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 Цр те жи де це с ла ком ин те лек ту ал ном оме те но шћу (ЛИО), као и цр те-
жи де це ти пич не по пу ла ци је, са уз ра стом по ста ју пот пу ни ји и де таљ ни ји, 
што мо же би ти по сле ди ца ис ку ства ко је до ла зи са го ди на ма, али мо же би ти 
и по сле ди ца ути ца ја на ста ве. 

Циљ овог ис тра жи ва ња је да се утвр ди раз ли ка у ква ли те ту цр те жа 
де це с ЛИО у од но су на ка лен дар ски уз раст. Узо рак уче ни ка ис тра жи ва ња 
укљу чу је 69 ис пи та ни ка, оба по ла, ка лен дар ског уз ра ста од 8 до 16 го ди на, 
школ ског уз ра ста од I до VI II раз ре да. У ис тра жи ва њу је ко ри шћен цр теж на 
те му „Нео би чан цвет“, кон стру и сан по себ но за по тре бе овог ис тра жи ва ња. 
Про фе сор ме то ди ке на ста ве ли ков не кул ту ре и де фек то лог су вред но ва ли на 
ска ли од 1 до 5 сле де ће аспек те цр те жа: упо тре бу бо је, про пор ци ју, об ли ке и 
про стор ни рас по ред. 

Утвр ђе на је ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у ква ли те ту цр те жа ме ђу 
ис пи та ни ци ма раз ли чи тих уз ра сних гру па. Та ко ђе, утвр ђе но је да је ква ли-
тет об ли ка при ка за них на цр те жи ма ста ри јих ис пи та ни ка ви ши од ква ли-
те та об ли ка мла ђе де це. 
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До би је ни ре зул та ти ука зу ју на по тре бу да је у на ста ви ли ков не кул ту-
ре, код де це и мла ђег и ста ри јег уз ра ста, нео п ход но кроз раз ли чи те при ме ре 
из окру же ња сти му ли са ти осе тљи вост за бо је, раз ви ја ти спо соб ност сре-
ђи ва ња об ли ка ко ји се пред ста вља ју у про сто ру, као и да се ути че на спо соб-
ност из ра жа ва ња про пор ци ја, ве ли чи на и тек сту ра раз ли чи тим ли ни ја ма, 
об ли ци ма и бо ја ма.

