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Наставна програма за слободен изборен предмет 

 

 

Слободен изборен предмет: Сликање, цртање, вајарство 

 

 

                        

 

 

 



 
 

 

ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ 

 

Резултатите од учење наведени во наставната програма водат кон стекнување на следните компетенции опфатени со подрачјето 

Уметничко изразување и култура до Националните стандарди: 

 

                   Ученикот/ученичката знае и/или умее 

VIII-A.3 да ги изразува сопствените идеи, искуства и емоции, користејќи уметнички или други форми на креативно изразување 
(индивидуални или колективни); 

VIII-A.4  да ги интерпретира идеите, искуствата и емоциите изразени во уметничките продукти креирани од други кои се припадници 
на сопствената или на други култури; 

VIII-A.5 да манифестира познавање на сопствената култура и на различните начини на нејзино изразување преку визуелните 
уметности, градбите и другите културни продукти; 

 Ученикот/ученичката прифаќа дека: 

VIII-Б.2 критичкиот однос кон различните продукти на уметноста е битен за развивање на индивидуалните и општествените естетски 
вредности. 

 

 

    Наставната програма вклучува дополнителни релевантни компетенции и од следните подрачја на Националните стандарди:  
    Дигитална писменост, Личен и социјален развој, Општество и демократска култура и Техника, технологија и 
претприемништво. 

 

 

                   Ученикот/ученичката знае и умее: 



 
 

IV-A.2  да процени кога и на кој начин за решавање на некоја задача/проблем е потребно и ефективно користење на ИКT; 

IV-A.5  да определи какви информации му/ѝ се потребни, да најде, избере и преземе дигитални податоци, информации и содржини; 

IV-A.8  на безбеден и одговорен начин да ги користи дигиталните содржини, образовните и социјалните мрежи и дигиталните;  

V-A.6    да си постави цели за учење и сопствен развој и да работи на надминување на предизвиците кои се јавуваат на патот кон 
нивно остварување; 

V-A. 7 да ги користи сопствените искуства за да си го олесни учењето и да го прилагоди сопственото однесување во иднина; 

V-A.1  да применува етички начела при вреднување на правилното и погрешното во сопствените и туѓите постапки и да 
манифестира доблесни карактерни особини (како што се: чесност, правичност, почитување, трпеливост, грижа, пристојност, 
благодарност, решителност, одважност и самодисциплина); 

V-A.14    да слуша активно и соодветно да реагира, покажувајќи емпатија и разбирање за другите и да ги искажува сопствените грижи 
и потреби на конструктивен начин; 

VII-A.9  активно да учествува во тимска работа според претходно усвоени правила и со доследно почитување на улогата и 
придонесот.  

                    Ученикот/ученичката разбира и прифаќа дека: 

IV-Б.1 дигиталната писменост е неопходна за секојдневното живеење – ги олеснува учењето, животот и работата, придонесува за 
проширување на комуникацијата, за креативноста и иновативноста, нуди разни можности за забава; 

IV-Б.5 информациите достапни во дигиталниот простор треба да се користат етички, според дефинирани правила и за добро на 
луѓето; 

V-Б.3 сопствените постигања и добросостојба во најголема мера зависат од трудот кој самиот/самата го вложува и од резултатите 
кои самиот/самата ги постигнува; 

V-Б.4 секоја постапка која ја презема има последици по него/неа и/или по неговата/нејзината околина; 

V-Б.7 иницијативноста, упорноста, истрајноста и одговорноста се важни за спроведување на задачите, остварување на целите и 
надминување на предизвиците во секојдневните ситуации; 

V-Б.8 интеракцијата со другите е двонасочна – како што има право од другите да бара да му/ѝ биде овозможено задоволување на 
сопствените интереси и потреби, така има и одговорност да им даде простор на другите да ги задоволат сопствените 
интереси и потреби; 

V-Б.9 барањето повратна информација и прифаќањето конструктивна критика водат кон личен напредок на индивидуален и 
социјален план; 

VII-Б.4 работната етика, културната чувствителност и односот кон другите се значајни за креирање и одржување позитивна работна 
клима. 

