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1. УВОД

Приручник из предмета Ликовна култура за трећи разред конципиран је тако да
наставнику пружи могућност јаснијег разумевања концепције постојећег уџбеника, као и да
подстакне идеје за осмишљавање и реализацију наставе овог предмета.
Такође, у приручнику се налазе и сегменти који обухватају подсетнике и конкретне
примере из методике наставе, успешна решења реализације програмских садржаја и примере
добре праксе, најчешће потешкоће у организацији и реализацији наставе, као и предлог
писаних припрема за сваку наставну јединицу. Наставник ће предложене нацрте писаних
припрема схватити само као један од начина осмишљавања и реализације часа, прилагодиће
их условима свог рада и потребама конкретног одељења које води, односно могућностима и
интересовањима својих ученика. На крају сваке припреме дат је и предлог листе за
самоевалуацију рада наставника за реализовани час. Ова листа може послужити наставнику
као смерница за анализу процеса и ефеката сопственог рада на часу, као и планирање и
унапређивање будућих наставних активности.
Надамо се да ће наставник коришћењем овог приручника моћи ефикасније и
квалитетније да планира, реализује и вреднује свој наставни рад и напредовање ученика.
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2. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ ЗА 3. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Циљ и задаци
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да се подстиче и
развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским
опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци:
– настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање
облика, величина, светлина, боја, положаја облика у природи;
– да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за
увођење у визуелно мишљење;
– стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
– стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе
технике и средства ликовно-визуелног изражавања;
– развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене
уметности;
– развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му
помагати у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава;
– развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
– да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување
културних добара;
– да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави ученици
примењују у раду и животу;
– развијати сензибилитет за лепо писање;
– развијати моторичке способности ученика.
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Оперативни задаци
– ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног
естетског сензибилитета за медијуме, уз коришћење разних материјала за компоновање,
покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно добијених ликовних
односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања;
– увођење ученика у различите могућности комуникација;
– стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и
културне околине, те активног учествовања у квалитетном естетском и просторном уређењу
животне околине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊЕ РАЗНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМПОНОВАЊЕ
(медијуми и проширени медијуми)
Дорада и преобликовање започетих облика.
Појмови: медијуми – проширени медијуми.
КОМПОЗИЦИЈА И ПОКРЕТ У КОМПОЗИЦИЈИ
Композиција линија, композиција боја, композиција облика, композиција светлина и
сенки, композиција разних материјала у складу са проширеним медијумима.
Појмови: композиција.
ОРНАМЕНТИКА
Линеарна орнаментика, површинска орнаментика, тродимензионална орнаментика.
Појмови: орнамент.
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ПРОСТОР (ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗНИХ ОБЛИКА У ЦЕЛИНУ)
Аутоматски начин цртања, субјективно осећање простора, илузија простора, линије,
површине, облици и боје у простору, шаљиви простор...
Појмови: простор, илузија простора...
ОДАБИРАЊЕ СЛУЧАЈНО ДОБИЈЕНИХ ЛИКОВНИХ ОДНОСА ПО ЛИЧНОМ
ИЗБОРУ УЧЕНИКА
Слика случај (извођење емотивно-афективних садржаја према узрасту ученика).
Појмови: машта.
ПЛАКАТ, БИЛБОРД, РЕКЛАМА
Визуелне информације, поруке, препоруке...
Појмови: визуелна порука.
ЛИКОВНЕ ПОРУКЕ КАО МОГУЋНОСТ СПОРАЗУМЕВАЊА
Препознавање карактеристика инсеката, животиња, професија код људи...
Појмови: визуелно споразумевање.
ЛИКОВНА ДЕЛА И СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ; ДЕЛА САВРЕМЕНИХ МЕДИЈУМА
Избор дела и споменика културе у складу са захтевима целина програма и узрасним
могућностима ученика.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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 потпојма 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, 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
рад од предвиђених наставних јединица – садржаја програма, како би му биле јасне
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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! 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, пакпапир,
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 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.
Препоруке за остваривање програма у трећем разреду
Коришћење разних материјала за компоновање. Када се говори о доради нечег
започетог, увек се поставља питање ко га је започео, зашто је нешто започето и на који начин
је нешто започето као линија, као површина, као облик. Ослонце можемо пронаћи и у
психологији, полазећи од Роршахових мрља, у којим свако од нас може, зависно од свог
тренутног афективног стања, а у складу са личним искуством, уобразиљом и маштом, да
препозна неки облик. Често се дешава да су такви облици недоречени и да их само ми као
појединци препознајемо као такве, па себи можемо да дајемо право да их доградимо у
смислу комуникације са својим социокултурним миљеом. То може да има карактер
комуникације, али у сваком случају препознајемо афективни исказ сваког појединца који нам
саопштава ту врсту поруке. У процесу учења треба водити рачуна да се доградња уради увек
у неком другом материјалу, како би посматрач имао увид у стварање личних кодова. Овакви
задаци могу да се решавају у већ традиционалним техникама, које у складу са конвенцијама
зовемо медијумима, али исто тако можемо да примењујемо и друге савремене материјале па
ћемо то назвати проширеним медијумима. У процесу стварања услова од стране водитеља
наставног процеса, постоји слобода започињања неког облика у техникама које се често
примењују у школи а које су доступне ученицима, њиховим родитељима и наставницима.
Композиција и покрет у композицији. Полазећи од објашњавања основног појма
композиције, улазимо и у потпојам покрет у композицији, што на том узрасту собом носи и
читав низ сложенијих питања, која су започета у другом разреду, а везана су за кретање
облика у простору. Када се узме у обзир физичко кретање у непосредном окружењу, пре
свега мислимо на природу, кретање лишћа на дрвећу, грана, али исто тако и кретање људи у
простору, са свим средствима које људи користе за кретање, ученике уводимо у процесе
опажања кретања, самим тим и разумевања условљености кретања и да то све може да чини
неку композицију по личном избору. Треба дати ученицима прилику да начине тај избор.
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Дакле, све може да буде композиција. Уколико бисмо применили неке технике, на пример,
Дирерово прозорче, а и сами смо у прилици да посведочимо искуствено да прозорско окно,
као оквир, одређује сегменте посматране природе као ликовни призор, насловићемо то као
композиција. Уједно, биће то прилика да упознајемо ученике у оној сфери када имамо право
да их научимо да постоје различити материјали за цртање, сликање, вајање, али и проширене
медијуме. Када смо поменули цртање и цртачке технике, корисно је научити децу да постоје
разни цртачки материјали и да су најбољи оловке са меким графитним улошком, са ознаком
Б, природни угљен, али исто тако суви и воштани пастел. Пастел може да буде и у сфери
сликарских техника, зависно од начина коришћења материјала. У школи се најчешће користи
темпера као сликарска техника, али се ради и акварел. Неће сметати, међутим, ако говорећи о
неком уметничком делу, кажемо ученицима и нешто о карактеристикама уљаног сликарства
или неког другог начина сликања. Говорећи о техникама, сматра се да децу треба да научимо
техникама сликања, цртања и вајања, а да начине коришћења техника оставимо сваком
ученику као избор. Од вајарских материјала у школама користи се глина, врло често и
пластелин. Глина се сматра најпримеренијим материјалом и ученике треба научити
својствима глине и начинима припремања глине за сачињавање тродимензионалних облика.
Када се говори о проширеним медијумима који се могу урадити у виду колажа, деколажа,
асамблажа и кроз процесе перформанса, ученици могу да схвате да заправо све што има
карактер отпадних материјала, променом значења тих материјала, улази у сфере
стваралаштва. Да би рад био успешан, у процесу мотивисања ученика не треба запоставити
повезивање њихових знања и искустава из других области.
Орнаментика. Објашњавање појма орнамент може почети разговором да би га
ученици препознали у непосредном окружењу. Уколико то не успе, може се показати нека
репродукција везана за уметничко и етнографско наслеђе из непосредног социокултурног
миљеа. Из тога ће произаћи и увиђање да су људи имали потребу, од праисторије до данас,
да попуњавају и украшавају, условно говорећи, неке празне просторе, који су у коначном
исходу означени као орнамент. Остаје питање како ће ученици сами сачинити свој орнамент.
Неповољно је да прецртавају орнаменте, али могу сами изградити неку орнаменталну форму,
коју ће постављати у односу на раван, према неком само њима знаном ритму. Не треба
пропустити прилику да се ритам појављује и у виду розете, и у виду фриза. Орнаменталне
форме могу да се раде у свим техникама.
Простор, повезивање разних облика у целину. У овој целини се у великој мери
можемо ослонити на емотивно-афективне садржаје, мада не треба запоставити садржаје који
нам се нуде путем техничке слике (илузија простора – телевизијски и компјутерски монитор,
видео-бим и сл.). У савременом окружењу техничка слика је не само присутна него и
агресивна, а илузија простора која се нуди врло често после дужег гледања у монитор може и
штетно да утиче на ментални развој ученика. Стога је више него неопходно скретати пажњу
ученицима на време које проводе испред екрана, уз критички осврт на све визуелне
информације које се нуде путем техничке слике. Због тога је од изузетног значаја да стање
ученикове афективности буде забележено и предвиђеним ликовним техникама, као питање
мере суштинске вредности и стварања услова за виши ниво креативности. Препорука је да се
начини рада уметника модерне уметности користе као ослонци за акционо стварање.
Одабирање случајно добијених ликовних односа по личном избору ученика. У овој
целини се и дубље и шире могу развијати емотивно-афективни садржаји из претходне
програмске целине. У свим ликовним техникама могу се стварати шире ликовне целине, које
наизглед немају неког посебног значаја, поготово не миметичких садржаја, да би се сваки
ученик определио за неки детаљ који ће изместити из целине (сечењем, цепањем), да би се
тако, у складу са његовим критеријумима, извршио избор неког новог ликовног рада. Сам
чин одабирања може да има карактер стварања.
Плакат, билборд, реклама. Наше шире окружење испуњено је информацијама које се
упућују путем плаката, у последње време билбордима, а посебно рекламама које не
заобилазе ни децу, иако су упућене одраслима. Такве рекламе су и визуелне комуникације
врло агресивне, па се поставља питање и критичког односа према њима, јер су засноване на
профиту и маркетингу појединих фирми које су заинтересоване за комуникацију са
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потрошачима. За ученике је врло сложено такво иконичко тумачење билборда, али исто тако
је сложена уопштена комуникација путем плаката. Из свих тих разлога, ученици треба да
дођу до једног нивоа информација образовног карактера, али не сме да се пропусти прилика
да они и сами покушају комуникацију путем ликовних решења у виду плаката. Таква
решења, после једне озбиљне припреме у дијалогу са ученицима, могу да буду остварена у
свим предвиђеним ликовним техникама, а у складу са узрасним могућностима ученика.
Ликовне поруке као могућност споразумевања. Из претходних целина програма
произилази захтев за развијање визуелног комуницирања у смислу стварања кодова, али и
развијање критеријума у декодирању понуђених визуелних порука. Повезујући знања из
разних области, може да се разговара са ученицима о препознавању карактеристика
инсеката, животиња, као и професија људи у одговарајућем социокултурном миљеу.
Ученици сами, на примеру, могу да кажу да су и, мимо школе, научили како могу препознати
поштара, лекара, милиционера или можда неко друго лице зависно од униформе коју носи,
или предмета којим се баве. Зато ће бити значајно да у некој од расположивих ликовних
техника, симболично изразе професију или карактеристику неке животиње, односно инсекта,
да би на основу тих карактеристика сви они који гледају одређени цртеж или слику, могли
препознати поруку коју им шаље неки појединац.
Ликовна дела и споменици културе као и дела савремених медијума. Уз сваку од
целина програма, у свим разредима основне школе, потребно је показати неко од уметничких
дела или споменика културе. Важно је нагласити да не морају увек да буду уметничка дела,
него и предмети етнокултуре која се односе на средину у којој ученици живе. Повезивањем
са искуствима из других области, а са идејом да се гради искуство на искуство, сматра се да
ће и ова област допринети укупном ваљаном развоју ученикове личности.
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3. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА У РАДУ СА ДЕЦОМ СА СМЕТЊАМА
У НАПРЕДОВАЊУ У РЕДОВНОЈ ШКОЛИ1
ПOРEMEЋAJИ AУTИСTИЧКOГ СПEКTРA
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
Aутизaм je рaзвojни пoрeмeћaj кojи сe испoљaвa дo трeћe гoдинe живoтa. Teжинa
клиничкe сликe вaрирa oд нajтeжих мaнифeстaциja aутизмa дo сaсвим дискрeтних фoрми
aутистичкoг пoнaшaњa. Зaтo и гoвoримo o пoрeмeћajимa aутистичкoг спeктрa.
Ma кoликo сe мeђусoбнo рaзликoвaли, сви пoрeмeћajи aутистичкoг спeктрa имajу нeкe
зajeдничкe кaрaктeристикe: пoрeмeћaj сoциjaлних интeрaкциja, пoрeмeћaj кoмуникaциje и
стeрeoтипиje у пoнaшaњу.
ПOРEMEЋAJ СOЦИJAЛНИХ ИНTEРAКЦИJA
Дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу пoтрeбу дa oствaрe кoнтaкт сa другим oсoбaмa или сe,
пaк, сoциjaлни кoнтaкт oствaруje сaмo дa би сe зaдoвoљилe влaститe пoтрeбe. Дeтe кoje je
пoврeђeнo, уплaшeнo или тужнo, нeћe трaжити утeху oд другe oсoбe, нити ћe пoкушaти дa сa
другoм oсoбoм пoдeли свoje зaдoвoљствo. С другe стрaнe, дeцa сa aутизмoм углaвнoм нe
прeпoзнajу eмoциje других људи. Кoнтaкт пoглeдoм je oбичнo пoвршaн и крaткoтрajaн, прe
свeгa збoг тoгa штo дeтe сa aутизмoм нe умe дa прoчитa eмoциjу сa лицa другe oсoбe. Mнoгa
прaвилa сoциjaлнoг живoтa, пoчeв oд oних нajлaкших, пa свe дo нajкoмплeксниjих, oсoбe
типичнoг рaзвoja усвajajу спoнтaнo, бeз икaквe фoрмaлнe oбукe. Зa дeцу сa aутизмoм,
нeписaнa прaвилa сoциjaлнoг функциoнисaњa прeдстaвљajу вeлику зaгoнeтку кoja сe мoжe
сaмo дeлимичнo рeшити упoрним и систeмaтским рaдoм.
ПOРEMEЋAJ КOMУНИКAЦИJE
Нeкa дeцa сa aутизмoм уoпштe нe гoвoрe. Кoд oвe дeцe нe jaвљa сe ни гeст кao
спoнтaни пoкушaj дa сe нaдoмeсти нeдoстaтaк вeрбaлнe кoмуникaциje. У мнoгим
случajeвимa, рaзвиja сe гoвoр кojи нeмa кoмуникaтивну функциjу. Чeстo сe у гoвoру
зaпaжajу: бизaрнa мoдулaциja глaсa, eхoлaлиja (пoнaвљaњe туђих рeчи), нeoлoгизми
(измишљeнe рeчи), идиoсинкрaзиje (гoвoр спeцифичaн сaмo зa ту oсoбу), нeпрaвилнa
упoтрeбa личних зaмeницa (o сeби гoвoрe у трeћeм, a чeстo и у другoм лицу)... Изрaзити су
пoрeмeћajи прaгмaтикe, чaк и кoд дeцe сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм, кoja имajу
рaзвиjeну вeрбaлну кoмуникaциjу. Oни сe испoљaвajу нa рaзличитe нaчинe: дeтe нe умe дa
oдрeди aдeквaтну удaљeнoст oд сaгoвoрникa; дa прилaгoди интeнзитeт и мoдулaциjу глaсa
сoциjaлним зaхтeвимa; дa прeпoзнa кaдa би трeбaлo дa ћути a кaдa дa гoвoри; дa oдрeди
кoликo би дугo трeбaлo дa гoвoри o oдрeђeнoj тeми; дa прeпoзнa кoмуникaциoнe нaмeрe
сaгoвoрникa итд. Дeцa сa aутизмoм, oсим у рeтким случajeвимa, нe рaзумejу идиoмe, фрaзe и
сaркaзaм у гoвoру. Њихoвo рaзумeвaњe гoвoрa je буквaлнo.
СTEРEOTИПИJE У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa aутизмoм чeстo су зaoкупљeнa бojoм, мирисoм, тeкстурoм, вибрaциjoм и
другим кaрaктeристикaмa прeдмeтa кojи су нeбитни зa њихoвo функциoнисaњe. Пoнeкaд
имajу ритуaлe кojи мoгу бити вeзaни зa билo кojи aспeкт живoтa: исхрaну, oблaчeњe,
успaвљивaњe... Углaвнoм имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa. Mнoгa дeцa сa aутизмoм имajу
стeрeoтипнe пoкрeтe тeлoм или дeлoвимa тeлa (лeпршaњe рукaмa, клaћeњe, љуљaњe, увртaњe
прстиjу, хoд нa врхoвимa прстиjу итд.). Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм мoгу имaти
1

