
Трајање Садржај Начин остваривања Aктивности
наставника

Активности
ученика

Циљеви и задаци
садржаја
програма

1+ 3

Арабеска

- Арабеска- обрада
- Арабеска- практична
вежба и
естетска анализа

- вербално- текстуалне методе ( кроз
разговор и дискусију са ученицима
обрадити појам арабеске и орнамента,
сличности и разлике...)
- илустративнна метода ( кроз
конкретне примере из историје
уметности
назначити утицај других култура-
Сирије, Египта, исламских култура..
корелација са историјом и музичком
културом )
- практично- демонстративне методе (
по моделу из природе- цвет, грана,
корење
ученици треба да откривају и разумеју
ликовни проблем арабеске)
- креирење вежби
- подстицање, коректура, естетска
анализа и вредновање;

-представљање
наставног садржаја
- усмеравање
активности ученика на
индивидуални рад;
- припрема за час,
- естетска анализа;

-визуелна перцепција
кроз разговор и
дискусију-учење путем
посматрања, уочавања
и
описивања;
- усвајање појма
арабеске, као и њене
особености
орнаменталне форме.
-аперцепција
- израда арабеске
- процењивање
естетцких вредности
насталих радова, кроз
разговор и дискусију
- стварање
путем примене,
експеримента и
истраживања кроз
комбинацију
различитих ликовних
техника и да се
оспособе да повезују
ликовни рад са
литерарним и сценским
изразом, звуком и
покретом материјала

- базична језичка и
уметничка-ликовна
писменост
сликовни стваралачки
рад,
-доживљавање
ликовних уметничких
дела у оквиру културне
баштине, за
препознавање
савремених кретања у
уметности свог и
других народа

1+ 3
Пропорције

- Пропорције- обрада
- Пропорције-
практична
вежба и естетска
анализа

- вербално- текстуалне методе ( кроз
разговор и дискусију са ученицима
обрадити појам пропорције као
ликовног елемента и његов значај у
области теорије обликовања
уметничког дела )
- илустративна метода ( кроз кратак
осврт на уметничко, светско и наше,
наслеђе- барока, европске ум. XII и
XIII века, француског сликарства-
неокласицизма, романтизма,
реализма,
импресионизма и постимпресионизма
као и корелацијом са математиком,
физиком и биологијом наводити
ученике да врше селекцију тј. да
узимају оне елеменате модела који
најадекватније представљају ликовни
проблем)- практично- демонстративне

-представљање
нставног
садржаја
- усмеравање
активности на
индивидуални и
групни
рад;
- припрема за час,
- естетска анализа;

- визуелна перцепција
кроз разговор и
дискусију-учење путем
посматрања, уочавања
и
описивања;
- упоређивање односа
величина различитих
врста предмета из
непосредног окружења,
као и односа величина
делова једног истог
предмета.
- аперцепција
- цртање на основу
мотива задате мртве
природе
- цртање фигуре тела
једног од ученика

-развијање способности
за уочавање и
разликовање складних –
хармоничних и
нехармоничних односа
и



методе ( конкретна демонстрација
уметничког дела и модела из природе-
трагање за самим ликовним
проблемом подстиче на визуелни
доживљај као могућ пример
решења ликовног проблема-
пропорције)
- креирање вежби
- коректура, естетска анализа и
оцењивање
-корелација са биологијом

- цртање портрета
једног од ученика
- брзи цртеж-скица-
кроки
-стварање путем
примене, експеримента
и истраживања кроз
комбинацију
различитих ликовних
техника и материјала;

Трајање Садржај Начин остваривања Aктивности
наставника

Активности
ученика

Циљеви и задаци
садржаја
програма

17+ 2+ 1

Композиција и простор

- Равнотежа облика и
масе
у простору
- обрада
- Равнотежа боје у
простору - обрада
- Компоновање
величина
у простору
- обрада
- Компоновање више
ритмичких целина
различитог значења у
простору
- обрада
- Понављање и
степеновање облика
у
простору
- обрада
- Контраст, светлина
површина и облика у
одређеном простору-
обрада
- Сродност ликовних
вредности у
одређеном

