IP OGU 17. 12. 2020 – 23. 12. 2020
PREOBLIKUJMO TETRAPAK V
DARILNO VREČKO

1. Načrtovanje izdelka iz praznega tetrapaka
Navodilo: Namesto, da prazen tetrapak odvržemo v zabojnik za smeti, ga lahko
preoblikujemo v lepo darilno vrečko, ki jo bo vsak obdarovanec bolj vesel, kot kupljene, saj
bo vedel, da si ob izdelavi mislil na njega. Izdelal boš odprto in zaprto darilno torbico.
Preglej gradiva in pripomočke, ki jih imaš na razpolago in si skiciraj ideji za izdelka.
Gradiva potrebna za izdelavo:
- razni in očiščeni tetrapaki,
- darilni papir, listi koledarja,
- darilni trakovi,
Zaščita delovnega mesta: Z več plastmi
- tekoče lepilo,
papirja ali kartonom (še bolje pa lepenko)
- razni dekorativni dodatki.
zaščiti delovno mesto.
Orodje in pripomočki:
- škarje,
- lepenkarski nož,
- ravnilo, svinčnik,
- luknjač.



OBLIKOVANJE IDEJE IN ISKANJE REŠITEV ZA IZDELEK
- Izdelka naj bosta preproste, a zanimive oblike.
- Biti morata iz tetrapakov, ki jih imaš na voljo.
- Eden naj bo kot odprta darilna vrečka z ročaji, druga vrečka naj ima pokrov za zapiranje.
- Pri delu uporabiš obdelovalne postopke: zarisovanje, rezanje, upogibanje, luknjanje,
lepljenje.

Vsebina: IZDELAVA DARILNE VREČKE IZ TETRAPAKA
1. ZARISOVANJE OBLIKE IZDELKA NA TETRAPAK
Navodilo: Po zarisanih črtah natančno izreži željeno
obliko darilne vrečke. Kjer se le da, reži na ravni podlagi,
ob ravnilu z lepenkarskim nožem.
2. OBLIKOVANJE PREGIBOV IN IZDELAVA
ODPRTIN ZA DARILNI TRAK
Navodilo: Na mestih pregiba, s topim delom škarij
napravi žlebni pregib. Zariši in izreži (preluknjaj)
odprtine za zavezovanje z darilnimi trakovi.
Lahko uporabiš tudi ozke in ostre škarje.
3. LEPLENJE OKRASNEGA PAPIRJA
NA TETRAPAK
Navodilo: Celotno površino tetrapaka na tanko
premaži z lepilom in postopoma oblepi ploskev
za ploskvijo. Bodi natančen. Robove ostro zgladi.
4. OBREZOVANJE ODVEČNEGA OKRASNEGA PAPIRJA IN VSTALJANJE DARILNEGA
TRAKU ALI PRIRJEVANJE ROČAJEV
Navodilo: Ves odvečni okrasni papir natančno odreži,
posebej pozorno preglej, če so robovi
prilepljeni na podlago. V darilno vrečko vstaviš
darilni trak in jo okusno dekoriraš.
POMEMBNO:
Na koncu preveriš natančnost izdelave ter
pospraviš delovni prostor in ostanke gradiv.

Navodilo: Fotografijo izdelka ( format jpg)
oddaj v spletno učilnico do srede, 23. 12. 2020, do 15.00.
Sedaj je tvoja naloga samo še, da razmisliš, kaj bi komu od svojih bližnjih v tej vrečki
podaril. Tudi kakšno lepo misel lahko dodaš.


NEKAJ IDEJ ZA IZDELEK
Vir:
http://ptitedecodelolo.canalblog.com/archives/2014/12/09/31113690.html
in
https://www.pinterest.com/pin/85286986667153301/activity/tried