Из приручника за наставнике Индивидуализација у раду са децом са сметњама у напредовању у
редовној школи проф. др Ненада Глумбића и Љиљане Вдовић, Едука, Београд, 2012.
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ускa, oгрaничeнa и нeoбичнa интeрeсoвaњa. Taкo сe дeшaвa дa учeник нижих рaзрeдa oснoвнe
шкoлe oдличнo пoзнaje вoзoвe, пилoнe или нeкe врстe живoтињa, a дa при тoмe имa oтпoр
прeмa вeћини нaстaвних сaдржaja кojи сe oбрaђуjу у шкoли.
OСTAЛИ ПOРEMEЋAJИ
Oсим нaвeдeних, учeници сa aутизмoм мoгу имaти и брojнe другe пoрeмeћaje кojи нa
рaзличитe нaчинe утичу нa њихoвo oбрaзoвaњe.
Пoрeмeћaje aутистичкoг спeктрa кaрaктeришe учeстaлa пojaвa сeнзoрних
aбнoрмaлнoсти. Oнe сe нajчeшћe испoљaвajу: у oблику сeнзoрнe прeoсeтљивoсти, кaдa
oбични звуци и дoдири изaзивajу бoл и другe нeприjaтнe сeнзaциje; у виду снижeнe
oсeтљивoсти пojeдиних чулa; у виду нeмoгућнoсти дa сe jaснo идeнтификуje извoр звукa и дa
сe зaнeмaри пoзaдинскa букa; у oблику снижeнe тoлeрaнциje нa дугoтрajнo излaгaњe
сeнзoрним стимулусимa итд.
Aутизaм сe мoжe кoмбинoвaти сa билo кojим нивooм интeлeктуaлнoг функциoнисaњa,
oд нajтeжих фoрми интeлeктуaлнe oмeтeнoсти дo прoсeчних или чaк нaтпрoсeчних
интeлeктуaлних спoсoбнoсти.
Кoд дeцe сa aутизмoм и тeжим oблицимa интeлeктуaлнe oмeтeнoсти мoжe сe
oчeкивaти и нe тaкo рeткa пojaвa eпилeптичних нaпaдa кojи су изузeтнo рeтки кoд дeцe сa
висoкoфункциoнaлним aутизмoм.
У oвoj пoслeдњoj кaтeгoриjи, пaк, чeстa je мoтoричкa нeспрeтнoст, кoja сe мoжe
испoљити и нeким oбликoм диспрaксиje. Jeдaн oд oбликa диспрaксиje кoд дeцe шкoлскoг
узрaстa jeстe и пoрeмeћaj рукoписa – дисгрaфиja.
ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Нa oснoву дoбрoг пoзнaвaњa прирoдe aутистичкoг пoрeмeћaja, мoгућe je oсмислити
извeснa упутствa зa oбрaзoвнo–вaспитни рaд сa oвoм пoпулaциjoм. Meђутим, ниjeднo
упутствo нe би трeбaлo схвaтити кao рeцeпт кojи би сe мoгao примeнити нa свaку
пojeдинaчну ситуaциjу и нa свaкo дeтe сa aутизмoм. Нaстaвницимa сe сaвeтуje дa пaжљивo
прoчитajу oпштa упутствa зa прилaгoђaвaњe oбрaзoвнo–вaспитнoг рaдa дeци с пoрeмeћajимa
aутистичкoг спeктрa, a дa свe нeдoумицe рaзрeшaвajу уз кoнсултaциjу сa дeфeктoлoгoм.
1. Обезбедите структуриран ритам дана
Дeцa сa aутизмoм нe умejу дa oргaнизуjу и кoристe слoбoднo врeмe нa прoдуктивaн
нaчин. Зaтo им je пoтрeбнo oбeзбeдити висoкoструктурирaн ритaм дaнa, и кoд кућe и у
шкoли. Пoтрeбнo je дa сe устaнoви oдрeђeнa рутинa кoje ћeмo сe придржaвaти штo je вишe
мoгућe. Jeднoм устaнoвљeнa рутинa пружa дeтeту сa aутизмoм утeху и сигурнoст.
2. Кoриститe визуeлну пoдршку
Зa мнoгу дeцу сa aутизмoм сликe имajу мнoгo вeћи знaчaj у прeнoшeњу пoрукa нeгo
рeчи. Зaтo кoриститe визуeлну пoдршку кaд гoд je тo мoгућe. Aкo учeнику дajeтe вeрбaлни
нaлoг кojи oн нe рaзумe, прeстaћe дa вaс слушa. Сликa ћe му пoмoћи дa oстaнe у кoнтaкту сa
вaмa. Пoтрeбнo je, нaрaвнo, дa дeтe рaзумe знaчeњe oдрeђeнe сликe. Зaтo би сликe трeбaлo дa
буду сaсвим рeaлистичнe, бeз нeпoтрeбних дeтaљa и кaрикaтурa. Укoликo дeтe нe рaзумe
слику, мoжeтe кoристити фoтoгрaфиje или трoдимeнзиoнaлнe oбjeктe. Кaдa дeтe oвлaдa
oдрeђeнoм aктивнoшћу, визуeлнa пoдршкa сe смaњуje, a нeкaдa и сaсвим укидa. Визуeлнa
пoдршкa je пoсeбнo знaчajнa приликoм ствaрaњa рaспoрeдa.
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3. Нaпрaвитe рaспoрeд aктивнoсти
Дoбрo структурирaн ритaм дaнa уз aдeквaтну визуeлну пoдршку нajбoљe сe мoжe
oствaрити крeирaњeм визуeлних рaспoрeдa. Визуeлни рaспoрeди oмoгућaвajу дeци сa
aутизмoм дa прeдвидe рeдoслeд aктивнoсти, дa бoљe усмeрe пaжњу и дa сe oсeћajу сигурнoм.
Нajбoљe би билo дa сe нaпрaви jeдaн oпшти визуeлни рaспoрeд, кojи би служиo зa
структурирaњe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг дaнa, и низ спeцифичних визуeлних
рaспoрeдa кojи сe oднoсe нa кoнкрeтнe aктивнoсти у тoку jeднoг шкoлскoг чaсa или нeкe
вaннaстaвнe aктивнoсти.
Кaкo дa нaпрaвимo oпшти визуeлни рaспoрeд? Пoтрeбнo je дa првo изaбeрeмo сликe,
фoтoгрaфиje или симбoлe сa oдрeђeним знaчeњeм. Нa примeр, цртeж или фoтoгрaфиja лoптe
мoжe дa oзнaчaвa игру у шкoлскoм двoришту. Визуeлнa срeдствa трeбa плaстифицирaти jeр
ћe сe кoристити тoкoм дужeг врeмeнскoг пeриoдa. Дeтe трeбa дa нaучи знaчeњe oдрeђeнoг
симбoлa. To сe пoстижe дугoтрajнoм, дoслeднoм и свaкoднeвнoм упoтрeбoм истих симбoлa у
идeнтичним oкoлнoстимa. Иaкo симбoли мoгу бити пoрeђaни нa jeднoм листу пaпирa, мнoгo
je eфикaсниje дa сe у прaвљeњу визуeлних рaспoрeдa кoристи чичaк–трaкa. Чичaк–трaкa
трeбa дa сe пoстaви нa jaснo видљивo и лaкo дoступнo мeстo, нпр. нa унутрaшњу стрaну
врaтa учиoницe. Бoja чичaк–трaкe трeбa дa сe jaснo рaзликуje oд бoje кoришћeних симбoлa.
Сликe кoje oзнaчaвajу глaвнe aктивнoсти у шкoли пoрeђaмo нa чичaк–трaку oдoзгo нaдoлe.
Нпр. мoжeмo имaти слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeмaтикe, зaтим слику кoja oзнaчaвa мaли
oдмoр, слику кoja сe oднoси нa чaс мaтeрњeг jeзикa, слику зa aктивнoст у шкoлскoм
двoришту итд. Испoд свaкe сликe трeбa дa будe и слoвимa нaзнaчeнa aктивнoст. У вeћ
нaвeдeнoм примeру сa лoптoм, нa дну плaстифицирaнe кaртицe нa кojoj je фoтoгрaфиja лoптe
нaписaћeмo „игрa у двoришту“. Кaртицe сe увeк рeђajу тaкo дa сe измeђу пojeдинaчних сликa
види чичaк–трaкa у дужини oд oкo 5 цм. Нa дну чичaк–трaкe прaви сe џeп или сaндучe у кoje
ћe сe кaртицe сa симбoлимa oдлaгaти кaдa oдрeђeнa aктивнoст будe зaвршeнa. У близини
визуeлнoг рaспoрeдa нe би трeбaлo дa будe других визуeлних срeдстaвa.
Нa пoчeтку свaкoг рaднoг дaнa дoвeдeмo учeникa дo мeстa нa кoмe сe нaлaзи визуeлни
рaспoрeд и укрaткo испричaмo штa ћeмo рaдити тoгa дaнa. Зaдржимo сe нa првoj кaртици и
кaжeмo штa тa кaртицa прeдстaвљa. Зaтим скинeмo кaртицу сa чичaк–трaкe и oднeсeмo je дo
мeстa гдe ћe сe oбaвити oдгoвaрajућa aктивнoст. Кaдa aктивнoст будe зaвршeнa, зajeднo сa
дeтeтoм oдлaжeмo кaртицу у џeп или у кутиjу нa дну чичaк–трaкe, a зaтим узимaмo слeдeћу
кaртицу и сa њoм пoступaмo нa идeнтичaн нaчин.
Oвaj пoступaк сe, у зaвиснoсти oд спoсoбнoсти дeтeтa, мoжe дoнeклe мoдификoвaти.
Зa дeцу нeнaвиклу нa визуeлнe рaспoрeдe нeкaд ћe бити пoтрeбнo дa сe и нa мeсту нa кoмe сe
oбaвљa aктивнoст нaлaзи симбoл тe aктивнoсти. С другe стрaнe, дeци кoja су извeжбaнa у
кoришћeњу визуeлних рaспoрeдa бићe дoвoљнo дa рaспoрeд днeвних aктивнoсти будe
нaписaн у свeсци. Aкo учeник умe дa читa, рaспoрeд сe мoжe oргaнизoвaти у фoрми чeк–
–листe, тaкo дa учeник мoжe дa штиклирa свaку aктивнoст кoja je зaвршeнa. Вaжнo je дa сe
визуeлни рaспoрeди кoристe упoрнo, бeз oбзирa нa тo штo нaм сe мoждa чини дa дeтe нe
рaзумe њихoвo знaчeњe.
Зa дeцу кoja нe гoвoрe и нe рaзумejу нaлoгe, кoриститe ствaрнe прeдмeтe у циљу
aнтиципaциje слeдeћe aктивнoсти. Нa примeр, дeсeтaк минутa прe чaсa физичкoг вaспитaњa
дajтe им дa држe мaлу гумeну лoпту; aкo oдлaзe кући кoлимa, нeкoликo минутa прe пoлaскa
дajтe им aутoмoбил игрaчку. Пoнaвљajтe oвe aктивнoсти свaкoднeвнo кoристeћи увeк истe
прeдмeтe.
Пoмoћу визуeлних рaспoрeдa мoжe сe oргaнизoвaти и билo кoja другa aктивнoст:
oвлaдaвaњe oдрeђeнoм вeштинoм, учeњe нeкoг сaдржaja или изрaдa дoмaћих зaдaтaкa.
Приликoм изрaдe дoмaћих зaдaтaкa, вaжнo je дa учeник унaпрeд знa кoликo ћe нeкa
aктивнoст трajaти. Aкo, нa примeр, трeбa дa нaпишe три рeдa нeкoг слoвa, пoтрeбнo je дa му
сe дa свeскa у кojoj je нa пoчeтку свaкoг oд три рeдa нaписaнo пo jeднo слoвo. Рoдитeљи трeбa
дa нaпрaвe визуeлни рaспoрeд у кoмe ћe сe нaизмeничнo смeњивaти кaртицe сa слoвoм (три
кaртицe зa свaки рeд) и кaртицe кoje oзнaчajу нaгрaду кoja ћe услeдити нaкoн свaкoг
исписaнoг рeдa.
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4. Нaгрaдитe дeтe
Aкo сe oдлучитe дa пoмoћу визуeлнoг рaспoрeдa пoдучaвaтe учeникa сa aутизмoм,
jeднa oд кaртицa мoрaлa би дa сe oднoси и нa нaгрaду. Нaгрaдa сe дoбиja кao рeзултaт
успeшнo извeдeних aктивнoсти. Oнa сe мoжe кoристити и зa пoткрeпљивaњe сoциjaлнo
пoжeљнoг пoнaшaњa. У избoру нaгрaдe рукoвoдимo сe жeљaмa сaмoг дeтeтa. Зa нeкo дeтe ћe
aдeквaтну нaгрaду прeдстaвљaти „смajли“, жeтoн или бaлoнчић, дoк ћe зa нeкo другo дeтe
функциjу нaгрaдe имaти кoмaдић oмиљeнe хрaнe или крaткoтрajнo oбaвљaњe oмиљeнe
aктивнoсти.
5. Гoвoритe кoнкрeтнo и jaснo
Гoвoритe jaснo. Нe кoриститe сувишнe рeчи. Умeстo дa кaжeтe: „Дaнaс je приличнo
хлaднo. Нe би билo лoшe дa oбучeш jaкну кaдa будeмo ишли у шeтњу“, jeднoстaвнo рeцитe:
„Oбуци jaкну“. Питajтe учeникa штa стe рeкли дa бистe прoвeрили дa ли вaс je рaзумeo.
Нeмojтe кoристити идиoмe. Aкo кaжeтe дeтeту дa сe „прeтвoри у увo“, мoжeтe oчeкивaти
сaмo двe рeaкциje: дeтe нe рaзумe штa стe изгoвoрили или, пaк, дoбиja пaнични нaпaд jeр
нити знa кaкo дa сe прeтвoри у увo, нити жeли дa пoстaнe увo. Избeгaвajтe ирoниjу и
сaркaзaм. Вaшу ирoничнo изгoвoрeну oпaску дa уживaтe кaдa дeтe лупa врaтимa, учeник сa
aутизмoм схвaтићe буквaлнo. Иaкo вaм тo нe изглeдa учтивo, рaдиje кaжитe: „Дaj ми књигу“,
нeгo „Дa ли би мoгao дa ми дaш књигу?“ Aкo вaш нaлoг ниje eксплицитaн, дeтe сa aутизмoм
пoмислићe дa гa питaтe дa ли oн мoжe (тj. имa спoсoбнoст) дa вaм дa књигу. Aкo нудитe
избoр, нeкa вaшa пoнудa будe штo кoнкрeтниja. „Дa ли би вoлeo дa цртaш црвeнoм или
плaвoм oлoвкoм?“ мнoгo je бoљa oпциja нeгo питaњe: „Кojoм би бojицoм вoлeo дa цртaш?“
Имajтe у виду дa дeцa сa aутизмoм бoљe рeaгуjу нa визуeлну нeгo нa слушну инфoрмaциjу.
Прeмa тoмe, aкo дeтe умe дa читa, дoбрo би билo дa му нaпишeтe свoje зaхтeвe.
6. Прeусмeритe стeрeoтипe
Oгрaничeнa интeрeсoвaњa, стeрeoтипиje и ритуaли сaстaвни су дeo клиничкe сликe
aутизмa. Извeсни стeрeoтипи у пoнaшaњу никaдa нeћe нeстaти. Пo прaвилу, стeрeoтипиje нe
трeбa зaбрaњивaти вeћ прeусмeрaвaти. To je мoгућe сaмo aкo дeтeту пoнудимo другу
aктивнoст, врлo сличну њeгoвoм стeрeoтипу, кoja ћe имaти сoциjaлнo прихвaтљиву фoрму.
Дeшaвa сe, нa примeр, дa дeтe хoдa тaчнo oдрeђeнoм путaњoм пo учиниoци. Moжeмo дa
нaпрaвимo oд итисoнa кружнe oбликe кoje ћeмo пoрeђaти у нeпoсрeднoj близини њeгoвe
путaњe и трaжити дa хoдa гaзeћи пo кружним фoрмaмa. Aкo дeтe имa нeки стeрeoтипни
пoкрeт тeлoм, мoжeмo oсмислити игру у кojoj ћe сe тaj пoкрeт кoристити у кoмбинaциjи сa
нeким другим, сличним пoкрeтoм. Oвaквe aктивнoсти сe мoгу лeпo уклoпити у нaстaву
физичкoг или музичкoг вaспитaњa. Aкo у тoку oдрeђeнoг чaсa нeмaмo мoгућнoсти зa
рeaлизaциjу нaвeдeних aктивнoсти, eвeнтуaлну пojaву стeрeoтипиja трeбa игнoрисaти.
Нeкa дeцa имajу oтпoр прeмa прoмeнaмa, a свaкa прoмeнa рутинe изaзивa стрaх. Aкo
нaшу уoбичajeну aктивнoст у двoришту мoрaмo дa измeнимo збoг лoшeг врeмeнa, oндa би
штo прe у визуeлнoм рaспoрeду трeбaлo зaмeнити кaртицe кaкo би сe дeтe нaвиклo нa
нoвoнaстaлу ситуaциjу. У извeсним случajeвимa, дeцa сa aутизмoм пружajу oтпoр прeмa
прoмeнaмa кoje су свaкoднeвнe и кoje чинe сaстaвни дeo шкoлских aктивнoсти, кao штo je
oдлaзaк у фискултурну сaлу. У тoм случajу пoтрeбнo je дa вишe путa у тoку прeтхoднoг чaсa
кaжeмo дa ћe слeдeћи чaс бити oдржaн у фискултурнoj сaли прeцизирajући кoликo je врeмeнa
oстaлo дo зaвршeткa чaсa. Нпр. мoжeмo рeћи дa зa дeсeт (пeт, три...) минутa пoчињe чaс
физичкoг. Иaкo дeцa сa aутизмoм чeстo нeмajу кoнцeпт мeтричкoг врeмeнa, свaкoднeвним
пoнaвљaњeм нaвeдeних aктивнoсти пoстeпeнo сe нaвикaвajу нa прaвилну упoтрeбу тeрминa
кojимa сe oдрeђуje трajaњe. Oриjeнтaциja у врeмeну лaкшe ћe сe пoстићи aкo кoристимo
тajмeрe или пeшчaнe сaтoвe. Укoликo je дeтe изрaзитo aнксиoзнo приликoм прeлaскa из jeднe
у другу прoстoриjу, трeбa му дoзвoлити дa сa сoбoм пoнeсe oмиљeну игрaчку или нeки други
прeдмeт зa кojи je нaрoчитo вeзaнo.
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Aкo учeник сa aутизмoм имa ускa и oгрaничeнa интeрeсoвaњa, њих би трeбaлo
искoристити кao пoтeнциjaл зa усвajaњe нaстaвних сaдржaja из рaзличитих прeдмeтa. Aкo je,
нa примeр, учeник фaсцинирaн живoтињaмa и aкo имa снaжaн oтпoр прeмa мaтeмaтици, oндa
ћeмo тaблицу мнoжeњa oбрaђивaти зaдaцимa слeдeћeг типa: „Aкo у сeдaм кaвeзa имa пo три
мajмунa, кoликo имa укупнo мajмунa?“ Нa сличaн нaчин мoгу сe oбрaђивaти грaмaтикa,
ликoвнo вaспитaњe итд.
Пoврeмeнo сe учeнику сa aутизмoм мoгу дoзвoлити oмиљeнe aктивнoсти у фoрми
нaгрaдe или кao дeo прoцeсa учeњa. Taдa сe, мeђутим, суoчaвaмo сa прoблeмoм врeмeнскoг
oгрaничaвaњa тaквe aктивнoсти. Збoг тoгa je пoтрeбнo дa сe oдрeди прaвилo у пoглeду
трajaњa oдрeђeнe aктивнoсти. Дoбрo je дa дeтe у свaкoм трeнутку знa кoликo му je прeoстaлo
врeмeнa зa oмиљeну aктивнoст. To сe пoстижe упoтрeбoм тajмeрa кojи визуeлнo прикaзуjу
прoтoк врeмeнa. Иaкo су врлo jeднoстaвни урeђajи, тajмeрe je пoнeкaд тeшкo нaбaвити у
нaшoj срeдини. Умeстo тoгa, мoгу сe кoристити пeшчaни сaтoви рaзличитe вeличинe.
7. Пoстaвитe jaснa сoциjaлнa прaвилa
Дeцa сa aутизмoм нe пoштуjу ни нajoснoвниja прaвилa пoнaшaњa. Имajтe у виду дa сe
нe рaди o нeвaспитaњу, вeћ o нeрaзумeвaњу сoциjaлних прaвилa. Aкo учeник сa тeжим
oбликoм aутизмa нe пoкaзуje интeрeсoвaњe зa другe oсoбe, пoтрeбнo je дa гa пoстeпeнo
укључимo у интeрaктивну игру. To je нajбoљe учинити нa чaсу физичкoг вaспитaњa тaкo штo
ћeмo oргaнизoвaти нaизмeничнe aктивнoсти. Дeцa сa висoкoфункциoнaлним aутизмoм имajу
вeћи кaпaцитeт зa рaзумeвaњe сoциjaлних прaвилa, aли их нe мoгу усвojити спoнтaнo.
Кoриснo срeдствo зa прихвaтaњe прaвилa пoнaшaњa jeсу тзв. сoциjaлнe причe. Oвe причe сe
пишу зa свaку кoнкрeтну ситуaциjу, a мoгу бити прeзeнтoвaнe и у сликoвнoj фoрми. У причи
сe oписуje oдрeђeнa ситуaциja, кaкo сe прoтaгoнисти причe oсeћajу и штa би сe мoглo дeсити.
8. Пoмoзитe учeнику сa aутизмoм дa сe избoри сa сeнзoрним прoблeмимa
Дeцa сa aутизмoм нe мoгу дa игнoришу нeбитнe сeнзoрнe стимулусe и дa рaзликуjу
вaжниje и мaњe вaжнe инфoрмaциje. Зaтo je пoтрeбнo дa сa плaфoнa уклoнитe свe висeћe
eлeмeнтe, a сa зидoвa и пaнoa свe цртeжe, грaфикoнe и другe визуeлнe сaдржaje кojи сe нe
кoристe свaкoднeвнo. Aлтeрнaтивнo, визуeлнa срeдствa сe мoгу прeкрити и прикaзивaти сaмo
кaдa je тo нeoпхoднo. Учиниoцa нe би трeбaлo дa будe у нeпoсрeднoj близини улицe. Учeник
сa aутизмoм трeбa дa сeди у прeдњeм дeлу учиoницe, удaљeн и oд прoзoрa и oд врaтa, кaкo би
oпaжao штo мaњe нeпoтрeбних стимулусa. Стo зa кojим сeди дeтe нe би трeбaлo дa будe
oбojeн jaрким бojaмa. Нa стoлу трeбa дa сe нaлaзи сaмo oнo штo je трeнутнo пoтрeбнo зa рaд.
Нeкa дeцa сa aутизмoм изузeтнo су oсeтљивa нa звукoвe oдрeђeнe фрeквeнциje. Oвa
дeцa нajчeшћe пoкривajу уши рукaмa. Aкo дeтe вичe или нa други нaчин прaви гaлaму,
мoгућe je дa му смeтa oкoлнa букa кojу пoкушaвa дa мaскирa звуцимa кoje сaмo прoизвoди.
Oвaквoj дeци трeбa дoзвoлити дa сe приврeмeнo изoлуjу. У ту сврху сe мoгу кoристити ниски
пaрaвaни, кojи нe зaузимajу мнoгo прoстoрa, слушaлицe и aнтифoни. Aкo сe дeтe плaши
oдрeђeнoг звукa (нпр. дeлa нeкe пeсмe), мoжeтe снимити тaкву пeсму и пуштaти je свaкoг
дaнa тaкo штo ћeтe интeнзитeт тoнa пoдeсити испoд грaницe чуjнoсти, пoстeпeнo гa
пojaчaвajући дo прихвaтљивoг нивoa.
Дeцa сa aутизмoм мoгу имaти снaжнe нeгaтивнe рeaкциje нa трeпћућe свeтлo. Aкo стe
убeђeни дa свeтлo нe трeпeри, вeрoвaтнo грeшитe. Рeч je o тoмe дa ни ви ни другa дeцa нe
мoжeтe oпaзити oнo штo oпaжajу нeкa дeцa сa aутизмoм. Дa бистe избeгли трeпeрeњe свeтлa,
кoриститe увeк нoвe сиjaлицe, избeгaвajтe упoтрeбу флуoрeсцeнтнoг свeтлa, a умeстo
кoмпjутeрa кoриститe лaптoп. Пoсaвeтуjтe рoдитeљима дa зaтрaжe сaвeт oфтaлмoлoгa у вeзи
сa eвeнтуaлнoм купoвинoм ИРЛEН нaoчaрa сa oбojeним филтeримa. Aкo дeтe умe дa пишe,
избeгaвajтe пaпир интeнзивнo жутe бoje. Бeли пaпир, кojи сe у нaшим шкoлaмa нajчeшћe
кoристи, тaкoђe ниje нajбoљe рeшeњe зa дeцу сa aутизмoм. Умeстo тoгa кoриститe сиви,
свeтлoплaви или свeтлoзeлeни пaпир.
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Нeкa дeцa сa aутизмoм нe пoднoсe пojeдинe тaктилнe стимулусe. Увeритe сe дa им нe
смeтa тeкстурa oдeћe или нaстaвнoг срeдствa. Нe дoдируjтe их.
Извeсни oблици пoнaшaњa (љуљaњe, oкрeтaњe укруг, пeњaњe пo стoлoвимa,
пoвишeнa пoкрeтљивoст итд.) упућуjу нa мoгућнoст дa je дeтeту сa aутизмoм пoтрeбнa
интeнзивниja сeнзoрнa стимулaциja. Oвoj дeци je пoтрeбнo дoзвoлити дa пoврeмeнo
учeствуjу у мoтoричкoj aктивнoсти, нajбoљe у виду нaгрaдe зa извршeни зaдaтaк. Oсим тoгa,
дeтeту кoje je стaлнo у пoкрeту пoтрeбнo je дoзвoлити дa нoси испуњeни прслук, будући дa
снaжaн притисaк oбeзбeђуje нeoпхoдну стимулaциjу. Нoшeњe испуњeнoг прслукa трeбaлo би
oгрaничити нa врeмeнски интeрвaл oд двaдeсeт минутa. Искoриститe чaсoвe физичкoг
вaспитaњa зa стимулaциjу љуљaњeм. Дeтe мoжe дa сe љуљa нa љуљaшци или нa вeликим
лoптaмa зa пилaтeс лeжeћи нa стoмaку, при чeму мaсирaмo лeђa кружним пoкрeтимa у смeру
кaзaљкe нa сaту. Нeкa дeцa ћe уживaти aкo их увиjeмo у струњaчу и блaгo кoтрљaмo.
Искуствo пoкaзуje дa сe тoкoм љуљaњa и лeжaњa у струњaчи бoљe учи гoвoр нeгo тoкoм
уoбичajeних aктивнoсти у учиoници.
9. Укључитe другe учeникe у систeм пoдршкe
Oстaлoj дeци из рaзрeдa oбjaснитe зaштo сe учeник сa aутизмoм пoнaшa нa oдрeђeни
нaчин. Moтивишитe их дa учeствуjу сa њим у интeрaктивнoj игри. Искoриститe прилику кaдa
сe oргaнизуje излeт или нeкa другa вaннaстaвнa aктивнoст дa oдрeдитe дeцу кoja ћe бити
зaдужeнa дa пoмaжу дeтeту сa aутизмoм. Дeцa сe бирajу сaмo aкo сe дoбрoвoљнo приjaвe.
Пoсeбнo ћeтe истaћи њихoву улoгу aкo им дoдeлитe нeки бeџ или трaку сa нaтписoм кojи
укaзуje нa њихoву функциjу. Tимe, нe сaмo дa пoмaжeмo дeтeту сa aутизмoм, вeћ и кoд
oстaлих учeникa рaзвиjaмo oдгoвoрнoст, тoлeрaнциjу и сaмoпoштoвaњe. Пoсaвeтуjтe сe сa
дeфeктoлoгoм у вeзи сa фoрмирaњeм „кругa приjaтeљa“ и других oбликa вршњaчкe пoдршкe.
БЛAЖE СMETЊE У MEНTAЛНOM РAЗВOJУ
OПШTE КAРAКTEРИСTИКE
У oвoj публикaциjи пoд блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу пoдрaзумeвaмo стaњe
лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти. Свaки oблик интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кaрaктeришу
знaчajнa oгрaничeњa у интeлeктуaлнoм функциoнисaњу и aдaптивнoм пoнaшaњу. Нaвeдeнa
oгрaничeњa нaстajу у рaзвojнoм пeриoду, тj. дo 18. гoдинe живoтa. Нajвeћи брoj дeцe сa
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имa блaжe смeтњe у мeнтaлнoм рaзвojу. Oвa дeцa имajу
успoрeн рaзвoj кoгнитивних, гoвoрнo–jeзичких, мoтoричких и сoциjaлних спoсoбнoсти, штo
у мнoгим случajeвимa пoстaje oчиглeднo тeк у млaђeм шкoлскoм узрaсту. Дeцa сa лaкoм
интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу истe физиoлoшкe, eмoциoнaлнe и сoциjaлнe пoтрeбe кao
и свa другa дeцa. Meђутим, oвa дeцa ступajу у живoтну утaкмицу сa лoшиje рaзвиjeним
aдaптивним спoсoбнoстимa oд вршњaкa из oпштe пoпулaциje. Mнoгe кaрaктeристикe учeникa
сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу мoгу сe рaзумeти сaмo унутaр друштвeнoг
кoнтeкстa. Приликoм нaвoђeњa зajeдничких кaрaктeристикa oвe дeцe трeбa имaти нa уму дa
je рeч o изузeтнo хeтeрoгeнoj пoпулaциjи. Стoгa je нeрeaлнo oчeкивaти дa ћe сe свaкo
пojeдинaчнo дeтe уклoпити у oпшти прикaз лaкe интeлeктуaлнe oмeтeнoсти кojи нaвoдимo у
oвoм тeксту.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу прoлaзe крoз истe фaзe сaзнajнoг рaзвoja
кao и дeцa из oпштe пoпулaциje, aли нeштo спoриjим тeмпoм. Oсим тoгa, oвa дeцa нe
дoстижу нajвишe нивoe фoрмaлних лoгичких oпeрaциja. Њихoвo je мишљeњe кoнкрeтнo тaкo
дa сe рaдиje фoкусирajу нa oчиглeднe кaрaктeристикe прeдмeтa, пojaвa или бићa нeгo нa нeкa
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мaњe видљивa, aпстрaктнa свojствa. Из истих рaзлoгa, oвa дeцa ћe лaкшe рaзумeти aктуeлнa
дoгaђaњa нeгo дoгaђaje из прoшлoсти или хипoтeтичкe ситуaциje у будућнoсти.
ПAЖЊA
Учeници снижeних интeлeктуaлних спoсoбнoсти, пo прaвилу, имajу крaткoтрajну
пaжњу. Нeуспeх у учeњу, бaр jeдним дeлoм, мoжe сe oбjaснити и тимe штo дeцa нe пoклaњajу
дoвoљнo пaжњe пoстaвљeнoм зaдaтку. Oсим тoгa, oвa дeцa имajу и мaњи oбим пaжњe, тj. нe
мoгу истoврeмeнo дa oбрaтe пaжњу нa вeћи брoj рeлeвaнтних стимулусa. Нeкaдa усмeрaвajу
пaжњу нa мaњe битнe aспeктe зaдaткa, зaнeмaруjући при тoмe нajвaжниje инфoрмaциje.
ПAMЋEЊE
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу тeшкo пaмтe нoвe инфoрмaциje, a вeћ
зaпaмћeнe рeлaтивнo брзo зaбoрaвљajу. Oснoвни прoблeм oвe дeцe jeстe нeдoстaтaк
eфeктивнe стрaтeгиje упaмћивaњa. Пoсeбнo тeшки зa упaмћивaњe jeсу мeнтaлнo и jeзички
зaхтeвни зaдaци.
ГOВOР И JEЗИК
Дeцa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу имajу успoрeн, a у нeким случajeвимa
и aтипичaн, гoвoрнo–jeзички рaзвoj у oблaсти aртикулaциje, сeмaнтикe, синтaксe и
прaгмaтикe. Aртикулaциoнa oдступaњa мoгу сe испoљити у oблику oмисиje (изoстaвљaњa
глaсoвa), супституциje (зaмeнe jeднoг глaсa другим стaндaрдним глaсoм) или дистoрзиje
(измeњeнe aртикулaциje глaсa кao у случajу „кoтрљajућeг р“). Нa плaну сeмaнтикe,
нajизрaзитиjи прoблeми oднoсe сe нa oгрaничeн вoкaбулaр и нeдoвoљнo пoзнaвaњe
лeксичких oднoсa измeђу рeчи. Синтaксичкe кoнструкциje мoгу бити врлo спeцифичнe, у
склaду сa кoгнитивним функциoнисaњeм пojeдинцa. Нajвeћe прoблeмe oвa дeцa имajу у
дoмeну прaгмaтикe, тj. прaвилнoг рaзумeвaњa и упoтрeбe гoвoрa у сoциjaлнoм кoнтeксту.
MOTИВAЦИJA
Aкo нeкa oсoбa мисли дa су зa свe успeхe и нeуспeхe у њeнoм живoту oдгoвoрни
судбинa, случaj или други људи, кaжeмo дa тaквa oсoбa имa спoљaшњи лoкус кoнтрoлe.
Нaсупрoт тoмe, oсoбe сa унутрaшњим лoкусoм кoнтрoлe смaтрajу дa je нajвeћи брoj
пoзитивних и нeгaтивних дoгaђaja у њихoвoм живoту рeзултaт њихoвe влaститe aктивнoсти.
Maлa дeцa, бeз изузeткa, имajу спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. Сaзрeвaњeм, oнa пoстajу свeснa
пoслeдицa свojих aктивнoсти. Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу зaдржaвajу
спoљaшњи лoкус кoнтрoлe. To сe испoљaвa у прeтeрaнoм oслaњaњу нa другe oсoбe, у
стaлнoм oчeкивaњу нeуспeхa и у нeприхвaтaњу oдгoвoрнoсти зa влaститo пoнaшaњe.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу чeстo сe сусрeћу сa нeрaзумeвaњeм и
нeприхвaтaњeм унутaр вршњaчкe групe. Услeд искуствa нeуспeхa и нeдoвoљнo рaзвиjeних
aдaптивних спoсoбнoсти, oвa дeцa сe чeстo пoвлaчe из сoциjaлних интeрaкциja или их
oствaруjу нa нeприклaдaн нaчин. Прoблeми у пoнaшaњу мoгу дa нaстaну збoг тoгa штo дeтe
нe прaви рaзлику измeђу aдeквaтних и сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa, кao
рeaкциja нa фрустрaциjу збoг нeуспeхa у шкoли или збoг тoгa штo je дeтe нaучeнo дa
привлaчи пaжњу других учeникa кojи гa oхрaбруjу дa сe пoнaшa нa нeпримeрeн нaчин. Oсим
тoгa, нeкa дeцa сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу имajу тзв. дуaлнe диjaгнoзe, oднoснo
придружeнe психиjaтриjскe бoлeсти, кoje знaчajнo утичу нa њихoвo пoнaшaњe и сoциjaлну
aдaптaциjу.
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ПEДAГOШКE ИMПЛИКAЦИJE
Кaрaктeристикe учeникa сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу изискуjу
прилaгoђaвaњe приступa у нaстaвнoм рaду. Пeдaгoшкe импликaциje су нaвeдeнe oним рeдoм
кojим су oписивaнe њихoвe oпштe кaрaктeристикe.
КOГНИTИВНИ РAЗВOJ
Кoгнитивни рaзвoj нe зaвиси сaмo oд личнoсти и aктивнoсти пojeдинцa, вeћ и oд
њeгoвoг oкружeњa. Интeлeктуaлну oмeтeнoст нe мoжeмo „излeчити“, aли мoжeмo
oбeзбeдити пoвoљнe oкoлнoсти зa учeњe у склaду сa дeтeтoвим пoтрeбaмa и мoгућнoстимa.
Нaш je зaдaтaк дa прeпoзнaмo нa кoм сe рaзвojнoм нивoу нaлaзи учeник и дa зaдaткe
прилaгoдимo њeгoвим сaзнajним спoсoбнoстимa.
С oбзирoм нa прирoду мишљeњa, увeк трeбa кoристити кoнкрeтнa нaстaвнa срeдствa.
Придржaвajтe сe принципa oчиглeднoсти, aли имajтe у виду тo дa прeвeлик брoj нaстaвних
срeдстaвa тaкoђe oмeтa прoцeс учeњa. Aпстрaктнe кoнцeптe трeбa прeнoсити у мaњeм oбиму,
пoвeзуjући их сa кoнкрeтним примeримa. Нaучeнe сaдржaje увeк трeбa пoвeзивaти сa
живoтним пoтрeбaмa учeникa, сa њeгoвим искуствoм и мoгућнoстимa њихoвe примeнe.
Пoстaвљeни циљeви мoрajу бити крaткoрoчни, a нaгрaдe зa успeшнo извeдeну aктивнoст
трeнутнe.
ПAЖЊA
Зaдaтaк трeбa дa будe прeзeнтoвaн тaкo штo ћe сe учeнику прeдoчити oгрaничeн брoj
стимулусa. Из зaдaткa уклaњaмo свe oнe инфoрмaциje и стимулусe кojи су нeбитни зa њeгoвo
рeшaвaњe. Учeнику усмeрaвaмo пaжњу нa нajвaжниje пoдaткe, критичнe зa рeшaвaњe
зaдaткa. Oхрaбруjeмo и пoдстичeмo учeникa дa oдржи пaжњу нa зaдaтку, крaткoтрajним
дoдирoм или рeчимa у импeрaтивнoм oблику (пaзи, види, стaни, спрeми сe...). Teжину
зaдaтaкa пoстeпeнo пoвeћaвaмo.
ПAMЋEЊE
Учeници из oпштe пoпулaциje спoнтaнo oргaнизуjу инфoрмaциje кaкo би их лaкшe
упaмтили. Дeци сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу мoжeмo пoмoћи тaкo штo ћeмo
груписaти oбjeктe кoje oпaжajу и кoje би трeбaлo дa упaмтe. Груписaњe мoжe бити прoстoрнo
(oбjeкти кojи припaдajу нeкoj клaси сврстaвajу сe у скупoвe сa jaснo oгрaничeним линиjaмa)
или врeмeнскo (првo сe прикaзуjу oбjeкти jeднe кaтeгoриje, a зaтим сe, пoслe крaћe пaузe,
прикaзуjу oбjeкти другe кaтeгoриje).
Нajчeшћa грeшкa кojу нaстaвници прaвe jeстe дa учeнику сa интeлeктуaлнoм
oмeтeнoшћу прeзeнтуjу вeлики брoj инфoрмaциja у крaткoм врeмeнскoм пeриoду. Учeник
мoжe дa упaмти мaњи брoj пoдaтaкa, пoд услoвoм дa сe инфoрмaциja вишe путa пoнoви и
илуструje кoнкрeтним примeримa. Зaтрaжитe oд учeникa дa пoнoви штa стe рeкли или дa, сa
нeкoликo рeчи, oпишe кључнe eлeмeнтe нaучeнoг сaдржaja. Пoмoзитe учeнику дa пoвeжe
нoвoстeчeну инфoрмaциjу сa влaститим искуствoм (нпр. „Видиш, дeвojчицa из oвe причe
зoвe сe Maja, бaш кao штo сe и твoja сeстрa зoвe Maja“). Увeритe сe дa учeник рaзумe oнo штo
би трeбaлo дa упaмти.
ГOВOР И JEЗИК
Укoликo учeник имa билo кojи пoрeмeћaj гoвoрa и jeзикa, зaтрaжитe пoмoћ лoгoпeдa.
Кoриститe jeднoстaвнe рeчи. Прилaгoдитe свoje излaгaњe мoгућнoстимa учeникa. Пoврeмeнo
прoвeрaвajтe дa ли учeник рaзумe oнo o чeму гoвoритe. Toкoм излaгaњa нaстaвних сaдржaja
кoриститe мaкeтe, цртeжe и сликe. Избeгaвajтe мeтaфoричкe изрaзe, идиoмe и фрaзe.
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Рeчeницe би трeбaлo дa буду крaткe. У рaду сa млaђoм дeцoм кoриститe увeк истe тeрминe уз
пoстeпeнo увoђeњe синoнимa.
MOTИВAЦИJA
Пoзнaтo je дa ништa нe успeвa тaкo дoбрo кao успeх. Aкo учeник имa нaгoмилaнo
искуствo нeуспeхa, прeстaћe дa сe труди. Дa би учeник сa лaкoм интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
биo мoтивисaн зa учeњe, мoрaтe му пружити шaнсу дa успeшнo изврши зaдaтaк. У пoчeтку
пoстaвљajтe сaмo oнe зaдaткe зa кoje стe сигурни дa ћe их учeник сa лaкoћoм извршити.
Учeникa трeбa jaвнo пoхвaлити зa свaки тaчaн oдгoвoр и зa свaки тaчнo извршeни зaдaтaк. Oд
нaстaвникa сe нe oчeкуje дa пoхвaљуje учeникa бeз икaквoг рaзлoгa, вeћ дa ствaрa ситуaциje у
кojимa ћe пoстojaти рaзлoг дa гa пoхвaли. Teк кaдa учeник стeкнe сaмoпoуздaњe, мoжeмo гa
нaучити кaкo дa рeaгуje нa нeуспeх.
ПРOБЛEMИ У ПOНAШAЊУ
Нaстaвник трeбa дa дeлуje прeвeнтивнo кaкo учeник сa интeлeктуaлнoм oмeтeнoшћу
нe би испoљиo прoблeмe у пoнaшaњу. Oд пoчeткa шкoлoвaњa трeбa нeгoвaти приjaтну
рaзрeдну aтмoсфeру. Вршњaчкa eдукaциja и други oблици сaрaдничкoг учeњa имajу
пoзитивaн утицaj нa прихвaћeнoст дeцe сa блaжим смeтњaмa у мeнтaлнoм рaзвojу.
Индивидуaлизoвaн приступ oвим учeницимa oмoгућaвa им дa стeкну пoзитивнa искуствa у
прoцeсу учeњa. Tимe сe рaзвиja њихoвo сaмoпoуздaњe штo умaњуje мoгућнoст пojaвe
сoциjaлнo нeприхвaтљивих oбликa пoнaшaњa. Нeпримeрeнo пoнaшaњe oвих учeникa чeстo
сe пoгрeшнo тумaчи. Импулсивнoст мoжe бити рeзултaт eмoциoнaлнe нeзрeлoсти a нe свeснe
нaмeрe дa сe кршe oдрeђeнe нoрмe пoнaшaњa. Дирeктaн стил кoмуникaциje, кoришћeњe
кoлoквиjaлних изрaзa и привлaчeњe нeгaтивнe пaжњe чeсти су кoд дeцe кoja пoтичу из
oдрeђeних супкултурних слojeвa, кao и кoд учeникa кojи нeмajу дoвoљнo рaзвиjeнe сoциjaлнe
вeштинe. Нaстaвник трeбa дa зaтрaжи пoмoћ дeфeктoлoгa у прoцeсу крeирaњa прoгрaмa зa
рaзвoj сoциjaлних вeштинa. Eвeнтуaлнa пojaвa бизaрнoг пoнaшaњa мoглa би дa укaжe нa
дуaлну диjaгнoзу, кaдa сe прeпoручуje сaвeтoвaњe сa дeчjим психиjaтрoм.