 



 
 

РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕ 

 

Тема 1 Цртање 
13 часа 

 

Знаења/вештини 

 

 прави разлика во цртањето со молив, лавиран туш, креди, перце, дрвце; 

 има познавање за формите на предметите и нивната градба (текстура); 

 разбира како да црта различни текстури во цртањето;  

 разбира како да претставува едноставни, сложени, симетрични и асиметрични форми; 

 има познавање за надворешен и внатрешен тридимензионален простор; 

 умее да ги применува, поврзува и комбинира ликовните елементи и принципи во создавањето цртеж; 

 може да опише цртеж изработени на компјутер (Paint 3D). 
 

Ставови/вредности 

 

 разбира дека предметите имаа определени карактеристики; 

 ја прифаќа важноста за прикажување детали и целини во цртањето; 

 подготвен/а е да преземе активности за изнаоѓање креативни решенија во цртањето; 

 се залага за искажување идеи и предлози во врска со уметничкото создавање; 

 има позитивен став кон примената на дигитални податоци, информации и содржини ;  

 почитува и поддржува групна (тимска) работа; 

 се залага за анализа и вреднување сопствени или цртежи на соученик/соученичка . 

 смета дека  упорноста, истрајноста и одговорноста се важни  во остварувањето на целите и задачите. 

 

 

 

 

 



 
 

Содржини (и поими) и број на часови  Примери за активности 

 

 Основи на ликовниот јазик: Ликовни 

елементи и принципи во цртањето 

(линија, насока, големина, текстура, 

форма, простор, хармонија, 

контраст, ритам)     

           број на часови: 2 

 

 Се покажуваат слики на кои се претставени најразлични мотиви од секојдневниот живот, 

преку кои учениците можат да ги откријат и идентификуваат применетите ликовните 

елементи.  

 Се поведува заедничка дискусија во врска со познавањето на ликовните елементи, за 

начинот на изразување, за ликовната умешност и оригиналноста во изразувањето. 

Поединечно се разработува секој ликовен елемент и принцип. 

 На учениците им се даваат насоки за цртање, со цел примена на различни елементи и 

принципи по сопствен избор и им се укажува на важноста од прикажувањето на деталите 

и целините во творбите. 

 

 

 Видови линии: Пајакова мрежа 

(лавиран туш, метално перце) 

број на часови:1 

 

 Преку техниката ,,Пајакова мрежа“ се откриваат специфичните елементи за работа со туш: 

се црта на мазна хартија, најчесто на хамер, се користи метално перце, зашилено дрвце 

или четка со врв со цел оставање на специфична трага со посебни ликовни квалитети.  

 Учениците се делат по групи. Секоја група добива напатствија на ливче, со цел учениците 

да ги запазат чекорите во работата. 

 Презентирање и анализа на цртежите, истакнување на констатации и забелешки со 

укажување за подобрување во работата при идна реализација. 

 

  

 Внатрешен простор: Простории во 

моето училиште  

(внатрешен простор, 

тридимензионалност) 

број на часови: 2 

 

 

 Учениците се делат во групи. Секоја група добива соодветна задача, набљудување на 

одредена просторија во училиштето и запознавање со внатрешниот сложен простор. 

 По набљудувањето учениците реферираат, опишуваат, даваат објаснување за 

набљудуваните предмети и изведуваат заклучоци. 

 Учениците започнуваат со извршување на зададениот цртеж, ја разработуваат  основната 

функција на просторот, ја претставуваат тридимензионалноста на предметите преку 

комбинирање на различни ликовни елементи. 

 



 
 

   

 Форма на предметите во однос на 

просторот 

(отворена, затворена, перфорирана 

форма) 

број на часови: 1 

           

 

 

 

 

 Се разговара за тоа што значи форма, што ја сочинува формата и какви видови постојат во 

однос на просторот. 

 На табла се истакнуваат слики од предмети со различна форма (чаша, шише, топка, 

јаболко, прстен, мост и др.) и се поведува дискусија за прикажаното и се изведува 

заклучок за разновидноста на формите. Учениците кажуваат примери за предмети со 

различна форма. 

 Учениците работат со различни цртачки материјали. 

 Секој ученик го објаснува изработениот цртеж, врши самоопроценка со објансување што 

би можело во иднина да се поправи. 

 

           

 Рамнотежа: Лого  

(симетрична, асиметрична 

рамнотежа) 

број на часови: 1 

 

 

 Преку техника ,,Бура од идеи“ се открива значењето на поимот рамнотежа. Се изведува 

заклучок за рамнотежата како едномерен распоред на елементите на творбата. 

