
ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ 

• Шта је ликовно васпитање: !????

• Студенти је потребно на основу свог 

досадашњег искуства у досадашњем 

школовању дефинишу одговор у слободној 

форми а са упориштем у препорученој 

литератури 



Одлике ликовног васпитања

• Ликовним васпитањем развија се: 
посматрање, опажање, визуелно памћење, 
машта, интелигенција, воља, прецизност, 
спретност руке и др. 

• Ликовно васпитање доприноси комплетирању  
васпитних утицаја.

• боје и облици различито делују на појединца.

• Техничка искуства имају посебан значај за 
дете предшколског узраста. Оно са радошћу  и 
непосредношћу открива да се цртежом и бојом 
нешто може саопштити. 



Специфичности ликовног васпитања

• Постепено остваривање захтева (нарочито 

кад је у питању предшколско дете).

• Ликовне активности се остварују 

интегрално најчешће путем игре која се 

прелива у ликовно изражавање и

стварање.



Перцептивно-моторни развој

• Визуелна перцепција, сензорно и тактилно 
задовољство, имагинација, стваралачко 
доживљавање...

• Ликовно обликовање помаже процесу 
преображавања материјала у различите форме као 
процес стицања чулног искуства (повезивање 
визуелног и тактилног нпр.).

• Индивидуално доживљавање, разни подстицаји 
(акустични, музички, визуелни, говорни...).

• Моторни развој – многи аутори (Левенфелд) 
сматрају да деца не морају бити вешта да би била 
креативна. 



Нови медији – од мишомоторике до 

креативног обликовања



Капљица туша – пример  преобликовања и креације 

(пример ликовног рада предшколског детета)



Креативно откривање(пример ликовног 

рада предшколског детета)



Значај ликовних активности 

• Ликовне активности су за децу 

начин учења а не само оно што се учи



Интелектуални развој и ликовно 

васпитање

• Дете црта оно што зна а не шта у том 

тренутку види



Ликовна креативност

• Дечији ликовни израз можемо анализирати као продукт
(парцијално) али и као процес (целокупно).

• У процесу ликовног изражавања нарочито долази до 
изражаја креативно мишљење које се одражава  у
стварању нечег новог као и у комбиновању, 
преобликовању, и транспоновању познатих облика у 
нове целине.

• Дечија машта постепено нараста и богати се упоредо са 
његовим развојем (кроз игру, ликовно, драмско
стваралаштво...)

• Нарочито погодни облици рада су:

• илустровање текстова, цртање и сликање на музички 
подстицај, одгонетање – сликом и сл.



Примери: шта дете зна о зими и како је 

ликовно и креативно  представља?  



Шта дете зна о зими и како је 

ликовно и креативно  представља? 



Шта дете зна о зими и како је 

ликовно и креативно  представља? 



Емоционално-социјални развој и 

ликовно васпитање

• Емоционалност настаје у раду или при 

посматрању уметничких дела  и тако 

постаје неопходна компонента која 

предшколском детету обезбеђује 

интелектуално-емоционалну равнотежу 

његове личности.



Пример: предшколска деца у Народном 

музеју у Београду 

( Београд )



Опасности и замке: стереотипи 

• Ако дете стереотипно понавља неке (исте) 

облике у свом раду, оно то чини механички и 

не уноси у тај рад ништа емоционално  и 

креативно. Најчешће се дете тако осећа 

сигурно и не упушта се у нова истраживања. 

Такав начин ограничава дететову слободу и 

неприлагођавања новим ситуацијама. 

• Исто се односи и на негативност копирања 

схема које одрасли (најчешће) дају деци  



Пример: стереотипи у ликовном 

изразу предшколског детета 



Стереотипи (у најкраћем) 

• Стереотипи = емоционално неангажовање

током рада



Стереотипи – почеци 

• Када је реч о стереотипима и стереотипном 

понављању облика оно се јавља као по 

правилу  у млађем узрасту 



Емоционална ослобођеност

• Дете које је емоционално ослобођено, осећа 

се сигурно и  има поверења у себе када се у 

свом креативном раду суочи са било каквим 

проблемом. Оно је слободно да истражује, 

експериментише  и ствара нове облике.



Пример: ослобођен приказ зиме (!?)



О важности подстицања ...

• Емоционално инхибирано дете – плаши се 
“да не погреши” и не даје одушка својим 
мислима и осећањима.

• Такво дете, зависно је од упутстава 
васпитача, родитеља чак и вршњака.

• Веома је важно подстицати дете да схвати  
да је у самом процесу ликовног изражавања 
способно да учествује равноправно у 
једној сложеној области као и одрасли.   



Социјализација 

• Опажање и посматрање сопственог рада и 

идеја чини први корак детета ка другима, ка 

заједници, размени идеја и мисли. Тако 

ликовна активност постаје – комуникација.

• Тада дете почиње да изражава своје 

вредносне ставове. 



Пример: Ка другима - социјално 

договарање и сарадња 


