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Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења ликовне културе биће праћене и евидентиране кроз месечне планове и дневне припреме 
или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције. 
Циљ наставе и учења  ликовне културе је да се ученик развијајући стваралачко и креативно мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, 
оспособљава за комуникацију и решавање проблема и да изграђује позитиван однос према уметничком наслеђу и културној баштини свог и других 
народа.
Разред: шести
Годишњи фонд часова:36

Број часова
Р.б. теме Наставна тема Број часова по 

теми
Обраде Остали типови

1 Боја 13 6 7

2 Комуникација 2 1 1

3 Текстура 5 2 3

4 Уобразиља 9 2 7

5 Простор 7 3 4

Укупно часова 36 14 22

месеци
наставне теме IX X XI XII I II III IV V VI

Боја 5 4 3 1
Комуникација 2
Текстура 1 3 1
Уобразиља 5 2 2
Простор 4 3
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1. БОЈА

1. 1. Боја око нас
 опише боје које уочава у природи, окружењу и уметничким делима
 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја 1

2. 2. Боја у уметности

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу
 опише боје које уочава у природи, окружењу и уметничким делима 1

3. 3. Основне и изведене боје

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
  користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном 

животу
 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

4. 4.

Топле и хладне боје   користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу
 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

5. 5.

Комплементарне боје   користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу
 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

6. 6.

Слојевито сликање  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу
 прави разноврсне текстуре на подлогама, облицима или у апликативном 

програму

1

7. 7.
Психолошко дејство боја  користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу

 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја

- Рад с подацима и 
информацијама
- Решавање проблема
- Сарадња
- Компетенција за учење

- Естетичка компетенција

- Комуникација
- Дигитална компетенција

13

1



8. 8.

Светлост  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу
 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја

1

9. 9.

Хроматске и ахроматске боје  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу
 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја

1

10. 10.

Градација и контраст  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу
 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте боја

1

11. 11.

Боја у другим ликовним 
дисциплинама

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја у ликовном раду и свакодневном животу
 обликује, самостално, или у сарадњи са другима, употребне предмете од 

материјала за рециклажу

1

12. 12.

Уметничко наслеђе − повезује карактеристичан експонат и одговарајући музеј
− разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним својствима боја и где се 

та знања примењују
− искаже своје мишљење о томе како је развој   цивилизације утицао на 

развој уметности

1

13. 13.

Боја − разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним својствима боја и где се 
та знања примењују

 искаже своје мишљење о томе како је развој   цивилизације утицао на 
развој уметности

1

2. ТЕКСТУРА

14. 14.
Појам и различите врсте текстура  опише текстуре  које уочава у природи, окружењу и уметничким делима

 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте текстура
1

15. 15.
Текстура у уметности  опише текстуре  које уочава у природи, окружењу и уметничким делима

 пореди утисак који на њега/њу остављају различите врсте текстура
 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад

1

16. 16.

Цртачке текстуре  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 прави разноврсне текстуре на подлогама, облицима или у апликативном 

програму
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

- Рад с подацима и 
информацијама

- Решавање проблема
- Сарадња

- Компетенција за учење
- Естетичка компетенција

- Комуникација

5

1



17. 17.

Сликарске текстуре  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 прави разноврсне текстуре на подлогама, облицима или у апликативном 

програму
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

18. 18.

Текстура − разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним својствима текстура и 
где се та знања примењују

− искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе важно

1

3. КОМУНИКАЦИЈА

19. 19.
Визуелне поруке  идентификује теме у одабраним уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука
1

20. 20.
Визуелна комуникација (плакат)  идентификује теме у одабраним уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

- Рад с подацима и 
информацијама

- Решавање проблема
- Сарадња

- Компетенција за учење
- Естетичка компетенција

- Комуникација

1

4. УОБРАЗИЉА
21. 21. Појам  уобразиља  Разуме појам уобразиље и препознаје је у различитим видовима 

уметничког изражавања
1

22. 22. Фантастика  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

23. 23. Уобразиља и машта у уметности  Разуме појам уобразиље и препознаје је у различитим видовима 
уметничког изражавања

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад

1

24. 24. Фотомонтажа  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 идентификује теме у одабраним уметничким делима и циљеве 

једноставних визуелних порука

1

25. 25. Стрип  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

26. 26. Асоцијативно сликарство  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

27. 27. Сликање снова, бајки  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

28. 28. Сликање снова, бајки  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 изрази своје замисли и позитивне поруке одабраном ликовном техником

1

29. 29. Уобразиља − разматра, у групи, како је учио/ла о изражајним својствима уобразиље и 
где се та знања примењују

- Рад с подацима и 
информацијама

- Решавање проблема
- Сарадња

- Компетенција за учење
- Естетичка компетенција

- Комуникација
9

1



− искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе важно

5. ПРОСТОР
30. 30. Простор око нас  Разуме појам  простора и препознаје га у свакодневном животу, као и у 

различитим видовима уметничког изражавања
 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад

1

31. 31. Простор у ликовној уметности  Разуме појам  простора и препознаје га у свакодневном животу, као и у 
различитим видовима уметничког изражавања

