
МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ (2год. , 3+1) 

Др Милорад Степанов : УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ  za APRIL  (РОК  до 1.маја 2020.)  

 

Поштовани студенти, на основу предложене литературе која вам  је од почетка ванредног стања 

доступна на сајту  (пдф) као и оне предложене  на почетку семестра (која важи и даље, уколико сте 

у могућности да је  консултујете – у реду, уколико не за ову прилику биће довољна и ова која је 

доступна). 

ПРЕПОРУЧУЈЕМ: континуитет у савладавању теорије као и практичних задатака док  

посебно скрећем пажњу на  важност индивидуалног рада. 

 

 

ЗАДАЦИ (1.април до 1.маја, 2020.)  

 

Теорија:  

Проучити ЦЕЛОКУПНУ предложену литературу са сајта Школе  и одговорити  на постављене 

задатке до 1.маја 2020.  

stepanovm@vaspitacka.edu.rs  

stepaslikar@gmail.com  

 

1. У чему је разлика између имитативног приступа и  Нове концепције ликовног 

васпитања Богомила Карлавариса ? (доставити мејлом, обим до 1. стр.  са ОБАВЕЗНИМ 

навођењем извора по Правилницима писања завршних радова на ВШССОВ у Кикинди) = 

до 5пп 

 

2. Описати откривачку и проблемску методу у ликовним активностима: (доставити 

мејлом, обим до 1. стр. и са ОБАВЕЗНИМ навођењем извора по Правилницима писања 

завршних радова ВШССОВ) = до 5пп 

 

 

3. Израдити сценарио (синопсис) за ликовне активности у вртићу (оригинални предлог 

студента, за овај део пронаћи поглавља у предложеној литератури.  Обим  до 1. стр. и са 

ОБАВЕЗНИМ навођењем извора по Правилницима писања завршних радова ВШССОВ) = 

до 5пп 
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Вежбе: 

 

ПРЕПОРУКА:  за успешнију реализацију консултовати одговарјућа поглавља у 

предложеној литератури. 

 

1. Опишите укратко три традиционална медија ликовног изражавања до 1. стр. и са 

ОБАВЕЗНИМ навођењем извора по Правилницима писања завршних радова ВШССОВ) = 

до 5пп 

 

2. Од скице до реализације сценског костима,  лутке или сл. Урадити практичан задатак 

према наведеној литератури (доставити: фотографију рада , обавезно  потписано име 

презиме и бр. индекса на фотографисаном  раду) = до 5пп 

 

3. Од фротажа до колажа Урадити практичан задатак према наведеној литератури 

(доставити: фотографију рада, обавезно: потписано име презиме на  фотографисаном раду 

) = до 5пп 

 

 

 

Свако добро и срећан рад 

Др Милорад Степанов  

проф. струковних студија  