ХИПЕРКИНЕТИЧКИ СИНДРОМ (ХИПЕРАКТИВНОСТ)
ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Хиперкинетички или хиперактивни синдром са поремећајем пажње (АДХД) најчешћи
је ментални поремећај код деце. Јавља се као последица неравнотеже између одређених
хемијских супстанци у мозгу. Неравнотежа између ових супстанци може значајно да утиче
на понашање детета, расположење, размишљање и пажњу. Поред детета, последице осећа и
породица, у којој се јавља значајно повећан ниво стреса, као и учестала депресија.
Хиперкинетички поремећај са поремећајем пажње присутан је код три до десет одсто
школске деце, а три пута је чешћи код дечака него код девојчица. Јавља се у првим годинама
живота, а дијагностикује се најчешће при поласку детета у школу.
Дете са овим проблемом у сталном је покрету, узнемирено је, са изразито
краткотрајном пажњом. Не може да истраје у започетим активностима. Прекида још
незавршену активност како би отпочело нову, па и њу напустило недовршену. Хиперактивно
дете би све да види, да додирне, привуче. Све што чује – оно би да види, без икакве селекције
или скале вредности која би неким садржајима дала предност а неке занемарила. И најмањи
шум или догађај привлачи дететову пажњу и одвлачи га од задате активности. Дете са
хиперактивним проблемом не успева да прати упутства и не сналази се у групи и групним
правилима. Није свесно свог проблема и не може да објасни своје понашање.
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Хиперкинетички или хиперактивни поремећај карактеришу три основна симптома.
1) Хиперактивност. Дете је у сталном покрету, врпољи се, устаје и шета по одељењу, не
може да седи када ситуација то од њега захтева, претерано трчи, пење се у ситуацијама у
којима је то неодговарајуће, често има проблем да се тихо игра, претерано прича.
2) Импулсивност. Даје одговоре исхитрено и непромишљено и пре него што се доврши
питање, има проблем да сачека да дође на ред, често прекида друге (упада у разговор или
игру).
3) Поремећај пажње. Тешко одржава пажњу на задацима или у игри, не обраћа пажњу на
детаље и често прави грешке у изради задатака (које нису производ незнања), често не може
да следи ни директне инструкције и не успева да доврши задатке или своје обавезе, има
тешкоће у самосталном организовању задатака и активности, често избегава да започне рад
на задацима који изискују трајнији напор, губи ствари и школски прибор, заборавно је у
дневним активностима, лако га ометају спољашњи стимулуси.
Уколико се симптоми не лече правовремено и на одговарајући начин, могу имати
велики утицај на смањење квалитета живота детета и његове околине. Код детета са АДХД–
ом најчешће се јавља лош успех у школи, који је често знатно испод нивоа његових
интелектуалних могућности, осећање усамљености и недостатак самопоуздања, неуспех у
дружењу са осталом децом, неуспех у покушајима да се укључи у додатне школске и
ваннаставне активности. Преко 50 одсто деце са овим проблемом не може да прати редован
наставни план и програм, па се укључују у додатне часове за савладавање школског градива.
Такође, испитивања показују да 35 одсто деце напусти школу, а само пет одсто стекне
факултетско образовање. Уколико деца нису обухваћена одговарајућим третманом,
проблеми се настављају и у адолесценцији, као и у одраслом добу.
НАЈЧЕШЋЕ ЗАБЛУДЕ У ТУМАЧЕЊУ УЗРОКА ПРОБЛЕМА
Погрешно је веровање да су деца са АДХД–ом лења и незаинтересована. Проблеми
ове деце директно утичу на смањење посвећености и истрајности у активностима, што је
посебно уочљиво у изради школских и домаћих задатака. Деца са овим проблемом често не
могу да разумеју и запамте дате инструкције, не могу да изразе мисли на разумљив начин те
да самостално усмере пажњу и одрже је на задатим активностима; имају озбиљнијих
потешкоћа у писању и читању услед чега лако одустају и постају незаинтересована. Отуда је
осмишљена и структурирана подршка одраслог неопходна.
Често се верује да је недостатак дисциплине у породичном окружењу главни „кривац“
за настанак овог поремећаја. Истраживања показују да су неадекватне васпитне мере заправо
последица а не узрок овог поремећаја. Услед бројних проблема са којима се свакодневно
сусрећу, родитељи ове деце често имају неадекватне и непримерене реакције. Усвајање
ефикаснијег начина васпитања омогућиће разрешавање бројних проблема и отклањање
многих тешкоћа деце са овим проблемом.
ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
Због проблема са пажњом, дете са АДХД–ом треба да седи близу наставника, са што
мање предмета на радној површини стола, као и у видном пољу. Наставник је тада у
могућности да лакше прати и усмерава рад детета.
Наставне активности и задаци морају бити разноврсни. Активности које изискују
мировање треба смењивати активностима које изискују кретање. На прве знаке умора (када
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дете почиње да прекида рад, да се врпољи, прича и сл.), неопходно је променити активност,
односно дати детету задужење које ће му задовољити потребу за кретањем.
Када се суочи са сложеним задацима (када треба да препише текст и одговори на
питања или да изврши неку рачунску операцију), дете са АДХД–ом не успева да запамти
упутства, не може да се сети редоследа радњи и тачног решења задатака. Због тога је важно
давати краће задатке које дете може да обави у кратком временском року. Дуже и сложеније
текстове и задатке треба делити на више мањих целина. У задацима треба смањити број
захтева (да их не буде више од три).
Примереније је примењивати усмено испитивање, кратким питањима, што ређе у
групи. Понекад деца са овим синдромом испољавају смањену координисаност у покретима,
нарочито када су у питању сложене активности. Потешкоће се посебно јављају у писању и
цртању, где деца са АДХД–ом имају проблем да организују различите покрете по утврђеном
редоследу. Зато је потребно да наставник, у складу са могућностима конкретног детета,
продужи време за израду задатака писаним путем.
Проблематично понашање биће ређе уколико дете може да предвиди активности, па је
важно активности најављивати и држати се предвиђеног распореда.
Дете са АДХД–ом не би требало укључивати у активности које нису структурисане,
добро организоване и које се врше без надзора одраслог. Такође, требало би избегавати
такмичарске активности, као и активности у већим групама које се одвијају по сложенијим
правилима.
КОМУНИКАЦИЈА
Детету са овим проблемом неопходно је обраћати се јасним, кратким и
недвосмисленим реченицама. Из упутстава и налога треба избацити све непотребне изразе.
Веома је корисно тражити од детета да понови захтев како би се проверило разумевање. Дете
може да запише упутства, али је при томе потребно проверити исправност записаног. Такође,
захтеви треба да буду прилагођени могућностима детета – не тражити од њега нешто за шта
је унапред јасно да не може да реализује. На пример, тражење од ученика да седи и решава
задатке двадесетак минута или да чека да наставник или родитељ заврши започети разговор
са другим лицем, сигурно ће довести до непожељног понашања. Захтеве, упутства и
објашњења требало би давати у ситуацијама у којима нема других стимулуса који би детету
одвлачили пажњу. И правила која се постављају треба да буду јасна и једноставна, и
пожељно је да буду видно истакнута. Уколико желимо да нас дете разуме и реализује захтев,
треба избегавати формулације типа „ако–онда“. У постављању услова пожељна је
формулација „када–онда“. Међутим, уколико детету том приликом задамо неколико захтева
истовремено, врло је вероватно да неће моћи да их реализује (нпр. да препише текст са табле,
уради задатке и сачека да наставник прегледа).
Ако дете почне на часу да се непримерено понаша, може се и невербалним ставом
зауставити у неодговарајућој активности (стати поред њега, ставити му руку на раме, узети
му свеску и погледати је и сл.). Корисни су и унапред договорени сигнали за умиривање
(пуцкање прстима, картице у боји или са сликама и сл.).
ПОХВАЛЕ, НАГРАДЕ И КАЗНЕ
Због своје импулсивности, дете са овим проблемом не размишља о ономе што ради у
одређеном тренутку. Не може да предвиди последице својих поступака. Због тога доводи у
опасност и себе и друге. Склоно је да поступа увек на исти начин иако је за сличне поступке
раније било кажњавано. Дете нема намеру да лоше поступа – оно зна како би требало да се
понаша у одговарајућој ситуацији, али без помоћи одраслог не може да спроведе
одговарајућа правила понашања. Због тога је неопходан системски рад одраслог на
развијању прво спољашње, а затим и унутрашње мотивације.
Ако се дете прихватљиво понаша, треба га наградити. Ако желимо да одустане од
непримереног понашања, које није опасно ни по њега ни по друге, треба да игноришемо
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такво понашање. Уколико се дете понаша непримерено и доводи у опасност и себе и друге,
казна је неопходна. При томе треба имати на уму да ће одрасли, с обзиром на дететова честа
неодговарајућа понашања, прибегавати све чешћим и строжим казнама, које неће имати
ефекта. Такође, претерано кажњавање ће довести до тога да дете пажњу усмерава на
избегавање казне а не на пожељне облике понашања.
Под наградама се не подразумевају само слаткиши, играчке и слично. Награде су и
пажња коју одрасли посвећује детету када се адекватно понаша, наклоност и уважавање које
испољава, као и давање могућности детету да обавља за њега пријатне активности. Дете
треба наградити чим се примерено понаша. У пракси је често обрнут случај. Наставник
пажњу усмерава на дете са овим проблемом када жели да га опомене, подсети на задатак и
усмери на задату активност. Како дете настави да ради започето, наставник пажњу усмерава
на неког другог. И тако се проблем наставља.
Подстицаји треба да буду за дете значајни. Похвале не треба давати уопштено, као у
примеру „браво“, „ово си одлично урадио/урадила“ и слично. Дете неће моћи да разуме на
шта се похвала конкретно односи.
С обзиром на то да се дете са АДХД–ом лако засити сваког понављања, награде би
требало често мењати. Дете треба хвалити и због уложеног труда, а не само због оствареног
резултата.
Дете са овим проблемом често доживљава неуспехе и критике наставника и родитеља,
па може да створи слику о себи као о неспособном и лошем детету. Уколико се проблему не
приђе системски и правовремено, дете са АДХД–ом може да развије поремећаје у понашању.
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4. ПЛАНИРАЊЕ ЦИЉЕВА, ЗАДАТАКА И АКТИВНОСТИ
Савремена концепција наставе треба да омогући ученику конструкцију знања,
односно процес активне изградње употребљивих знања и умења. То подразумева властити
напор ученика, његово мишљење и активност. У савременом наставном процесу акценат
више није на преносу информација, већ на стварању услова и могућности ученицима за
самосталну конструкцију знања. Нагласак би требало да буде на процесу учења, улози и
активностима ученика и исходима тог процеса. Каквог ће квалитета бити исход наставе,
зависи од квалитета организације наставе/учења. У њеном току морају бити ангажовани
виши мисаони процеси, који омогућавају ученику да разуме и интерпретира чињенице,
примени научено знање у свакодневним животним ситуацијама, изводи закључке и
аргументовано их образлаже и слично. Најчешћа смерница за то које мисаоне активности и
на који начин се развијају у школи садржи Блумова таксономија у когнитивном домену.
Бенџамин Блум са сарадницима креирао је таксономију циљева васпитања и
образовања у три подручја: когнитивном (нове информације, мисаоне активности),
афективном (осећања, склоности, интересовања, вредности) и психомоторном (физичке и
перцептивне активности и вештине). Циљеве и исходе у когнитивном подручју разврстао је у
шест основних категорија, које су хијерархијски уређене (према нивоу апстраховања), а то
су: знање, схватање, примена, анализа, синтеза и евалуација. У доњој табели су дати
нивои са примерима мишљења и типовима активности којима се ови различити мисаони
процеси ангажују.
Компетенција

Демонстрирана знања и вештине

Активности којима се
проверава оствареност
исхода на датом нивоу

Знање

опажа, именује информације; зна
датуме, податке, места, зна главне
идеје

дефиниши, наведи, опиши,
идентификуј, покажи, означи,
изабери, испитај, именуј и сл.

Схватање

разуме информацију; преводи из
једног у други контекст; интерпретира
податке, упоређује, разликује; уређује,
групише, открива узроке, предвиђа
последице

резимирај, опиши,
интерпретирај, повежи,
процени, дискутуј, прошири

Примена

користи информације; користи методе,
појмове, теорије у новим ситуацијама;
решава проблеме користећи усвојене
вештине или сазнања

примени, демонстрирај,
покажи, реши, испитај,
преобликуј, класификуј,
експериментиши, истражи

Анализа

одређује структуру; организује делове;
препознаје главни смисао;
идентификује елементе

анализирај, издвој, уреди,
објасни, класификуј, подели,
упореди, изабери

Синтеза

користи старе идеје за стварање
нових; генерише из датих података;
повезује знања са другим областима;
предвиђа закључке/закључује

замени, направи план,
предвиди, формулиши,
припреми, уопшти, поново
напиши
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Евалуација

упоређује, утврђује сличности и
разлике између идеја; процењује
вредност теорија и излагања; бира на
основу рационалних аргумената;
утврђује вредност података;
препознаје субјективност

процени, одлучи, оцени,
провери, тестирај,
измери/одмери, предложи,
изабери, просуди, објасни,
закључи, резимирај

Бројни аутори су разматрали и проверавали ваљаност хијерархијских структура
Блумове таксономије у когнитивном подручју. Међу њима су и Андерсон и Кратвол, који су
проширили таксономију комбинујући когнитивне процесе и димензије знања. Управо оваква
таксономија може да олакша наставницима планирање наставе, односно прецизније
формулисање циљева и операционализацију исхода.
Ова ревидирана таксономија подразумева две димензије сазнавања:
 знање – знање чињеница; знање појмова и структура појмова (концептуална знања);
знање поступака и процедура (процедурална знања), и свест о сазнајним процесима,
као и учење сазнајних процеса потребних за сазнавање других знања (метакогнитивна
знања);
 когнитивне процесе.
Користећи ову таксономију у планирању наставе кроз планирање циљева наставне
јединице, наставник ће много јасније усмеравати сазнајне процесе које жели да ангажује код
ученика, као и врсте знања којима ученик треба да овлада у процесу учења. Такође, ова
таксономија омогућава наставнику да проверава оствареност циљева и исхода, као и да
планира и реализује праћење и оцењивање напредовања ученика.
Много је лакше проверавати квалитет и прецизност осмишљених циљева наставних
јединица у односу на ову таксономију. Као што је познато, сврха одређивања циљева часа
јесте да се прецизно дефинише шта је то што ученик треба да научи на датом часу.
Да би час био успешно реализован, неопходно је избећи замке планирања превеликог
броја циљева за један наставни час, као и нејасно или прешироко формулисаних циљева. Ако
је нејасно шта је циљ часа, немогуће је проценити да ли је он реализован. Такође, неће бити
јасно који су очекивани исходи тог часа. Зато при планирању и реализацији часова треба
имати на уму:
 конкретно дефинисани циљеви часа;
 усклађеност циљева и стандарда постигнућа ученика;
 прецизно одређене активности ученика;
 разноврсност активности ученика;
 релевантност активности у односу на циљ;
 број предвиђених активности за реализацију циља;
 трајање активности;
 остварљивост циљева за предвиђено времe активности.
При планирању наставних часова, наставник се, поред осталог, руководи и следећим
питањима:
 Који је циљ/су циљеви часа? Који су очекивани ефекти/исходи?
 На које начине ће се циљ/циљеви остварити?
 Шта ученици раде на часу (које активности обављају)?
 У којој мери су активности ученика разноврсне и сврсисходне у односу на
предвиђени циљ и ефекте?
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На које начине су уважена искуства ученика и ранија сазнања?
На које начине се остварује повезаност са претходно наученим градивом из датог
предмета?
Шта може бити тешкоћа у реализацији припремљеног часа? Који се проблеми
очекују?
На основу којих активности/показатеља ће наставник знати да је одређени час успео?

ЛОГИЧКО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ
Како би се ученици припремили да користе читав низ вештина и развију различите
облике мишљења и понашања, како би могли да тумаче и повезују информације у смислене
целине и идеје, које ће затим и практично примењивати, у настави морају бити заступљени и
виши мисаони процеси.
Логичко мишљење користи логичка правила закључивања приликом решавања
проблема, а то су:
 дефинисање појаве;
 уопштавање појаве  извођење општег из појединачног (индукција и
класификација);
 закључивање о појединачном на основу општег (дедукција);
 поређење  утврђивање једнакости, разлика или сличности;
 допуњавање целине (комплементарност);
 обртање процеса (реверзибилност);
 разлагање на делове у циљу уочавања њиховог односа и склапање целине од делова
(анализа и синтеза).
Критичко мишљење има све карактеристике логичког мишљења, али укључује и
преиспитивање, процењивање и просуђивање или вредновање у односу на одговарајући
критеријум.
Критичко мишљење je сложен мисаони процес, којим се:
 активирају сви потенцијали јединке;
 предмет проучавања сагледава са различитих аспеката;
 промишља се, закључује, предвиђају се исходи неког догађаја и понашања;
 има јасан циљ;
 може бити креативан, јер се информације преобликују, осмишљавају се алтернативни
поступци и сл.
Основа за развој критичког мишљења је развој способности децентрације 
сагледавање појаве са различитих аспеката (јавља се између 7. и 9. године и развија
интензивно до 11. године).
Процес критичког мишљења креће од неке идеје која се анализира, преиспитује,
упоређује са другим сличним и супротним идејама; затим се заузима став о тој идеји или се
формулише нова идеја.
Неопходно је да се у наставном процесу, у оквиру свих наставних предмета, од
ученика захтева:
 да доносе закључке или процењују ваљаност и утемељеност изнетих закључака;
 да на различитим примерима из свакодневног живота уочавају разлику између
чињеница и субјективног тумачења чињеница;
 да износе аргументе у прилог одређене тврдње или против ње;
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да тумаче поруке, како оне експлицитно дате, тако и оне скривене између редова;
да препознају угао гледања из којег неко говори, да пореде и вреднују различита
гледишта;
да самостално уочавају и формулишу проблеме;
да предлажу различита решења проблема.