КЉУЧ Не Ре ЧИ: цр теж, ла ка ин те лек ту ал на оме те ност, уз раст

УВОД

Ли ков но из ра жа ва ње де це без об зи ра на ин те лек ту ал не спо соб но-
сти, про ла зи кроз од ре ђе не фа зе, а сте пен на пре до ва ња у ли ков ном из-
ра зу се утвр ђу је пре ма бро ју при ка за них де та ља или обје ка та и на чи-
ну тог при ка за  Раз вој цр те жа за по чи ње кра јем сен зо мо тор ног пе ри о да 
фа зом жвр ља ња или шкра ба ња  Та да цр теж не ма ре пре зен та ци о ни ка-
рак тер  Го ломб на во ди да је Ке лог, ко ја се ба ви ла про у ча ва њем деч јих 
цр те жа, ус пе ла да иден ти фи ку је два де сет раз ли чи тих основ них ша ра са 
на гла ском да не мо ра да зна чи да сва ко де те и пра ви све ти по ве ша ра 
(Go lomb, 2004)  Циљ је за до вољ ство из по те за ру ке ко ји оста вља траг на 
па пи ру и цр теж пред ста вља од ре ђе ну ве жбу ви зуо-мо тор не ко ор ди на-
ци је (Кокс, 2000, Go lomb, 2004)  Обич но де ца у овој фа зи ко ри сте јед ну 
бо ју  По ја ва се ми о тич ких функ ци ја ути че на то да де те у сво јим жвр љо-
ти на ма уоча ва слич ност са по зна тим објек ти ма и на кнад но их име ну је 
(слу чај ни ре а ли зам)  У фа зи про ма ше ног ре а ли зма до ми нан тан мо дел 
је људ ска фи гу ра  Осим чо ве ка, мо ти ви деч јих цр те жа у овом пе ри о ду 
су и ку ће, згра де, биљ ке, жи во ти ње (Co a tes, Co a tes, 2006), а основ не схе-
ме су круг, тро у гао и ква драт  Ова фа за у раз во ју цр те жа се ма ни фе сту-
је те шко ћа ма про стор не ор га ни за ци је цр те жа, про пор ци ја, по ве зи ва ња 
еле ме на та и сл  Кра јем пре о пе ра тив ног пе ри о да, у фа зи ин те лек ту ал ног 
ре а ли зма, де те има по тре бу да док цр та при ка же све што зна о пред ме-
ту ко ји цр та, а не оно што ви ди  Ру ко во ди се мен тал ном сли ком објек та 
(Ho pe, 2005, Ви гот ски, 2005)  На цр те жи ма се уоча ва тран спа рент ност, 
ме ша ње угло ва, од су ство ре пре зен та ци је ак ци је, и по ја вљу је се ико нич-
ко цр та ње (Кокс, 2000)  У пе ри о ду ви зу ел ног ре а ли зма по чи ње ствар но 
уоча ва ње об ли ка и пред ме та, по ја вљу је се по крет, про фил, пре се ци, све-
тло, сен ке, пла сти ка и про стор  Де те успе ва да пред ста ви из глед објек та 
у за ви сно сти од тач ке по сма тра ња  У том пе ри о ду ра ди је се цр та ју кон-
крет не пред ме ти, а ма ње чи сто ге о ме триј ске фи гу ре (Тр сте њак, 1987)  
Те жња ка ап стракт ном ми шље њу, тех нич ка зре лост, спо соб ност при ла-
го ђа ва ња и све ја ча по тре ба за ли ков ним ства ра њем, омо гу ћа ва де ци да 
на овом ступ њу по стиг ну нај за ни мљи ви је ли ков не ре зул та те 
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Цр те жи де це с ЛИО, као и цр те жи де це ти пич не по пу ла ци је, са уз ра-
стом по ста ју пот пу ни ји и де таљ ни ји, што мо же би ти по сле ди ца ис ку ства 
ко је до ла зи са го ди на ма, али мо же би ти и по сле ди ца ути ца ја на ста ве 
(Ђор ђе вић, 2005, 2006, Фи ли по вић, 2011а)  

Ко ри шће њем Кри те ри јум ског те ста из на ста ве ли ков не кул ту ре ни-
ве ли са ног пре ма ка лен дар ском уз ра сту ис пи та ни ка и њи хо вом еду ка-
тив ном ни воу, Ар бу ти на (2011) у свом ис тра жи ва њу ука зу је на раз ли чит 
ква ли тет цр те жа и раз ли чи те спо соб но сти из ра жа ва ња у ви зу ел ном до-
ме ну код де це мла ђег и ста ри јег уз ра ста  За да ци ко је су, из ме ђу оста лих, 
ре ша ва ли мла ђи ис пи та ни ци од но си ли су се на про це ну спо соб но сти 
ори јен та ци је у про сто ру (ис ка зан кроз  зах тев да се ори јен ти шу го ре и 
до ле пу тем цр те жа), име но ва ње бо ја, по ве зи ва ња да тих ли ни ја у це ло-
вит об лик и име но ва ње на цр та ног, пре по зна ва ње де ла и це ли не  Не што 
ком плек сни ји за да ци, ко ји зах те ва ју ви ши ни во зна ња, ис ку ства и од ре-
ђе них спо соб но сти, да ти су ис пи та ни ци ма ста ри јег уз ра ста  Од њих је 
зах те ва но да ис по ље сво је уме ће у пре по зна ва њу ди мен зи ја и бо ја, као 
и њи хо вој ком би на ци ји и ре ком би на ци ји, за тим уме ће пре по зна ва ња и 
пре о бли ко ва ња раз ли чи тих об ли ка, ства ра ња дво ди мен зи о нал них или 
тро ди мен зи о нал них об ли ка цве та уз пот пу ну или де ли мич ну упо тре бу 
по ну ђе них кру го ва, ис пи та но је раз у ме ва ње кон цеп та ма ска, ка ли гра-
фи ја, ди зајн и слич но  

