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АУДИОВУЗЕЛНО: рекламен постер и рекламен спор/реклама - работилницата 
 
* Предвидено времетраење на работлницата – 40 минути 
 
 
ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

● Да се истражи концептот на рекламен постер и рекламен спот/реклама  
● Да се идентификуваат информациите, пораките и производите кои се „лажни“ или 

манипулативни 
● Да се поттикнат да размислуваат на влијанието кое рекламените постери и 

рекламените спотови/реклами имаат врз потрошувачите  

 

ИСХОДИ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

● Учениците ќе стекнат знаење за рекламените постери и рекламените 
спотови/реклами 

● Ќе направат разлика помеѓу рекламен постер и рекламен спот 
● Ќе развијат стратегии за да одолеат на притисокот рекламените постери и 

рекламените спотови/реклами го имаат врз луѓето  

 

ВОВЕД 

Дискусија со учениците – Потсетете се на рекламни постери/рекламите кои ви се 
најомилени. Кои ефекти тие ги имаат врз вас? 

Дискусијата ќе биде водена преку следните прашања: 

a) Размислете за сличностите помеѓу вашите омилени купени производи (шампон, 
облека, уреди, храна и сл.) и вашите омилени реклами 

b) Дали овие реклами/огласи имале влијание за да ги купите проеизводите? На кој 
начин? 

c) Кои техники на „убедување“ ги употребиле креаторите на рекламите за да ве 
натераат да ги купите? 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА  

https://prezi.com/view/A7xmCkTuG5Sqv0uWp1YT/ 

 

https://prezi.com/view/A7xmCkTuG5Sqv0uWp1YT/
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ЗАДАЧИ  

Група 1 и 2 

Разгледајте ги рекламните постери дадени подолу и одговорете на прашањата: 

1. Што/која е главната порака на рекламните постери? 

2. Кои техники на „убедување“ ги употребиле креаторите за да те убедат да го 

купиш производот? 

3. На кој начин може постерот да биде нереалистичен?  

    

Група 3 и 4 

Погледнете ги двете рекламни спотови дадени подолу и одговорете на прашањата: 

1. Што/која е главната порака на рекламниот спот/реклама? 

2. Кои техники на „убедување“ ги употребиле креаторите за да те убедат да го 

купиш производот? 

3. На кој начин може рекламата да биде нереалистична?  

https://www.youtube.com/watch?v=tDvYLMgOwl0  

https://www.youtube.com/watch?v=tbHOXNG6Vlg 

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

свои мислења. 

https://www.youtube.com/watch?v=tDvYLMgOwl0
https://www.youtube.com/watch?v=tbHOXNG6Vlg
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АНАЛИЗА 

Пополнете го Веновиот дијаграм  

a) Напишете ги специфичните аспекти на секој концепт: рекламен постер и рекламен 

спот/реклама  

b) Во пресекот на круговите, запишете ги заедничките аспекти на концептите: 

рекламен постер и рекламен спот/реклама 

 

 

  постер 
 

спот/реклам
а 