Учениците го следат објаснувањето на наставникот за симетрична и асиметрична 

рамнотежа. 

 Учениците се делат во две групи. Првата група црта симетрична рамнотежа, а втората 

група асиметрична рамнотежа според  дадените насоки од наставникот. 

 Часот се завршува со решавање квиз (Quizziz) за проверка на знаењата за симетрична и 

асиметрична рамнотежа. 

 

 

           

 Природна и вештачка текстура 

(тактилна и визуелна перцепција) 

            број на часови: 1 

 

 Со учениците се разговара за карактеристиките на секоја површина која може да 

се почувствува со допир (тактилно) или со гледање (визуелно). Се дефинира 

поимот текстура и се разговара за материјалите кои имаат природна и вештачка 

текстура (камен, крзно, дрво, текстил, хартија, пластика и др.). Учениците 

разгледуваат збирка (колекција) од различни видови текстура и ги допираат 

материјалите со цел да ја почувствуваат нивната површина (мазна, рапава, тврда, 

мека, топла, ладна и др.) 

 Преку игра на препознавање учениците преку тактилна перцепција откриваат кој 

е скриениот предмет. Во една торбичка се ставаат најразлични предмети. Секој 

ученик добива можност преку допир да го објасни и препознае предметот. 

 Учениците изведуваат активност за прикажување на различна текстура со 

гужвање, дупчење и сечење. 



 
 

 Учениците изработуваат цртежи во кои ги искажуваат своите креативни 

способности за комбинирање на различни видови текстури. 

 

 

 Насока: Пролетен пејзаж  

(хоризонтална, вертикална, коса 

насока) 

број на часови: 2 

 

 

 Учениците го слушаат објаснувањето за ликовниот елемент – насока, за движењето на 

луѓето и животните во определена насока во зависност од нивната цел до кое место сакаат 

да пристигнат. Каква ќе биде насоката ни кажува нашето око во зависност од тоа што го 

гледа, па затоа разликуваме хоризонтална, вертикална и коса насока (река, дрво, 

семафори и др.) 

 Учениците излегуваат на прошетка во училишниот двор и непосредната околина. 

Наставникот нивното внимание го фокусира на тревата, дрвјата, цвеќињата, облаците. 

Учениците набљудуваат, прашуваат, забележуваат и создаваат претстава за она што треба 

да го нацртаат. 

 Кај учениците се поттикнува желбата за изнаоѓање оригинално решение при 

изработување на цртежот.  

 Изложување на цртежите, анализа и воочување на направените грешки. 

  

 

 Ритам со линии, форма и текстура:  

Возот од мојата фантазијата  

(ритам) 

број на часови: 2 

 

 

 

 Раговор со учениците преку прашања: Што е фантазија? За што најмногу 

фантазирате?  

Со кое сообраќајно средство најмногу сакате да патувате? Како би изгледал возот 

од вашата фантазија? Учениците ги споделуваат своите размислувања. 

 Учениците започнуваат со активност врз основа на знаењата и вештините кои ги имаат 

стекнато во ликовната работа. Ги покажуваат способностите во творењето по фантазија. 

 Секој ученик поединечно објаснува за нацртаното. Цртежите се истакнуваат на ликовното 

пано. 

 

 

 Компјутерска примена на 

ликовните елементи во 

програмата  

(Paint 3D) 

број на часови: 1 

 

 Учениците се воведуваат во наставната содржина преку активност за 

потсетување како се извршува работата во програмата Paint 3D. Се разгледуваат 

сите можности и опции кои ги нуди програмата, како се цртаат 2Д и 3Д форми, како 

се внесуваат ефекти и што нуди 3Д библиотеката. Учениците изработуваат цртеж 

на компјутер по сопствен избор. 

 Учениците ги презентираат цртежите. Секој ученик го вреднува сопствениот цртеж 



 
 

од аспект на ликовните елементи и принципите кои се применети во цртежот. 

 

Тема 2 Сликање 

16 часа 

 

Знаења/вештини 

 

 

 умее да применува и комбинира бои и тонови во сликањето;  

 ги знае основните, изведените, хроматските, ахроматските, топлите и ладните бои; 

 разбира како да создаде композиција со хармонија на боја и тон; 

 умее да прикаже хармонија со градација на тон; 

 претставува комплементарен контраст во сликарското изразување; 

 може да применува различни сликарски техники (гваж, акварел, темпера, пастел, фломастери, колаж);  

 има познавање за примена на компјутер во создавање слика. 