Ђор ђе вић (2005, 2006) ис ти че да цр те же де це с ЛИО мла ђих раз ре-
да основ не шко ле ка рак те ри ше не про пор ци о нал ност и од су ство ли ни је 
под нож ја, док се на цр те жи ма ста ри је гру пе уоча ва до ња иви ца па пи ра 
као те жи шна ли ни ја, и фи гу ре и објек ти се рас по ре ђу ју у ви ду фри за  
Објек те де ца све до ше стог раз ре да цр та ју на ка но ни чан на чин, од но сно 
са пред ње стра не  Ку ће углав ном пред ста вља ју се јед ним че тво ро у глом, 
док у ста ри јим раз ре ди ма де ца цр та ју ку ћу са ви ше стра на не го што се 
то из од ре ђе ног по ло жа ја при по сма тра њу мо же ви де ти  Упа дљи ва те-
жња да се све при ка же у пу ној ди мен зи ји, без пер спек тив ног скра ћи ва-
ња и за кла ња ња од стра не дру гих обје ка та, но ти ра на је код де це и мла ђег 
и ста ри јег еду ка тив ног ни воа  У истом ис тра жи ва њу је еви ден ти ра но да 
де ко ра ти ван од нос пре ма бо ји, ка да де те би ра чи сту бо ју без об зи ра на 
бо ју пред ме та у при ро ди, при су тан углав ном на цр те жи ма де це с ЛИО 
на мла ђем школ ском уз ра сту  

По ред ис ку ства и ути ца ја на ста ве, ни во раз во ја цр те жа за ви си и од 
зре ло сти спо соб но сти ко је де тер ми ни шу ве шти ну цр та ња  На ква ли тет 
деч јег ли ков ног из ра жа ва ња, пре све га, ути чу прак сич ке спо соб но сти, 
ба зич ни ме ха ни зми па жње, пам ће ња и ми шље ња, ка ко у по чет ним ни-
во и ма еду ка ци је, та ко и на ста ри јем уз ра сту  Раз вој по је ди них ког ни-
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тив них функ ци ја од ре ђен је са зре ва њем и уче шћем мо зга у це ли ни (Кр-
стић, 1999)  

ЦИ ЉЕ ВИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Из све га на ве де ног про из и ла зи ис тра жи вач ки про блем овог ра да, 
фор му ли сан у пи та њу: Да ли по сто је раз ли ке у ква ли те ту цр те жа де це с 
ЛИО у од но су на уз раст?

Ис тра жи ва ње ко је смо спро ве ли има за циљ да се утвр ди раз ли ка у 
ква ли те ту цр те жа де це с ЛИО у од но су на ка лен дар ски уз раст 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Узо рак

Узор ком је об у хва ће но 69 де це са ла ком ин те лек ту ал ном оме те но-
шћу ка лен дар ског уз ра ста од 8 до 16 го ди на, оба по ла, без не у ро ло шких 
и ви ше стру ких смет њи  

Цео узо рак је, пре ма ка лен дар ском уз ра сту, по де љен у две гру пе: 
гру пу де це мла ђег уз ра ста (од 8 го ди на до 11 го ди на и 11 ме се ци) и гру-
пу де це ста ри јег уз ра ста (од 12 го ди на до 16 го ди на)  Ди стри бу ци ја узор-
ка пре ма уз ра сту при ка за на је у та бе ли 1 

Табела 1: Дистрибуција узорка према календарском узрасту

Календарски узраст Број %

Млађи узраст (8-11,11 година) 35 50,73%

Старији узраст (12-16 година) 34 49,27%

Укупно 69 100%

Ток и начин истраживања

Ис тра жи ва ње је оба вље но у то ку школ ске 2010/2011  го ди не у  че ти-
ри основ не шко ле за де цу оме те ну у ин те лек ту ал ном раз во ју на те ри то-
ри ји Бе о гра да  Де ца су ис пи ти ва на у дру гом по лу го ди шту и ис пи ти ва ње 
је спро ве де но у гру па ма до 5 уче ни ка  

Уче ни ци су на кон де таљ ног об ја шње ња цр та ли ли ков ни рад на за да-
ту те му  За да так је био да уче ни ци на цр та ју што нео бич ни ји цвет, ко ји су 
по же љи мо гли да бо је др ве ним бо ји ца ма  Пред ви ђе но вре ме за за вр ше-
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так цр те жа је био је дан школ ски час  Цр те же су про це њи ва ли про фе сор 
ме то ди ке на ста ве ли ков не кул ту ре и де фек то лог, ко ји су их вред но ва ли 
на пе то сте пе ној ска ли: од 1 (ни зак ква ли тет цр те жа) до 5 (ви сок ква ли-
тет цр те жа)  Сле де ћи аспек ти су про це њи ва ни: упо тре ба бо је, про пор ци-
ја, об лик и про стор ни рас по ред  Пре ко арит ме тич ке сре ди не од ре ђе но 
је ко ји ра до ви су из над про се ка за гру пу, а ко ји су ис под про се ка ка да се 
ра ди о ква ли те ту цр те жа 

