ООУ „Димитар Македонски“
општина Аеродром, Скопје
ул. „Ѓуро Малешевац’ бр. 2
тел. 02 2440011
e-mail:direktor@oudimitarmakedonski.edu.mk;dimitar_makedonski@yahoo.com
web site: www.oudimitarmakedonski.edu.mk

Наставна програма
Слободен изборен предмет
Цртање/Сликање/Вајарство
за IV одделение

Скопје, 2022 година

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
Наставен предмет

Цртање/Сликање/Вајарство

Изготвил: Ана Веновска

Адаптирале:Љупка
Павловска, Оливера
Божинова, Мери
Џековска,

Училиште : ООУ,,Гоце Делчев,,

ООУ,,Димитар Македонски” , Аеродром, Скопје

Вид/категорија на наставен предмет

Слободен изборен предмет

Одделение

IV (четврто)

Теми/подрачја
програма

во

актив на IV одд.
ООУ,,Димитар
Македонски,,

наставната Цртање, Сликање, Вајарство

Број на часови
Опрема и средства

36


Аудиовизуелни средства (телевизор, ДВДплеер, ЛЦД-проектор, компјутер, паметна
табла, таблет за цртање, печатач или
други дигитални уреди).
 Интернет, образовни софтвери.
 Средства и материјали за
(хартија,
молив,
дрвени
фломастери, мрсни

цртање
боици,

боици, , лавиран туш, перце, креди, ,
јаглен, природни и вештачки
материјали, штафелаи).
 Средства и материјали за сликање
(акварел, темпера, дрвен акварел, пастел,
материјал за
колажирање).
 Средства за пластично обликување
градење (пластелин, глина , кутии,
пластика,
амбалажа,
фолија, жица,

и

алуминиумска

и др)
 Нагледни
средства
(цртежи,
фотографии, изработки, списанија, книги,
плакати, постери, апликации, илустрации,
проспекти).

Слободен изборен предмет: изборни предмети за проширување/продлабочување на
знаењата од задолжителните наставни предметиЦртање/сликање/вајарство

ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ
ЗА СЛОБОДНИТЕ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ/ПРОДЛАБОЧУВАЊЕ НА
ЗНАЕЊАТА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ:
Наставната програма вклучува релевантни компетенции од следното подрачје :
Уметничко изразување и култура
Ученикот/ученичката знае и/или умее:
 VIII-A.1Да манифестира познавање на различните форми на уметничко изразување
од сите области на ликовната уметност
 VIII-A.3 Да ги изразува сопствените идеи, искуства и емоции, користејќи уметнички
или други форми на креативно изразување (индивидуални или колективни)
 VIII-A.6 Да ги идентификува разликите и сличностите меѓу сопствената култура и
другите култури во своето потесно и пошироко опкружување и да ја анализира
нивната поврзаност и меѓузависност.

Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека:
 VIII- Б.2Критичкиот однос кон различните продукти на уметноста е битен за
развивање на индивидуалните и општествените естетски вредности
Наставната програма вклучува дополнителнирелевантникомпетенции и
одследнитеподрачјанаНационалнитестандарди: Дигитална писменост,Личен и
социјаленразвој,Општество и демократскакултура и Техника, технологија и
претприемништво.
Ученикот/ученичката знае и/или умее:







IV-A.2Да процени кога и на кој начин за решавање на некоја задача/проблем е
потребно и ефективно користење на ИКТ, да одбере и инсталира програми што му
се потребни за соодветна ликовна техника
V –A. 4Да прави процена на сопствените способности и постигања (вклучувајќи ги
силните и слабите страни) и врз основа на тоа да ги определува приоритетите што
ќе му/ѝ овозможат развој и напредување
VI-A.2Да го анализира сопственото однесување со цел да се подобри, поставувајќи
си реални и остварливи цели за активно делување во заедницата
VII – A.1Да гиповрзувасознанијатаоднаукитесонивнатаприменавотехниката и
технологијата и сосекојдневниотживот.

Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека:
-IV- Б.1Дигиталната писменост е неопходна за секојдневното живеење - го олеснува учењето,
животот и работата, придонесува за проширување на комуникацијата, за креативност и
иновативност, нуди разни можности за забава
-V- Б.7Иницијативноста, упорноста, истрајноста и одговорноста се важни за спроведување на
задачите, остарување на целите и надминување на предизвиците во секојдневите ситуации
-VI- Б.2Сите луѓе, вклучувајќи ги и децата, имаат право да ги изразуваат своите мислења и
ставови и да учествуваат во донесувањето одлуки кои се поврзани со нивните потреби и
интереси,
-VII – Б.2Успешните идеи коишто водат кон лични, социјални и финансиски придобивки се
резултат на креативност, иницијативност, посветеност и истрајност

