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ИДЕЈА 

С обзиром да смо се сви пронашли у овој не баш 
пријатној ситуацији и да је врло тешко  

подстицати и јачати дечју креативност  овако 
на даљину, у кућним условима, одлучила сам да 
прикажем моје решење за час ликовне културе.  

. 
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У наставни на даљину 
сам користила Едмодо 

платформу.  

https://new.edmodo.com/post/730614192 

 
Код за приступ учионици: wmay2a 

 

https://new.edmodo.com/post/730614192
https://new.edmodo.com/post/730614192


 
 МАРГИТОВИ 

ПРОСТОРИ 
Линија, површина, волумен, боја, простор 

Настава на даљину: ЛИКОВНА КУЛТУРА – 4. РАЗРЕД 
Редни број часа 53 / 54.  



циљ 
Ове наствне активности  је да 

ученици стекну функционална 
знања о сликарском простору 
кроз уочавање и описивање 

размештаја елемената и да на 
тај начин искажу сигурност у 

изражавање сопственог 
естетског става . 
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АКТИВНОСТИ: 

УЧЕНИКА 

‐ Прати образовни садржај ,  

‐ претражује интернет, 

‐  закључује, 

‐  размишља, 

‐ запажа, 

‐ уочава, 

‐ црта,  

‐  истражује информације. 

 

НАСТАВНИКА  

‐ Поставља објаву у групи, 

‐  верификује присуство 

ученика,   

‐ даје инструкције за израду  

задатка  

‐ вреднује постигнућа ученика 

‐ размењује неопходне 

информације, 

‐ Обавештава родитеље о 

начину рада. 

 

‐   
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Уводна активност се односила на давање основних 

података у уметнику: 

Рене Маргит је белгијски сликар који је остао 

упамћен по представљању обичних ствари у неком 

измишљеном и нестварном свету. 

 



ИНТЕРАКЦИЈА СА УЧЕНИЦИМА 
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У прилогу ћете видети једну његову слику. 

  

Приказана је морска обала са запенушаним 

 сивим таласима. У даљини се види хоризонт  

обасјан наранџасто- црвеном светлошћу сунца  

које је већ сигурно зашло. Изнад се протеже небо 

 загасито сиве боје, као у време када се спушта мрак. 

На средини слике видимо птицу раширених крила 

која је у себи заробила плаветнило ведрог неба и 

 беле облачиће.  

 

Ја бих ту слику тако описала. Можда бисте ви  

додали још нешто, али то неће бити ваш задатак. 



ЗАДАТАК ЗА УЧЕНИКЕ: 
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Ваш задатак ће бити да на основу описа који ћу поставити ви нацртате своју слику. 

Користите боје које хоћете ( дрвене, воштане, водене или темперу),  

само се потрудите да све што будете прочитали - нацртате! Па, ево описа! 

ЗЕЛЕНА РАВНИЦА, А КРОЗ ЊУ ТЕЧЕ УСКА, СКОРО НЕВИДЉИВА 

ПЛАВА РЕКА. У ДАЉИНИ СЕ ТАМНОПЛАВЕ ПЛАНИНЕ КУПАЈУ У БЕЛИМ 

ОБЛАЦИМА. НА СРЕДИНИ СЛИКЕ ИЗРАСТА ВЕЛИКА ВИНСКА ЧАША 

КОЈА ЈЕ У СЕБИ ЗАРОБИЛА БЕЛИ ОБЛАК. ТАЈ ЧУДЕСНИ ОБЛАК ЧУВА 

ПРЕНОСИ ПОЗДРАВЕ И ПОРУКУ ДА СЕ ЧУВАЈУ СВОЈ ДЕЦИ СВЕТА -И 

ОНОЈ КОЈА ЖИВЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ , АЛИ И ОНОЈ ДЕЦИ КОЈА ЖИВЕ У 

ДАЛЕКОЈ ФИНСКОЈ, АУСТРАЛИЈИ, АФРИЦИ... СВИМА!  



И коначно ... резулатати! 

10 😉 ХВАЛА! 