Оста ли по да ци (по да ци о ко е фи ци јен ту ин те ли ген ци је, уз ра сту) ко-
ји су по треб ни за ово ис тра жи ва ње су пре у зе ти из школ ске до ку мен та-
ци је 

До би је ни ре зул та ти су при ка за ни та бе лар но  Од па ра ме та ра де-
скрип тив не ста ти сти ке ко ри шће ни су арит ме тич ка сре ди на и стан дард-
на де ви ја ци ја  За те сти ра ње ста ти стич ке зна чај но сти раз ли ка сред њих 
вред но сти ко ри шћен је t-тест за не за ви сне узор ке 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

При из ра ди ра да на за да ту те му уоче на је ста ти стич ки зна чај на раз-
ли ка из ме ђу де це мла ђег уз ра ста (AS=13,20, SD=3,095) и де це ста ри јег 
уз ра ста (AS=15,06, SD=2,817), при че му је t=-2,611, p=0,011 (Та бе ла 2) 

Ка да се по гле да ју по је ди нач ни ај те ми ко ји су про це њи ва ни на цр-
те жу цве та, при ме ћу је се ста ти стич ки зна чај на раз ли ка код ва ри ја бле 
об лик (ста ри ји AS=3,29, SD=0,938, мла ђи AS=2,51, SD=0,781, t=-3,746, 
p=0,000) 

Табела 2: Корелација између квалитета цртежа деце с ЛИО  
при изради ликовног рада у односу на узраст 

Ајтем Календарски 
Узраст AS SD t df p

Боја
Млађи 2,80 1,106

-1,459 66,185 0,149
Старији 3,21 1,200

Облик
Млађи 2,51 0,781

-3,746 64,160 0,000
Старији 3,29 0,938

Пропорција
Млађи 3,86 1,089

-1,993 63,857 0,051
Старији 4,32 0,843

Просторни распоред
Млађи 3,94 0,968

-1,383 64,822 0,171
Старији 4,24 0,781

Укупно 
Млађи 13,20 3,095

-2,611 66,723 0,011
старији 15,06 2,817
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ЬДИСКУСИЈА
 
На укуп ним ско ро ви ма до би је ним на цр те жу цве та у на шем ис тра жи-

ва њу уоче на је зна чај на раз ли ка из ме ђу мла ђе и ста ри је де це  До би је ни 
на лаз је у скл аду са н ав од има п ој ед иних аут ора да ц рт ежи д еце са и нт еле-
кт уа лном ом ет ен ошћу, као и д еце т ипи чне п оп ул ац ије, с вр ем еном п ост-
ају р е ал исти чн ији, пр опо рц и она лн ији, б ог ат ији д ет аљ има и ве рн ије пр-
ик аз ују р еа лне в ел ич ине и о дн осе (Кокс, 2000, Ђо рђ евић, 2006)  Сли чни 
р езу лт ати су д об иј ени у ск ор ијем и стр аж ив ању кр е ати вних сп осо бн ости 
у в из уе лном д ом ену код д еце с ЛИО у н ашој ср ед ини (А рб ут ина, 2011)  

На ј уп адљ ив ије об еле жје в ел иког бр оја р ад ова д еце мл ађег к але нда-
рског у зр аста су цв ет ови ра зб ац ани по п ов рш ини п ап ира, без н еког р еда, 
или цв ет ови ра сп ор еђ ени у л ин ији, као и н еспре тно п овл ач ење п от еза 
пр ил иком б ој ења  Мл ађи и сп ит ан ици су и на ц рт еж има цв ета ц рт али 
в ише ел ем ен ата, в ише цв ет ова, угла вном је дн оста вног о бл ика, к оји су 
б или н ез ав исни ј едан од др угог  Ч еста су ас им етри чна р еш ења са п ој ач-
аном р еп ет иц ијом, п он ављ ањем истих или сли чних ел ем ен ата, о дн осно 
цв ет ова  На о др еђ еном бр оју р ад ова м огу се в ид ети и д оц рт ани ел еме-
нти као што су зв езд ице, с рца и ле пт ир ићи, што, пр ема н ашем м ишљ-
ењу, м оже пре дст ављ ати пр ис уство ш абл она у њ их овим р ад ов има 