РЕЗУЛТАТИ ОДУЧЕЊЕ

Знаења/вештини:
 Ја разбира разликата меѓу... / Прави разлика меѓу контраст, градација, симетрија,
асиметрија, волумен
 Може да ги идентификува/препознае ... / Може да опише различни форми на уметничко
изразување
 Умее да применува комјутер за да создаде цртеж
 Разбира како да создаде цртеж користејќи молив, креди, туш, јаглен
 Сфаќа дека преку ликовното уметничко изразување се развива креативноста
 Знае дека .... / Ги знаесите ликовни елементи и принципи при градење уметничко дело
 Има познавања за печатење, користи различни техники за печатење

Ставови/вредности:








Почитува иницијативност, упорност, истрајност и одговорност.
Смета дека ликовното изразување може да биде забавно
Прифаќа дека / Ја прифаќа важноста насекој може да постигне успех доколку се потруди
Подготвен/а е да презема активности кои да даде помош
Има критички/позитивен/негативен став кон дадена уметничка творба
Ја осудува себичноста и мрзливоста
Верува дека со секој повторен обид ќе ги надминува предизвиците кои се јавуваат на
патот кон нивно остварување,
 Поддржува сечиј креативен труд
 Разбира дека соработката со другите ученици овозможува подобри постигнувања на
знаењата
Се залага за подобрување и продлабочување на знаењата од дадените подрачја
Содржини (и поими) и број на часови

Примеринаактивности:

Цртање/сликање/вајарство
број на часови:36
1.
 Печатење -балон

-

Контраст на бои и големини
(контраст-што претставува контрастот
боја- кои бои може да бидат контрастни и
каков ефект се постигнува со контрастот,
големина- контраст на големина т.е
големо-мало)

број на часови: 1

 Се разговара за поимот контраст, кој може да

биде контраст на бои и големини, кои бои
претставуваат контрастни и контраст на
големини (големо и мало)
 Се подготвуваат боите кои учениците ги
одбрале за контрастни
 Се објаснува начинот на кој може да се
печати и каква слика може да се добие
 Учениците со помош на балони и темперни
бои печатат по сопствена желба

2.
 Текстура –сунѓер

(текстура –надворешниот изглед на
предметите
Ритам-правилното и рамномерно
повторување на еден или повеќе елементи
во одреден простор
бројначасови: 1
3.
 Цртање -туш
- (. Компонирање на линија, боја, форма –
да развива осет
за боја, линија, форма, во простор)
бројначасови: 1





Се објаснува поимот текстура
Какви видови текстура разликуваат
Со помош на сунѓер претставуваат и
опишуваат текстура (мазно-рапаво,
пријатно-непријатно, суво-влажно)



Се разгледуваат неколку примери на
корици од книги
Се разговара за тоа како се претставени
истите- боите, линиите, формите
Се поттикнуваат учениците да осмислат
крица за веќе обработена лектира
Учениците компонираат корица на книга по
свој избор, при тоа внимавајќи на хигиеноестетскиот елемент, прецизно и сигурно
повлекување линија
Се разговара за тоа каков вид на простор
разликуваме –внатрешен и надворешен
Се анведуваат примери за внатрешен
простор (училница, канцеларија, соба...)
Употребувајќи програма за цртање
учениците цртаат детска соба, игротека
или било кој внатрешен простор по своја
иницијатива





4.



 Цртање – компјутер

-

(Боја –да умее да одбере складни бои,
форма–да биде јасна , линија –разликува
и применува видови линии,
внатрешен простор –да прави разлика
меѓу внатрешен и надворешен простор)




бројначасови: 1
5.
 Учениците на лист од блок преклопен на два
 Печатење –монотипија
еднакви дела , на едниот дел рендаат мрсни
 (Монотипија- да знае што претставува
боички во разни бои со помош на ренде, го
поимот монотипија и да го применува при
преклопуваат другиот дел од листот и со
ликовно изразување
помош на млако загреана пегла притискаат
- Дизајн –да го објаснува поимот дизајн и да
врз листот
умее да создава сопствен дизајн
- контраст на бои –да применува разни
видови контрасти (црвено- зелено/

жолто/виолетово...)
бројначасови: 1
6.
 Моделирање-пластелин
(Форма (едноставен и сложен )