ТЕХНИКЕ ПОДСТИЦАЊА МИШЉЕЊА У НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ
Наведени примери само су неки од погодних техника које подстичу различите нивое
мишљења. Примери предложених техника погодни су за примену у свим предметима, у свим
фазама наставног процеса, као и на различитим типовима часова. Омогућавају
индивидуализован и диференциран приступ, прилагођен различитим могућностима деце.
 Мозгалица

 Коцкарење

 Графичко представљање

(Венов дијаграм)
 Инсерт техника

 Читање са предвиђањем

Слободно асоцирање на неку тему, идеју, појам, са циљем
да се добије што више могућих начина за размишљање о
њој; све се записује, без селекције.
У односу на извучени број ученици извршавају тражени
захтев. 1. Опиши 2. Упореди 3. Повежи 4. Рашчлани
5. Примени 6. За/против
Разврставање сличности и разлика између две или више
појаве, чиме је омогућено организовање података у
категорије
Наведени примери захтева уз читање текста омогућавају
метакогнитивни приступ учењу, као и повезивање
претходно наученог.
 Шта знам о тој теми? означи +
 Шта је ново што сам сазнао/-ла? заокружи
 Шта ме је изненадило и зашто? означи *
 Шта ми је било посебно занимљиво? означи !
 Шта ми је нејасно? означи Погодно за развој логичког и критичког мишљења

Метакогнитивном знању, о којем је било речи на претходним странама, не посвећује
се довољна пажња у нашем образовном систему. Неопходно је у наставном процесу научити
ученике да управљају сопственим учењем, како би могли да размишљају о сопственим
изборима, процењују њихову успешност, постављају циљеве за своје учење, као и свој даљи
развој. Ученик са развијеном метакогницијом познаје себе, односно има свест о сопственим
јаким и слабим странама у учењу. Поред тога, ученици који уче метакогнитивно могу да
анализирају захтеве како би размотрили различите могућности у њиховом извршењу и умеју
да образложе зашто су се одлучили баш за тај начин рада. У наставном процесу наставник
може одговарајућим активностима да усмерава ученике да објасне задатак својим речима, да
разговара са ученицима о томе шта све треба учинити у припреми рада на задатку, у току
рада, и после завршетка, да дискутује шта је то што ученици уче лако, а шта не, и међусобно
размењују шта су о себи ново научили у току израде задатка.
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Кроз наведене примере питања, ученицима је омогућено метакогнитивно учење.
Питања се односе на припрему за читање одређене лекције, а могу се примењивати и при
најави нове наставне теме, одређеног садржаја или појма.
Пример метакогнитивних питања
Прочитај наслов, па одговори на питања:
 Шта мислиш шта је описано у тексту?
 Шта знаш о томе? Напиши/испричај.
 Шта би волео/-ла да сазнаш о томе? Напиши/испричај.
 Прочитај текст пажљиво.

ПИТАЊА, ЗАДАЦИ, НАЛОЗИ
Задаци се могу груписати у:
 задатке отвореног типа, као на пример: кратак одговор, допуњавање реченица
одређеним речима, есеј, попуњавање табеле... и
 задатке затвореног типа: спаривање, двочлани (алтернативни) избор, вишеструки
избор, ређање по задатом критеријуму, исправљање понуђених одговора и сл.
Приликом формулисања задатака спаривања, пожељно је дати један појам или више
објашњења који ће остати неповезани, али то обавезно треба напоменути у самом захтеву.
Алтернативна питања могу се допунити захтевом да се, уколико је тврдња нетачна,
напише тако да буде тачна, како би се избегао висок степен погађања.
Основна правила при формулисању задатака:
 задаци треба да буду граматички, правописно и стилски исправни;
 избегавати упитне реченице  не Како...?, већ Опиши... и Објасни...;
 користити речи које су добро познате ученицима;
 формулисати реченице (исказе) на нов начин, а не онако како су дати у уџбенику;
 ако се не може избећи негација, потребно ју је подвући или зацрнити;
 род и број у понуђеним одговорима у задацима са вишеструким избором треба да
буду усаглашени са родом и бројем у основном исказу (Заокружи слово испред
тачног одговора или Заокружи слова испред тачних одговора);
 једним задатком се испитује један појам;
 одговарање на једном задатку не сме да усмерава одговарање на другом нити да
зависи од одговарања на друго питање;
 не постављати ученицима задатке „замке”, у којима се мере интелектуалне
способности, а не знање;
 не формулисати задатке који су намењени трагању за оним што ученик не зна,
односно што је недовољно обрађено;
 избегавати тривијалне задатке;
 поставити јасно упутство шта се од ученика тражи и како треба да одговори и дати му
све елементе потребне за решавање задатка;
 задатке уредити по сложености или по сличности.
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Питања, налози и задаци могу да траже од ученика:
 проналажење сличности и разлика између података, феномена, појмова;
 проналажење хијерархијски надређених и хијерархијски подређених појмова за појам
који се учи;
 проналажење сопствених примера и илустрација за дати појам;
 класификовање неких појава;
 сумирање појединачних налаза и закључака;
 самостално вредновање неких чињеница (шта је важније а шта мање важно, шта је
тачније итд.);
 ређање у неки смислени редослед (на пример логички, хронолошки);
 налажење синонима, сличних речи и антонима за термине којима су означени
појмови у лекцији;
 одређивање кључних речи у лекцији или главних идеја у прочитаном тексту уз
образлагање;
 самостално временско и просторно лоцирање неке појаве;
 навођење примера за практичну примену знања које се учи;
 успостављање просторних, временских и узрочних веза између конкретних појава,
чињеница и догађаја.

ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ
Разговор са ученицима једна је од основних активности наставника, који се јавља у
континуитету, у свим фазама наставног процеса. Без обзира на то које је све поступке
наставник спроводио у процесу оцењивања  посматрање, усмено и писмено испитивање,
тестирање, оцењивање ученичких радова, оцењивање домаћих задатака  са ученицима је
неопходно разговарати о:
 планираним исходима и очекиваним постигнућима;
 ефикасним начинима наставе и учења којима ће се остварити дефинисани циљеви и
исходи;
 критеријумима оцењивања;
 оствареним резултатима;
 начинима побољшања успеха и конкретним корацима.
Оцењивање у наставном процесу може бити:
 наставниково оцењивање ученика;
 заједничко оцењивање наставника и ученика;
 међусобно оцењивање ученика без учешћа наставника;
 самооцењивање ученика.
Што се процеса самооцењивања ученика тиче, у табели су дате само неке од тврдњи
уз помоћ којих ученик може да прати и оцењује свој рад. Од изузетне је важности омогућити
ученицима промишљање на ова и слична питања и на самим часовима, како би могли да
развију метакогнитивне навике и оспособе се за самостално управљање процесом учења и
напредовања.
Пожељно је да наставник са учеником продискутује резултат самопроцене и заједно
са учеником планира даље кораке у раду.
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Тврдње
Могу да објасним својим речима шта треба да
урадим у задатку.
Одређујем циљ пре сваког учења.
Знам шта учим лако, а шта тешко у новој
лекцији.
Знам шта ми помаже при учењу тежег градива.
Могу да поставим три питања у вези са
лекцијом.
Пре учења нове лекције размишљам о наслову и
присећам се шта већ знам о томе.
Могу да одредим кључне речи у новој лекцији.
При учењу нове лекције могу да одговорим на
питања: Шта? Где? Како? Зашто?
Користим различите изворе информација,
самостално или уз помоћ одраслих.
Постављам питања одраслима када ми треба
појашњење дела лекције или лекције у целини.

Најчешће Повремено Ретко

Никад

Ученицима је, без обзира на узраст, потребна подршка наставника у виду:
 указивања на оно што је успешно урађено у претходној фази рада;
 конкретног усмерења на оно што је још потребно да науче или ураде;
 сугестија о различитим начинима рада у наредној фази учења;
 подстрека када покажу напредак у учењу.
У процесу праћења и вредновања напредовања ученика треба избегавати честе, а
недовољно прецизне и јасне повратне информације, као на пример: Ниси се довољно
потрудио/-ла... Следећи пут у усменом одговарању мораш да будеш сигурнији/сигурнија...
Ниси довољно знао/-ла о... Оваква упутства треба конкретизовати и везати за одређени
планирани циљ учења и исход или стандард постигнућа ученика, као и даље конкретне
кораке које од ученика очекујемо. Ово је само један од могућих начина давања адекватне
повратне информације ученику на његово, на пример, усмено одговарање: Показао/-ла си да
правиш разлику између повољног и неповољног утицаја човека на природу (основни ниво). За
следеће одговарање треба да научиш основне мере заштите живе и неживе природе (средњи
ниво)... Управо у овом процесу размене наставник користи прилику да развије и ојача и
метакогнитивне капацитете ученика, о чему је било речи у претходним поглављима.
У том смислу, квалитетан и користан извештај о раду и напредовању ученика треба да:
 буде јасан и лако разумљив;
 опише ученикова постигнућа у односу на дефинисане исходе;
 јасно прикаже наредне кораке у учењу;
 укаже на развојне потребе ученика;
 садржи запажања наставника о позитивним личним особинама ученика;
 буде саопштен у правилним размацима и роковима са којима су сви упознати.
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5. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
НАСТАВНА ТЕМА

ОБРАДА

ОСТАЛО

УКУПНО

1.

Коришћење разних материјала за
компоновање

6

2

8

2.

Композиција и покрет у композицији

17

7

24

3.

Орнаментика

6

2

8

4.

Простор (повезивање разних облика
у целину)

12

4

16

5.

Одабирање случајно добијених
ликовних односа по личном избору
ученика

4

/

4

6.

Плакат, билборд, реклама

4

/

4

7.

Ликовне поруке као могућност
споразумевања

6

2

8

55

17

72

УКУПНО
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6. ГОДИШЊИ ПЛАН (РАСПОРЕД) НАСТАВНОГ ГРАДИВА

ЛЕГЕНДА
ТИПОЛОГИЈА ЧАСА

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛИ

О – Обрада

ИНН – Индивидуализована настава

В – Вежбање

КО – Кооперативна настава

Е – Естетска анализа

РП – Решавање проблемске ситуације

ОБЛИЦИ РАДА

НАСТАВНА СРЕДСТВА

ФР – Фронтални

ПО – Природни облици

ГР – Групни

ПР – Предмети

ТД – Тандем

ДИ – Дијапозитиви

ИН – Индивидуални

ФО – Фотографије

КМ – Комбиновани

РЕ – Репродукције

МЕТОДЕ

УЏ – Уџбеник

ДМ – Демонстрација

МП – Мултимедијална презентација

АП – Аналитичко посматрање

ОИ – Онлајн извори

РЗ – Разговор

ТА – Табла

УИ – Усмено излагање

БИМ – Бим пројектор и лаптоп

РТ – Рад са текстом

ОС – Остало

ЛС – Ликовни сценарио

ЕВАЛУАЦИЈА

ИС – Истраживање
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Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

НАСТАВНА
ТЕМА

сликање

цртање

Дорада и
преобликовање
5. и 6.
започетих облика
„Гледам и стварам”

Дорада и
преобликовање
7. и 8. започетих облика
„Доврши започете
облике”

оловка, фломастер

колаж

комбинована

цртање,
сликање

3. и 4. Ликовни материјали

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

колаж

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

сликање

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

1. и 2. „Моја школа”

РЕД.
БР.

рекомпоновање и
редефиниција

рекомпоновање и
редефиниција

медијум и техника

композиција,
рекомпозиција

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

В

О

О

О

ТИП
ЧАСА

УИ, ИС, ДМ

ЛС, ДМ, АП,
РП

ДМ, АП, РП

УИ, ДМ, РЗ,
РТ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ИН

ФР, ИН, КМ

ФР, ИН, ГР

ФР, ИН

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР ___________ годинe

Коришћење разних материјала за компоновање

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

„Врсте композиција”

Композиција линија
„Трагамо за линијама”

Композиција линија
„Моје двориште”

Композиција боја
„Ухвати ритам”

РЕД.
БР.

9. и
10.

11. и
12.

13. и
14.

15. и
16.

НАСТАВНА
ТЕМА

сликање

цртање

цртање

естетска
анализа

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

облик, боја, ритам,
композиција

богаћење линеарног
израза

фломастер
(наставни листић)
и туш и перо

темпере

О

врсте линија,
линеарна
композиција

туш и перо

О

О

Е

уметник, уметничко
дело, композиција

репродукције,
видео-бим,
уџбеник

ТИП
ЧАСА

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

РЗ, УИ, ДМ,
АП, ИС

РЗ, ДМ, АП,
ИС

ДМ, АП, РЗ,
УИ, ИС

ДМ, АП, РЗ,
УИ, ИС

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ИН, КМ

ФР, ИН, КМ

ФР, ИН

ФР, ГР, ИН

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ ОКТОБАР ___________ годинe

Композиција и покрет у композицији

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

НАСТАВНА
ТЕМА

сликање

цртање
вајање

вајање

Композиција боја
„Улица”

Композиција светлина
и сенки, „Мртва
природа”

Композиција облика
„Мој друг”

Композиција облика,
„Облици у простору –
Необична грађевина”

19. и
20.

21. и
22.

23. и
24.

25. и
26.

сликање

Композиција боја
„Бојама причамо”

17. и
18.

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

О

боја, контраст,
светлина,
архитектура

удубљена/испупчена
маса
композиција облика,
рекомпозиција

комбинована,
дидактичко
необликовани
материјали

О

О

О

О

основне и изведене,
топле и хладне боје,
контраст

светло – тамно,
облик, линија,
композиција

ТИП
ЧАСА

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

глина

угљен

гваш

по избору ученика

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

УИ, ДМ, АП,
РП

УИ , ДМ, АП,
ИС, РП

ДМ, АП, ИС,
РП

УИ, АП, ИС,
РЗ

РЗ, ДМ, АП,
РТ, РП

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ГР

КМ

ФР, ИН

ФР, ИН, КМ

ФР, ИН, КМ

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ НОВЕМБАР ___________ годинe

Композиција и покрет у композицији

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

НАСТАВНА
ТЕМА

Линеарна
орнаментика „Завеса,
столњак”

Вежбе, „Мали
фотографи”

31. и
32.

33. и
34.

сликање

Композиција и
покрет, „Вежбе –
Илустровање музичке
композиције”

29. и
30.

цртање

сликање

вајање

Композиција и
покрет, „Вежбе –
ликови у покрету”

27. и
28.

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

туш и перо

по избору

темпере

жица

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

ритам, низ, врсте
орнамената

композиција, врсте,
кадар

сликарска
композиција,
илустрација

покрет, маса,
волумен, пропорције

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

О

Е, В

В

В

ТИП
ЧАСА

РЗ, ДМ, АП,
ИС, РП

РЗ, ДМ, РП

ЛС, ДМ, АП,
РП

УИ, ДМ, АП,
РП

НАСТАВНА
МЕТОДА

КМ

ФР, ИН

ФР, ИН

ФР, ИН, КМ

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР ___________ годинe

Композиција и покрет у
композицији

Орнаментика

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

НАСТАВНА
ТЕМА

Површинска
орнаментика
„Отискивање
кромпиром”

Површинска
орнаментика; Вежбе,
„Скривени ликови”

37. и
38.

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

35. и
36.

РЕД.
БР.

графика

графика

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

пошоар

отискивање
кромпиром

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

ритам, орнамент,
декоративна
композиција

ритам, орнамент

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

В

О

ТИП
ЧАСА

РЗ, ДМ, АП,
РП

РЗ, ДМ, ИС,
РП

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ИН

ФР, ИН

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАР ___________ годинe

Орнаментика

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

НАСТАВНА
ТЕМА

цртање

сликање

цртање

Субјективно осећање
простора
„Осећања и простор”

Илузија простора
„Ближе – веће; даље –
мање”

43. и
44.

45. и
46.

вајање

Аутоматски начин
цртања „Линија и ја”

Тродимензионална
орнаментика
„Тесто у боји”
(Израда амајлије)

39. и
40.

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

41. и
42.

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

оловка

гваш

комбинована

тесто

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

перцепција и
аперцепција

осећања, боје,
простор

врсте линија, облик,
композиција

удубљена/испупчена
маса, рељеф

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

О

О

О

О

ТИП
ЧАСА

ЛС, ИС, РЗ,
ДМ

РЗ, ИС, ДМ,
РП

РЗ, ИС, ДМ,
АП

ЛС, ДМ, ИС,
РП

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ГР, ИН

ФР, ИН, КМ

ФР, ИН

КМ

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР ___________ годинe

Орнаментика

Простор (повезивање разних
облика у целину)

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

вајање

сликање

Линије, површине и
облици у простору
„Простор и маса”

Шаљиви простор
„Мој шаљиви
простор”

Вежбе
Разиграни облици и
боје

49. и
50.

51. и
52.

53. и
54.
комбиновани

сликање

Облици и боје у
простору
„Бајковити свет”

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

47. и
48.

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

НАСТАВНА
ТЕМА

комбинована

по слободном
избору

глина

комбинована

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

облици, боје,
равнотежа,
комбинаторика

фото-монтажа,
рекомпозиција,
карикатура

однос масе и
простора,
пропорције

облици, боје,
комбинаторика

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

О

В

О

О

ТИП
ЧАСА

ЛС, РЗ, РП,
ИС

РЗ, ДМ, АП,
ИС,

ЛС, РЗ, РТ,
ИС

ЛС, РЗ, РТ,
ИС, РП

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ТД, КМ

ФР, ИН

ФР, ТД, КМ

ФР, ИН

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ МАРТ ___________ годинe

Простор (повезивање разних облика у
целину)

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

сликање

„Слика случај”
„Борба црвеног и
плавог тигра”

59. и
60.

естетска
анализа,
сликање

сликање

Естетска анализа
„У свету игре Милана
Коњовића”

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

Слика случај;
Креативна игра боја,
материјала и предмета

55. и
56.

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

57. и
58.

РЕД.
БР.

НАСТАВНА
ТЕМА

комбинована

пастел-акварел

темпере

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

ликовни
експеримент

ликовни
експеримент

контраст облика,
контраст боја,
јединство

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

В

О

Е

ТИП
ЧАСА

ИС, РЗ, ДМ,
РП

ИС, ДМ, РЗ

ЛС, ИС, РЗ,
ДМ

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ИН

ФР, ИН

КМ

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ ___________ годинe

Простор
(повезивање
разних облика
у целину)

Одабирање случајно
добијених ликовних односа
по личном избору ученика

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

НАСТАВНА
ТЕМА

графика

Визуелне
информације
„Слика нам саопштава
поруку”

„Плакат дечјих права”

61. и
62.

63. и
64.

сликање

сликање

Препознавање
карактеристика
инсеката

Препознавање
карактеристика
животиња
„Игра меморије”

65. и
66.

67. и
68.

дизајн,
сликање

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

темпере, колаж

темпере,
самолепљиви
колаж

комбинована

пластелин

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

контраст, знак,
стилизација,
визуелне
комуникације

порука,
пропорције, односи
боја и површина

однос слике и
текста, граф. дизајн

визуелна порука,
печат

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

О

О

О

О

ТИП
ЧАСА

ЛС, РЗ, ДМ,
АП, РП

УИ, ДМ, РЗ,
РП

УИ, ДМ, РЗ,
РП

РЗ, ДМ, АП,
ИС

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ИН

ФР, ИН, КМ

ФР, ИН, ГР

ФР, ИН, КМ

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ МАЈ ___________ годинe

Плакат, билборд,
реклама

Ликовне поруке као
могућност
споразумевања

Разред: ТРЕЋИ

Недељни фонд часова: 2

НАСТАВНА
ТЕМА

сликање

Препознавање
професија код људи,
„Волео/-ла бих кад
порастем да будем...”

„Креативне игре
помоћу рачунара”

69. и
70.

71. и
72.

проширени
медији, дизајн

ЛИКОВНИ
МЕДИЈ

НАСТАВНА
ЈЕДИНИЦА

РЕД.
БР.

рачунар

по избору

ЛИКОВНО-ТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА

В

О

визуелне
комуникације,
симболи, одевање у
функцији
комуникација

однос облика и
функције

ТИП
ЧАСА

ЛИКОВНИ
ПРОБЛЕМ

ЛС, ИС, ДМ,
УИ, РП, КО

УИ, РЗ, ДМ,
ИС, РП

НАСТАВНА
МЕТОДА

ФР, ГР, КМ

ФР, ИН

ОБЛИК
РАДА

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Назив предмета: ЛИКОВНА КУЛТУРА

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН НАСТАВНОГ РАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН ___________ годинe

Ликовне поруке

7. ПИСАНЕ ДНЕВНЕ ПРИПРЕМЕ ПО НАСТАВНИМ ЈЕДИНИЦАМА

55

Редни број: Наставна јединица: Коришћење разних материјала за компоновање; Дорада
1. и 2.
започетог „Моја школа”
Ликовни медијум: сликање
Техника: колаж, фломастери
Циљеви и задаци часа: неговање визуелног опажања и доживљавања разноврсних облика у
својој околини; стицање знања о композицији и подстицање дечијег смисла за складно
компоновање; развијање способности самосталног изражавања и спонтаног израза;
развијање способности за практичну примену стечених знања о техници колажа.
Ликовни проблем: композиција, рекомпозиција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, ДМ, РЗ, РТ
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: уџбеник, слике и фотографије (каква је школа некад била), песма
„Школа” Херцигоње
Избор уметничких дела: колажи – И. Табаковић, Р. Раушенберг
ТОК ЧАСА

Уводни
Главни
Завршни

Разговарамо о композицији уз презентацију. Презентација примера уметничких дела и
анализа из аспекта композиције. Какав је распоред облика, изражајних елемената (линија,
боја)? Ми ћемо данас компоновати, реч КОМПОЗИЦИЈА потиче из латинског језика и значи:
састављање више делова у целину. Само стварање композиције називамо компоновање. Шта
све може да се компонује? Може да се компонује музичко дело, фотографија, слика,
скулптура, грађевина, филм.
Групна игра: ученици од понуђених разнобојних облика састављају једну композицију.
Разговор о ликовној техници колаж. Подсећамо ученике да се осим папира у боји могу
користити и различити други материјали: исечци из часописа, старих календара, каталога,
разгледнице и сл. Презентација и анализа уметничких слика у колаж техници. Објашњавање
појма рекомпозиција (рушење старе и поновно грађење композиције од постојећих
елемената).
Читамо песму из уџбеника „Школа” Драгана Лукића. Вршимо анализу песме: Какве су
школе у песми Драгана Лукића? Какве су школе некад биле? Каква је ваша школа? Да ли
желите промене у вашој школи? Какву школу желите у будућности?
Истицање циља часа:
Ми ћемо данас компоновати грађевину, нашу школу у форми колажа од разноврсних
материјала, дакле налепљивањем припремљеног материјала, по потреби можете применити
и бојење делова, целе грађевине, тј. школе.
Ученици самостално реализују тему. Слушамо песму „Школа” Херцигоње.
Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели задатак, да ли користе и геометријске и
слободне облике, техничку спретност. Путем разговора пружа помоћ о постављеном
проблему и задацима уз жељу да ученици сами стварају, искажу слободно креативност и
истраживачку способност.
Стимулисање ученика кроз разговор, праћење, подстицање. Ликовни проблем продубљујемо
према способностима ученика. Учитељ прилази ученицима који су изгубили мотивацију за
рад, разговором подстиче и мотивише за даљи рад, похваљује успешне покушаје.
Талентованим ученицима који лако и брзо долазе до решења сугерише да додају детаље.
Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Учитељ
дискусију усмерава да би се утврдило научено о композицији. Естетска анализа према
осварености ликовног проблема. Радови се вреднују према критеријуму оригиналности,
техничкој умешности и естетском квалитету. Вршимо избор најзанимљивијег рада.
Вршимо избор најмаштовитијег рада. Шта бисте променили у радовима?
Подстичем ученике који нису завршили рад да истражују нове могућности и да слободно
искажу своје идеје.
Корелација: природа и друштво, српски језик, музичка култура
Литература: Уџбеник, http://www.youtube.com/watch?v=kZFoDe1SwMw

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Коришћење разних материјала за компоновање; Ликовни
3. и 4.
материјали
Ликовни медијум: цртање, сликање
Техника: комбинована
Циљеви и задаци часа: оспособљавање ученика за уочавање и коришћење разноврсног
материјала за ликовно изражавање; развијање способности за успостављање стратегија за
решавање ликовног проблема.
Ликовни проблем: медијум и техника
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ДМ, АП, РП
Облици рада: ФР, ИН, ГР
Тип часа: О
Наставна средства: дечји радови, презентација, видео-бим, лаптоп, ликовни материјали
Избор уметничких дела: Леонардо, Рембрант (цртање), Коњовић, Шумановић (сликање)
ТОК ЧАСА

Корелација:
Литература: Уџбеник
1

Примедба: у случају да ученици не чувају прибор у школи, учитељ ће припремити материјале за неке цртачке
и сликарске технике.

