
 

 

Наставни предмет: Ликовна култура – 3. разред 

 

Наставна јединица: Композиција линије и боје 

Тип часа:обрада Облик рада: ФОР ИОР 

Циљ часа: 
Развијање  личног  ликовно-естетског сензибилитета и схватање 

елемeнтарних односа у композицији. 

Образовни задаци: 

Развијање способности ученика за опажање линија и боја, као и њиховог   

односа у прирoди; 

Усвајање нових термина и појмова; 

Развијање памћења и  повезивање опажених информација што чини основу 

за увођење у визуелно мишљење. 

Функционални 

задаци: 

Развијати ученикове потенцијале у области ликовног изражавања и 

визуелности и помагати му у самосталном изражавању. 

Подстицање тачности и уредности. 

Васпитни задаци: 
Развијање стрпљивости, упорности и самосталности у раду. 

Подстицање сарадње са учитељицом и ученицима. 

Наставне методе: 
Експеримент, разговор, подстицај, текстуална, 

демонстративна метода, илустративна 

Наставна средства и помагала: 

 Ppt презентација загонетне питалице,  

 илустрована песма „Боје“  

 Focusky презентација ОП АРТ 

 Видео презентација са упутством за рад 

 Рачунар са пројектором 

 

Корелација: Математика, српски језик 

Литература: ЛИКОВНИ ЈЕЗИК И ЛИКОВНЕ ТЕХНИКЕ, 

Маријан Јакубин, Едука 1999. 

КРЕАТИВНОСТ  И  ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ, 

Богомил Калваларис,  Војвођанска академија 

наука и уметности – Годишњак 2006. 

Медији: Сликање 

Техинка: Пастел 

Активности ученика: Посматрање,уочавање,  закључивање, активно 

учествовање, цртање, анализа својих и радова 

других ученика. 

Активности наставника: Показује, описује, образлаже, објашњава,  

приказује припремљени материјал,слајдове, 

демонстрира, води кроз процес откривања, 



 

 

кориговање  

Исходи:  Развијање смисла за компоновање; 

 Маштовит прилаз приликом реализације  

ликовног израза 

ТОК ЧАСА 

Мотивациони садржаји: 

 

 

ПРЕЛАЗ НА СЛЕДЕЋИ СЛАЈД : 

кликнути на смајлија 

 

Решавање загонетних питалица:  

 

Возећи авион, 

један возач смион 

спазио је како, 

крећући се лако, 

слонова два крда 

силазе низ брда. 

Црвено је једно 

крдо ово вредно, 

а уз друго стоје 

наранџасте боје. 

Сад дилема нова, 

које од слонова 

пилот види боље, 

док надлеће поље? 

(Ниједно, не постоје црвени и наранџасти 

слонови.) 

 

Три су ока моја 

различитих боја, 

стално у круг круже 

и људима служе.  

(Семафор) 

 

Полукружно коло 

седам боја има, 



 

 

свуда је у свету 

познато по њима. 

 

(Дуга) 

 

Оно што желим знати ја, 

занимљиво то детету, 

како се зове најлепша 

крива линија на свету? 

 (Осмех) 

 

 

 Које смо боје помињали у датој 

питалици?  

 Које боје су на семафору? 

 Колико боја има дуга? Наброј их!  

 Какву бисмо линију нацртали да 

прикажемо осмех? 

 Како смо поделили боје? (На основне и 

изведене.)  

 Које су основне боје?(Црвена,плава и 

жута.)  

 Шта је карактеристично за њих? (Не могу 

се добити мешањем других боја.) 

 Које изведене боје знаш? (Зелена, 

наранџаста, љубичаста.) 

   Како настају изведене боје? 

(Комбиновањем основнихбоја.) 

  Какве све линије могу бити? 

(Праве,криве,отворене,затворене,изломље

не, дебеле, танке, пуне,испрекидане....)  

 

 

1. Активност  Боје у људима могу будити осећања 



 

 

радости,туге, сигурности, несигурности, 

страха... Делимо их и на ТОПЛЕ и 

ХЛАДНЕ.  

 ТОПЛЕ боје видимо при заласку сунца- 

жута, наранџаста и црвена.  

 ХЛАДНЕ боје су љубичаста,  индиго-

плава  и плавозелена. Чиста зелена није 

ни топла ни хладна. Плавозелена је 

хладна, жутозелена је топла. 

 Данас ћемо комбинацијом различитих 

линија и поменутих боја да правимо 

слику која припада ОП АРТ уметничком 

правцу. Таква уметничка дела у оку 

посматрача стварају оптичке варке. 

 Презентација о ОП АРТУ  

2. Активност:  Гледање презентације у којој се налазе 

упутства за начин израде оваквог рада. 

3. Активност  Самосталан рад ученика. 

 Обилазак ученика, подстицање 

и кориговање.  

 Истицање добрих решења. 

Такође, наставник да инсистира 

на ритмичном редоследу, 

понављању боја, исте боје не 

иду једна до друге. Нијансе 

светле и тамне површине 

стварају утисак да 

представљени лик осим ширине 

и висине има и дубину. 

4. Активност Одабир најлепших решења уз ученичку 

анализу-изношење сопственог мишљења 

(зашто је рад добар, по чему се разликује од 

других, шта је могло другачије да се уради)... 

Такође, анализирају се и мање успешна 

решења уз давање мишљења о томе шта су му 

лоше стране, како би такав рад могао 

унапредити и побољшати. 

5. Евалуација часа: Задовољство ученика током и након 

завршетка рада. 



 

 

   Запажања о часу:  

 


