
Методика ликовног васпитања и 

образовања

теорија и пракса



• Као и свака наука и методика ликовног 

васпитања има свој предмет истраживања, своје 

задатке и представља сређени систем сазнања и 

законитости из области.

• Методика ликовног васпитања деце 

предшколског узраста је део опште методике 

ликовног васпитања

Методика ликовног васпитања и образовања 

као научна и наставна  дисциплина



Предмет, циљ и задаци Методике... 

• Методика ликовног васпитања = 

интердисциплинарна научно-уметничко-

васпитна област.

• Предмет проучавања Методике... је сам процес и 

његово теоријско образложење као и 

практичарска интерпретација у визуелно-

ликовном раду са предшколском децом  у вртићу.



• Методика ликовног васпитања се не може 

свести само на збирку узорака, савета макар 

колико они били добри.



Задаци методике ликовног васпитања и 

образовања предшколске деце

• Општи задатак је да пре свега васпитачима, 

студентима – будућим васпитачима пружи у виду 

теорије проверена, протумачена и сређена 

праксом стечена знања и искуства о проблемима 

ликовног васпитања деце предшколског узраста 

(кроз самопосматрање васпитног процеса и 

критичког процењивања праксе, њеног теоријског 

уопштавања и унапређивања и сл.)



Посебни задаци 

• Посебни задаци односе се на стално изучавање 

васпитне стварности јер како методика ликовног 

васпитања нема дугу традицију, пракса у овој 

области даје понекад боље резултате него што су 

образложења које теорија пружа.



Илустрација одвијања ликовних активности у 

вртићу

( увод = мотивација и основни подстицај)



Централни део активности (непосредан рад 

деце и подстицање)



Централни део активности (непосредан рад 

деце и подстицање)



Централни део активности (непосредан рад 

деце у ликовном подручју – сликање)



Завршни део (анализа, разматрање урађеног)



Завршни део (може се структуирати и 

покретна игра, као обједињавање садржаја)



Методика ликовног васпитања и 

образовања и ликовна уметност:

• Специфичност методике ликовног... је у томе што 

њено извориште и поље изучавања (као и код 

ликовног стварања одраслог уметника), јесте 

стваралачка имагинација, афективно 

сазнавање, истраживање и изражавање, у овом 

случају предшколског детета. 



Сличности и разлике: рад одраслог 

уметника (да ли је исто ... Мишљење 

студента!?) 



Сличности и разлике: ликовни рад 

детета предшколског узраста



Методика ликовног васпитања и 

образовања и друге науке

• Методика ... је интердисциплинарно повезана и 

са другим наукама, првенствено друштвено -

хуманистичким (педагогија, психологија, историја 

и теорија уметности, социологија и др.)  



Акценат: колективни рад предшколске деце –

пример социјализације и договарања у ликовној 

активности 