 

Ставови /вредности  

 

  

 

 прифаќа дека перцепцијата е важна во примената на бои и тонови;  

 подготвен/а е да покаже способноста за изразување преку тонски вредности; 

 се залага за користење различни сликарски техники; 

 подготвен/а е да покаже способност за воочување и изнаоѓање нови елементи во сликарските решенија; 

 ја прифаќа важноста од креативното мислење, перципирање и фантазија; 

 прифаќа дека задачите треба одговорно да ги извршува,  

 поддржува споделување идеи во групната работа и во работата во парови; 

 почитува и прифаќа мислење на другите; 

 прифаќа дека критиките даваат можност за нивно подобрување во следна реализација; 

 има позитивен став кон користењето на дигитални податоци, информации и содржини корисни за работата  

 

 

 



 
 

 

 

Содржини (и поими) и број на часови Примери за активности 

 

  

 

 Основни и изведени бои: Чиста и 

нечиста природа 

(изложба) 

број на часови: 2 

 

 

 

 

 

 Се реализира активност во која учениците даваат опис на природата кога е чиста и нечиста. 

Учениците истражуваат на интернет, наоѓаат слики во кои се воочуваат боите, тоновите и 

контрастите. Учениците добиените информации и податоци ги користат во работата. Преку 

перцепцијата на сликите се поттикнува ученичката фантазија и ангажираност. Учениците ја 

осознаваат потребата за примена на ликовни елементи и пристап во ликовното 

изразување. 

 Учениците го следат објаснувањето на постапката за сликање со гваж, со цел добивање 

нежна/груба, интезивна/загасена, ретка/густа површина со одредено тонско степенување. 

 Изложба од изработените слики. 

 

 Ахроматски бои: Зимска ноќ 

(ахроматски нијанси) 

број на часови: 1 

 

 Разговор со учениците за темнината која се јавува поради отсуство на светлината. Поради 

темнината ноќе не може да се види бојата на предметите. Се доаѓа до заклучок дека бојата 

се гледа само кога има светлина. 

 Се изведува практична активност за прикажување на добивањето на ахроматските нијанси. 

Во една чаша во која претходно е ставена црна боја постепено се додава бела боја. 

Учениците забележуваат дека црната боја станува посветла. Се зема со четка од добиената 

боја и се нанесува на хамер. Постапката се повторува уште неколку пати, сè додека не се 

добијат светли нијанси. 

 Се анализираат творбите во однос на начинот на кој е изведена рамномерноста на 

степенувањето на тонот. Се избира најоригинално решение кое е пшрикажано на 

ликовната творба. 

 

 

 Хармонија со градација на тон: 

Тонско степенување на хроматски 

бои 

 

 Учениците разгледуваат слики на тонско степенување (тонска скала) и го воочуваат 

постепеното преминување на тонот во посветли и потемни нијанси. 

 Учениците се делат во парови. Им се задава активност со ленти од тонови кои треба да ги 



 
 

(тон, тонска скала) 

број на часови: 1 

 

подредат од посветол кон потемен тон и обратно. 

 Секој ученик по пат на влечење избира боја за која треба да се претстави тонското 

степенување. 

 Анализа и вреднување на работата и прифаќање на споделеното мислење во врска со 

изработките. 

 

 

 Текстура со бои и тонови: Чадори 

(колоритност, разноликост) 

број на часови: 1 

 

 

 Примена на техниката ,,Петоред“ на дадениот збор дожд. Се откриваат зборовите од 

техниката и се завршува со зборот чадор. 

 Се разговара со учениците за дождливите денови и за чадорот како прва асоцијација за 

дожд. Се разговара за колоритноста и разноликоста на чадорите. 

 Учениците ја покажуваат својата способност во примената на боите и тоновите, ја 

развиваат креативноста во изразување со бои и тонови. 

 Изложна на чадори, избор на најколоритни чадори. 

 

 

 Композиција со боја: Дождлив ден  

(акварел) 

број на часови: 2 

 

 

 Разгледување на слики кои се изработени со акварел (сликарска боја и техника). Учениците 

го искажуваат своето размислување за сликите.  

