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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 3+4
ČETRTEK, 9. 4. 2020
Pozdravljen!/Pozdravljena!
Kako si kaj? Si zdrav/zdrava? Upam, da ti zdravje služi in da si poln/polna energije, kajti danes
imam zate pripravljenih kar nekaj idej. Približujejo se prazniki, ki si jih boš verjetno dobro
zapomnil/zapomnila. Družiti se namreč ne smemo, prazniki brez stika s širšo družino pa
pravzaprav niti ne dajejo pravega občutka. Ni tistega prazničnega duha, ki se ga veselimo,
skratka, nekaj manjka. Letos ga boš pričaral/pričarala kar sam/sama. Kako? Sledi navodilom
spodaj …
Preden pa začneš z današnjimi nalogami, se je potrebno malo razgibati. Zavrti si spodnji video
posnetek in sledi vajam, ki jih vidiš na posnetku. Poskušaj jih čim natančneje ponoviti.
Predlagam, da se preoblečeš, kajti v oblačilih, ki jih imaš na sebi, ti bo zagotovo vroče.
Pripravljen/Pripravljena? Greeeeeeemooooooo ….
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo&t=170s
Zdaj pa si ravno dovolj ogret/ogreta, da lahko nadaljuješ. Najprej opravi manjkajoče šolske
obveznosti, zagotovo je še kakšna ostala nedokončana.
Pa sva pri današnji nalogi.
Doma si boš pričaral/pričarala VELIKONOČNO VZDUŠJE. Če želiš, lahko izdelaš oba
izdelka, vendar boš potreboval/potrebovala kar nekaj časa.
1. izdelek: VELIKONOČNI VENČEK
Potrebuješ:
✓
✓
✓
✓
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papirnati krožnik,
barvni papir (3 barve),
bel papir,
barvice, lepilo, škarje, vrvica (volna)

OPB_3+4

POTEK IZDELAVE:
Za izdelavo venčka, potrebuješ 12 pirhov. Da bo
venček čim bolj pisan, ti predlagam, da si pripraviš 6
enobarvnih in 6 pisanih pirhov. Vzemi barvni list
papirja (npr. rumen). Nanj obriši 2 pirha in ju
natančno izreži. Spodaj sem ti priložila prazno
predlogo za obrisovanje. Nato postopek ponovi še
pri preostalih barvnih listih. Tako dobiš 6 pirhov (iz
vsakega barvnega lista izrežeš 2 pirha).
Vzemi bele liste. Nanje obriši 6 pirhov. Smiselno je,
da uporabiš spodnjo predlogo, saj bodo tako vsi
pirhi enako veliki. Pirhe okrasi s svojimi vzorčki ter
jih natančno pobarvaj. Bolj kot se boš
potrudil/potrudila, lepši bo končni izdelek. Če nimaš
idej, si poglej pirhe na koncu dokumenta. Si? Pirhe
izreži.

Vzemi papirnati krožnik in izreži sredino kot kaže
slika. Ostane ti okvir krožnika, na katerega boš
prilepil/prilepila pirhe.

Prilepi jih, kot kaže slika.
V okvir krožnika naredi luknjo in vanjo napelji vrvico.
Tvoj izdelek je končan!
Lahko ga obesiš kamor želiš, tudi na vhodna vrata.
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2. izdelek: VELIKONOČNO KNJIŽNO KAZALO
Potrebuješ:
✓
✓
✓
✓
✓

barvni papir (barva po želji),
bel papir,
črn flomaster,
lepilo, škarje,
manjši koščki barvnega papirja

Izdelava knjižnega kazala pravzaprav sploh ni zahtevna. Sledi navodilom na
spodnjem posnetku in uspelo ti bo!
Da pa ne bo pretežko, najprej iz barvnega papirja izreži kvadrat, ki ti bo služil kot
osnova za izdelavo zajčka (slika spodaj).
POSTOPEK IZDELAVE:
https://www.youtube.com/watch?v=V5ZBsBAdPgE

Upam, da ti je bilo delo zabavno! Ne pozabi, med delom je potrebno narediti tudi kakšen odmor
in poiskati kaj za pod zob. Poskrbi tudi za svojo popoldansko malico.
Imej se lepo in uživaj v preostanku današnjega dne. Do jutri …
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PREDLOGA ZA IZDELAVO PIRHOV
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IDEJE ZA OKRASITEV PIRHOV
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