На р ад ов има ст ар ијих уч ен ика з ап аж амо и зн ал аж ење пр еф ињ ених 
н ија нси б оја, као и ун ош ење л ин ија и те кст уре у б оју  Уоч ава се ум ер-
еност п от еза пр ил иком б ој ења, в иши ст епен те хни чке спре тн ости  Цв-
ет ови пре дст ављ ени на р ад ов има д еце ст ар ијег у зр аста су угла вном в ел-
ики, ко мпле ксн ијег о бл ика  Л ико вне ко мп оз иц ије су ко мп он ов ане са 
н агл аш еном д ом ина нтом – цвет к оји је н ос илац ра дње и г ов ори о с ушт-
ини л ико вне ид еје, и пр им ећ ује се ј еди нство, к оје је на јч еће п ости гн уто 
скла дном п ов ез ан ошћу л ико вних ел ем ен ата у је дну ц ел ину  У о дн осу на 
мл ађу д ецу, цв ет ови су в ише п ута пр ик аз ани у са кс ији и б ук ету  Њ их-
ови р ад ови об ој ен ошћу, обр исом, и св ојом в ел ич ином на о др еђен н ачин 
д опр ин осе и зр аж ав ању кр е ати вн ости и ем оц и она лних ст ања  Т ак ође, на 
ц рт еж има се ч ешће пр ик аз ује л ин ија н еба и тла, што м оже да ук аже на 
ч ињ ен ицу да је о др еђ ени број ст ар ије д еце пр ев аз ишао пр ик аз ив ање ел-
ем ен ата ц рт ежа ра зб ац аних у пр ост ору и да п ост еп ено п оч ињу да сл ажу 
св оје обје кте у о др еђ ени ред  

У пр илог д об иј еним р езу лт ат има иде и ч ињ ен ица да се ра звој л ико-
вног и зр аж ав ања код д еце о дв ија уп ор едо са овл ад ав ањем л ико вним те-
хн ик ама кроз с азн ав ање ок ол ине и усв ај ање зн ања о њој (Ј апу нџа-М ил-
ис ављ евић, 2009), што ук аз ује да је ц рт ање а кти вност за к оју је не о пхо-
дно п осм атр ање и уч ење  
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О н апр ед ов ању у л ико вном и зр аж ав ању, к оје је у фун кц ији к але нда-
рског у зр аста, св ед оче и ра зл ич ити о бл ици љу дске ф иг уре код мл ађе и 
ст ар ије д еце  Б ог аћ ење ц рт ежа љу дске ф иг уре све в ећим бр ојем д ет аља 
к ако се д еца ра зв иј ају пр им ећ ено је у л ико вним р ад ов има д еце с ЛИО 
(Ђо рђ евић, 2005, 2006), и д еце т ипи чне п оп ул ац ије (Кокс, 2000, Шкорц, 
2012) 

Сл ед ећа н аша пре тп оста вка о дн оси се на ч ињ ен ицу да је в ећи кв ал-
итет ц рт ежа ст ар ије д еце усл овљен с азр ев ањем м озга у ц ел ини  Скла дн-
ији ра звој в из уе лног па мћ ења, к оје је од и з узе тне в ажн ости за ц рт ање, 
д еца с ЛИО п ок аз ују у п ер и оду око 12-13 г од ина (Ј апу нџа-М ил ис ављ-
евић, 2007)  Т ак ође, и стр аж ив ања п ок аз ују да кв ал итет ра зв иј ен ости 
п ажње код д еце с ЛИО р асте у о дн осу на н иво ед ук ац ије и к але нда-
рски у зраст (Ј апу нџа-М ил ис ављ евић, 2005, J apun dza-M il is avlj ević et al , 
2011), што је у скл аду и са н ав од има М аћ ешић-П етр овић (2006), да се 
пун ра звој п ажње з ап ажа тек у ад ол есце нц ији  Р езу лт ати и сп ит ив ања 
в из у око нстру кти вних и пр осто рних сп осо бн ости код д еце с ЛИО ук аз ују 
да се на в ишим н ив о има к але нда рског у зр аста (10-13,5 г од ина) ј авља зн-
ача јно п обо љш ање у п ости гн ућ има на з ад ац има ко нстру кц ија к оји за хт-
ев ају а нг аж ов ање сп ац иј але ко мп оне нте пе рце пц ије на ко нце пт уа лном 
н ивоу као осн ове м ото рног и зв рш ав ања (М аћ ешић-П етр овић, К аљ ача, 
2001, М аћ ешић-П етр овић, 2003), што т ак ође д опр ин оси кв ал ите тн ијем 
ц рт ежу ст ар ије д еце  

