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МОЌТА НА СЛИКАТА: Улогата на фотографијата во медумската содржина -  
работилницата 
 

* Предвидено времетраење на работлницата - 40 минути 

 

ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

Учениците и наставниците разгледуваат слики/фотографии заеднички и ја објаснуваат 

улогата на сликата/фотографијата во пренесување на медиумската порака. Да се поттикнат 

учесниците во работилницата да станат свесни дека секоја слика/фотографија има 

одредена порака и дека разбирањето на пораката на фотографијата зависи од личните 

искуства, вредности и верувања на секоја личност.   

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

● Да анализираат пораки од презентираните фотографии/слики  

● Да знаат да препознаат „вистинска/реална“ слика/фотографија од едитирана  

● Да дојдат до заклучок дека сликите/фотографиите можат да имаат манипулативна 

цел  

 

ВОВЕД  

ПРЕЗЕНТАЦИЈА https://spark.adobe.com/page/1EVnajeIVCZcs/ 

 

ЗАДАЧИ  

Група 1 

1. Искажете го своето мислење за тоа дали сликата/фотографијата е сликана случајно 

или со добро дефинирана цел.  

2. Одредете која слика има реклмна содржина, а која е автентична 

3. За која цел би можеле да се употребат сликите/фотографиите? 

4. Што симболизира портокаловата боја? Најбројте неколку производи кои имаат лого 

или амбалажа со портокалова боја.  

 
(Инструкции за наставникот - слика 1 е автентична слија, во слика 2 се употребени 
модели, употребена е во натпис како илустрација за да се прикажат проблемите 
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предизвикани од брзата храна, види на линкот 
https://www.theguardian.com/society/2016/aug/20/failure-to-curb-junk-food-ads-parents-
public-health-chief) 
 

 

 

 

Група 2 

1. Дали следните слики/фотографии се примери за техничко или креативно 

едитирање? 

2. За која цел би можеле да се употребат овие слики/фотографии? 

3. Набројте неколку производи кои имаат лого или амбалажа со црвена боја.  

 

 

 

 

 

 

Група 3 

1. Дали следните слики/фотографии се примери за техничко или креативно 

едитирање? 

2. За која цел би можеле да се употребат овие слики/фотографии? 

3. Набројте неколку производи кои имаат лого или амбалажа со сина боја.  

 

https://www.theguardian.com/society/2016/aug/20/failure-to-curb-junk-food-ads-parents-public-health-chief
https://www.theguardian.com/society/2016/aug/20/failure-to-curb-junk-food-ads-parents-public-health-chief
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Група 4 

1. Искажете го своето мислење за тоа дали сликата/фотографијата е сликана случајно 

или со добро дефинирана цел.  

2. Одредете која слика има реклмна содржина, а која е автентична 

3. За која цел би можеле да се употребат сликите/фотографиите? 

4. Што симболизира зелената боја? Најбројте неколку производи кои имаат лого или 

амбалажа со портокалова боја.  

 

 

  

АНАЛИЗА  

Претставник од секоја група ги презентира своите одговори. Наставникот и другите ученици 

даваат свои мислења.  