- вербално- текстуалне методе ( кроз
разговор и дискусију са ученицима
указати на значај појма композиције-
као
организацију и однос- пропорције
разних
елемената у одређеном простору-
уметничком, животном, природном....)
- илустративна метода ( илустровати
проблем целине најтипичнијим делима
уметничког наслеђа- различита
тумачења
простора у византијском и
ренесансном,
као и у модерном сликарству- са
акцентом на спонтаном, субјективном
и
индивидуалном доживљају
композиције
и простора)
- практично- демонстративне методе
(корелација са музиком, математиком,
физиком..савременим животом и
уметности, али и везом човека и
природе, земље- опажање природе и
развијања еколошке свести; дати избор
употребе савремених материјала и
техника при реализацији задатка, уз
могућност реализације часа у природи-
ленд арт- а)
- креирање вежби
- коректура, естетска анализа и
оцењивањеликовном изражавању и
развију ликовно-естетски сензибилитет
за: арабеску, пропорције, композицију
и простор, обједињавање покрета игре
и звука и фотографију упознају
основне елементе ликовне

- представљање
наставног садржаја
-усмеравање ученика
на
индивидуални и
групни
рад;
- припрема за час,
- естетска анализа

- перцепција- кроз
разговор и дискусију-
учење путем
посматрања, уочавања
и
описивања;
- аперцепција
- усвајају и примењују
на раду различите врсте
перспектива
- израда цртежа улице
- сликање своје собе
- израда колажа са
задатком дизајна
ентеријера
- цртеж стрипа
(различити углови
посматрања једне
сцене)
- стварање
путем примене,
експеримента и
истраживања кроз
комбинацију
различитих ликовних
техника и материјала;
- проширују искуства у
ликовном изражавању
и развију ликовно-
естетски сензибилитет
за:
пропорције,композициј
у и простор,
упознају

основне елементе
ликовне организације и
припремају се за
самостално и

-да се ученици оспособе
да решавају проблеме и
задатке у новим и
непознатим
ситуацијама; да изразе и
образложе своје
мишљење и дискутују
са другима
- визуелну перцепцију и
аперцепцију
оплемењивање
животног и радног
простора



простору -обрада
- Композиција и
простор
- пр. вежба
- Композиција и
простор-ест. анализа

организације и припреме се за
самостално и колективно
преобликовање одређеног простора

колективно
преобликовање
одређеног простора

2+ 4

Обједињавање
покрета,
игре и звука

- Обједињавање
покрета,
игре и звука
- обрада
- Обједињавање
покрета
игре и звука
- пр. вежба и
ес. анализа

- вербално- илустративна метода
( кроз излагање, разговор и дискусију
направити повезаност измађу древних
цивилизација и савремене уметности у
којој се бришу границе уметничког
изражавања, корелацију са изражајним
средствима музичке културе,
књижевности и визуелних уметности-
нагласку на преплитање и груписање
различитих врста опажаја,
експериментисање са савременом
технологијом..)
- практично- демонстративна метода (
постављање на сцену једноставне
приче-припреме, скице, идеје за
детаље,
споредне и главне личности, светлосни
и
звучни ефекти, декор, маске, костими;
ритам дешавања ( успорен, убрзан,
неизменичан) или у оквирима
могућности извођење перформанса )
- креирање вежби
- коректура, естетска анализа и
оцењивање

- представљање
настаног сдржаја
-усмеравање ученика
на
индивидуални, групни
рад;
- развијање свести
уечника за увиђање
веза
између различитих
уемтности и
различитих
наставних предмета и
програма
- припрема за час,
- естетска анализа

- перцепција кроз
разговор и дискусију-
учење путем
посматрања, уочавања
и
описивања;
- аперцепција
- рад на сценарију,
сценографији и
костимима. ( могућа и
адаптација већ
постојећег драмског
текста
- стварање
путем примене,
експеримента и
истраживања кроз
комбинацију
различитих ликовних
техника и материјала уз
употребу савремене
технологије
- и да подстиче и
развија
учениково стваралачко
мишљење и деловање у
складу са демократским
опредељењем друштва
и
карактером овог
наставног предмета

