
 
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 
ОШ „СТАРИНА НОВАК“ 

 
 
Тема: Фротаж 
Потребан материјал: графитна оловка, бојице, папир (1 из блока и 2 бела за копирање), 
различити предмети из вашег дома који су храпаве површи, маказе и лепак у стику 
 
Радове послати на мејл: boravak@starina.rs 
 
Драга децо, вероватно вам је чудна реч фротаж, али та реч заиста постоји. У ликовном се 
једна техника зове баш тако. Ви сте се са њом одавно упознали, ако не на часу ликовног 
онда сигурно у оним тренуцима када сте хтели да пресликате новчић, тако што бисте преко 
њега ставили папир и оловком прелазили преко оног дела папира испод ког је новчић. 
 
 Када пресликавате на тај начин (фротаж техником), избаченији делови предмета се виде 
тамније, а удубљени делови светлије. Погледајте на следећем примеру. 
 
 

 
 
Пре него што покушате да пресликате новчић, погледајте како држати оловку или бојицу. 
 
Положај оловке када радите фротаж технику: 
 

 

• Оловка (бојица) је добро заоштрена. 
• Не држимо је као када пишемо, већ је 

постављена укосо. 
• Почните тако што ћете благо притиснути 

оловку (као на фотографији). 
• Притискајте оловку благо, па јако и уочите 

разлику.  

 
 
 
 
 
Данас ћемо искористити технику фротаж на два начина: 
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1. Лептирић шаренић  

 
 
 
Рад добијамо тако што исечемо облик лептира. На 
посебним папирићима урадимо фротаж технику, а 
затим на исеченог лептира лепимо комадиће папира. 

 
Корак 1: 
 
На папиру нацртајте лептира.  
 
Тај цртеж који направите зове се скица по 
којој ћете даље радити. 
 

 

 

 
Корак 2: 
 
Исеците лептира по ивицама. Водите 
рачуна да не исечете антене лептира 
(оставите их мало дебљим као код мене). 

 
Корак 3: 
 
На једном парчету белог папира бојицама 
пресликајте храпаву површ са различитих 
предмета у кући. 
Код мене је то урађено оловком како бисте 
боље видели ефекте фротаж технике. 
Користила сам следеће предмете: парфем, 
кутију за накит, завесу... 
Можете користити све предмете које 
желите, а који имају храпаву површ. 
 

 

 
 



 

Корак 4:  
 
Када на папиру направите шаре користећи 
неравну површ предмета, исеците те шаре, 
а затим их залепили на лептирића. 
Сваки комадић који стављате на лептирића 
исеците и залепите лепком у стику тако да 
не прелази на тело лептира.  
 

 
Корак 5: 
 
Када залепите све комадиће папира, лептир ће изгледати мало неуредно. Са предње 
стране лептира осеците оне делове који прелазе на његово тело. Потом окрените лептира 
и исеците оне делове који прелазе ван крила. Обојте тело лептира. Кад то урадите, лептир 
је спреман за летење. 
 

  
 
 

2. Рак без боје 
 

 
 
За овакав рад нису потребне маказе. Животињу добијамо тако 
што на истом папиру пресликавамо храпаве површи 
различитих предмета водећи рачуна да их постављамо на 
одговарајућа места на папиру како бисмо добили жељену 
животињу. 
 
Добро погледајте цртеж пре него што почнете.   

 
Активност смишљала Марија Јерковић, а за пристигле радове је задужена Слађана 
Величковић. 