Завршни

У завршном делу часа ученици упоређују резултате групног рада. Разговара се о уоченим
карактеристикама медијума и техника. Презентација уметничких дела у одговарајућим
медијумима и техника и анализа уочених сличности и разлика. Понављање и сумирање
наученог: цртање је најстарији начин ликовног изражавања при чему уметник своје мисли и
осећања изражава помоћу линије (помоћу оловке, туша и пера, фломастера, угљена...) на
равној површини папира. Сликање је уметничко изражавање помоћу боја. Ради се на папиру,
картону, лесониту, дрвету, платну, зиду у техникама водених боја, гваш, темпера, воштаних
пастела, креда у боји или у колаж техници.

Главни

Ученици самостално реализују ликовни задатак. Учитељ прати рад ученика и подстиче их да
експериментишу, испробавају различите материјале и технике. У току радног дела се слуша
музика (за опуштену атмосферу).

Уводни

Наставни листић: Помоћу тајног писма долазимо до решења: ликовне технике.
Учитељ објашњава да је ликовни израз материјализован, јер се уметник служи изабраним
материјалом да би приказао своју идеју. Избор материјала зависи од медијума. Ако жели да
идеју оствари кроз цртеж, користиће материјале или средства која омогућавају линеарни
израз: оловку, угаљ, перо, креду. За сликање се бирају одговарајући материјали за
колористички начин рада: акварел-боје, уљане боје, темпера, пастел боје и сл. Ученици
отварају уџбеник: у вашим уџбеницима су приказани ликовни материјали и дечји радови у
одговарајућој техници. Разговарамо о свакој техници посебно. Учитељ може за сваку
технику да припреми радове старијих ученика, да их изложи пред таблу и да у заједничком
разговору долазе до решења, прецизно и правилно употребљавају наведене термине.
Ученици ваде свој прибор за ликовну културу и испробавају неке од материјала.1 Ученици се
у дискусији договоре о мотиву групног рада. Могући развој: две групе ученика
експериментишу са цртачким материјалима (изражавају се линеарно), као и две групе
ученика које ће експериментисати са сликарским техникама (изражавају се колористички).
Могућа подела ученика на групе може бити насумице извлачењем листића или по
учитељевој одлуци.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Коришћење разних материјала за компоновање; Дорада и
преобликовање започетих радова; „Гледам и стварам”
5. и 6.
Ликовни медијум: сликање
Техника: колаж
Циљеви и задаци часа: развијање способности памћења кроз освежавање стечених знања са
претходних часова; подстицање развоја умешности и способности комбиновања, варирања;
усвајање појмова рекомпозиција и редефиниција; развијање способности дивергентног и
креативног мишљења; оспособљавање ученика за коришћење различитог материјала и
медијума.
Ликовни проблем: рекомпозиција и редефиниција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, ДМ, АП, РП Облици рада: ФР, ИН, КМ
Тип часа: О
Наставна средства: исечци из новина, часописа, тканина, кожа, фотографије...
Избор уметничких дела: Пикасо, Брак, Роберт Маплетори
ТОК ЧАСА
Уводни разговор о преображају у нашој околини (од јајета се рађа пиле, од семенке се
развија биљка). Деца износе своја искуства са часова природе и друштва. Ученици на табли
методом олује идеја набрајају примере преображаја, односно рекомпозиције. Рекомпозиција
је стварање нове композиције од постојећих елемената. Изводи се закључак да су сви
предмети из наше околине настали рекомпоновањем природних материјала.
Редефиниција је само делимично мењање карактеристика композиције. Сликар виђену
стварност претвара у слику мртве природе, вајар камен редефинише у скулптуру.
Уводни

План табле:
СПАЈАМО, ЛЕПИМО, ГРАДИМО НЕШТО НОВО
РЕКОМПОЗИЦИЈА
сруши и гради изнова

РЕДЕФИНИЦИЈА
дај ново значење

Корелација: музичка култура (ритам), природа и друштво
Литература: Уџбеник

Завршни

Анализа радова према остварености ликовног проблема и инвентивности. Веома је важно
изложити радове свих група. Радови се критички процењују, али се поступа објективно и
непристрасно. За сваки рад се даје објашњење са становишта постављеног задатка. Ваша
дела можете урамити, изложити у учионици и показати осталим ђацима и вашим
родитељима. Сви они ће уочити: оригиналност, маштовитост, занимљивост и креативност на
један нов необичан начин.

Главни

Ученици рекомпозицију спроводе разлагањем, кидањем, сечењем фотографија из часописа.
Тему реализују према свом опажању, доживљају, машти и креативним способностима.
Приликом спајања и лепљења материјала дете може у тренутку да промени распоред и
поново ће добити још једно оригинално решење, стварање кроз игру. Активност учитеља се
огледа у пружању техничке помоћи, разумевању и прихватању нових идеја. Драгоцена
помоћ учитеља ће бити ако мотивише и покрене дете на активно учешће у раду и стварању.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Коришћење разних материјала за компоновање; Дорада и
7. и 8.
преобликовање започетих облика, „Доврши започете облике”
Ликовни медијум: цртање
Техника: оловка, фломастер
Циљеви и задаци часа: неговање визуелног опажања и доживљавања разноврсних облика;
развијање маште и подстицање смисла за комбиновање и варирање и редефиницију;
вежбање способности дивергентног мишљења.
Ликовни проблем: рекомпоновање и редефиниција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, ИС, ДМ Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: В
Наставна средства: видео-запис
Избор уметничких дела: Паул Кле, Пабло Пикасо
ТОК ЧАСА

Уводни

На почетку часа се пројектује филм у којем П. Пикасо ствара пред камером. Учитељ прозива
ученике да објасне шта су видели на филму. Усмерава одговоре да би ученици закључили да
је уметник цртао тако како би од једног облика направио други.
Кроз креативну игру ученици излазе појединачно пред таблу и цртају заједнички рад тако
што ће доцртавањем линије да се надовезују на претходни започети облик. На шта вас
подсећа добијени цртеж? Закључујемо да комбиновањем линија можемо добити разне
облике. Учитељ објашњава појам редефиниције и заједно са ученицима закључује да су они
у заједничком раду редефинисали започети облик.
Ученици посматрају прилоге у уџбенику. Упоређују два цртежа П. Клеа. Леви цртеж је
започет рад. Шта представља десни цртеж? На шта те асоцира леви цртеж? Затим на
наставном листићу доцртавају линије које недостају на левом цртежу.
Истицање циља часа:
Да ли Вам се свидела игра? Спремио сам вам још једну забавну игру која се зове „Доцртај
линију” – доврши започете облике! Ја ћу вам повући једну линију, а затим ће свако према
својој машти да претвори цртеж у редефинисани ликовни рад. У раду користите разноврсне
линије. Да ли сте спремни?
План табле:
ДОРАДА И ПРЕОБЛИКОВАЊЕ ЗАПОЧЕТИХ ОБЛИКА
РЕДЕФИНИЦИЈА
дај ново значење

РАДОВИ УЧЕНИКА

ГРУПНИ РАД

Завршни

Анализа остварености ликовног проблема. Да ли су изложени радови одговорили на
постављене задатке? Да ли су складно распоређене линије и облици? Да ли су креативна
решења? Чији рад је најуспешнији? Опишите један рад без показивања. Шта је пропуштено
приликом рада? Шта би ти мењао (додао/ одузео)?
Корелација:
Литература: Уџбеник, http://www.youtube.com/watch?v=-AHgNrjfMmg&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=83qu_N_0uto&feature=related

Главни

Учитељ прилази сваком ученику посебно и повлачи неколико линија на листу од блока.
Ученици сами настављају своје цртеже. Учитељ настоји да одржи раздрагану стваралачку
атмосферу. Подстиће ученике на креативан приступ решавању ликовног проблема и
експериментисање.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
9. и 10.

Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; „Врсте композиција”

Ликовни медијум: естетска анализа

Техника:

Циљеви и задаци часа: стимулисање развоја естетског и ликовног искуства, емоција и
односа према другима; стицање знања о композицији и принципима компоновања
посматрањем уметничких дела; изградња позитивног односа према естетским вредностима;
формирање ставова и поштовање другачијег мишљења; упознавање са уметничким делима и
културном баштином.
Ликовни проблем: уметник, уметничко дело, композиција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ДМ, АП, РЗ, УИ, ИС

Облици рада: ФР, ГР, ИН

Тип часа: Е

Наставна средства: репродукције, видео-бим, уџбеник
Избор уметничких дела: примери уметничких дела са јасним распоредом
ТОК ЧАСА

Корелација: српски језик
Литература: Уџбеник, http://hr.wikipedia.org/wiki/Kompozicija_(likovna)
2

Парабола је кратка, језгровита прича са моралном поруком.

Завршни

Шта се налази у сликарском простору (објекти сцене, ликовни елементи помоћу којим нам
уметник представља свој мотив)? Шта је композиција? Које врсте композиција смо данас
научили? Да поновимо, које смо ликовне мотиве данас споменули?

Главни

4. Пол Гоген, „Жути Христ”: Где се налази фигура Христа? Шта још видиш на слици?
Ученици уочавају и описују сцену, међусобне односе, положаје ликова. Учитељ помоћу
видео-бима приказује неколико репродукција уметничких дела из светске и наше културне
баштине са циљем стицања знања о композицији и принципима компоновања. Својим
питањима настоји активирати ученике да слободно износе своје мишљење како на њих
делује слика, да тумаче значење. Шта је прво привукло твоју пажњу? Какав је распоред
облика на слици? Да имаш могућност, шта би променио на слици? У принципу сви одговори
су тачни зато што ни у уметности не постоје једини исправни одговори и тумачења.
Резимирање знања о композицији.

Уводни

Разговор о међусобном односу различитих облика у одређеном простору. Учитељ подсећа
ученике на музичку композицију, наводи неке друге примере композиција. Фокусирање
пажње на простор учионице, распоред намештаја, као и примере из школске праксе
(распоред наставних предмета). Дефинисање појма: композиција је смислени распоред
односа делова одређене целине. И простор самог уметничког дела је распоред ликовних
елемената и организовање смислене композиције. Ученици у уџбенику проучавају примере
композиција.
1. Леонардо да Винчи, „Тајна вечера”: Какав је распоред ликова? Која је централна личност?
Пронађи где се налазе издвојени ликови у овој композицији. Објашњење хоризонталне
композиције.
2. Фреска из манастира Студеница: У каквом је положају лик? Објашњење појма вертикалне
композиције.
3. Питер Бројгел Млађи, „Парабола2 слеп води слепце”: Како су распоређени ликови? Да ли
су ликови распоређени у узлазној или силазној линији?
Игра погађања: У уџбенику су примери за хоризонтални, вертикални и дијагонални
распоред облика. Ученици проналазе решење.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција линија
11. и 12.
„Трагамо за линијама”
Ликовни медијум: цртање
Техника: туш и перо
Циљеви и задаци часа: стицање знања о врстама линија, композицији линија;
оспособљавање ученика да стечена знања примењују у ликовном изразу; развијање
способности опажања разноврсних линија у својој околини; вежбање способности
дивергентног мишљења; формирање ставова и поштовање другачијег мишљења.
Ликовни проблем: врсте линија, линеарна композиција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ДМ, АП, РЗ, УИ, ИС Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: репродукције, прибор за цртање
Избор уметничких дела: Ван Гог, Бонар, Вазарели, Пикасо, Рембрант, Моранди
ТОК ЧАСА

Уводни

Разговарамо: Шта је линија? Где можемо видети линије? Која средства остављају траг?
Ученици износе сопствена искуства. Рад са уџбеником. Ученици посматрају и откривају
линије у природи. Дискусија о линијама у природи. Учитељ на таблу лепи фотографију реке
и објашњава да је уочена линија настала као траг кретања водене масе. На табли повлачимо
различите врсте линија и разврставамо их по кретању, по току и по карактеру. Разговор
повезујемо са искуствима са часова математике. На репродукцији цртежа Ван Гога (налази
се на табли и у уџбенику) ученици проналазе врсте линија. Исто понављамо и са осталим
делима из уџбеника. Које врсте линија користи уметник?
Истицање циља часа:
Данас смо учили о врстама линија. Покушај да примениш стечена знања у ликовном раду.
Помоћу технике туш и перо прикажи: правац ритмичког кретања ветра у крошњама, или
траву, или оранице, или чаробни брег, или нешто по сопственом избору.
План табле:
ЛИНИЈЕ
по кретању

по току

по карактеру

РАДОВИ УЧЕНИКА

Учитељ у коректурама настоји да ученике подстиче да остваре свој потенцијал у ликовном
изразу. Охрабрује их да користе разноврсне линије, да проналазе необичне комбинације
линија.

Главни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Учитељ
дискусију усмерава да би се утврдило научено о врстама линија.

Завршни

Корелација: природа и друштво, математика
Литература: Уџбеник,
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B
8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5#.D0.
9B.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.B0.D1.80.D0.BD.D0.B0_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BE.D0.B
7.D0.B8.D1.86.D0.B8.D1.98.D0.B0

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
13. и 14.

Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција линија
„Моје двориште”
Техника: фломастер (наставни
Ликовни медијум: цртање
листић) и туш и перо
Циљеви и задаци часа: стицање знања о врстама линија, композицији линија;
оспособљавање ученика да стечена знања примењују у ликовном изразу; неговање визуелног
опажања и доживљавања разноврсних линија и облика.
Ликовни проблем: богаћење линеарног израза
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ДМ, АП, ИС
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: цртачки материјали, апликација, наставни листић
Избор уметничких дела: Бекман, Леонардо, Ван Гог
ТОК ЧАСА

Уводни

Након кратког понављања о врстама линија ученици попуњавају наставни листић. У празна
поља укрштенице треба да уцртају разноврсне линије по току, по кретању и по карактеру,
као и склопове линија.
Ученици настављају рад са уџбеником: упознају се са линијама које уоквирују облик, као и
са тзв. унутрашњим, тектуралним линијама које описују неке карактеристике облика.
Дефинисање појма контуре, односно обрисне линије.
Анализирају цртеж Ван Гога. Које врсте линија је користио уметник? Своја запажања цртају
у наставни листић.
Мотивација: Разговор о дворишту. Ученици описују своје двориште, шта се налази у том
простору (трава, цвеће, стаза, и сл.). Да ли се играју на дворишту? Да ли имају кућног
љубимца у дворишту? Како изгледа?
Истицање циља часа: Нацртај своје двориште. У раду користи разноврсне линије. Линијама
попуни цео формат листа.
План табле:
КОМПОЗИЦИЈА ЛИНИЈЕ
Проучавамо потез уметника

РАДОВИ УЧЕНИКА

Ученици самостално реализују задатак. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели
задатак, да ли користе и геометријске и слободне облике, техничку спретност. У коректурама
настоји да укаже на грешке и додатном мотивацијом подстиче ученике да остваре свој
стваралачки потенцијал.

Главни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Да ли је
неко користио разноврсне линије по кретању? Покажи на ком раду су коришћене различите
линије по карактеру. На ком раду има највише врста линија? Шта је пропуштено приликом
рада? У наставни листић напиши шта је контура.

Завршни

Корелација: природа и друштво
Литература: Уџбеник

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција боја,
15. и 16.
„Ухвати ритам”
Ликовни медијум: сликање
Техника: темпере
Циљеви и задаци часа: стицање чулне осетљивости за естетске појаве у околини детета;
развијање способности визуелног запажања и транспоновања доживљене стварности у
ликовном изразу; стицање знања о композицији и ритму; стимулисање развоја естетског и
ликовног искуства, емоција и односа према другима.
Ликовни проблем: облик, боја, ритам, композиција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, УИ, ДМ, АП, ИС
Облици рада: ФР, ИН, КМ
Тип часа: О
Наставна средства: видео-бим, лаптоп, презентација, музичко дело
Избор уметничких дела: Пит Мондријан, Виктор Вазарели, Сергеј Прокофјев „Пеђа и вук”
ТОК ЧАСА

Корелација: музичка култура, математика
Литература: Уџбеник

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Учитељ
дискусију усмерава да би се утврдило научено о ритму. Шта смо данас научили? Да ли су
испуњени сви задаци? Чији је рад другачији од осталих? По чему се разликује?

Главни

Коректура је усмерена ка решавању ликовног проблема. Учитељ у комуникацији са децом
настоји да отклони уочене недостатке на почетку радног дела часа. Не намеће своје идеје,
мишљење, нити готова решења. Похваљује ученике који су брзо и лако дошли до
оригиналних решења, употребили занимљиве облике, користили интересантан колорит.
Помаже ученицима који имају идеју, али не успевају да је материјализују, који услед
недостатка самопоуздања и мање оригиналности прегледају туђе радове, који заостају у
раду. Трећу коректуру учитељ усмерава на појединце који су посустали у раду, којима је
опала мотивација, а похваљује ученике који су успели да реализују своје идеје.

Уводни

Час започињемо понављањем и утврђивањем појмова композиција, компоновање. Учитељ
објашњава могућности, тј. принципе организовања елемената ликовне композиције у
складну целину. Посебно се осврће на ритам. Пљеска рукама наводећи децу да перцепирају
ритам и да повежу са музичким ритмом. Док тапше, пита децу на шта их асоцира тапшање.
На табли записује назив наставне јединице: Ритам. У појашњењу појма указује на врсте;
бржи – спорији, једнак – различит. Ученици проучавају примере из уџбеника. Након
разговора о уоченим приказује се презентација уметничких дела на којима је очигледан
ритам. Анализа дела из аспекта ритма облика и боја.
Фаза игре ће послужити уједно као мотивација за ликовни рад. Ученици покретима, плесом,
тапшањем покушавају да ухвате ритам музичког дела. Разговор о доживљеном. Како би
описао овај ритам? Помоћу којих покрета си представио ритам муизике? Помоћу којих
ликовних елемената бисмо могли представити тај ритам? Приказивање слике „Буги–вуги” П.
Мондријана. Анализа и опис уоченог. Какав је ритам представио уметник? Помоћу којих
ликовних елемената?
Истицање циља часа:
Пажљиво послушајте музичко дело, размислите и темпером насликајте свој доживљај ритма.
Сликаћете уз помоћ простих геометријских облика у основним бојама. Самостално одлучите
које ћете геометријске облике користити. Твоја четкица нек плеше у ритму
музике. Код организовања композиције водите рачуна да створите што занимљивије и
оригиналније приказе музичког ритма.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција боја
17. и 18.
„Бојама причамо”
Ликовни медијум: сликање
Техника: по избору ученика
Циљеви и задаци часа: неговање визуелног опажања боја; препознавање и уочавање
ликовног проблема у својој околини и на ликовном делу; проширивање знања о илустрацији;
развијање изражајних, практичних и интелектуалних способности с нагласком на
дивергентном мишљењу.
Ликовни проблем: основне и изведене, топле и хладне боје, контраст
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ДМ, АП, РТ, РП
Облици рада: ФР, ИН, КМ
Тип часа: О
Наставна средства: апликације
Избор уметничких дела: Франц Марк
ТОК ЧАСА

ОСНОВНЕ БОЈЕ

Уводни

На таблу се поставља апликација са кругом боја. Разговарамо о бојама. Које су основне боје?
Зашто се називају основним бојама? Које боје добијамо мешањем основних боја? Где
можемо у околини видети основне боје? Наглашавамо да бојама сликамо, док линијама
цртамо. Поставља се репродукција уметничког дела. Ученици откривају од употребљених
боја које нису основне. Које боје нису основне на слици? Како их називамо? (Изведене боје.)
Отварамо уџбеник. Разговор о уметничком делу. Који је мотив слике? Које боје користи
уметник? Разговор усмеравамо на топле и хладне боје. Које боје су топле? А које хладне?
Како делују поједине боје на ученике?
Мотивација:
Учитељ чита текст „Прича о Раку Кројачу”. Анализа текста из аспекта колорита. Учитељ
објашњава појмове илустрација и илустратор и дефинише ликовне задатке. „Ваш задатак је
да будете модни креатор и да испланирате одећу за Рака Кројача”.
План табле:

РАДОВИ УЧЕНИКА

Корелација: српски језик
Литература: Уџбеник

Завршни

Одабир успешних радова врше ученици. Дечји радови се постављају на таблу и расправља
се о остварености задатка. Учитељ дискусију усмерава тако да се утврди научено о
основним и изведеним, као и топлим и хладним бојама.

Главни

Ученици самостално израђују своју илустрацију текста. Учитељ их обилази и разговара са
ученицима: да ли могу на други начин, другим бојама да насликају своју илустрацију? Да ли
би требало нешто додати? Да ли су употребили само основне боје, или су користили и
изведене боје? Саветује ученике да размисле и свесно користе топле односно хладне боје
помоћу којих могу изразити одређена осећања.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција боја
19. и 20.
„Улица”
Ликовни медијум: сликање
Техника: гваш
Циљеви и задаци часа: препознавање и уочавање облика у природи, али и у урбаној околини
око себе; неговање визуелног опажања и доживљавања разноврсних облика; стицање
трајних и функционалних знања из теорије о простору; развијање осетљивости за боју,
светлину и величину; уочавање и представљање контрастних вредности.
Ликовни проблем: боја, контраст, светлина, архитектура
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, АП, ИС, РЗ Облици рада: ФР, ИН, КМ
Тип часа: О
Наставна средства: гваш (водене боје, бела темпера), фломастер, наставни листић, бим
плејер, лаптоп
Избор уметничких дела: Ђ. де Кирико, П. Кле, Хундертвасер, Ле Корбизје, Лотус темпл у
Индији
ТОК ЧАСА

Корелација: природа и друштво
Литература: Уџбеник, http://www.scribd.com/doc/40931540/Teorija-boja,
http://www.hundertwasser.com/

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Да ли су
облици јасно уочљиви? Да ли су складно повезани? Да ли су коришћене контрастне боје? Да
ли је изражен контраст са позадином или се зграде стапају са њом? Да ли је постигнут склад
у композицији? Чија је најмаштовитија улица?

Главни

Ученици самостално реализују задатак. Учитељ помоћ пружа путем разговора о
постављеном проблему и задацима уз жељу да ученици сами увиде где греше (уважавајући
индивидуалне разлике, мишљења и идеје ученика). Подсећа их на креативне идеје
Хундертвасера. Конкретне грешке: мале зграде, неискоришћеност простора папира,
коришћење лазурних боја, не користе контрастне боје и сл. Подстиче их да слободно
изражавају своје идеје. Настоји да сваког ученика додатно мотивише на што креативније
решење, примера ради, да додају још неке детаље (пешак прелази улицу, необични прозори,
неуобичајена употреба боја и сл.).

Уводни

Обнављање и проширивање знања стечених на претходним часовима. Које боје преовлађују
у ово доба године? А у пролеће? Анализа репродукција: уочавање основних и изведених
боја као и узајамног дејства боја са нагласком на контраст. Ученици уз помоћ круга боја
идентификују уочене боје. Учитељ објашњава контрастне парове боја и како оне појачавају
дејство када стоје једна до друге. На којим биљкама можемо уочити контраст? (Нпр. црвене
лале и зелени лист.) Ученици отварају уџбеник и проучавају архитектонска дела. Уочавају
усвојене односе контрастних боја, облике и уређење зграда и улица.
Креативна игра – импровизација у тражењу креативних идеја. Ученици добијају наставни
листић са задатком да фломастером обоје зграде контрастним бојама. Учитељ наставља
мотивацију ученика кроз разговор о улицама где живе ученици. Они описују облик зграда,
боје које преовлађују. Показује примере ученичких радова из ранијих генерација и истиче
циљ часа:
Прикажите своју улицу како бисте желели да изгледа. Изаберите боје за куће или зграде. За
рад користите технику гваш. Сликајте воденим бојама у које ћете додати белу темперу да
бисте добили густу боју. Учитељ наглашава да могу користити и основне и изведене боје,
али је циљ задатка да користе контрастне боје. Пажљиво усклађујте боје да бисте створили
складну целину. При избору облика трудите се да користите необичне и разноврсне облике и
детаље који ће улицу претворити у простор у ком би свако пожелео да живи.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција
светлина и сенки, „Мртва природа”
21. и 22.
Ликовни медијум: цртање
Техника: угљен
Циљеви и задаци часа: проширивање знања о композицији; стицање знања о светлу и сенци;
уочавање и схватање односа светла и сенке; развијање креативности, интелектуалних и
чулних способности.
Ликовни проблем: светло – тамно, облик, боја, композиција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ДМ, АП, ИС, РП
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: разне керамичке посуде, флаше, воће, драперије
Избор уметничких дела: Милена Павловић Барили, Пол Сезан, Ђорђо Моранди
ТОК ЧАСА

Уводни

Понавља се стечено знање о светлу и сенци из ранијих разреда. На таблу се поставља
репродукција дела М. Павловић Барили „Аутопортрет са мајком”. Анализа дела: Који је
мотив слике? У ком положају су постављени ликови? Како је представљено лице мајке?
Покажи осветљене делове лица. А који део лица је у сенци? Покажи где је извор светлости.
Поставља се друга репродукција Ђ. Морандија „Мртва природа са флашама”. Који је мотив
слике? Покажи осветљене делове цртежа. Покажи где је извор светлости. Који делови
цртежа су у сенци? Закључујемо: уметник помоћу светла и сенке представља волумен
облика.
Учитељ објашњава и практично демонстрира технику угљена.
Поставка мртве природе је уједно и мотивација за рад пошто ученици активно учествују у
компоновању мртве природе (размештају драперије и предмете).
План табле:
СВЕТЛО И СЕНКА

РАДОВИ УЧЕНИКА

Корелација:
Литература: http://www.scribd.com/doc/22149730/Tehnika-slikanja-ugljen-i-olovka-Paintingtechnique-charcoal-and-pencil

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Учитељ
дискусију усмерава тако да се утврди научено о светлу и сенци. Шта смо данас научили?
Покажи на ком раду је најуспешније представљен предмет. Чији је рад другачији од
осталих? По чему се разликује? Процењивање успешности радова протиче у толерантном
разговору и доприноси изграђивању естетских критеријума и мотивације за даљи
стваралачки рад.