- и да подстиче и
развија учениково
стваралачко мишљење и
деловање у складу са
демократским
опредељењем друштва
и карактером овог
наставног предмета

2 Фотографија
- Фотографија
- обрада

- вербално- текстуалне метода ( кроз
излагање, разговор и дискусију
објаснити појам фотографије као
облика свакодневог и уметничког
изражавања, кратак осврт на историјат,
основе и технолошка достигнућа
фотографије као медија)
- илустративна метода ( кроз конкретне

- упознавање са
наставним садржајем
-усмеравање на
индивидуални
рад;
- припрема за час,
- естетска анализа;

-перцепција кроз
разговор и дискусију-
учење путем
посматрања, уочавања
и
описивања;
- аперцепција- стварање
путем примене,

-да се осигура да сви
ученици стекну базичну
језичку и уметничку
писменост и да
напредују ка
реализацији
одговарајућих
стандарда образовних



примере из историје уметности, из
свакодневног живота, документарна
фотографија... приказати присутност,
значај и улогу ове дисциплине у
свакодневном животу)
- практично- демонстративна метода
(дигитална фотографија, извођење
фотографије на задату тему- портрет,
пејсаж...)
- креирање вежби
- коректура, естетска анализа и
оцењивање

експеримента и
истраживања кроз
употребу дигиталне
фотографије;

постигнућа;
- усвајање естетских
критеријума за
креативно мишљење
-критичко мишљење
- активно стваралачко
деловање у културном и
уметничком животу
срединес

СТАНДАРДИ

ОСНОВНИ НИВО
- Опажа облике којима град иарабеску.
- Уочава односе величина.
- Разликује и користи основне медије, материјале и технике.
- Исказује утисак о свом раду и радовима.
- Изводи дводимензионалне и тродимензионалне радове, обједињавајући покрет и игру.
- Користи предности савремених технологија.
- Описује разлике које уочава на уметничким радовима.
СРЕДЊИ НИВО
- Опажа и користи основне изражајне могућности класичних и савремених медија и техника у изради арабеске.
- Одабира адекватан сарџај, да би изразио равнотежу облика и масе у простору.
- При анализи, свог и туђих радова, наводи садржај, тему и карактеристике.
- Одабира адекватан садржај да би представио ритам дешавања покрета игре и звука.
- Лоцира одређена уметничка дела у историјски и уметнички контекст.
- Одабира адекватан садржај да би истакао своју идеју кроз фотографију.
НАПРЕДНИ НИВО
- Одабира адекватна средства помоћу којих ће на најбољи начин да изрази арабеску.
- Изводи радове са одређеном наменом, користећи знање о пропорцији.
- Користи основне ликовне елементе и принципе обликовања да би постигао ефекат простора.
- Користи тачне термине (компотиција, пропорција, равнотежа... ).
- Разуме и примењује међусобну повезаност покрета игре и звука и утицај уметности на друге облике живота.
- Користи друга места и изворе, да би проширио своја знања из визуелних уметности.
 Познаје и користи различите изражајне могућности фотографије.

Ученик/ученица:

1. ниво - ОСНОВНИ 2. ниво - СРЕДЊИ 3. ниво - НАПРЕДНИ

1. Медији,
материјали
и
технике
визуелних
уметности

ЛК.1.1.1. разликује и користи (у свом раду)
основне меди-је, материјале и технике
(цртање, сликање, ваја-н>е) визуелних
уметности
ЛК.1.1.2. изводи дводимензионалне и
тродимензионалне радове
ЛК. 1.1.3. описује свој рад и радове других (нпр.
исказује утисак)

ЛК.2.1.1. познаје и користи (у свом раду)
основне из-ражајне могућности
класичних и савремених медија, техника
и материјала визуелних умет-ности
ЛК.2.1.2. образлаже свој рад и радове других
(нпр. наводи садржај, тему,
карактеристике технике...)