Сп осо бност пе рце пц ије и пре дст ављ ања о бл ика у в ел икој м ери ут-
иче на кв ал итет де чјег ц рт ежа  У н ашем и стр аж ив ању уоч ена је ст ат-
исти чки зн ача јна ра зл ика у н ац рт аним о бл иц има и зм еђу д еце мл ађег и 
д еце ст ар ијег у зр аста  Б ел ам арић (1987) г ов ори о к ор ишћ ењу о бл ика у 
л ико вном и зр аж ав ању д еце т оком ра зв оја, и н ав оди да у на јр ан ијим р ад-
ов има д еце се не ј ављ ају о бл ици  П ост еп ено д ете п оч иње да пр ик аз ује 
кр ет ање, ж иве и н еж иве о бл ике  Да пр ик аз ив ање о бл ика на ц рт еж има 
н апр ед ује са у зр астом п ок аз ују и 4 ст ад иј ума у ц рт ању г е ом етри јских 
о бл ика, пре св ега ко цке и ва љка (T o om ela, 1999)  Д еца од две г од ине 
угла вном шкр аб ају, при ч ему су н ац рт ани о бл ици м еђ усо бно п ов ез ани, 
а п ост ој еће пр азн ине и сп уњ ене ра зл ич итим ова лним, кр ужним и др-
угим ел еме нт има  Око тр еће г од ине п ој ављ ују се п ој ед ина чно н ац рт ани 
з ад ати ел еме нти, док се на у зр асту од ч ет ири г од ине ц рт ежи ко цке и 
ва љка м еђ усо бно ј асно ра зл ик ују  И нт егр исан ц ртеж к оји има к ара кт-
ер ист ике тр од име нз и она лн ости уоч ав амо код д еце п осле се дме г од ине  

Д об иј ени р езу лт ати су у скл аду са п од ац има и стр аж ив ања к оја ук-
аз ују да д ете ла кше пр ец рт ава о бл ике к оји су бл иски њ ег овом и ск уству 
(T o om ela, 2002)  Н аши р езу лт ати п отв рђ ују ч ињ ен ицу да је у н аста вном 
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пр оц есу код уч ен ика с ЛИО в ажно и нс ист ир ати на ј ач ању ос етљ ив ости 
за о блик (Ј апу нџа-М ил ис ављ евић, 2009), и нс ист ир ати на чу лном и ск-
уству, об ог аћ ив ати пре дст аве о пре дм ет има и п ој ав ама к оје је код уч-
ен ика ств ор ило ж иво тно и ск уство (Ј апу нџа, 2002)  Кроз ра зг овор са уч-
ен иц има ед ук атор тр еба да уп ути уч ен ике да п ок уш ају да н ав еду к акви 
све о бл ици п ост оје у њ их овом окр уж ењу и к акве су њ их ове ос об ине  
Код уч ен ика тр еба по дст иц ати скл оност ка пр он ал аж ењу д иве рген тних 
р еш ења у к ор ишћ ењу ра зл ич итих о бл ика у л ико вном и зр аж ав ању, као и 
м ашт ов итост к оја се огл еда у б ога тству д ет аља на о бл иц има к оји се ц рт-
ају  Уме тни чке р епр оду кц ије п озн атих сл ик ара би тр еб ало и ск ор ист ити 
да се п ок ажу не оби чни о бл ици ра зл ич итих пре дм ета и б ића  Том пр ил-
иком уч ен ици м ор ају да им ају сл об оду да с ами им ен ују те о бл ике к ако 
их в иде и д ож ивљ ав ају  М от ив ис ати уч ен ике да кр е ир ају и ко мб ин ују 
о бл ике из св оје м аште, да о бл ике из в из уе лне р еа лн ости п ост ављ ају у 
н ове о дн осе и сли чно  Ан ал иза п ое тских и пр озних те кст ова, пр ил аг ођ-
ених де чјем у зр асту, т ак ође м оже да м от ив ише д ецу у пра вцу тр аж ења, 
о ткр ив ања и пре дст ављ ања мн огих кв ал ит ета о бл ика (Ј ов ан овић, 2001) 