Главни

Ученици самостално реализују задатак. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели
задатак, да ли користе и геометријске и слободне облике, техничку спретност. У коректурама
настоји да укаже на грешке и додатном мотивацијом подстиче ученике да остваре свој
максимум. У току радног дела се слуша музика (за опуштену атмосферу).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији. Композиција облика,
23. и 24.
„Мој друг”
Ликовни медијум: вајање
Техника: глина
Циљеви и задаци часа: изграђивање знања о вајарству и изражајним елементима вајарства;
стицање знања о могућностима приказа покрета; стицање знања о најпознатијим вајарским
остварењима.
Ликовни проблем: удубљена/испупчена маса
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, ДМ, АП, ИС, РП
Облици рада: КМ
Тип часа: О
Наставна средства: бим пројектор, презентација, одливак вајарског дела
Избор уметничких дела: Мирон, Микеланђело, Марино Марини, Роден, Тома Росандић
ТОК ЧАСА

Уводни

Час започињемо разговором о мировању и покрету. Надовезујемо се на знања стечена у другом
разреду. Прозвани ученици пред таблом приказују одређене покрете имитирајући трчање,
ходање, став мирно и сл. Учитељ или потенцијално даровито дете на табли скицира кроки
приказани покрет детета. У анализи и упоређивању крокија и покрета ученика закључујемо да
је кроки приказ покрета из једног угла гледања. Учитељ поставља гипсани одливак вајарског
дела и окреће га да би га ученици доживели из више углова посматрања. Резиме
демонстрације: вајарство је уметност прављења тродимензионалних облика. Учитељ
објашњава да се у вајарству користе различити материјали: глина, камен, мермер, дрво, метал
и сл. У исто време док говори деци пушта презентацију. Објашњава да маса скулптуре заузима
одређени део простора (материјалне компоненте затварају простор или се шире у простору).
Ученици изблиза проучавају гипсани одливак, опипавајући га схватају суштину вајарског
изражајног језика, удубљену/испупчену масу.
На таблу се лепи апликација. Ученици показују удубљену/испупчену масу.
Истицање циља часа: Помоћу глине прикажи свог друга или другарицу у покрету. Размисли о
положају руке, ноге, да ли је савијена, да ли су у раскораку ноге и сл. При обликовању прво
направи костур (труп), који ћеш надограђивати додавањем и лепљењем испупчених делова.
Твој друг или другарица могу да стоје, седе, да су се сагнули и сл.
План табле:

Самосталан рад ученика на реализацији теме. Учитељ прати рад сваког ученика посебно.
Саветује и наглашава да додаване делове добро споје са основном формом да би постале
компактна целина, јер ће се у супротном приликом сушења додавани делови одлепити.
Подстиче ученике да обликују детаље како би вајарски рад учинили занимљивијим.

Главни

Сви дечји радови се постављају на издвојене клупе у виду одељенске изложбе. Учитељ или
неки ученик су водичи на импровизованој изложби и воде дискусију о изложеним
„експонатима”. Који рад је најбоље приказао покрет? Зашто?

Завршни

Корелација: математика, природа и друштво
Литература: Уџбеник, http://www.youtube.com/watch?v=WB8u-_9-XHM

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
25. и 26.

Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција облика
„Облици у простору – Необична грађевина”

Ликовни медијум: вајање

Техника: комбинована техничка средства

Циљеви и задаци часа: неговање слободног дечјег израза кроз индивидуално коришћење
различитих дидактички необликованих материјала; развијање флуентности кроз мотивацију
ученика да проналазе што више нових идеја за решавање ликовног проблема; стимулисање
развоја естетског и ликовног искуства; развијање креативности и дивергентног мишљења
кроз увођење ученика у нова искуства.
Ликовни проблем: композиција облика, рекомпозиција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, ДМ, АП, РП

Облици рада: ФР, ГР

Тип часа: О

Наставна средства: дидактичко необликовани материјали: разне кутије, тетрапак, омоти,
картони, алуминијумска фолија, колаж папир, креп-трака или селотејп
Избор уметничких дела: дела модерне архитектуре
ТОК ЧАСА

Корелација: природа и друштво
Литература: Уџбеник

Завршни

Необичне грађевине се излажу на две спојене клупе. Ученици вреднују ликовне радове.
Шта је био данашњи задатак? Да ли су испуњени сви задаци? Које материјале смо користили
да бисмо направили необичну грађевину? Која је најмаштовитија грађевина? На ком раду је
употребљено највише разноврсних материјала? Шта смо данас научили? Грађење значи
додавање елемената. Градили смо од кутијица стварајући унутрашљи и спољашњи простор
грађевине.

Главни

Групни рад ученика. Учитељ их обилази и проверава да ли су разумели начин израде, тј.
градње. Подстиче их да разиграју машту и да проналазе креативне идеје које ће реализовати
везивањем, спајањем. Оним ученицима који имају потешкоћа у спајању кутијица показује
начин спајања помоћу креп-траке. У коректурама настоји да укаже на грешке и додатном
мотивацијом подстиче ученике да остваре свој максимум.

Уводни

Започињемо разговор о месту становања. Ученици описују своје куће, станове. Да ли су све
куће или зграде исто саграђене? По чему су сличне? По чему се разликују? Разговарамо о
различитим материјалима и могућностима примене. Учитељ приказује примере необичних
грађевина. Усмеравање опажања на комбиновање материјала од којих се граде куће, на
архитектонске облике, однос облика и намене, боје. Поред кућа и зграда за становање
постоје још неке наменске грађевине: школе, болнице, али и бензинска пумпа, аутобуска
станица и сл. Ученици говоре које материјале су донели за час и шта би могли од тих
материјала „саградити”. Учитељ показује начин изградње одабраног мотива, као и неколико
примера ранијих генерација. При демонстрацији наглашава важност рекомпозиције, тј.
давања другог значења постојећим облицима (кутијице и сл.) које ће спајати, разлагати,
везивати.
Истицање циља часа:
Данас ћете и ви да градите комбинујући што више облика и материјала. Можете да
направите кућу из ваше маште или (бензинску) пумпу за 23. век, аутобуску станицу и сл.
Када завршите градњу, облепите ваше грађевине колаж папиром, алуминијумском фолијом и
сл. Ко ће поновити задатак?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција и
27. и 28.
покрет „Вежбе – ликови у покрету”
Ликовни медијум: вајање
Техника: жица
Циљеви и задаци часа: стицање знања о приказивању покрета ликовним средствима;
стицање знања о вајарству, врстама; проширивање знања о маси и волумену; развијање
способности за успостављање стратегија за решавање ликовног проблема; стимулисање
развоја естетског и ликовног искуства; развијање креативности и дивергентног мишљења
кроз увођење ученика у нова искуства.
Ликовни проблем: покрет, маса, волумен, пропорције
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, ДМ, АП, РП
Облици рада: ФР, ИН, КМ
Тип часа: В
Наставна средства: лако савитљиве жице у боји, клешта, примери дечјих радова ранијих
генерација
Избор уметничких дела: Ђакомети, Солдатовић
ТОК ЧАСА

Корелација: математика, природа и друштво
Литература: Уџбеник

Завршни

Сви дечји радови се постављају на две спојене клупе и анализира се да ли су ученици
овладали техником, да ли је приказан покрет и колико су креативни радови. Учитељ
дискусију усмерава тако да се утврди научено о маси и волумену. Маса је просторни облик
који има три димензије. Волумен или запремина је простор који заузима тродимензионалан
облик, односно тело.

Главни

Ученици самостално реализују задатак. Учитељ пажљиво прати рад деце, помаже им у
пресецању жице, настоји да подстакне дечју креативност и да одржи разиграну радну
атмосферу. У коректурама указује на грешке, даје савете за додавање делова и додатном
мотивацијом подстиче ученике да остваре свој максимум.

Уводни

Разговарамо о вајарству надовезајући се на знања стечена из математике. Шта је маса? Шта
је волумен? Помоћу примера из уџбеника и помоћу презентације учитељ указује на разлику
између пуне пластике, прошупљене и линијски истањене масе. Да ли се и по чему се
разликују ова вајарска дела? Закључујемо да код прошупљене масе није у потпуности
дефинисан волумен и залази у простор, а код линијски истањене масе она је сведена на
линију. У даљем излагању учитељ усмерава разговор о покрету те се ученици играју
пантомиме. Један ученик показује одређене покрете, а остали погађају о ком занимању,
спорту, и сл. се ради. Приликом погађања, обраћа се пажња на покрете руку и ногу ученика-пантомимичара. Примери дечјих радова ранијих генерација могу исто да послуже за игру
погађања.
Истицање циља часа уз јасно објашњење задатака:
„Данас ћемо истраживати и играти се жицом и створити неуобичајена вајарска дела”.
Ученици треба да направе фигуре од жице, које ће бити у покрету. Као мотив могу одабрати
плесаче, тенисера, атлетичара, тркача или неку другу фигуру у покрету. Фигуре ће правити
од савијене жице. Са жицом можемо направити линеарно дводимензионалне радове или
тродимензионалне скулптуре. Учитељ демонстрира оба поступка израде:
1.
– фигуру могу направити савијањем жице, као кад цртају контуру,
2.
– прво се израђује костур фигуре,
– затим се комад жице савија и додаје се (надограђује се) на костур скулптуре или се
једноставно замотава костур.
Учитељ наглашава деци да буду опрезни у раду, јер могу да се озледе.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Композиција и
29. и 30.
покрет „Вежбе – Илустровање музичке композиције или Свирачи у оркестру”
Ликовни медијум: сликање
Техника: темпере
Циљеви и задаци часа: стицање и проширивање знања о композицији; развијање
способности за успостављање стратегија за решавање ликовног проблема; развијање
способности да доживљену стварност подстакнуту музичком композицијом репродукују,
уносећи личне емоције, знање и искуство; упознавање са уметничким делима и културном
баштином.
Ликовни проблем: сликарска композиција, илустрација
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, ДМ, АП, РП
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: В
Наставна средства: ЦД плејер, видео-бим, прибор за сликање
Избор уметничких дела: М. Шагал, П. Бонар, А. Рубљев, Рембрант, П. Кле, М. Павловић
Барили, О. Ивањицки
ТОК ЧАСА

Корелација: музичка култура, српски језик
Литература: Уџбеник

Завршни

Естетска анализа према осварености ликовног проблема. Ученици вреднују ликовне радове.
Шта је био данашњи задатак? Да ли су испуњени сви задаци? Који рад је по вашем
мишљењу најбоље одговорио на данашњи задатак? Чији је рад другачији од осталих? По
чему се разликује? Да ли треба нешто додати и мењати на неком раду? Шта смо данас
научили? Шта је илустровање?
Процењивање успешности радова треба да протиче у толерантном разговору и да доприносе
изграђивању искрености, уважавању, толеранцији, поштовању, договору.

Главни

Индивидуалан рад ученика на реализацији задатка. Активности учитеља: Праћење,
саветовање и стимулисање ученика кроз индивидуални разговор. Извршавање коректуре у
три наврата уз пропратна објашњења и савете за самостално исправљање грешака. Током
обиласка ученика док раде, давање додатних објашњења, савета, указивање на пропусте и
исправљање грешака. Подстиче ученике у облику алтернативних питања и упута. Можеш ли
распоредити ликове (облике) на други начин? Обрати пажњу на колорит. Мешамо ли у
темперу много воде? Учитељ заједно са ученицима врши одабирање адекватних ученичких
радова у циљу естетске процене истих.

Уводни

Ликовни квиз: уз презентацију уметничких дела ученици испуњавају тест. Ликовни квиз
уједно означава и понављање и утврђивање знања из композиције и теорије боја (основне и
изведене, топле и хладне, хармоничне, контрастне боје).
Учитељ у свом излагању повлачи паралелу између музичке и ликовне композиције. Које су
сличности? А које разлике? Да ли се може музика представити ликовним средствима?
Учитељ објашњава појам илустровања.
Након слушања ученици дискутују о музичкој композицији. Која осећања је изазвала
музика? Помоћу којег колорита би представили слушану музику? Слушајући музику које
асоцијације, призоре су „видели”, замислили.
Истицање циња часа:
Данас ћемо ликовним средствима описати ову музичку композицију. Затворите очи и
препустите се музици. Замислите облике, сцене, боје које би описале ваш доживљај. Да ли
музици више одговарају топле или хладне боје? Одлучите да ли ћете користити хармоничне
или контрастне боје. Не занемарити ни организацију композиције, како ћете распоредити све
елементе ваше композиције у јединствену целину. Ко ће поновити наш задатак? Која је ваша
идеја за рад? Како ћете распоредити облике на вашем раду? Које ћете боје одабрати?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Композиција и покрет у композицији; Вежбе, „Мали
31. и 32.
фотографи”
Ликовни медијум: сликање
Техника: по избору
Циљеви и задаци часа: развијање способности самосталног изражавања и спонтаног израза;
неговање визуелног опажања и доживљавања разноврсних облика; развијање способности
ученика за опажање облика, величина, положаја облика у простору.
Ликовни проблем: композиција, врсте, кадар
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ДМ, РП
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: Е, В
Наставна средства: репродукције, видео-бим, уџбеник
Избор уметничких дела: уметничке фотографије, П. Сезан, Ј. Вермер, Каравађо,
П. Јовановић, М. Поповић, М. Павловић Барили
ТОК ЧАСА

Уводни

Понављање и утврђивање знања о композицији уз приказивање слајдова са уметничким
делима на којима су приказане дијагонална, вертикална и хоризонтална композиција.
Фаза игре: На табли су постављена три хамера за сваку екипу (сваки ред је по једна екипа).
Свака екипа треба да распореди елементе које ће добити у једну од наведених композиција.
(Деца извлаче папирић са задатом композицијом и по троје ученика из сваке екипе лепи на
хамер облике). Анализа резултата: Које су боје облици на хоризонталној композицији?
(Црвена, жута и наранџаста). А на вертикалној? (Плава, љубичаста и зелена). И на
дијагоналној? Бела, сива и црна. Које су боје топле, које хладне, а које неутралне?
Мотивација: Разговор о фотографијама. А јесте ли некада ви фотографисали? Када нам је
предмет или особа коју желимо да фотографишемо веома далеко, шта ми онда радимо?
(Приближимо се или зумирамо). Учитељ приказује презентацију где су на сликама одређени
детаљи увећани, како би деци објаснио да могу да сликају и само одређене делове који чине
део целокупног призора. Објашњава појам фотографског кадра. Кадар представља оквир,
издвојеност из околине. Уметник одабира делове призора по којима гради композицију своје
слике. Помоћу изреза може сугерисати садржај и поруку слике (општи, средњи, крупни
план, детаљ). Деца добијају картоне, „прозорче” у облику правоугаоника и објашњава им да
замисле да је„прозорче” њихов објектив фото-апарата и да треба да усликају лице друга или
другарице из клупе, а затим само један део његовог лица (око, нос, усне, ухо...). Додатно
објашњавање фотографског кадра. Кадар представља оквир, издвојеност из околине.
Уметник одабира делове призора по којима гради композицију своје слике.
Истицање циља часа: Ваш данашњи задатак на овом часу је да насликате призор по жељи.
То може бити поглед кроз прозор учионице, или ваш друг или другарица, или прибор на
столу. Користите притом ове картончиће да бисте одабрали жељену композицију. Облике
можете укомпоновати хоризонтално, вертикално или дијагонално. Код избора боја пазите на
узајамно дејство и усклађеност боја.
Ученици самостално реализују задатак. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели
задатак, техничку спретност. У коректурама настоји да укаже на грешке и додатном
мотивацијом подстиче ученике да остваре свој максимум.

Главнии

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Шта је
композиција? Композиција представља састављање, распоред и смештај облика у једну
складну целину. Постоје три врсте композиције: хоризонтална, вертикална и дијагонална.

Завршни

Корелација: математика, природа и друштво
Литература: Уџбеник

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Орнаментика; Линеарна орнаментика, „Украшавамо
33. и 34.
линијама” (Завеса, столњак)
Ликовни медијум: цртање
Техника: туш и перо
Циљеви и задаци часа: стицање чулне осетљивости за естетске појаве у околини детета;
стицање знања о орнаменту и ритму; развијање изражајних, практичних и интелектуалних
способности с нагласком на дивергентном мишљењу.
Ликовни проблем: ритам, низ, врсте орнамената
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ДМ, АП, ИС, РП
Облици рада: КМ
Тип часа: О
Наставна средства: примери орнамената (столњак, ћилим, завеса, резбарени орнамент и сл.)
Избор уметничких дела: дела народне уметности
ТОК ЧАСА

Уводни

Понављање и утврђивање принципа компоновања по ритму. Креативна игра ритмичког
компоновања (уџбеник, 34. страна). У упутству учитељ објашњава на које начине могу
комбиновати квадратиће понављањем истих мотива, наизменичним понављањем истих
мотива у две различите боје, низањем по редовима, комбиновањем, варирањем више мотива.
Разговор усмерава на орнаменте, врсте орнамената, мотиве уз примере у уџбенику. Проучи
како се понављају мотиви код фриза, а како код розете? Учитељ приказује примере
орнамената на столњаку, завеси, тапети, резбарени орнамент и сл. Ученици описују шаре
које су видели на свом столњаку, завеси и уопште у својој околини. Који мотиви се
појављују? Како се понаљају мотиви? Учитељ објашњава да се слова и бројеви такође могу
користити у орнаментици. Истицање циља часа: Направити шару (орнамент) којом би
украсио/-ла своју завесу, столњак. Као мотив користи слова и бројеве које можеш понављати,
комбиновати у једном низу, кружно, преко целог формата. За рад користи туш и перо. Труди
се да свој рад обогатиш разноврсним линијама.
План табле:
ОРНАМЕНТИ
РАДОВИ УЧЕНИКА

Корелација: математика
Литература: Уџбеник

Завршни

Заједно анализирамо радове. Истичемо добре примере по оригиналности мотива, ритмичком
стварању орнамената, складној целини. Заједно тражимо грешке и пропусте и дајемо савете
за отклањање истих. Укратко понављамо шта смо научили на данашњем часу. Шта је
орнамент? Шта је ритам? Који мотиви се користе код орнамената? Које врсте орнамената
смо упознали?

Главни

Ученици самостално реализују задатак. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели како
треба да створе шару за столњак или завесу. У коректурама настоји да укаже на ритмичко
понављање мотива, на комбиновање и варирање мотива. Указује на грешке и додатном
мотивацијом подстиче ученике да остваре свој ликовни потенцијал. У току радног дела се
слуша музика (за опуштену атмосферу).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Орнаментика; Површинска орнаментика, „Отискивање
кромпиром”
35. и 36.
Ликовни медијум: графика
Техника: отискивање кромпиром
Циљеви и задаци часа: подстицање на дивергентно мишљење, креативност и изражавање
сопствене идеје; развијање смисла за декорацију; развијање моторичке способности –
правилно уклапање шара и низање једно поред другог; развијање флексибилности –
способност тражења различитих путева за решавање ликовног проблема ритма и орнамента.
Ликовни проблем: ритам, орнамент
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ДМ, ИС, РП
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: кромпир, нож, темпере, примери орнамената
Избор уметничких дела: Васарели, Б. Рили
ТОК ЧАСА

Уводни

На почетку часа кратко подсећање на појам ритма и орнаментику и његовог значаја у
декоративном сликарству. Илустративно приказивање неколико примера орнамената из
народне уметности. Анализа мотива и указивање на могућност стварања сложенијих мотива
састављених од једноставних геометријских облика.
Фаза игре: Група ученика од понуђених облика саставља шару. Игра је такмичарског
карактера у којој ће победити група која је сложила најмаштовитији орнамент.
Демонстрација поступка израде печата од кромпира. Објашњење штампања.
Истицање циља часа:
Код избора облика користите геометријске облике. Њиховом комбинацијом и варирањем
можете да створите сложене мотиве. Мотиве ритмичко понављајте по жељи у низу, кружно,
спирално или преко целог формата. При избору боја пазите како се оне међусобно слажу.
Различите боје истих облика стварају безбројне варијације орнамената и стварање складне
целине.
Коректуре су усмерене ка решавању ликовног проблема оних ученика који су кренули
погрешним путем. Учитељ не намеће своје идеје, мишљење, готова решења. Похваљује
ученике:
1. који су брзо и лако дошли до оригиналног решења,
2. који су употребљавали занимљиве облике, боје, шаре,
3. који су своје шаре варирали и комбиновали у складну целину.
Помаже ученицима:
1. који имају идеју, али не успевају да је посредно пренесу на папир,
2. који заостају у раду,
3. који имају мало оригиналности и самопоуздања.
Коректуру врши код ученика који су посустали, којима је опала мотивација, дајући подстицај
за рад. Мотивише их уз напомену да се упоран рад и стрпљење увек исплате и да су од
великог значаја за уметност.

Главни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Учитељ
дискусију усмерава тако да се утврди научено о орнаментима.

Завршни

Корелација: математика
Литература: Уџбеник, http://www.vasarely.com/, http://www.op-art.co.uk/bridget-riley/

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Орнаментика; Површинска орнаментика; Вежбе,
37. и 38.
„Скривени ликови”
Ликовни медијум: графика
Техника: пошоар
Циљеви и задаци часа: препознавање и уочавање орнамената у околини деце; разликовање
геометријских и слободних облика; развијање способности самосталног изражавања и
спонтаног израза; развијање способности дивергентног мишљења и смисла за креативност.
Ликовни проблем: ритам, орнамент, декоративна композиција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ДМ, АП, РП
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: В
Наставна средства: цедиљка за чај, четка, темпере, примери из уџбеника
Избор уметничких дела: М. К. Ешер, А. Ворхол, В. Вазарели
ТОК ЧАСА

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Ликовне
проблеме ритам, орнамент, декоративна композиција анализирамо на ликовном раду деце.
Откривају ритам, орнамент, декоративну композицију и контраст фигура и позадина.
Заједно анализирамо радове и кроз разговор они на завршеним радовима откривају и
усвајају ликовне вредности. Као подстицај за расправу учитељ поставља питања: Шта је био
наш данашњи задатак? На којим су радовима остварени задаци? Који је рад
најоригиналнији? Како је постигнут ритам? На којим је радовима постигнут занимљив
однос фигура и позадина? Шта је контраст? Која реч има исто значење?
Корелација: математика, музичка култура
Литература: Уџбеник

Главни

Ученици започињу самостални рад. Учитељ посматра како деца прилазе задатку, да ли су
разумели задатак, да ли праве ситне облике, да ли стварају орнаменте или занемарују
постављене задатке користећи различите облике, користе ретке, односно сувише густе боје
са којима је немогуће добити ефекат распршених боја. Исто тако прати мотивисаност и
задовољство ученика. У коректурама утврђује узроке недостатака, настоји да укаже на
грешке и охрабрује их да изналазе разне могућности, да се слободно изражавају и подстиче
ученике да остваре свој ликовни потенцијал.

Уводни

Води се дискусија о искуствима деце са претходних часова: о ритму, орнаментима.
Успоставља се корелација са математиком (геометријски облици) и музичком културом
(ритам). Учитељ подсећа ученике на појам ритма у музичкој култури. Ученици на табли
претварају музичке ноте у геометријске облике стварајући ритмичке ликовне композиције.
Презентација уметничких дела. Како је уметник постигао ритам? Видљив је и контраст. Које
контрастне парове уочавате? Извођење закључка: У ликовној култури ритам боја значи
правилно понављање облика, линија, боја.
Подсећамо се шта смо научили о орнаментима, које врсте орнамената су научили и
применили у свом раду. Учитељ најављује нову методу рада. Данас ћете упознати графичку
технику пошоар. Од папира или танког картона ћете исецати мале шаблоне којима ћете
прекрити ваш лист. Отисак ћете добити прскањем боје. Објашњавање и демонстрација
поступка. Учитељ исеца неки облик од папира ставља на лист од блока, затим умаче четку у
боју и трља је кроз цедиљку. Помоћу овог поступка добија распршене тачкице боје. На оне
делове где је лист био прекривен неће допрети боја. Објашњава да помоћу овог поступка
могу понављати мотиве и стварати површинске шаре (орнаменте). Ученици могу исецати
разне облике: кругове, цветове, животиње, звезде, срце и сл. Када исеку одабране облике,
размештају на лист од блока и виђеним поступком испрскају. При раду треба да воде рачуна
о томе да се мотиви морају ритмички понављати. При одабиру боја морају водити рачуна да
оне буду у контрасту са белим папиром да би орнаменти били уочљиви. Ко ће поновити наш
задатак? Које ћете облике одабрати? Како ћете организовати њихов распоред на папиру?
Које ћете боје одабрати?

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Орнаментика; Тродимензионална орнаментика
39. и 40.
„Тесто у боји” (Израда амајлије3)
Ликовни медијум: вајање
Техника: тесто
Циљеви и задаци часа: изграђивање знања о вајарству и изражајним елементима вајарства;
развијање способности самосталног изражавања и спонтаног израза; развијање креативног и
дивергентног мишљења кроз увођење ученика у нова искуства.
Ликовни проблем: удубљена/испупчена маса, рељеф
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, ДМ, ИС, РП
Облици рада: КМ
Тип часа: О
Наставна средства: тесто, темпере
Избор уметничких дела: примери египатских амулета
ТОК ЧАСА

Ученици раде на стварању сопственог ликовног рада. Учитељ на самом почетку рада
проверава да ли су сви ученици почели са радом и да ли је свима јасно шта треба да раде.
Кроз индивидуалан разговор помаже оним ученицима који нису разумели тему. Такође,
остале ученике додатно мотивише за рад и охрабрује у реализацији својих идеја. Путем
разговора им пружа помоћ у реализацији идеја. Усмерава ученичку пажњу на упрошћавање
облика, истичући важност једноставности и оригиналности амајлије. Током другог обиласка
више пажње посвећује ученицима који су заостали у раду. Путем разговора им пружа помоћ
и наводи их да сами уоче грешку и исправе је уз уважавање идеја, мишљења и
индивидуалних разлика између ученика. У трећој коректури посвећује пажњу ученицима
који су се брзо заситили радом, који су изгубили мотивацију, заморили се или раде површно
подстичући их да додавањем детаља, украса побољшају своје ликовно остварење. Подстиче
их да буду истрајни у реализацији својих идеја. Похваљујем ученике који су имали добру
идеју и на добром су путу да исте остваре.

