
 
Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
Занимање (назив): Фризер 
Предмет (назив):  ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 
Опис (предмета): Стручно – теоријски предмет/ прилагођен ученицима са лаким оштећењем интелектуалног функционисања 
Модул (наслов): СРЕДСТВА ЗА ПАКОВАЊЕ, РЕГЕНЕРАЦИЈУ И УЧВРШЋИВАЊЕ КОСЕ 
Датум:  2022. година Шифра:   Редни број:  5 
Сврха  
Стицање основних знања о средствима за паковање, регенерацију и учвршћивање косе, као и њихову правилну примјену у 
свакодневном обављању професионалних задатака. 
Специјални захтјеви / Предуслови 
Усвојена знања из НПП предмета : 1. Познавање материјала-модул-01,02 ,03,04 
                                                             2. Технологија занимања-модул -01,02,03,04 
                                                             3. Практична настава  
Циљеви 
         -     Стицање знања о средствима за паковање, регенерацију и учвршћивање косе; 
        -    Оспособљавање ученика да  стечења знања активно примјењују у свакодневном обављању професионалних радних задатака;   
       -     Изградња навика о правилној  организацији радног мјеста, протоколу понашања, мјерама  безбједности при раду, мјерама   
             заштите здравља и животне средине; 

- Развијање свијести о значају примјене  хигијенских услова 
- Развијање тимског рада и одговорности у раду 
- Развијање креативности и позитивног става према напредовању у струци 

Теме  
1. Средства за паковање косе 
2. Средства за регенерацију косе 

                    3.   Средства за учвршћивање косе 
 

Тема 
Исходи учења 

Смјернице за наставнике Знања Вјештине Личне 
компетенције 

По завршеном образовања, лице ће бити способно да: 
1. Средства за 
паковање косе 

  
- Наброји средства за 
паковање косе 
- Објасни употребу 

 
-Разликује средства за 
паковаекосе; 
-Примјени средства за 

- Савјесно и одговорно 
обавља  повјерене 
послове; 
- Одговорно рјешава 

-Водити рачуна о индивидуалним 
могућностима ученика; 
-Користити видео-записе; 
-Навести и објаснити употребу 



средстава за паковање 
косе; 
-Објасни значај 
употребе средстава 
за паковање косе. 

паковање косе проблеме у раду, 
изражава спремност на 
тимски рад; 
- Комуницира са свим 
саговорницима 
поштујући принципе 
пословне културе; 
-Испољи жељу и вољу 
за усавршавањем у 
струци;  
- Показује добру ручну 
спретнист, моторичку 
координацију, има 
добар слух и вид; 
- Испољава 
самосталност у раду. 

 

средстава за паковање косе; 
- Организовати рад у групама у 
школској радионици (фризерски салон) 
гдје ће свака група примјењивати 
средства за паковање косе; 
-Пратити рад ученика, а  у сарадњи са 
професором практичне наставе помоћи  
им да обаве постављени задатак. 
 

2. Средства за 
регенерацију косе 
 

 
- Наброји средства за 
регенерацију косе 
- Објасни употребу 
средстава за 
регенерацију косе 
-Објасни значај 
употребе средстава 
за регенерацију 
косе. 

 
-Разликује средства за 
регенерацију косе; 
-Примјени средства за 
регенерацију косе 

 

- Водити рачуна о индивидуалним 
могућностима ученика; 
- Навести и објаснити употребу 
средстава за регенерацију косе; 
- Организовати рад у групама у 
школској радионици (фризерски салон) 
гдје ће свака група примјењивати 
средства за регенерацију косе; 
-Пратити рад ученика, а  у сарадњи са 
професором практичне наставе помоћи  
им да обаве постављени задатак. 
 

3. Средства за 
учвршћивање косе 
 

- Наброји средства за 
учвршћивање косе 
- Објасни употребу 
средстава за 
учвршћивање осе 
-Објасни значај 
употребе средстава 
за учвршћивање 
косе. 

-Разликује средства за 
учвршћивање косе: 
- Примјењује 
одговарајућа средства 
за учвршћивање косе 
на практичној настави 

 

-Водити рачуна о индивидуалним 
могућностима ученика; 
- Навести и објаснити употребу 
средстава за учвршћивање косе; 
-Користити видео записе; 
Организовати рад у групама у 
школској радионици (фризерски салон) 
гдје ће свака група примјењивати 
средства за учвршћивање  косе; 
-Пратити рад ученика, а  у сарадњи са 
професором практичне наставе помоћи  
им да обаве постављени задатак. 
 