 Учениците го следат објаснувањето на наставникот за постапката во приимената на 

акварел, ефектот кој треба да се постигне со преливањето и спонтаното мешање на боите, 

сушење на првиот слој на боја и второ нанесување на бојата со цел сликата да добие 

карактеристичен тонски колоритен израз. 

 Учениците се поттикнуваат на креативност во изразувањето. 

 Разговор за изработките и нивно изложување на ликовното пано. 

 

 

 Хроматски и ахроматски бои:   

Сончев систем 

(хроматски бои) 

број на часови: 2 

 

 Учениците следат неколку видеа на Јутјуб за Сончевиот систем. Откако учениците ќе ги 

изгледаат видеата, се поведува дискусија за застапеноста на боите во целиот Сончев 

систем. Набројување на хроматските и ахроматските бои и нивно запишување на табла. 

 Учениците ги презентираат изработките и вршат самостојна проценка и анализа. 

  



 
 

 Композиција со хармонија на боја  

 и тон: Огномет 

(хармонија, синтеза) 

број на часови: 2 

 

 

 

 Преку презентација на учениците им се објаснува за композицијата како синтеза на 

меѓусебните односи на елементите и принципите. 

 Разговор со учениците за огнометот, за разнобојната светлина (бои) која на ноќното небо 

може да се забележи при прослави или празници. Учениците раскажуваат случки од 

прослави на кои имало огномет, за разновидноста на боите и за светлината која е присутна 

во секоја боја-тон. 

 Учениците следат видео на Јутјуб за огномет. По завршување на видеото, се води разговор 

за застапеноста на боите и нивните тонови. Преку примери на мешање на боите со црна и 

бела, се демонстрира постапката за добивање различни тонови. 

 Учениците по сопствена фантазија и со изразување на креативноста, ја изработуваат 

сликата. 

 Сликите се истакнуваат на табла, се анализираат и вреднуваат. 

 

 

 Топли и ладни бои: Под морето  

(морски свет) 

број на часови: 2 

 

 
 

 

 Преку техниката ,,Аквариум“ се проверуваат знаењата на учениците стекнати од претходно 

обработените содржини. 

 Преку игра на асоцијација учениците ги распоредуваат боите во  ,,Т-табела“ (техника) во 

зависност од тоа дали бојата ги асоцира на топло или ладно. Секој ученик работи на 

посебно ливче на кое е претставена техниката. Проверување на точноста. Учениците на 

ливчето ги забележуваат точните одговори. 

 Се прави изложба од изработените слики. 

 

 

 Сликање на камчиња  

(дизајн) 

        број на часови: 1 

 

 

 Учениците го следат објаснувањето за постапката која се применува во сликањето на 

камчиња како форма во ликовната уметност преку која можат да се изразат креативните 

вештини и техниката за нанесување боја. Се разгледуваат слики на интернет и насликани 

камчиња, се анализараат изработките и дизајните кои се претставени. Учениците 

разгледуваат слики на кои се претставени чекорите во декорирањето на камчињата, сè до 

нивното премачкување со лак како заштита. 

 По завршената подготовка на камчињата за работа, учениците работат според дадените 

насоки од наставникот. Сликаат по сопствен избор (бубамара, пеперутка, риба, емотикони, 

шара/дизајн).  

 Презентирање на изработките, избор на најдобро насликани камчиња. 

 



 
 

 

 Контраст со боја: Лето  

(комплементарен контраст) 

број на часови:2 

 

 

 Претставување на комплементарниот контраст преку техниката ,,Мапа на умот“. Преку 

картончиња со боја се претставува комплементарниот контраст: црвено-зелено, 

виолетово-жолто и портокалово-сино. 

 Се поведува дискусија каде во природата го сретнуваме комплементарниот контраст: 

трева, цвеќиња, играчки, облека, плажа (кајчиња, чадори...). 

 Учениците се поттикнуваат на самостојно истражување во однос на создавањето на 

комплементарниот контраст, за јачината и интензитетот на бојата која ќе се примени и 

рационалното користење на материјалот. 

 Презентирање и анализа на сликите, истакнување на позитивните работи и забелешките 

со цел подобрување во работата при идна реализација. 

