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Ликовне технике у ликовном васпитању

ПреДгоВор

овај приручник је креиран ради унапређивања знања, вештина и способности студена-
та у области наставног предмета Методикa ликовног васпитања и као подршка васпитачима 
приликом планирања ликовних активности и ликовних задатака за децу у оквиру планираних 
ситуација учења.

Приручник је усклађен са потребама иницијалног образовања предшколских васпитача.

Познавање ликовних техника и могућих алтернативних приступа прикладних за ликовни 
рад деце предшколског узраста неопходно је као предуслов за успешно планирање и реа-
лизовање планираних ситуација учења из области ликовног васпитања. Упознавање деце са 
одабраним ликовним техникама и поступцима део је дугорочних циљева предшколског ва-
спитања и образовања који се односе на подстицање стваралачког изражавања и уобличавања 
идеја и доживљаја, искустава и емоција деце кроз визуелну уметност уз коришћење различи-
тих форми, медија и материјала1. Са друге стране, ликовне технике се у ликовном васпитању 
подједнако примењују у функцији средства за развијање дечијих стваралачких способности, 
дивергентног мишљења и креативности. 

Сврха овог приручника је двојака. Са једне стране приручник служи да студентима и 
васпитачима приближи и појасни специфичности ликовних техника, ликовних материјала 
и поступака који се могу примењивати у раду са децом предшколског узраста у складу са 
њиховим развојним карактеристикама. Са друге стране, приручник промовише педагошке 
стратегије које треба примењивати приликом упознавања деце са новим ликовним техникама 
и поступцима. 

Нарочита корист овог приручника је у пратећим напоменама које се тичу специфичних 
изражајних карактеристика одређених ликовних материјала које ће васпитачима бити од ве-
лике користи приликом реализације ликовних активности. 

1 „основе програма предшколског васпитања и образовања – године узлета”, Службени гласник РС, бр. 16/2018, 
стр. 14–15.
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