LIKOVNA UMETNOST----------------------------- vlasta.prevolsek@guest.arnes.si.
Dragi četrtošolec/četrtošolka!
Prepričana sem, da si se prejšnji teden zelo zabaval/a in bil zelo ustvarjalen
/na v likovni nalogi, kar ste mnogi pokazali tudi preko e- pošte. Izdelali ste
čudovite izdelke.
Vesela bom izdelkov, toda previdno z računalniki in pametnimi telefoni, da ne
boš s tem preveč obremenjeval/a ostalih v družini. Z veseljem ti bom
odgovorila.
Tudi ta teden velja, da lahko moje predloge za ustvarjanje nadomestiš tudi s
svojimi idejami in poljubnimi slikarskimi tehnikami.
ŽELIM TI USPEŠNO USTVARJANJE!
2.TEDEN /23. 3. 2020 - 27. 3. 2020
24. 2. 2020 – 2 šolski uri
UČNA ENOTA: IZDELAVA VOŠČILNICE
KOT ŽE VEŠ, SE BLIŽA MATERINSKI DAN
Že vadiš recitacijo/ deklamacijo?
Pripravljaš pogrinjek na mizi? Pomagaš mami in drugim članom pri
gospodinjskih opravilih.?
TVOJE DELO:






Preglej priporočene ideje in izberi
Izdelaj voščilnico
Zapiši kakšno lepo misel
Čestitaj mami
Voščilnico ali kakšno drugo presenečenje lahko izdelaš tudi drugim
družinskim članom

VOŠČILNICA - 1.predlog

1. Vzamemo A4 list in ravnilo. Ob
zgornjem in spodnjem robu odmerimo
14,8 cm in si z drobno pikico označimo
sredino.
2. Levo in desno ploskev lista natančno
prepognemo do sredine.
3. Iz kolaž papirjev oblikujemo primeren
motiv po svoji domišljiji, npr. metulja,
cvetlico, hišico, cvetoče drevo itn.

4. Zdaj motiv prilepimo tako, da ga
zalepimo samo na eno izmed ploskev,
kjer se bo voščilnica odpirala. Tudi na
ostale dele voščilnice lahko nalepimo
ali kako drugače narišemo še kakšno
podrobnost.

Opomba: Predstavljene sličice so samo vzorec za postopek izdelave. Motiv, barve,
materiali in druge podrobnosti so prepuščene posameznim učencem.

TULIPANI Z MISLIJO - 2.predlog
1. Potrebuješ kolaž ali kar drug barvni papir (tudi od reklam)
2. Izreži ali pa prepogni tulipan, iz zelenega papirja izreži izdelaj žepek,
kakor »položiš«/prilepiš tulipan.
3. Napiši misel in jo prilepi na sprednjo stran žepka.
4. Oblikuj pentljo in jo prilepi .

PRIPOROČENE DEJAVNOSTI ZA PREGANJANJE DOLGČASA/NEOBVEZNO
ZELO ZANIMIVE IDEJA ZA IZDELAVO VOŠČILNIC NAJDEŠ NA TEJ POVEZAVI
 https://www.youtube.com/watch?v=JhoJfEsZnd0
PREVIDNO Z ORODJEM!

