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Легенда: 
ЗНАК ЗНАЧЕЊЕ 

* целосно усвоени наставните содржини, поими, 
+ делумно усвоени наставни содржини, поими; 
- потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими 
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Teмa: ЦРТАЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Препознава и именува различни средства и материјали за цртање.                              
Именува подлоги и материјали за цртање.                              
Прави разлика меѓу цртежи од различни материјали.                              
Ги опишува цртежите преку ликовниот јазик.                              
Црта разновидни линии со комбинирање на различни средства и 
материјали 

                             

Разликува и споредува различни видови линии                              
Црта предмети и објекти, користејќи различни линии.                              
Самостојно конструира едноставни цртежи на компјутер (себеси, 
другарчето, со различни линии создава форми, на пример, круг, 
квадрат, триаголник, црта емотикони, сонце, дожд...). 
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Teмa: СЛИКАЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Препознава и именува различни подлоги, средства и материјали 
за сликање. 

                             

Применува различни подлоги и материјали во сликањето                              
Прави разлика меѓу слика и колаж.                              
Препознава и опишува слика со употреба на ликовниот јазик.                              
Ги разликува сликарските поими и ликовните елементи                              
Ги препознава и именува основните бои и нивните нијанси.                              
Користи основни бои и нивна моделација во сликањето.                              
Слика познати ликови и предмети од околината (на пример, 
наставникот/наставничката, училницата, училишниот двор, 
омилен лик). 

                             

Создава слика со колаж од природни и вештачки материјали.                              
Дизајнира едноставна слика на компјутер со употреба на 
основните бои. 
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Teмa: ПЕЧАТЕЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ                     

         

Прави разлика меѓу различни подлоги и материјали за печатење 
(мазни или рапави, бели или тонирани, текстилни, пластични, 
дрвени и хартиени). 

                             

Ги опишува разликите меѓу отпечатоците на различни подлоги.                              
Користи готови печати (шаблони) за печатење отпечатоци во 
различни форми и големини. 

                             

Изработува печат (шаблон) самостојно и/или со помош на друг                              
Прави шари со повторување на исти отпечатоци.                              
Создава композиции со комбинирање на шаблони                              
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Teмa: ПЛАСТИЧНО ОБЛИКУВАЊЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Препознава и разликува материјали за моделирање.                              
Идентификува природни и вештачки материјали кои можат да се 
користат за обликување. 

                             

Користи различни природни и вештачки материјали во 
обликувањето. 

                             

Прави фигури на животни, куќа, ликови од различни материјали за 
обликување (од пластелин и тесто). 

                             

Изработува едноставни фигури од хартија (оригами).                              
Конструира градби од рециклиран/претходно употребуван 
материјал 

                             

 