ЛК.3.1.1. познаје и користи различите
изражајне
могућности класичних и савремених медија,
техника и матери-јала визуелне уметности
ЛК.3.1.2. одабира адекватна средства (медиј,
материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих ће
на најбољи начин реализовати своју
(одабрану) идеју

2.
Елементи,

ЛК. 1.2.1. описује свој рад и радове других
(нпр. исказује утисак)

1. одабира адекватан садржај да би
представио неку идеју или концепт
2. образлаже свој рад и радове других

ЛК.3.2.1. одабира адекватна средства (медиј,
материјал, тех-нику, поступак) помоћу којих ће
на најбољи начин реализовати своју



принципи и
садржаји
(теме,
моти-ви,
идеје...)
Визуелних
уметности

(нпр. наводи садржај, тему,
карактеристике тех-нике...)

(одабрану) идеју
ЛК.3.2.2. изводи радове са одређеном
намером, користећи основне визуелне
елементе и принципе да би постигао
одређени ефекат
ЛК.3.2.3. користи тачне термине (нпр. текстура,
ритам, об-лик...) из визуелних уметности
(примерене узрасту и садржају) када
образлаже свој рад и радове дру|их
ЛК.3.2.4. уочава међусобну повезаност
елемената, принцпмл и садржаја на свом раду
и на радовима других

3. Улога,
развој
и различи-
тост
визуелних
уметности

ЛК. 1.3.1. описује разлике које уочава на
уметничким радовима из различитих
земаља, култура и периода
ЛК. 1.3.2. зна да наведе различита занимања за
која су потребна знања и вештине стечени
учењем у визуелним уметностима (нпр.
костимограф, дизајнер, архитекта...)
ЛК.1.3.3. познаје места и изворе где може да
прошири своја знања везана за визуелне
уметности
ЛК.1.3.4. зна неколико примера

1. лоцира одабрана уметничка дела
историј-ски и друштвени контекст

ЛК.3.3.1. анализира одабрана уметничка дела
у односу на време настанка и према културној
припадности (описује основне карактеристике,
намеру уметника...)
ЛК.3.3.2. описује потребна знања и вештине
који су неопходни у занимањима везаним за
визуелне уметности
ЛК.3.3.3. користи друга места и изворе да би
проширио своја знања из уметности
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ЦИЉ наставе ликовне културе јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и уметничку писменост и да
напредују ка реализацији одговарајућих стандарда образовних потигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у
новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за
учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и да подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање
у складу са демократским опредељењем и карактером овог наставног предмета.
ЗАДАЦИ образовно-васпитног рада у настави ликовне културе састоје се у стварању разноврсних могућности да кроз
различите садржаје и облике рада током наставе ликовне културе сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви
наставе предмета ликовна култура буду у пуној мери реализовани развијању ученикове способности за:



-коришћење свих ликовних елемената,
-ликовни стваралачки рад,
-коришћење различитих материјала и медијума,
-усвајање естетских критеријума за креативно мишљење,
-доживљавње ликовних уметничких дела у оквиру културне баштине за препознавање савремених кретања у уметности свог
и другог народа,
-визуелну перцепцију и аперцепцију,
-критичко мишљење,
-оплемењивање животног радног простора,
-активно стваралачко деловање у културном и уметничком животу средине,
-активно естетско унапређивање своје околине и очување природе и баштине завичаја и домовине,
-неговање укупних људских достигнућа,
-будућа занимања, професионалну оријентацију,
-еманципацију личности ученика,
-културу рада.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
Ученици треба да:
-проширују искуства у ликовном изражавању и развију ликовно-естетски сензибилитет за: арабеску, пропорције,
композицију и простор, обједињавање покрета игре и звука и фотографију,
-упознају основне елементе ликовне организације и припреме се за самостално и колективно преобликовање одређеног
простора,
-оспособе се да повезују ликовни ра са литерарним и сценским изразом, звуком и покретом,
-упознају вредности споменика културе и своју културну баштину.