Главни

Сви дечји радови се излажу на заједничкој изложби и расправља се о остварености задатка.
Учитељ дискусију усмерава тако да се утврди научено о испупченој/удубљеној маси.

Завршни

Корелација:
Литература: Уџбеник, http://www.metmuseum.org/toah/hd/egam/hd_egam.htm
3

Уводни

Уводни разговор о вајарству, утврђивање и проширивање знања. Посебна пажња се
посвећује удубљеној/испупченој маси. Ученици добијају тесто и кроз вежбе испробавају
обликовање: праве лопту, ваљак, коцку; праве плочу и утискују испупчени предмет; на плочу
додају испупчене делове.
Мотивациони разговор и демонстрација о египатској уметности и обичајима. Учитељ се
осврће на египатске амајлије и прича о томе да су Египћани били сујеверни и имали потребу
да се помоћу ње заштите од сваког зла и болести. Обично су је носили као привезак око
врата, као наруквицу или прстен. Ученици анализирају амајлије. На који начин је постигнута
рељефна структура амајлије?
Истицање циља часа:
Данас ћемо правити амајлију. Прво извајај форму амајлије. Амајлија може бити кружног
облика, у облику птице, стилизованог ока и сл. На основни облик додавај рељефне украсе.
Такође, можеш да шиљастом алатком утиснеш линије. Када завршиш са обликовањем, свој
рад обој прво белом темпера или акрилном бојом да би уједначио површину амајлије. Након
тог осушеног слоја могу се наносити жељене темпере боје.

Амајлија (турски назив) или амулет (арапски, латински назив) за предмете који тобоже штите од болести.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
41. и 42.

Наставна јединица: Простор (Повезивање разних облика у целину); Аутоматски
начин цртања. „Линија и ја”

Ликовни медијум: цртање

Техника: комбинована

Циљеви и задаци часа: развијање и унапређивање ликовно-естетског изражавања; развијање
осећаја за композицију и слагање облика у јединствену целину; унапређивање способности за
квалитетну естетску анализу и евалуацију постигнутих резултата.
Ликовни проблем: врсте линија, облик, композиција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ИС, ДМ, АП

Облици рада: ФР, ИН

Тип часа: О

Наставна средства: цртеж на табли, оловка, фломастери, лепак, маказе
Избор уметничких дела:
ТОК ЧАСА

Корелација: српски језик, природа и друштво, музичка култура (карневал животиња)
Литература: Уџбеник

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Шта је био
наш данашњи задатак? Како се зове техника којом смо радили? Шта је колаж? Шта је
композиција? Ученици описују коју животињу су приказали, и закључују шта се још могло
урадити или побољшати. Опишите један рад без показивања, а ми ћемо покушати открити који
је то рад.

Главни

Ученици раде према индивидуалним ликовним способностима и ликовно-техничким
могућностима. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели задатак, прилази сваком ученику,
подстиче га, подсећа на мотив, даје упуте у облику алтернативних питања. У коректурама
настоји да укаже на грешке и додатном мотивацијом подстиче ученике да остваре максимални
потенцијал. Можеш ли свој мотив укомпонавати на други начин? Који је био наш ликовни
задатак?

Уводни

Понављање о линијама. Учитељ на табли показује цртеже настале у једном потезу. Ученици
такође цртају неке облике настале у једном потезу. Анализа цртежа. Ученици на пола листа
блока фломастером исцртавају врсте линија. Учитељ их подстиче да користе што разноврсније
линије по дебљини и дужини и да попуне целу површину. Објашњава им да се код повлачења
линија опусте и не размишљају о томе шта ће нацртати.
Мотивациони садржај:
Учитељ чита одломак са описом необичних животиња. Књижевни опис је повод за разговор о
животињском свету, као и о митским, необичним животињама које су плод људске фантазије
(змајеви, грифони, сфинге, рајске птице и сл.). Учитељ охрабрује децу да и сами измишљају
животиње необичног облика.
Истицање циља часа:
Узмите ваш лист који сте данас исцртали разноврсним линијама. Ваш рад је постао један
јединствени колаж папир. Исецајте, цепајте ваш колаж папир и од уситњених делова
саставите једну слику. Препоручене теме за рад су птице, рибе, коњаник, маска, али и
замишљене животиње из ваше маште.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Простор (Повезивање разних облика у целину);
43. и 44.
Субјективно осећање простора, „Осећања и простор”
Ликовни медијум: сликање
Техника: гваш
Циљеви и задаци часа: развијање креативних способности ученика, субјективног мишљења
и ликовног сензибилитета за простор; подстицање и навикавање ученика да разраде ликовну
идеју у детаље и направе план решавања ликовног проблема.
Ликовни проблем: осећања, боје, простор
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ИС, ДМ, РП
Облици рада: ФР, ИН, КМ
Тип часа: О
Наставна средства:
Избор уметничких дела: Теодор Жерико, Стабс, Едвард Мунк, Естебан Перез Муриљо, Јузпе
де Рибера.
ТОК ЧАСА

Корелација: природа и друштво
Литература: Уџбеник

Завршни

Одабрани дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка.
Радови се вреднују према критеријуму оригиналности, креативности, стваралачкој машти,
богатству идеја, флуентности, али и по успешном приказу одређених осећања. Која осећања
су представљена на овом раду? Помоћу којих боја? Колико је успешно приказано осећање
помоћу композиције боја? По чему се овај рад разликује од осталих? Шта би ти мењао,
додао? У разговору не дајемо предност само једном раду, нити неки рад не оцењујемо као
најслабији.

Главни

На почетку радног дела учитељ утврђује да ли су схватили задатак и да ли имају неке
потешкоће у реализацији. Са сваким учеником обавља индивидуални разговор шта ће
приказати, која осећања, помоћу којих боја. Додатном мотивацијом подстиче их да
самостално пронађу идеју за рад. Похваљује ученике који су брзо и лако дошли до
оригиналних решења, употребили занимљиве облике, користили адекватну композицију
боја. Помаже ученицима који имају идеју, али не успевају да је материјализују, који услед
недостатка самопоуздања и мање оригиналности прегледају туђе радове, који заостају у
раду. Трећу коректуру учитељ усмерава на појединце који су посустали у раду, којима је
опала мотивација, а похваљује ученике који су успели да реализују своје идеје.

Уводни

Разговарамо о томе да смо сви ми некада били очевици неког догађаја и да су они у нама
изазвали различита осећања (туга, срећа, љутња). Некада смо весели, љути, а понекад
тужни. На наша осећања често утиче и околина. Лични доживљаји природе и света око нас
не морају да буду увек тужни. Неки призори могу да изазову у нама дивна осећања, да се
осећамо срећним. Уметник свој доживљај света изражава кроз ликовна дела. Сликар је
очевидац неког догађаја. Отварамо уџбеник. Посматрамо и анализирамо слику где се
приказује борба лава и коња. Опиши простор слике и осећања која слика изазива у теби.
Закључујемо да се на овој слици уочавају снажна осећања, наслућује се напета атмосфера,
неизвесност. Помоћу којих боја (композиције боја) сликар успева да изрази та осећања?
Појединачно анализирамо сваки прилог. Какво осећање у теби изазивају фотографије?
Дискусија о фотографијама треба да мотивише ученике да причају о својим доживљајима
када су се осећали тужно, срећно, пријатно били изненађени и сл.
Истицање циља часа:
Покушај да изразиш своја осећања композицијом боја. Теме за твој рад могу бити: олуја,
ватромет, карневал, пријатно изненађење, један леп сан. У раду користи технику гваш или
темпере.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Простор (Повезивање разних облика у целину); Илузија
45. и 46.
простора, „Ближе – веће; даље – мање”
Ликовни медијум: цртање
Техника: оловка
Циљеви и задаци часа: препознавање и уочавање облика у природи, али и у урбаном
простору; оспособљавање за уочавање ликовних проблема у ликовном делу; развијање
способности аналитичког проматрања; развијање стваралачке маште, интереса и воље;
развијање естетских и радних особина ученика.
Ликовни проблем: перцепција и аперцепција
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, ИС, РЗ, ДМ
Облици рада: ФР, ГР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: репродукције, лењир, оловка
Избор уметничких дела: Гензборо, С. Шумановић, Ј. Вермер, П. Сезан, Роберт Капа,
А. Кертес, Р. Магрит
ТОК ЧАСА

ПРОСТОР

Уводни

Уводни разговор о простору и облицима у простору. Демонстрација и анализа репродукција.
Учитељ питањима усмерава аналитичко проматрање: Шта је заједничко код ових
уметничких дела? Какав простор приказује уметник на првој репродукцији? Шта се налази у
предњем плану? Шта је приказано у позадини? Да ализирамо величину представљних
облика на првој репродукцији. Ученик излази и мери висину мушкарца и упоређује са
висином дрвета у позадини. По истом принципу се анализирају и остале репродукције.
Заједно закључујемо: облици ближе нама су већи (у правој величини), а удаљени облици су
умањени. Мењањем величина може се дочарати да је нешто ближе или даље.
Ученици проучавају примере у уџбенику.
Ученици описују своје идеје за рад. Заједнички договор о мотиву рада. Учитељ објашњава
карактеристике технике оловке.
План табле:

РАДОВИ УЧЕНИКА

Корелација: математика, природа и друштво
Литература: Уџбеник

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о креативном аспекту рада. Да ли
су радови различити или су рађени по шаблону? Колико је успешан приказ простора? Да ли
је постигнута ликовност? Које су уочене грешке? Шта би требало мењати?

Главни

Ученици самостално реализују задатак. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели
задатак, њихову мотивисаност за стваралаштво и техничку спретност у реализацији идеја. У
коректурама настоји да укаже на грешке: не користе мекану оловку, цртају мале мотиве,
распоред облика, ученици цртају само контурама. Додатном мотивацијом подстиче ученике
за коришћење структуралних линија, за сенчење, додају неке нове детаље којима ће
обогатити рад и сл.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Простор (Повезивање разних облика у целину); Облици и
47. и 48.
боје у простору, „Бајковити свет”
Ликовни медијум: сликање
Техника: комбинована
Циљеви и задаци часа: неговање визуелног опажања и доживљавања разноврсних облика,
боја; развијање индивидуалног ликовно-естетског сензибилитета; развијање стваралачке
маште, интереса и воље; развијање естетских и радних особина ученика.
Ликовни проблем: облици, боје, комбинаторика
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, РЗ, РТ, ИС, РП Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: маказе, лепак, темпере, фломастери (туш и перо)
Избор уметничких дела: из уџбеника
ТОК ЧАСА

Корелација: српски језик
Литература: Уџбеник

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Креативни
аспекти анализе радова: различитост, сличност, тј. стереотипи, ликовност.

Главни

Учитељ не намеће своје идеје, мишљење, готова решења. Подстиче истраживачку
иницијативу ученика. Похваљује ученике:
1. који истражују своје могућности,
2. који су употребљавали занимљиве облике, боје,
3. који су распоредом облика створили складну целину.
Помаже ученицима:
1. који имају идеју, али не успевају да је реализују,
2. који немају идеју и прегледају туђе радове,
3. који заостају у раду,
4. који имају мало самопоуздања и истраживачког духа.
Прати мотивисаност за стваралаштво уз напомену да се упоран рад и стрпљење увек исплате
и да су од великог значаја за уметност.

Уводни

Цео час је замишљен као једна креативна игра облицима, линијама и бојама. Ученици
експериментишу са материјалима и проналазе нове путеве за реализацију својих идеја.
Учитељ их подсећа на претходна искуства када су упознали технику пошоар. Да ли неко
може да опише поступак рада у овој техници? Да ли вам се свидела техника пошоар?
Учитељ објашњава да ће и данас користити шаблоне, и њима ће покривати делове слике које
не желе да обоје, слично као и код технике пошоар. Приликом исецања шаблона ученици ће
сачувати и позадину, тзв. негативну форму, која ће исто послужити у ликовном
експерименту. Помоћу негативне форме ће заштитити позадину свог рада, а позитивном
формом сам мотив док осликавају позадину. Ученици проучавају прилоге у уџбенику.
Мотивација: Учитељ чита бајку или неки путопис о егзотичним крајевима. Разговор ће
водити сходно опису. На пример бајке: Који ликови се појављују у овој бајци? Да ли се
појављују нека чудновата бића? Опишите како сте их замислили.
Размислите како ћете представити свој бајковити свет. Радићемо комбинованом техником:
Помоћу којих облика? Како ћете комбиновати облике да бисте и њиховим распоредом
створили свет из маште? Не заборавите да и боје доприносе стварању бајковитог света.
Користите неуобичајени колорит. Свој рад можете допунити и линијама као што сте видели
на примерима ученичких радова. Играјте се, истражујте и маштајте кроз ликовно
стваралаштво.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Простор (Повезивање разних облика у целину); Линије,
површине и облици у простору; „Простор и маса”
49. и 50.
Ликовни медијум: вајање
Техника: глина
Циљеви и задаци часа: стицањее знања о вајарству и изражајним елементима вајарства;
развијање способности самосталног изражавања и спонтаног израза; развијање креативног и
дивергентног мишљења кроз увођење ученика у нова искуства; неговање радозналости за
ликовно стварање, упорности и истрајности, прецизности и уредности; развијање моторичке
способности ученика.
Ликовни проблем: однос масе и простора, пропорције
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, РЗ, РП, ИС
Облици рада: ФР, ТД, КМ Тип часа: О
Наставна средства: апликације, уџбеник, глина
Избор уметничких дела:
ТОК ЧАСА

Корелација: математика
Литература: Уџбеник

Завршни

Ученички радови се излажу на две клупе у учионици. Учитељ дискусију усмерава тако да се
утврди научено о просторном обликовању. Разговара се о томе кога су представили ученици.
Да ли се при обликовању портрета друга водило рачуна о односу масе и простора? Да ли је
портрет пропорционалан? Да ли је портрет друга приказан са више детаља? Који рад би
похвалио? Које грешке си уочио? Шта би мењао, додао да се побољша рад? Опиши један рад
својим речима без показивања.

Главни

Распоређујемо столове, по четири ученика седи у групи. Припрема глине и подлоге на којем
ће обликовати свој рад. Учитељ даје смернице ученицима који још нису започели са радом
или су погрешно започели рад. Разговара са њима и отклања нејасноће у раду уколико оне
постоје и истиче суштину ликовног проблема. У другој коректури већу пажњу посвећује
оним ученицима који су заостали у раду. Не намећући своје мишљење и идеје, покушава да
усмери ученике да сами увиде грешке и да их самостално отклоне на прави начин. Подстиче
их да буду истрајни у раду. Похваљује ученике који су имали добру идеју.

Уводни

У корелацији са математиком се понављају појмови волумен и маса. Ученици проучавају
прилоге из уџбеника. Закључак: Простор који обавија масу зове се спољашњи простор.
Простор који испуњава масу зове се унутрашњи простор. Тродимензионална композиција
код које простор слободно улази и излази кроз масу изазива утисак кретања.
Мотивација: Текст из литературе о другарству са описом изгледа друга/другарице. Опиши
друга са што више детаља. Остали ученици погађају о коме се ради. Ученици седе један
насупрот другом, посматрају се и описују нос, очи, уста свог друга. Учитељ их подстиче: где
се налазе уши (у висини обрва, а дно у висини врха носа)? Учитељ дефинише појам
пропорције.
Истицање циља часа:
Наш задатак је да извајамо портрет дуга. За рад ћемо користити глину. Прво направи
основни облик главе, на који ћеш додавати детаље (уста, нос, уши). При раду пази на
пропорције лица, да сваки део лица поставиш на право место. Не заборави да се изнад чела
налази коса.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Простор (Повезивање разних облика у целину); Шаљиви
51. и 52.
простор, „Шаљиви простор, шаљиви лик”
Ликовни медијум: сликање
Техника: по слободном избору
Циљеви и задаци часа: развијање индивидуалног ликовно-естетског сензибилитета;
развијање способности за успостављање стратегија за решавање ликовног проблема;
стицање знања о карактеристикама карикатуре; омогућити ученицима да осете задовољство
при стваралачком раду.
Ликовни проблем: фото-монтажа, рекомпозиција, карикатура
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ДМ, АП, ИС
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: В
Наставна средства: апликација, табла, репродукције уметничких дела, видео-бим, ЦД,
лаптоп, колаж, фото-монтажа, оловке у боји, фломастер
Избор уметничких дела: Вилијам Хогарт, Оноре Домије, М. К. Ешер, Рене Магрит, Салвадор
Дали, Марсел Душамп, Макс Ернст
ТОК ЧАСА

Корелација: српски језик
Литература: Уџбеник

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка.
Процењивање се обавља према степену оствареног ликовног проблема, техничкој
умешности, оригиналности, маштовитости. У разговору не дајемо предност само једном
раду, нити неки рад оцењујемо као најслабији. Сваки рад може имати и добре и лошије
елементе, па се у коректури морају истицати и једни и други. Стрпљиво слушамо сваког ко о
радовима говори. Истовремено развијамо укус и критеријум самих ученика, јер и они
активно учествују у процењивању. Све ученике похваљујем што су истрајали у раду. Све
радове компонујемо у једну целину и правимо изложбу у учионици.

Главни

Ученици раде самостално на практичном раду. Сваки ученик ради на реализацији теме
према својим индивидуалним, ликовним и креативним способностима.
Размишљају и долазе до сопствених идеја које ће им бити подстицај за реализацију њиховог
ликовног рада.
Учитељ прати рад ученика. Посматра их неко време и утврђује у којој мери су почели са
радом. Код оних ученика који не започињу свој рад проналази начин да их индивидуално
покрене. Када сви ученици отпочну са радом и настане радна атмосфера, обилази ученике и
врши индивидуалну коректуру.

Уводни

Понављање градива о простору усвојеног на претходним часовима.
Приказ дела уметника. Шта је необично на приказаној слици? Покажи и објасни шта је
нестварно, шаљиво на слици. Објашњење појмова фото-монтажа, рекомпозиција. Да ли у
овој учионици има нешто необично? Како би учионицу претворио у нестварни, шаљиви
простор? (Необично би било да су столице окренуте наопачке, да уместо лустера на плафону
висе столови, и сл.)
Игра се игра откривања. На табли је залепљена апликација прекривена пољима испод којих
се налази карикатура Новака Ђоковића, познатог спортисте. Неколико ученика излази пред
таблу и бира бројевима означено поље. Сваки ученик чита питања (тематика занимљивости
о познатим уметницима, медијима, техникама). У случају позитивног одговора открива се то
поље и ученик покушава открити тајанствену личност. Решење је карикатура која упућује на
ликовни проблем. Објашњавање појма карикатура уз приказ примера карикатура.
Разговарамо о распореду облика и њиховој величини, као и другим особинама карикатуре.
Објашњавамо да су најчешћи мотиви карикатура ликови. У карикатури се пренаглашавају
неке особине, али је важно да се ликови не исмевају, да се нико не увреди.
Истицање циља часа и објашњавање задатка.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Простор (повезивање разних облика у целину); Вежбе;
53. и 54.
Разиграни облици и боје
Ликовни медијум: комбиновани
Техника: комбинована
Циљеви и задаци часа: проширивање знања о просторним облицима; оспособљавање
ученика за разликовање дводимензиалног и тродимензионалног простора; проширивање
знања о вајарским формама (мобили) и компоновања по принципу равнотеже; подстицање
радозналости и интересовања деце за експериментисање процесима; подстицање развоја
способности за уочавање односа међу облицима у простору; развијање моторичких
способности.
Ликовни проблем: облици, боје, равнотежа, комбинаторика
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, ИС, ДМ
Облици рада: ФР, ИН, ГР
Тип часа: В
Наставна средства: картон, маказе, лепак, конац/вуница, крпице, мале пластичне и картонске
кутије, дрвца, штапићи и сл.
Избор уметничких дела: мобили А. Калдера
ТОК ЧАСА

Завршни

Све радове качимо испред табле, уживамо у заједничкој изложби чији су ствараоци деца. На
табли може бити исписана порука о игри коју је написао познати песник Љ. Ршумовић:
„Игра је здравија од млека; игра је свежија од воде; игра је за човека најлепши дар слободе”.
При процени резултата рада на овом часу узимати у обзир присуство стваралачког елемента
и оригиналности при спајању и формирању облика.
Корелација: математика, музичка култура – певање песме, природа и друштво – материјали
Литература: Уџбеник, http://www.calder.org/

Главни

Ученици у групама израђују свој мобил. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели
задатак, да ли користе и геометријске и слободне облике. Ученици лепе, дорађују, секу,
договарају се у групи, учитељ обилази и врши коректуре, подстиче, мотивише, бодри,
додатном мотивацијом помаже. Сваки облик треба пробушити и низати на канап на
различитим удаљеностима. Између облика везује се један чвор. Сви ученици виде другачије,
учитељ води рачуна да свако дете споји направљене облике. Постоји безброј начина за
комбиновање облика. Водити рачуна о равнотежи и о складној целини тражећи
најмаштовитије начине за повезивање облика.

Уводни

На почетку часа ученици (разговором и игром) демонстрирају кретање птице, жабе, кенгура,
балерине, ветрењаче. Шта покреће ветрењачу? (ветар). Посматрајте дрвеће, гране, лишће.
Како ћемо покренути лист папира који мирује на ђачкој клупи? Дуните и разговарајте о томе
када мирује, а када се покреће. Видели смо и закључили како се креће једно тело, а да ли
може истовремено да се помера више тела? Воз је састављен од вагона, сви заједно
направите један воз и покажите како се креће. Певају песму: „Ћиху-ћиху-ћиху-ху”. Где се
одвија кретање? (у простору, учионици).
Разговор о вајању, вајарској форми, врстама, мобилу, демонстрација уметничких дела.
Проблем равнотеже могу схватити на личном плану експериментишући. Резимирамо:
Вајање је просторно обликовање.
Истицање циља часа:
На овом часу ћемо правити неке облике од материјала који сте донели. Разиграни облици и
боје ће зависити од нашег тренутног расположења. Сваки ученик бира смајлић како се
тренутно осећа. Ученике делимо у више група. Веома је важно код формирања група да буду
ђаци различитог расположења. На почетку можемо почети од једноставнијих примера
(геометријски облици: круг, троугао, квадрат, правоугаоник). Учитељ уз помоћ ученика
демонстрира један једноставан мобил. Приликом дефинисања задатака указује и на
могућност стварања интересантних и сложених комбинација од једноставних геометријских
облика. Ученици могу обликовати ликове (породица, одељење), воће, поврће, играчке и сл.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Простор (повезивање разних облика у целину); „У свету
55. и 56.
игре Милана Коњовића”
Ликовни медијум: естетска анализа, сликање
Техника: темпере
Циљеви и задаци часа: стимулисање развоја естетског и ликовног искуства кроз естетске
импулсе; развијање способности самосталног изражавања мишљења о уметничким делима;
развијање способности дивергентног мишљења; упознавање са делима из наше културне
баштине.
Ликовни проблем: контраст облика, контраст боја, јединство
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, ИС, РЗ, ДМ
Облици рада: КМ
Тип часа: Е
Наставна средства: уџбеник, презентација, видео-бим, блок, темпере
Избор уметничких дела: Милан Коњовић
ТОК ЧАСА

Уводни

Дискусија о контрасту. Ученици путем умне мапе сумирају појам контраста. Обнављање и
проширивање знања о основним и изведеним бојама. Учитељево усмено излагање: Уметници
који су оставили за собом ликовни траг, тј. уметничко дело оставили су и поруку сликом коју
ми посматрачи гледајући покушавамо да откријемо. Гледајући уметничка дела откривамо
тајну, а свака слика представља живот у одређеном периоду.
Најава наставне јединице: Милан Коњовић, познати сликар војвођанске равнице, волео је да
слика пределе, житна поља, војвођанске салаше. Поред поменутих, деца су била чест мотив
његових слика. Често је говорио да је за сликара важно да заувак остане дете. Анализа слика у
уџбенику. Који је главни мотив ове слике? Опиши простор слике и осећања која слика изазива
у теби. Које боје преовлађију на овој слици? У прилогу је круг боја, упореди боје које користи
сликар са датим бојама у кругу. Шта уочавате? Коњовић користи боје које се налазе једна
насупрот другој, то су контрастне боје, помоћу којих се ствара жива и динамична композиција.
Истицање циља часа: Контрастним бојама насликај теби познати предео. У раду користи густе
темпера боје.
План табле:
КОНТРАСТ
ПОЈАМ

КОНТРАСТ БOJA

РАДОВИ УЧЕНИКА

Корелација: српски језик
Литература: Уџбеник; http://www.scribd.com/doc/47809091/Teorija-boja; http://www.rastko.rs

Завршни

Изложба радова, колективна анализа, дискусија и естетско процењивање радова према степену
оствареног ликовног проблема, оригиналности, естетских квалитета и техничке умешности.
Посебна пажња се усмерава на контраст боја. Шта смо данас научили? Под композицијом се
подразумева избор и међусобни однос ликовних елемената. При остваривању композиције
уметник може бити подстакнут: природом, људима, животињама, музиком, текстом или својом
маштом. Композиција боја једне слике назива се колорит.

Главни

Ученици прелазе на самостално, креативно ликовно изражавање.
Док ученици траже оригинална решења, учитељ их обилази и помаже ученицима у решавању
ликовног проблема, уколико је то потребно.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Наставна јединица: Одабирање случајно добијених ликовних односа по
личном избору ученика; Слика случај; Креативна игра боја, материјала и
предмета
Ликовни медијум: сликање
Техника: пастел-акварел
Циљеви и задаци часа: увођење ученика у нова искуства; развијање индивидуалног ликовно-естетског сензибилитета; подстицање и развијање смисла за креативност; оспособљавање
за извођење емотивно-ефективних садржаја.
Ликовни проблем: ликовни експеримент
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ИС, ДМ, РЗ
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: туш, бела боја, вода, лист из блока или хамер
Избор уметничких дела: Пикасо, Предраг Пеђа Милосављевић
ТОК ЧАСА

Редни број:
57. и 58.