Се наведуваат да објаснат што
претставува фома (облик)
 Наведуваат примери за едноставен и
сложен
бројначасови: 1
 По желба создаваат
-2Д облик(едноставен- лист )
-3Д облик (сложен-дрво)
7-8
 Учениците поделени во три групи од по 5
 Дизајн и визуелна комуникација-асамблаж
ученици осознаваат поим за асамблаж,
- (Композиција на бои, форми. големина и
разгледуваат примери од овој вид на
насока-Организирањето на различни
техника на интернет. За наредниот час
делови во една целина се вика
секоја група добива по еден мотив за
композиција.
реализација. Во рамки на групите си
- асамблаж –тродимензионална композиција
распределуваат кој елемент ќе го изработи
од различни предмети )
и како, од кој материјал и како ќе се вклопи
во целокупната замисла. Мотивите се
бројначасови: 2
следни :
- Град
-Жел.станица
-Kујна
 На вториот час учениците донесените
материјали ги обработуваат, бојат, лепат и
вградуваат во една цела композиција
наречена асамблаж.
9-10
 За правилно и пропорционално цртање на
 Следење туторијали за цртање портрет и
портрети , човечки тела и торза учениците
човечко тело
следат соодветни туторијали на Youtubeпреку
- (Пропорција-однос на разни величини во
кои правилно и уметнички ќе научат како да
една целина)
цртаат .
бројначасови: 2

 На вториот час учениците цртаат по сеќавање

портрет и човечки тела со помош на молив.
-

11.
 Работа со неликовни материјали
(Градација–ликовен принцип кој ни



Се објаснува поимот градација-постепено
менување на одредена вредност (боја)

покажува како секој елемент може
постепено да се промени од една вредност
во друга)
бројначасови: 1
12.
 Печатење

-

(Хармонија- складност во ликовното
изразување )

бројначасови: 1

13.
 Дизајн и визуелна комуникација

-

(Дизајн-аранжман на делови во една
целина Ритамна плоштини – да
внимаваат на опсегот на формите и
декорациите кои се лепат на кутиите,
декупаж– уметност на украсување
предмети со помош на лепење на
декоративен материјал )

бројначасови: 1
14.
 Сликање
- (Контраст на бои – да применуваат
складен сооднос на боите ,дрвен
акварел–да се запознаат со ефектот кој го
дава оваа техника )



Се даваат примери како може да се
претстави градацијата
 Поделени во парови учениците ги бојат
донесените каменчиња и прават градација
на одредена боја со додавање на бела ил
црна боја .
 Се демонстрираат слики и видеа како може
со прсти да се слика
 При тоа се обрнува внимание на
хармонијата во печатењето
 Учениците со помош на своите прсти
натопени со сликарски бои создаваат
интересни креации кои наликуваат на
одредени животни и ги финишираат со
цртање на фломастер
 Најнапред се објаснува што значи декупаж
како техника
 Се насочуваат да внимаваат на големината
на пресечените парчиња, на соодносоот со
другите парчиња, да постои складност,
хармонија
 На донесени кутии или бели чинивчиња лепат
сегменти од салфети како декорација





бројначасови: 1
15.



 Моделирање

-

(Волумен – внатрешен простор на



Се демонстрира видео за начинот на
уппотреба на оваа техника
Разгледуваме примери на цртежи со
зададениот мотив
Со помош на дрвен акварел учениците
сликаат Чамец на езеро
Се поведува разговор за тоа што значи
поимот волумен- празен и полн
Со глина моделираат музички инструменти

предметите (полн и празен)

(полн волумен и чаша (празен волумен)

бројначасови: 1
 Се разликуваат видови линии- тенки, дебели,

16.
 Цртање

-

криви, прави, текстурни, структурни
 Учениците цртаат дрво со гранки со помош на
креда (пастел)

(Линија- да разликува видови линии,
структурна линија – внатрешна линија на
предметите )

бројначасови: 1
17.
 Печатење
- Хармонија на облик и боја –складност на
форми и бои, композицијаорганизирање на различни делови во една
целина
бројначасови: 1
18.
 Дизајн и визуелна комуникација
- ( Мозаик-правење целина од ситни
парченца од некаков материјал )
бројначасови: 1
19.
 Сликање
- (Прскање-техника при која со примена на
четка натопена во боја се прска на
одредена подлога )
бројначасови: 1
20.
 Печатење
- (Ритам на бои и форми-рамномерно
повторување на бои и форми, градација –













Се следат видеа печатење со помош на
чепкалки
Се поттикнуваат да внимаваат на
хармонично претставување на мотивот во
однос на облиците и боите
Со чепкалки натопени во темперна боја
учениците создаваат композиција -дрвја и
цветови
Се потсетуваат што претставува мозаик
Се поттикнуваат да осмислат некој
еколошки мотив
Учениците ги цртаат различните мотиви, а
потоа ги пополнуваат со лепење на
семенки и други природни материјали
Се објаснува техниката со прскање
На веќе обоен лист (пример -темно сина)
со четка се прскаат точки (на пример бела
или жолта) и се добива ѕвездено небо

