи о њој?" Ако прочитамо неки текст, примерен узрасним могућностима ученика, 
који, такође, може да буде повод за разговор, и појединачна тумачења и решења ученика 
у ликовном раду, већ смо нешто успели. Шта је то што смо успели? Успели смо, прво у 
различитостима тема, а задржаћемо и даље наш захтев, да поред трагања за добрим 
процесима рада, имамо и примерене резултате у свим ликовним техникама. Наставник ће 
захваљујући својој инвентивности, пронаћи праве начине мотивисања ученика за ову 
врсту слободнијег рада, али не слободних тема, кад ће понављати нека своја претходна 
искуства у виду схема и шаблона. 

2. Цртачке, сликарске, вајарске, комбиноване технике. 

3. Меке оловке, папири различитих облика и боја, темпера боје, глина, пластелин и други 
материјали уколико се деси да ученици имају потребу за њим. 

 

X Преобликовање материјала или предмета (6 часова - 4+2) њиховим спајањем 
(везивање) 

Појмови: везивање. 

1. Како је реч о појму везивања који је изузетно значајан у животу човека, његовом 
деловању, међуљудским односима. Поред већ поменутог везивања у материјалном 
смислу, можемо говорити и о духовној вези човек-Бог, човек према човеку, љубавној вези. 
Мислимо, дакле, на све оно што човека чини човеком у антрополошком, психолошком и 
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социолошком смислу. И у другом разреду је предвиђено неколико садржаја тог карактера, 
који треба да се ослоне на сличне садржаје из првог разреда. Појам спајање или 
везивање врло је садржајан из аспекта трагања за свим облицима везивања које човек 
користи у непосредној околини. Закопчавање као везивање, што је симбол мануфактуре, 
рајфершлус, као везивање, што је симбол индустрије, зидање као везивање, лепљење 
као везивање, закивање као везивање, варење као везивање, ткање као везивање, 
шивење као везивање... Све шта човек чини, има карактер везивања. У природи је то 
рашћење, на пример лист на грани није везан, он је израстао итд. Битно је наводити 
ученике да опажају такве вредности у непосредној околини, а оно шта треба да учине, 
нећемо тражити мимезис, јер им то не дозвољавају њихове психофизичке могућности, 
већ ћемо начинити нешто супротно, на пример, прошнирати два облика свеже глине, 
везивати глину саргијом, канапом и томе слично. 

2. Вајарске и комбиноване технике. 

3. Глина, канап, тканина, мека жица, штапићи обрађени и необрађени, и сл. 

Следећи 

Претходни 

 

 