 

Тема 3 Вајарство 

7 часа 

Знаења/вештини 

 

 

 прави разлика помеѓу матријалите за работа; 

 може да ги идентификува карактеристиките на рециклираните материјали; 

 умее да комбинира различни средства и материјали во постапката на обликување, моделирање и градење; 

 може да ја опише постапката за обликување, моделирање и градење со различни средства и материјали; 

 прави разлики меѓу технички постапки при сечење, лепење, додадавање, одземање, длабење; 

 сфаќа дека работата во групи и парови е значајна за успешноста во работата; 

 сфаќа дека дигиталните содржини и информации се корисни за изработка на делата. 

 

Ставови /вредности  

 

 

 ги согледува и идентификува сличностите и разликите во постапките за уметничко изразување; 

 се залага за изразување на сопствените желби и идеи во ликовно-практичната активност; 

 подготвен/а е да презема активности за изнаоѓање оригинално решение на дадена задача;  

 има позитивен став кон сопствените гледишта, ја вреднува, анализира и проценува својата работа; 

 верува дека дефинирањето на работните правила дава ефективност и успешност во работата на часот;  



 
 

 поддржува, осмислува и предлага активности и идеи во тимската работа и во работата во парови; 

 има позитивен став кон сопствените гледишта, ја вреднува, анализира и проценува својата работа; 

 има позитивен став за дигиталните информации и содржини кои се потребни за надминување на предизвиците во изразувањето. 

 

 Содржини (и поими) и број на часови Примери за активности 

 

 

 Ритам со форма, големина и 

текстура: Накит   

(накит) 

                  број на часови: 1 

 

 

 Се следи видео на Јутјуб за начинот на изработка на накит. Видеото се следи со паузи и се 

поведува дискусија за проследеното. Учениците внимаат на постапноста во работењето и 

постапките на додавање, одземање, вдлабење, втиснување, влечење при работа со глина, 

глинамол и пластелин. 

  Учениците се делат во парови. Преку разговор учениците ги разменуваат своите предлози 

и идеи за изработка на накит. 

 Ликовна изложба на изработениот накит. Избор на најкреативен пар. 

 

 

 Волумен: Животно 

(сложен волумен) 

број на часови 2 

 

 

 Преку презентација се поведува разговор и дискусија за изгледот на животните, односно 

за волуменот кој го зафаќаат. Следува визуелна и тактилна перцепција на изработени 

животни и воочување на постапките на градење кои се применети во работата со акцент 

на спојувањето како важен елемент во моделирањето. Повторување на стекнатите знаења 

за начинот на работа со глина и глинамол. 

 Индивидуална работа на учениците, реализирање на замислената идеја во создавање 

нова оригинална творба. 

 Анализа и вреднување на творбите со укажување на позитивните елементи и елементите 

кои не се добро сработени за во иднина истите да бидат искоригирани. 

 

 

 Ритам во архитектура: Охридска 

куќа 

(архитектура) 

број на часови: 2 

 

 

 Разгледување на слики и модели од охридски куќи. Се разгледува просторната 

организација и самата типологија на охридската архитектура, се анализира впечатливиот 

стил кој дава чудесна и несекојдневна убавина. 

 Учениците се делат по групи. Ги следат техничките насоки за работа со картонски и дрвени 

парчиња, стапчиња, ткаенина. Во работата учениците ги запазуваат постапките на сечење, 

додавање, лепење со цел изразување на индивидуалноста и креативноста во работата и 



 
 

ги споделуваат замислените идеи и активности во групите. 

 Разгледување на изложените изработки, нивна анализа и вреднување. 

 

 

 Рамнотежа со форма и големина: 

Музички инструмент 

(рециклирани материјали) 

број на часови: 2 

 

 

 Учениците се делат во групи и добиваат задача да размислат и да напишат сè што знаат за 

рециклирањето како постапка за повторна примена на материјалите. По еден претставник 

од групите дава извештај за извршената активност. 

 Работа во групи. Членовите на групите го организираат работниот простор, дефинираат 

правила на работење и ги истакнуваат своите размислувања и идеи во врска со активноста. 

Учениците ги комбинираат различните рециклирачки материјали (картон, хартија, 

пластика, ткаенина, жица) во создавањето на оригинална креативна изработка. 

 Изложување на изработките и нивно разгледување. 

 

 