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад

1

32. 32. Амбијент и простор  Разуме појам  простора и препознаје га у свакодневном животу, као и у 
различитим видовима уметничког изражавања

 користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела

1

33. 33. Уметничко наслеђе
 Опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела
− искаже своје мишљење о томе зашто је уметничко наслеђе важно

1

34. 24.  Обликовање школског простора  користи одабране информације као подстицај за стваралачки рад
 користи изражајна својства боја, текстура, облика, маште у ликовном 

раду и свакодневном животу
 обликује, самостално, или у сарадњи са другима, употребне предмете од 

материјала за рециклажу

7

1

35. 35. Обликовање школског простора
 користи изражајна својства боја, текстура, облика, маште у ликовном 

раду и свакодневном животу
 обликује, самостално, или у сарадњи са другима, употребне предмете од 

материјала за рециклажу
 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела

1

36. 36. Простор  Разуме појам  простора и препознаје га у свакодневном животу, као и у 
различитим видовима уметничког изражавања

 опише свој рад, естетски доживљај простора, дизајна и уметничких дела

- Рад с подацима и 
информацијама
- Решавање проблема
- Сарадња
- Дигитална компетенција
- Компетенција за учење
- Естетичка 
компетенција
- Комуникација

1

                   Укупно часова 36 14 18 4

О –обрада новог градива
В- вежбање
ПР –практичан рад
С –систематизација



*Годишњи оперативни план садржи тачне називе наставних тема и наставних јединица и број часова по темама.  Типови часова, наставни облици, 
методе и средства су оквирни и детаљно ће се разрадити у месечним оперативним плановима. Часови су подељени на часове обраде, вежбања, 
практичног рада и систематизација, али је, због специфичности предмета, већина часова комбинована.

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
Исходи су формулисани тако да до краја разреда сви ученици могу да их достигну (у мањој или већој мери) уколико су радили разноврсне задатке од 
којих сваки циља више исхода и међупредметних компетенција. 
Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање постигнућа су: 
Однос према раду (припремљен је за час; одговорно користи материјал, прибор и алатке; одржава прибор и радни простор; потписује радове; чува радове 
у мапи...);
Однос према себи (истражује информације; поставља питања; предлаже; истрајан је у раду, труди се; преузима одговорност; поштује себе и своје радове; 
учи на грешкама; спреман је да испроба своје способности у новим активностима...)
Однос према другима (довршава рад у договореном року; поштује договорена правила понашања; спреман је да помогне и да сарађује; уважава туђу 
културу, радове, начин размишљања, доживљавања, опажања, изражавања...)
Разумевање (разуме задатак; разуме појмове; разуме процес; разуме концепт; разуме визуелне информације...; раздваја битно од небитног...)
Повезивање (повезује и пореди познате и нове информације, људе, места, догађаје, феномене, идеје, дела...)
Оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове; оригиналан је у односу на своје претходне радове...)
Организација композиције (примењује одговарајуће принципе компоновања, знања о перспективи, правцу, смеру...)
Вербално изражавање (учтиво комуницира; аргументовано, кратко и јасно образлаже свој рад, идеју, доживљај, опажање, емоције...)
Употреба техника (бира одговарајућу технику у односу на идеју; примењује одговарајући процес; бира одговарајући материјал/подлогу; истражује 
могућности технике и материјала)...
Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према типу ликовног задатка и циљевима задатка. 
Самопроцена радова је вербална и писана, а захтеви се уводе постепено. Најефикаснија је метода 3, 2, 1. Ученик сам припрема листић на коме уписује 
име, презиме, датум. Затим кратко наводи: 3 ствари које сам научио на часу, 2 примера која илуструју то што сам научио, 1 ствар која ми није јасна или 
питање које бих поставио. Када се разговара о ликовним делима, ученик пише: 3 речи којима бих описао дело, 2 ствари које ми се највише допадају на 
делу, 1 ствар коју не разумем. Када се разговара о уметнику: 3 ствари због којих је уметник значајан, 2 дела која ми се највише свиђају, 1 питање које бих 
поставио уметнику. Листићи се предају наставнику, да би имао потпунији увид у напредовање ученика, а наставник их враћа ученику следећег часа. 
Листићи могу да се лепе у свеску (ликовни дневник) или чувају у блоку. Када се ученик ликовно изражава: 3 ствари о којима сам размишљао током рада, 
2 ствари које ми се свиђају на мом раду, 1 ствар коју бих променио. Или: 3 речи којима бих описао свој рад, 2 разлога због којих је мој рад оригиналан, 1 
ствар коју бих урадио другачије. Листићи се лепе на полеђину рада, а садрже и назив рада. Важно је да ученик не наводи више од једне нејасноће или 
грешке, ни у случају када му ништа није јасно или сматра да је рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке постепено оспособљава 
ученика да идентификује најважнији пропуст и да се фокусира на његово уклањање или да дође до бољих идеја. Ученике је потребно навикавати да 
листиће попуњавају брзо. Понекад је најважније оно чега се првог сете. 
Вербална самопроцена подразумева излагање свих радова и поређење ликовних решења.