Завршни

Естетска анализа према остварености ликовног проблема.
Ученици читају своје текстове и објашњавају ликовне радове.
Ако ти се деси да случајно направиш мрљу на листу папира, немој да се растужиш. Од те
мрље може да настане право уметничко дело. Препусти се машти и мрљу догради. Намажи
врхове прстију темпером и нанеси боју на папир где је мрља.
Корелација: српски језик (пишемо састав)
Литература: http://www.youtube.com/watch?v=5NSjnE86XuE&feature=related;
http://www.youtube.com/watch?v=JZ3glUYHa3Q&feature=related,
http://www.youtube.com/watch?v=vgDp5nOdonM&feature=related

Главни

У једну посуду помешати туш и воду, поставити изабрану подлогу (хамер папир подељен за
више ученика или лист из блока бр. 5) и различити припремљен материјал.
Разливањем туша помешаног са водом настаје нешто необично, ново, занимљиво. Рад
оставити да се осуши. Док се рад суши (разливена мрља), ученици узимају посебан папир и
записују шта виде и о чему размишљају гледајући рад. Да ли су очекивали тако нешто?
Шта су замислили? Да ли могу замишљено дорадити белом бојом?
Ученици самостално реализаују тему према свом опажању, доживљају, машти и
способностима. Наносе белу боју, која се уклапа у нову целину. Када дограђују мрље,
ученици завршавају и своје писане радове.
Исти поступак можемо поновити са тушевима у боји. Тушеве у боји разлити по хамеру,
дорадити ако је потребно неком бојом и рад оставити у учионици да уживамо у заједничком
стварању.

Уводни

Час почињемо игром. Ученици сипају неколико капи мастила насред папира, затим савијају
папир. Када буду отворили, добиће Роршахове мрље. Посматрање и анализа добијених
резултата појединаца. На шта те подсећа ова мрља? Учитељ разговор усмерава тако да
ученици схвате да се различити облици могу добити сасвим случајно. А случајно створене
мрље могу пробудити машту и подстаћи нас на стварање занимљивих ликовних дела. Неке
уметничке композиције можемо, такође, добити сасвим случајно. На неким сликама нашег
уметника Предрага Пеђе Милосављевића видимо поступак разливања боја по платну.
Клизећи низ нагнуто платно, боја прави шаре које настају без знања уметника шта ће да
испадне, дакле случајно. Такве ефекте уметник оставља или их делимично прерађује,
додајући неке детаље помоћу четкице. Тако су настале неке од његових познатих слика
(„Носорог и друге”). Има доста случајева када сликар недовршену слику окрене наопако и
одједном у њој „открије” нешто ново што дорађивањем претвори у успешну композицију. У
уџбенику је приказан рад вашег другара, погледајте и опишите шта видите.
Занимљивост: Туш се као цртаћи материјал користио у Кини још 2550. године пре нове ере.
Данас ћемо туш користити другачије, није нам потребно перо, али нам је потребна вода и
бела боја.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број: Наставна јединица: Одабирање случајно добијених ликовних односа по личном
59. и 60.
избору ученика; Слика случај; „Борба црвеног и плавог тигра”
Ликовни медијум: сликање
Техника: комбинована
Циљеви и задаци часа: развој перцепције и аперцепције; развијање ликовно-естетског
сензибилитета ученика; проширивање знања о бојама, композицији боја.
Ликовни проблем: ликовни експеримент
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ИС, РЗ, ДМ, РП
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: В
Наставна средства: кликери, темпера боје, охо лепак, тушеви у боји, шећер, разни зачини,
песак, кутија
Избор уметничких дела: М. Вламенк, А. Матис
ТОК ЧАСА

План табле:

Шта је
топло

хладно

Уводни

На почетку часа учитељ прича једну причу о борби црвеног и плавог тигра. Прича је увод у
расправу о бојама, топлим и хладним бојама. Помоћу Веновог дијаграма ученици бележе
топле и хладне појмове. У пресек два круга ученици уписују шта је заједничко за два топла,
односно хладна појма. Које су топле боје? На шта те подсећају топле боје? Које су хладне боје?
На шта те подсећају хладне боје? Посматрање и анализа дела Вламенка и Матиса. Дискусија о
томе које емоције изазивају слике. Која расположења и облике везујемо за одређене боје?
Разговор о томе да неке композиције настају сасвим случајно. Оне могу пробудити машту и
подстаћи нас на стварање занимљивих ликовних дела. Данашња тема је „Борба црвеног и
плавог тигра”. Размисли како би помоћу боја представио ту борбу, сучељавање и прожимање
топле и хладне боје. Ту борбу можеш приказати само мрљама, разливањем, прскањем или на
други, твој креативан начин.

РАДОВИ УЧЕНИКА

Шта је
заједничко?

Ученици индивидуално реализују ликовни задатак. Учитељ прати рад ученика, саветима и
указивањем на могућности пружа помоћ за решавање ликовног проблема. Учитељ подстиче
децу на експериментисање са бојама и поступцима израде рада.

Главни

Естетска анализа према осварености ликовног проблема. Радови се вреднују према
критеријуму оригиналности, креативности, стваралачкој машти, богатству идеја, флуентности.
Чији је рад најмаштовитији? По чему се разликује од осталих?
Данас смо научили: боје се деле на топле и хладне. Које су топле боје? А које хладне?

Завршни

Корелација: музичка култура (слушање музике, избор учитеља и ученика)
Литература: Уџбеник, http://www.scribd.com/doc/47809091/Teorija-boja

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Плакат, билборд, реклама; Визуелне информације
61. и 62.
„Слика нам саопштава поруку”
Ликовни медијум: графика
Техника: пластелин
Циљеви и задаци часа: развој перцепције и аперцепције ученика везане за визуелно
споразумевање; упознавање ученика с појмовима „знак” (лого), печат и начином њихове
примене у визуелним комуникацијама; развијање смисла за самостално обликовање
визуелне поруке; развој визуелно-естетског сензибилитета.
Ликовни проблем: визуелна порука, печат
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: РЗ, ДМ, АП, ИС Облици рада: ФР, ИН, КМ
Тип часа: О
Наставна средства: уџбеник, наставни листић (асоцијација), поклопац, пластелин
Избор уметничких дела: Пикасо
ТОК ЧАСА

Корелација: српски језик (слова), математика (бројеви, знаци...), музичка култура (ноте,
паузе), природа и друштво (цвет, месец, звезда...).
Литература: Уџбеник

Завршни

Естетска анализа према осварености ликовног проблема, бирамо најуспешније радове.
Шта је био данашњи задатак? Да ли су испуњени сви задаци? Чији је рад другачији од
осталих? По чему се разликује? Шта смо данас научили? Процењивање успешности радова
треба да протиче у толерантном разговору и да доприносе изграђивању искрености,
уважавању, толеранцији, поштовању, договору.

Главни

Ученици су подељени по групама и свака група разговара о могућем ликовном решењу
у својој групи. Српски језик: слово, знак интерпункције, реч. Математика: број, знак.
Природа и друштво: биљка, животиња, звезда, месец, сунце... Музичка култура: нота, пауза.
Могући ток израде:
1. Поклопце пунимо пластелином, врхом четкице утискујемо замишљени симбол, знак.
2. Поклопце пунимо пластелином, од пластелина правимо испупчени знак. Пазимо да
испупчења буду у истој равни.
3. На поклопац залепљујемо испупчени знак.
Када ученици израде свој печат, четкицом и темпером прелазимо преко испупчене површине
пластелина и отиснемо свој печат на папир, односно лист блока. Током рада пратити
сналажење у реализацији задатака сваког ученика: вршити коректуре, пружати додатна
објашњења и подстицати њихову креативност у тражењу оригиналних решења. Можемо
направити два или више примера.

Уводни

Час почињемо разговором о комуникацији помоћу знакова, о изгледу знака, стилизацији.
Олујом идеја ученици набрајају врсте знакова, а учитељ на табли бележи њихове одговоре.
Исто тако усмерава ученике да би дошли до појма печата. Да ли су некада видели печат, који
су облици, да ли има неки знак, или написан текст? Постављањем питања ученике треба
навести да схвате појмове „печат”, „симбол”, „знак” и њихову улогу у свакодневном животу.
Шта пише на печату који су видели? Показати ученицима неколико отисака печата на
папиру. Где се користе печати? Да ли су прочитали шта пише на отиску печата у ђачким
књижицама? Дефинисање појма.
Играмо игру асоцијација. Отварањем свих поља долазимо до коначног решења:
наставни предмети. Формирамо четири групе: математика, музичка култура, српски језик,
природа и друштво, а може и више група, колико предмета толико група.
Печате користе и деца у игри. Учитељ објашњава и демонстрира поступак израде печата од
пластелина. У току демонстрације дефинише и ликовне задатке. Када ученици приме
довољно информација о печату, прелазимо на реализацију ликовног рада.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Плакат, билборд, реклама; Плакат дечијих права
63. и 64.
Ликовни медијум: сликање
Техника: комбинована
Циљеви и задаци часа: развој перцепције и аперцепције ученика везане за визуелно
споразумевање; стицање и проширивање знања о визуелном саопштавању; оспособљавање
ученика за прављење елаборације (свесно планирање рада и поступно решавање ликовног
проблема); оспособљавање ученика да свесно опажају и представљају карактеристике
плаката.
Ликовни проблем: однос слике и текста, графички дизајн
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, ДМ, РЗ, РП Облици рада: ФР, ИН, ГР
Тип часа: О
Наставна средства: плакати, папир, темпера боја, фломастери, колаж, лењир
Избор уметничких дела:
ТОК ЧАСА

Завршни

Анализа радова ће се вршити по остварености постављених задатака: а) облици, б) боје, в)
јасноћа поруке, г) композиција слова и слике, д) естетски квалитет и техничка умешност.
При одабиру радова за естетску процену учитељ води рачуна да буду заступљена три нивоа:
први ниво чине завршени, оригинални радови код којих је остварен ликовни проблем, затим,
радови код којих је делимично испуњен ликовни проблем и трећи ниво, радови у којима није
дат одговор на задату тему.
Корелација: српски језик (Буквар дечијих права), музичка култура (Слушање и певање
песме: „Деца су украс света)
Литература: Уџбеник, http://www.scribd.com/doc/90962703/Umetnost-plakata

Главни

На почетку радног дела учитељ утврђује да ли су схватили задатак и да ли имају неке
потешкоће у реализацији. Ако неки ученици нису схватили ликовни проблем, помаже да га
разумеју и додатном мотивацијом да самостално пронађу идеју за рад.

Уводни

Разговор о плакатима треба почети посматрањем плаката које ће учитељ донети на час.
Плакати су уметнички обликоване информације које раде ликовни уметници – дизајнери,
стручњаци за примењене уметности. У вашим уџбеницима се налази Речник ликовних
појмова где се можете информисати о појмовима: плакат, дизајн, билборд.
Вршимо анализу плаката: по карактеру облика, по бојама, по поруци – јасноћа поруке
плаката, стилизација ликовно-тематских елемената и композиција слова и слике. Плакат
треба да се одликује сажетошћу, одбацивањем свега небитног, истицањем слике или симбола
и ради се упадљивим тоновима боја које изазивају пријатан утисак (није препоручљиво
користити више боја, две-три боје су довољне). Плакат има за циљ да привуче пажњу
посматрача. Учитељ дели цедуљице на којима се налази одређени члан из Конвенције о
правима детета. Ове цедуљице ће бити и повод да разговарамо о њиховим правима у школи,
породици, окружењу. Ученици читају текст о дечијим правима који може бити само
подстицај за размишљање о новом решењу. Наша тема ће бити да обликујемо ликовну
поруку за дечја права. Методом зујања ученици у паровима дискутују о теми, затим своја
запажања о дечјим правима износе одељењу.
План табле:

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
65. и 66.

Наставна јединица: Ликовне поруке као могућност споразумевања;
Препознавање карактеристика инсеката, „Како изгледају инсекти?”

Ликовни медијум: сликање

Техника: темпере, самолепљиви колаж

Циљеви и задаци часа: неговање визуелног опажања и доживљавања разноврсних облика;
стицање и проширивање знања о визуелном саопштавању.
Ликовни проблем: порука, пропорције, односи боја и површина
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, ДМ, РЗ, РП

Облици рада: ФР, ИН, КМ

Тип часа: О

Наставна средства: апликације, папири у боји, суво лишће, латице цвећа, тканине, лепак,
маказе
Избор уметничких дела: Н. Римски Корсаков, „Бумбаров лет”
ТОК ЧАСА

Корелација: природа и друштво, музичка култура
Литература: Уџбеник, http://www.youtube.com/watch?v=6oMeZLkqLBQ

Завршни

Сви дечји радови се постављају на таблу и расправља се о остварености задатка. Креативни
аспекти анализе радова: различитост, сличност, тј. стереотипи, ликовност. Који рад по вашем
мишљењу је најбоље одговорио на данашњи задатак?

Главни

Ученици самостално реализују задатак. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели задатак,
да ли користе разноврсне материјале, колико су вешти у сечењу. У коректурама настоји да
укаже на грешке и додатном мотивацијом подстиче ученике да комбинују различите
материјале, да додају неке детаље који ће побољшати ликовну композицију. У току радног дела
се слуша музика (за опуштену атмосферу).

Уводни

Час почињемо игром питалица (налази се у уџбенику), одовори уводе ученике у свет инсеката.
Ученици и сами измишљају питалице. У корелацији са природом и друштвом разговара се о
инсектима. Ученици по сећању набрајају инсекте које познају, њихов изглед, боје. На таблу се
поставља апликација инсеката. Аналитичким посматрањем ученици упоређују своје описе са
фотографијом одређеног инсекта. Такође упоређују поједине инсекте, разлике по облику, у
величинама, пропорцијама, боји. Учитељ објашњава да је пропорција однос између две
величине, односно међуоднос величина једне целине (људског тела, животиње, ликовне
композиције и сл.). Примера ради, однос главе и трупа, однос ширине и дужине инсекта.
Ученици описују шта су уочили на апликацији.
Мотивација:
Инсекти се појављују и у музичком делу. Послушајте музичку композицију и откријте који
инсект описују музичке ноте (Н. Римски Корсаков, „Бумбаров лет”). Ко зна описати како
изгледа бумбар?
Истицање циља часа:
Данашња тема су инсекти. Као што смо видели, сваки инсект има карактеристичан облик и
боју. Покушајте описати ликовним средствима један инсект у колаж техници. За рад можете
користити папире у боји, суво лишће, латице цвећа, тканине. Лепота колажа је у разноврсности
материјала од којих се саставља слика. Размислите о одабраном мотиву. Како изгледа ваш
инсект? Које су карактеристичне боје по којима се препознаје? Цепкајте и сеците облике од
донетих материјала, комбинујте делове и саставите своју слику инсекта. Залепите тек кад
будете задољни резултатом.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Ликовне поруке као могућност споразумевања;
67. и 68.
Препознавање карактеристика животиња, „Игра меморија”
Ликовни медијум: сликање
Техника: темпере, колаж
Циљеви и задаци часа: неговање визуелног опажања и доживљавања разноврсних облика;
препознавање и уочавање карактеристика облика у природи; стицање знања о комуникацији;
стицање знања о стилизацији и визуелном знаку; развијање смисла за самостално
обликовање визуелне поруке.
Ликовни проблем: контраст, знак, стилизација, визуелне комуникације
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, РЗ, ДМ, АП, РП
Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства:
Избор уметничких дела:
ТОК ЧАСА

Корелација: природа и друштво
Литература: Уџбеник

Завршни

Израђене картице се постављају на таблу и започињемо игру меморије. Победиће она група
која погоди највише парова. Игра је у пракси проценила успешност ликовног рада, тј. колико
су успели ученици јасно и недвосмислено приказати одређену животињу. Анализа и
вредновање ликовног процеса: Шта је био данашњи задатак? Да ли су сви успешно
реализовали свој рад? Који рад је најмаштовитији? Зашто? Који нови појам смо научили? Да
поновимо: стилизација је поједностављен приказ природних облика.

Главни

Ученици самостално реализују задатак. Учитељ прати рад ученика: да ли су разумели
задатак, да ли су започели да цртају ситне ликове, да ли стилизују облике животиња, колико
су маштовити и прецизни у раду и сл. У коректурама настоји да укаже на грешке и додатном
мотивацијом подстиче ученике да остваре свој максимум. У току радног дела се слуша
музика (за опуштену атмосферу).

Уводни

Уопштени разговор о комуникацијама се усмерава на комуникацију међу животињама. Како
се споразумевају животиње? Учитељ подстиче ученике да износе сопствена опажања.
Ученици причају о својим кућним љубимцима, њиховим навикама и начину комуникација.
Анализа примера из уџбеника. Учитељ говори о томе да се мотиви са ликовима животиња
могу наћи и у многим делима људи. Суживот са животињама је извор инспирације и за
уметнике. Да ли неко зна која животиња се налази на грбу Србије? Ученици проучавају
примере из уџбеника, описују карактеристике, како су животиње представљене. Учитељ
скреће пажњу на поједностављене облике и објашњава појам стилизације. Наглашава да је и
визуелни знак настао стилизацијом.
Мотивација – игра меморије. Објашњење карактеристика и правила игре.
Истицање циља часа:
Данас ћемо правити картице за игру меморије. Мотиви ће бити животиње. Размисли о
карактеристикама одабране животиње. Како она изгледа? Како је можеш представити
најједноставније? Облик животиње нацртај на колаж папир, исеци и залепи на подлогу од
картона. (Ученици добијају унапред припремљене подлоге за картице.) При избору боја пази
да се боја позадине и лика животиње разликују.
Могући ток:
Ученици могу да извлаче задатке, тј. тему свог рада. Исту тему раде по два ученика.

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
Наставна јединица: Ликовне поруке као могућност споразумевања;
Препознавање професија код људи, „Волео/ла бих кад порастем да будем...”
69. и 70.
Ликовни медијум: сликање
Техника: темпере, комбинова техничка средства
Циљеви и задаци часа: неговање визуелног опажања и доживљавања разноврсних врста
комуникација; стицање и проширивање знања о визуелним комуникацијама; увођење
ученика у различите могућности комуникација: одећа у функцији комуникација; развијање
способности самосталног изражавања и спонтаног израза.
Ликовни проблем: визуелне комуникације, симболи
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: УИ, РЗ, ДМ, ИС, РП Облици рада: ФР, ИН
Тип часа: О
Наставна средства: апликација на табли: укрштеница, фотографије радне одеће разних
професија
Избор уметничких дела:
ТОК ЧАСА

Корелација: српски језик
Литература: Уџбеник

Завршни

Ученички радови се излажу на таблу. Разговара се о мотивима које су ученици одабрали. Да
ли је правилно приказан изглед радне одеће (униформе)? Да ли је занимање приказано са
више детаља? Који рад би похвалио? Које грешке си уочио? Шта би мењао, додао да се
побољша рад? Опиши један рад својим речима без показивања.

Главни

На почетку радног дела учитељ надгледа како ученици приступају раду, да ли имају неке
потешкоће у реализацији. Са сваким учеником обавља индивидуални разговор шта би желео
насликати, које занимање, како изгледа радна одећа (униформа). Додатном мотивацијом
подстиче их да насликају радни простор, алате и друге реквизите одабраног занимања.
Помаже ученицима који имају идеју, али им недостаје самопоуздање, немају идеје и
прегледају радове другова. У трећој коректури учитељ додатном мотивацијом охрабрује и
подстиче ученике.

Уводни

Уводни разговор о разним занимањима. Ученици причају о занимањима својих родитеља.
Учитељ артикулише разговор да би ученици схватили да многа занимања захтевају ношење
униформе, радне одеће и по томе су препознатљива. За неке професије постоји прописан
начин одевања и људи тих професија носе униформе. То су нпр. полицајци, ватрогасци,
оџачари, доктори, официри. Изглед униформе зависи од врсте посла. Нпр. ватрогасац мора
бити заштићен, а полицајац примећен. У многим професијама није прописан начин одевања,
али се поштују правила. Другачије се облачи рок звезда од службеника у банци или од
учитељице. Учитељ пажњу усмерава ка визуелним комуникацијама, бојама које олакшавају
лакше препознавање разних професија, наглашава да су оне у фукцији комуникација. Која је
боја одеће полицајаца (лекара, ватрогасца, и сл.)?
Фаза игре: решавање укрштенице (решење занимања)
Мотивација: Ученици причају о својим жељама шта ће бити кад порасту.
Истицање циља часа:
Размишљај о томе шта би волео да радиш кад порастеш. Темпером представи то
занимање. Код избора боја обрати пажњу које је боје радна одећа тог занимања. Код избора
облика представи неке детаље, реквизите који су карактеристични за то занимање (на
пример: алат ауто-механичара, рекет тенисера и сл.).

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.
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Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Редни број:
71. и 72.

Наставна јединица: Ликовне поруке као могућност споразумевања;
„Креативне игре помоћу рачунара”

Ликовни медијум: проширени медији, дизајн

Техника: рачунар

Циљеви и задаци часа: стицање знања о проширеним медијима; оспособљавање ученика да
помоћу своје креативности тимски реализују сложеније пројекте; развијање способности
самосталног изражавања и истраживања могућности проширених медија; развијање
потенцијала ученика у области ликовности и визуелности.
Ликовни проблем: однос облика и функције
Стандарди постигнућа:
Наставне методе: ЛС, ИС, ДМ, УИ, РП, КО

Облици рада: ФР, ГР, КМ

Тип часа: В

Наставна средства: рачунарска учионица
Избор уметничких дела:
ТОК ЧАСА

Уводни

Наставна јединица је замишљена у оквиру пројекта. Ученици се оспособљавају да групно
(кооперативна настава) израде своју публикацију о животу одељења. У корелацији са
српским језиком осмишљавају садржај и текст свог часописа. На ЧОС-у се договарају око
визуелних прилога, а на часу ликовне културе на рачунару израђују своју верзију. На почетку
часа ученици се упознавају са радним окружењем софтверске алатке Публишер (Рublisher).
Кроз креативну игру испробавају и истражују радно окружење програма.
Учитељ даје неопходне инструкције у вези са принципа дизајна.

Ученици у тимском раду израђују свој часопис. Сваки члан тима има своје задужење.
Учитељ прати рад појединаца: да ли су разумели задатак, да ли имају проблем у раду на
рачунару, техничку спретност.

Главни

Готов пројекат се штампа и расправља се о резултатма. Да ли су испуњена ваша исчекивања
око публикације? Да ли вам се допада? Шта смо пропустили приликом рада? На које
потешкоће сте наилазили приликом рада? Да ли су фотографије и слике обрађене по
ишчекивању? Како бисте оценили задовољство вашим радом?

Завршни

Корелација: српски језик, природа и друштво
Литература: Уџбеник,
http://valleystream30.com/Assets/Tutorials/MicrosoftPublisherTutorials.pdf

У одговарајућу колону уцртајте знак √ процењујући степен присутности тврдње/показатеља.
(1‒ присутно у најмањој мери)
Показатељи
Време на часу је ефикасно искоришћено.
Атмосфера за рад је подстицајна.
Делови часа су повезани и структурирани.
Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у
функцији учења (користи питања, идеје, коментаре ученика за рад на
часу).
Наставник проверава да ли су постигнути циљеви часа.
Наставник врши оцењивање у складу са Правилником о оцењивању
ученика.
Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика.
Наставник похваљује напредак ученика.
Ученици добијају потпуну и разумљиву повратну информацију о свом
раду.
Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.
Наставник даје ученицима могућност да постављају питања, дискутују
и коментаришу у вези са предметом учења на часу.
Дисциплина на часу је успостављена и одржавана на прихватљив начин
и у складу са договореним правилима.
Постојећа наставна средства су функционално искоришћена.
Наставник учи ученике различитим техникама учења на часу.
Ученици стичу знања на часу.
Наставник даје упутства и објашњења која су јасна ученицима.
Наставник користи наставне методе које су ефикасне у односу на циљ
часа.
Наставник поступно поставља све сложенија питања/задатке/захтеве.
Наставник учи ученике како да користе различите начине/приступе за
решавање задатака/проблема.
Наставник учи ученике како да ново градиво повежу са претходно
наученим.
Наставник учи ученике како да повежу наставне садржаје са
примерима из свакодневног живота.
Наставник учи ученике како да у процесу учења повезују садржаје из
различитих области.
Наставник учи ученике да постављају себи циљеве у учењу.
Захтеви наставника прилагођени су могућностима ученика.
Темпо рада прилагођен је различитим потребама ученика.
Наставни материјал је прилагођен индивидуалним карактеристикама
ученика.
Наставник примењује специфичне задатке/активности/материјале на
основу ИОП-а за ученике којима је потребна додатна подршка у
образовању.
Ученици су заинтересовани за рад на часу.
Ученици активно учествују у раду на часу.
Ученици процењују тачност одговора/решења.
Ученици умеју да образложе како су дошли до решења.

1

2

3

4

Коментар наставника:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. ПРИЛОЗИ
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Игра асоцијација

А1 писац

Б1 број

А2 реченице

Б1 скуп

А3 стих

Б3 дуж

А4 прича

Б4 једначина

СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

МУЗИЧКА КУЛТУРА

СВЕТ ОКО НАС

В1 нота

Г1 биљке

В2 звук

Г2 животиње

В3 бројалица

Г3 ваздух

В4 пауза

Г4 вода

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ
1. Попуни укрштеницу разноврсним линијама. Покушај у сваком квадратићу користити
различите склопове линија!

2. Проучи потез уметника и нацртај врсте линија које је користио на свом цртежу!

3. Шта је контура?

ПЛАН ТАБЛЕ:

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ:

Укрштеница

Њ

Решење
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