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Уџбеници ликовне културе од 5. до 8. разреда издавачке куће 
Вулкан знање својим садржајем и принципима на којима су 
засновани мотивишу ученике да уче, мисле, опажају, закључују, 
повезују и примењују стечена знања и вештине. Такође мотивишу 
ученике на креативност и стваралаштво. Циљ ауторке је био да 
охрабри наставнике да примењују различите технике и методе 
рада и тематско-проблемски приступају практичном раду кроз који 
ће ученици развити креативно и стваралачко мишљење и естетске 
критеријуме. Кроз бројне примере, илустрације и пажљиво одабра-
не садржаје ученици се наводе да изграде позитиван однос према 
својој и културној баштини других народа. 
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5–8. РАЗРЕДА
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Уводна питања у лекцији 
помажу ученицима да повежу 
претходна знања и искуства 
са новим садржајем.

Рубрика Сазнај више садржи 
додатне садржаје за ученике који су 
заинтересовани да прошире своја 
сазнања.

Бројни примери за анализу градива.

У Дневнику посматрања 
налазе се задаци помоћу којих 
ће ученици „изоштрити“ своја 
чула за критичко посматрање.

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 5
АУТОРКА: Катарина Трифуновић

• УЏБЕНИК ЛИКОВНЕ 
КУЛТУРЕ ЗА ПЕТИ 
РАЗРЕД ПИСАН ЈЕ СА 
НАМЕРОМ ДА УСПЕШНО 
ПОВЕЖЕ СВАКОДНЕВНИ 
ЖИВОТ СА КОНКРЕТНИМ 
ОБРАЗОВНИМ ЦИЉЕВИМА, 
ШТО ПРЕДСТАВЉА ОСНОВ 
ЗА СТИЦАЊЕ НОВИХ 
САЗНАЊА. 

• УЏБЕНИК САДРЖИ 
КРЕАТИВНЕ ЗАДАТКЕ КОЈИ 
ПРУЖАЈУ МОГУЋНОСТ ЗА 
САМОСТАЛНО ОТКРИВАЊЕ 
ЛИКОВНИХ ПРОБЛЕМА НА 
ОДАБРАНИМ УМЕТНИЧКИМ 
ДЕЛИМА. УЧЕНИЦИ 
РАЗВИЈАЈУ ВИЗУЕЛНО 
МИШЉЕЊЕ И ВИЗУЕЛНУ 
ПИСМЕНОСТ, КАО И СВОЈЕ 
КРЕАТИВНЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ. 

• НА КРАЈУ СВАКЕ ОБЛАСТИ 
НАЛАЗЕ СЕ ПРОЈЕКТНИ 
ЗАДАЦИ КОЈЕ НАСТАВНИЦИ 
ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ МОГУ 
ДА ИСКОРИСТЕ КАО 
ПРОВЕРУ ОСТВАРЕНОСТИ 
ИСХОДА.
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На крају сваке области налази се пројекат осмишљен као место у уџбенику 
где ће ученици моћи да истраже исту тему из различитих углова.

У одељку Питањем 
до знања научено 
се проверава 
постављањем 
питања, а не 
давањем одговора.

 Ја, критичар!  
– процењивање 
успешности 
ликовних 
задатака.
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 Дођох, видех, сазнах – на крају сваке лекције налазе 
се питања различите тежине за проверу наученог.

Машти на вољу – решавајући 
разнолике ликовне задатке, 
ученици се охрабрују да 
самостално истражују изражајне 
могућности различитих 
ликовних материјала и техника.

У одељку О уметнику ученици 
ће имати прилике да сазнају 
како се мењао уметнички израз 
у различитим епохама и како 
различити уметници из свог 
угла приступају решавању 
одређених ликовних проблема.
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Ви и ваши ученици сами 
можете креирати презен-
тације, обогатити их 3Д 
моделима, видео-записима, 
фотографијама и вежбама из 
наше дигиталне библиотеке 
или из ваше архиве.

Аутентични видео-записи 
прате садржај наставних 
јединица.

Решавајући интерактивне задатке и тестове, 
ученици добијају повратну информацију да ли су 
тачно урадили задатак, као и резултат теста.

Савремени токови у образовању захтевају савремене уџбенике 
и наставна средства. Пратећи најновија достигнућа у области 
информационих технологија, издавачка кућа Вулкан знање 
припремила је савремене, модерне и креативне дигиталне уџ-
бенике. Бројне су предности дигиталне наставе и жеља нам је 
да наставницима омогућимо креирање занимљиве, савремене, 
интерактивне наставе.

Дигитални уџбеници Вулкан Е-ЗНАЊА припремљени су на најса-
временијој образовној платформи у Европи. Могу се користити 
и у онлајн и у офлајн режиму, као и на више уређаја: на интерак-
тивној табли, рачунару, таблету, паметном телефону.

• Више од 1200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа, 
фотографија и других различитих врста материјала

• Интерактивни тестови за проверу знања за сваку лекцију

• Могућност самосталног креирања дигиталних садржаја

ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ

3Д анимације помажу ученицима да лакше 
савладају градиво и визуелно им приближавају 
различите појаве, грађевине, уметничка дела...
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ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,  
УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА  
И ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs

ЗА НАСТАВНИКЕ

У првој години коришћења уџбеника наше 
куће, за наставнике смо припремили:

• УЏБЕНИК;

• ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК;

• ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ;

• ПЕДАГОШКИ ДНЕВНИК;

• ПЛАКАТ ЗА УЧИОНИЦУ.

Приручник за наставнике садржи:

• методички приручник;

• предлоге годишњег плана и месечних 
планова рада наставника;

• предлоге дневних припрема за час.
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Вулкан знање 
Господара Вучића 245 
11000 Београд

011 74 56 025

office@vulkanznanje.rs

www.vulkanznanje.rs

vulkanznanje

@vulkan_znanje
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