 Учениците се потсетуваат на техниката

печатење со помош на компир
 Се разговара и за поимот градација и се

поттикнуваат да ја применат и градацијата

постепено менување на одредена вредност
при печатење
–боја –од потемна кон посветла...)
 Со веќе оформени облици (крукче, срце,
правоаголник, месечинка) се печати на листот
бројначасови: 1
и на тој начин се добива ритам од бои и
форми, а еднаш нанесената боја се нијансира
(градација)
21-22
 Се следат видеа за примена на квилинг
 Дизајн и визуелна комуникација
техника
- (Техника квилинг- дизајнерски украси од
 Се сечкаат тенки ленти во разни бои, се
хартија , композиција- составување на
осмислува целосната композиција и се
деловите во една целина )
започнува со реализација
бројначасови: 2
23.
Цртање
 (Лавиран туш- техника на цртање со
туш разреден со вода )
бројначасови: 1

 Се довршува замислената композиција од





24.

 Дизајн и визуелна комуникација
- (Колаж- лепење на различни материјали на 
одредена подлога )
бројначасови: 1
25.
 Печатење-графика
- (Монотипија-графичка техника што се
добива со отпечаток)
бројначасови: 1

цветови
Се следат видеа за примена на техниката
лавиран туш
Се објаснува дека треба мало количество на
вода да се додаде, за да се постигне
соодветен ефект
Учениицте го цртаат замислениот мотив ,
пример –риба, морски животни ...се нанесува
количество на вода со помош на четка, туш и
се добива интересна креација
Се разговара за поимот колаж, какви колажи
до сега се направени
Замислуваат мотив (чадор, саксија, елка),
сечкаат ситни парченца самолеплива хартија
во разни бои, врз претходно нацртаното ги
лепат парченцата.

 Се објаснува овј вид на графичка монотипија ,

се следат видеа за оваа постапка
 Се обложува чинијата со алуминиумска
фолија, се бои според сопствена желба со
различни нијанси на пример виолетова
секундарна боја, се исцртува на неа цвет и се
пресликува на обичен лист од блок.

26.



 Вајарство

-

(Каширање –обложување, облепување со
листови одреден предмет за да се добие
поцврста подлога за креација )

бројначасови: 1

27.
 Сликање

-

Сликање со сламки

бројначасови: 1
28
 Сликање
- Работа со неликовни
материјали,сликање на шише, темперни
бои, четка
бројначасови: 1
29-30
 Обликување
- Правење кукли- обликување на кукли од
чорапи или друг вид на материјал
број на часови: 2





 Изработка на маски
 Се објаснува техниката на сликање со сламки
 Се подготвува потребниот материјал
 Се нанесува бојата на лист хартија, а потоа
со дување преку сламки се создава
апстрактен или конкретен цртеж









31.
 Цртање – компјутер

-

(Боја, форма, линија , пропорција,
надворешен простор– складност на бои,
форми, линии во надворешен простор)





број на часови:1
32.
Дизајн и визуелна комуникација
(Мозаик-составување композиција од



-

Се објаснува постапката и целта на
каширање
Подготовка на смесата за каширање во
училница
Се дуваат балони, се облепуват со
исечкани ленти во 2 слоја
Се оставаат да се исушат




Се изнесуваат разни идеи за сликање на
шише
Се разгледуваат идеи на интернет
Се осмислува мотив кој се слика на
пластично шише
Се подготвуваат потребните материјали за
изработка на кукли
Се следат различни видеа за таа цел и се
одбира едно поеднаставно
Се разгледуваат видеа како да се направи
кукла од отпаден материјал, ткаенина
Изработка на кукли
Се потсетуваат за поимот просторподелба на внатрешен и надворешен
простор
Употребувајќи програма за цртање и
боење учениците претставуваат било каков
надворешен простор (училишен двор,
игралиште, Луна парк)
Го подготвуваат потребниот материјал
Цртаат пролетно дрво со молив и место

природен материјал)

-

број на часови : 1
33.
 Вајарство
(Моделирање предмети со жицаобликување предмети )

пупки лепат пуканки




број на часови: 1
34.
Цртање
(Сенчање –цртање паралелни линии со
цел да се создаде илузија на сенка)



-

-

број на часови: 1
35-36
 Дизајн и визуелна комуникација
(Изработка на новогодишни декорации,
најразлични предмети кои може да се
реупотребат)
број на часови : 2




Најнапред се следат туторијали за
моделирање велосипед или некој друг
предмет од жица
Со помош на мека бакарна жица се
моделира предмет по желба ( на пример
велосипед)
Се демонстрира техниката сенчање и со
која цел истата се применува
Учениците одбираат еден мотив по желба
за цртање, воочуваат како се сенча и го
сенчаат



Се прави подготовка за изработка на
новогодишни декорации, се селектираат
употребливте материјали и се осмислуваат
идеите новогодишни украси



Изработка на креациите и украсување на
училницата