Извори 
  - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске 



- Остала стручна литература 
- Видео-записи 
- Информације са Интернета 
- Узорци препарата 
 
Оцјењивање 
Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању 
испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Струка (назив): ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
Занимање (назив): Фризер 
Предмет (назив):  ПОЗНАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 
Опис (предмета): Стручно – теоријски предмет/ прилагођен ученицима са лаким оштећењем интелектуалног функционисања 
Модул (наслов): ПРЕПАРАТИ  ЗА УНДУЛАЦИЈУ  И ИСПРАВЉАЊЕ КОСЕ 
Датум:  2022. година Шифра:   Редни број:  6 
Сврха  
Стицање основних знања препаратима за ундулацију и исправљање косе, као и њихову правилну примјену у свакодневном 
обављању професионалних задатака. 
Специјални захтјеви / Предуслови 
Усвојена знања из НПП предмета : 1. Познавање материјала-модул-01,02 ,03,04, 05 
                                                             2. Технологија занимања-модул -01,02,03,04,05 
                                                             3. Практична настава  
Циљеви 
         -     Стицање знања о препаратима за ундулацију и исправљање  косе; 
        -    Оспособљавање ученика да  стечења знања активно примјењују у свакодневном обављању професионалних радних задатака;   
       -     Изградња навика о правилној  организацији радног мјеста, протоколу понашања, мјерама  безбједности при раду, мјерама   
             заштите здравља и животне средине; 

- Развијање свијести о значају примјене  хигијенских услова 
- Развијање тимског рада и одговорности у раду 
- Развијање креативности и позитивног става према напредовању у струци 

Теме  
1. Препарати за ундулацију косе 
2.  Хемијски препарати за исправљање косе 
3.. Физикална средства за исправљање косе 

Тема 
Исходи учења 

Смјернице за наставнике Знања Вјештине Личне 
компетенције 

По завршеном образовања, лице ће бити способно да: 
1. Препарати за 
ундулацију косе 

 -Наведе врсте 
ундулације; 
- Наброји прибор и 
материјал за израду 
водене ундулације; 

-Разликује врсте 
ундулације; 
-Примјени 
одговарајуће 
препарате за 

- Савјесно и одговорно 
обавља  повјерене 
послове; 
- Ефикасно планира и 
организује вријеме;  

-Водити рачуна о индивидуалним 
могућностима ученика; 
-Користити видео-записе; 
- Навести врсте ундулације  
-Објаснити механизам ондулације 



- Објаснити 
краткотрајну, топлу 
и хладну 
ундулацију; 
-Објасни механизам 
ундулације. 

ундулацију  косе. - Одговорно рјешава 
проблеме у раду, 
изражава спремност на 
тимски рад; 
- Комуницира са свим 
саговорницима 
поштујући принципе 
пословне културе; 
-Испољи жељу и вољу 
за усавршавањем у 
струци;  
- Показује добру ручну 
спретнист, моторичку 
координацију, има 
добар слух и вид; 
- Испољава 
самосталност у раду. 

 

- Организовати рад у групама у 
школској радионици (фризерски 
салон) гдје ће свака група 
примјењивати средства за ундулацију  
косе; 
-Пратити рад ученика, а  у сарадњи са 
професором практичне наставе 
помоћи  им да обаве постављени 
задатак. 
 

2. Хемијски 
препарати за 
исправљање косе 
 

 
-- Наведе хемијске 
препарате за 
исправљање коврџи; 
-Објасни механизам 
исправљања коврџи 
хемијским 
препаратима. 
 
 
 

 

 
-Разликује препарате 
за исправљање косе; 
- Примјењује 
одговарајуће хемијске 
препарате за 
исправљање коврџи 
на практичној 
настави. 
 

 

- Водити рачуна о индивидуалним 
могућностима ученика; 
-Навести хемијске препарате за 
исправљање коврџи и објаснити 
механизам исправљања коврџи. 
- Организовати рад у групама у 
школској радионици (фризерски 
салон) гдје ће свака група 
примјењивати средства за 
исправљање косе; 
-Пратити рад ученика, а  у сарадњи са 
професором практичне наставе 
помоћи  им да обаве постављени 
задатак. 
 

3. Физикална 
средства за 
исправљање косе 

- Наведе физикална 
средства за 
исправљање коврџи; 
-Објасни механизам 
исправљања косе 
физикалним 
средствима. 

-Разликује препарате 
за исправљање косе; 
- Примјењује 
одговарајућа 
физикална средства  
за исправљање косе на 
практичној настави. 

 

-Водити рачуна о индивидуалним 
могућностима ученика; 
-Користити видео записе; 
- Навести механичка средства за 
исправљање косе ( пеглање); 
-Објаснити механизам 
исправљања косе механичким 
средствима; 
- Организовати рад у групама у 
школској радионици (фризерски 
салон) гдје ће свака група 



примјењивати средства за 
исправљање косе; 
-Пратити рад ученика, а  у сарадњи са 
професором практичне наставе 
помоћи  им да обаве постављени 
задатак. 

Извори 
  - Уџбеник одобрен од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске 
- Остала стручна литература 
- Видео-записи 
- Информације са Интернета 
- Узорци препарата 
 
Оцјењивање 
Оцјењивање се врши у складу са Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о оцјењивању ученика у настави и полагању 
испита у средњој школи. О техникама и критеријима оцјењивања ученике треба упознати на почетку изучавања модула. 

 
 
 
 
 
 
 