З АКЉ УЧАК 

Ра зл ика у кв ал ит ету ц рт ежа код д еце мл ађег и ст ар ијег  у зр аста, као 
и све н ав ед ене ч ињ ен ице к оје и ст ичу в ажност б ог аћ ења и ск уства д ет ета 
и зр елост о др еђ ених сп осо бн ости за л ико вно и зр аж ав ање д еце с ЛИО, 
ин иц ира п отр ебу д ета љн ијег д еф ин ис ања пр оц еса ед ук ац ије и р ех аб ил-
ит ац ије  Не о пхо дно је по дст иц ати п ажњу и пр иро дну р ад озн алост д ет-
ета на з ан имљ иве о бл ике у в из уе лној ства рн ости, и нс ист ир ати да д ете 
обр ати п ажњу на о др еђ ене аспе кте н еког пре дм ета – б оју, о блик, звук 
(Ј апу нџа-М ил ис ављ евић, 2008), к ако у п оче тним ра зр ед има, т ако и у 
ст ар ијој шко лској д оби  

На ч ас ов има л ико вне ку лт уре, као и д еци т ипи чне п оп ул ац ије, д еци 
с ЛИО тр еба ом ог ућ ити да ств ар ала чки пр ист уп ају л ико вном пр обл ему 
и да ра зв иј ају в ише пр оду кти вне н его р епр оду кти вне сп осо бн ости (Ф ил-
ип овић, 2011б)  Кроз пр им ере из в из уе лног окр уж ења код д еце и мл-
ађег и ст ар ијег у зр аста, тр еба ст им ул ис ати ос етљ ивост за б оје, њ их ове 
н ија нсе и и нте нз итет, сп осо бност уоч ав ања б оја као сво јства пре дм ета 
и њ их овог им ен ов ања, см исао и сп осо бност и зр аж ав ања б ојом и п ов рш-
ином  В е ома је в ажно да ед ук атор н ег ује сл об оду, с ам оста лност и ор иг-
ина лност у л ико вним р еш ењ има уч ен ика, п ошт уј ући њ ихов аф ин итет 
за о др еђ ене б оје  Код уч ен ика је не о пхо дно ра зв иј ати сп осо бност ср еђ-
ив ања о бл ика к оји се пре дст ављ ају у пр ост ору и п ост из ања ра зл ич итих 
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пр осто рних р еш ења  Т ак ође тр еба да се ут иче и на сп осо бност да се л ин-
иј ама и о бл иц има и зр ази пр опо рц ија, в ел ич ина и те кст ура  Н ара вно, од 
и з узе тне в ажн ости је пр ец изно о др еђ ив ање и нд ив ид уа лног скл опа п оте-
нц иј ала и огр ан ич ења о др еђ еног д ет ета као осн ове за усм ер ав ање њ ег-
овог обр аз ов ања и пл ан ир ања тре тм ана 
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ARTISTIC EXPRESSION IN CHILDREN WITH MILD INTELLECTuAL 
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SuMMARY

Drawings made by children with mild intellectual disability (MID), as 
well as drawings made by children from the typical population, grow more 
detailed and complete with age, which may be the result of experience that 
comes with time, but might as well be the consequence of schooling 

The aim of this research is to determine the difference in quality of 
drawings made by children with MID with reference to their calendar 
age  The sample of students involves 69 subjects, both sexes, calendar 
age between 8 and 16, attending school grades I through VIII  The study 
used drawing on the topic “Peculiar flower”, constructed specifically for 
the purpose of this research  A professor of methods of art teaching and a 
defectologist graded on the scale from 1 to 5 the following aspects of the 
drawings: the use of color, proportion, shapes and spatial distribution 

Statistically significant difference has been observed in the quality of 
drawings made by subjects from different age groups  It was also determined 
that the quality of shapes depicted in the drawings made by older subjects 
was higher than those in the drawings made by younger children 

The results obtained indicate the need for stimulating sensitivity to 
color in the course of art lessons for children of younger and older age, as 
well as developing the ability to manage shapes that are presented in space, 
and influencing the ability of exploring proportions, sizes and textures 
through various lines, shapes and colors 

kEY WORDS: drawing, mild intellectual disability, age


