Pozdravljen/pozdravljena!
Čeprav so mlajši učenci ta teden začeli s poukom v šoli, je za nas žal pouk še vedno na daljavo, zato ti v
elektronski obliki podajam navodila za delo pri Likovni umetnosti, katero imaš danes na urniku.
Idejo ter skico za svojo stavbo sedaj že imaš (Če še nimaš, delo nadoknadi čimprej!!!). Ogledal/ogledala si si
posnetek s prikazom izdelave stavbe iz kartona. Tudi material ter pripomočke, potrebne za izdelavo makete
stavbe, imaš pripravljene. V primeru, da ti ni uspelo pripraviti, ti še enkrat prilagam seznam:
-

karton – škatle različnih velikosti – embalažne škatle čevljev, čaja, kosmičev…
škarje – lahko tudi olfa nožek, če ga imaš doma
tekoče lepilo
svinčnik, radirka, bel list A4 format
kolaž papir ali izbrani kosi reklamnega papirja (revije, reklame trgovin…)

Danes začni z izdelovanjem makete (3D modela) stavbe, katero si skiciral.
Za začetek izdelaj obliko stavbe, posamezne zidove, streho, detajle, označi, kje bodo odprtine (le-te lahko
izrežeš, če pa ti ne gre, so lahko tudi narisane)… Nato boš posamezne dele oblepil/oblepila z barvnim ali
reklamnim papirjem ter na koncu vse dele stavbe zlepil/zlepila skupaj.
Pri izdelovanju upoštevaj naslednje likovne/oblikovne elemente:
-

oblika stavbe – kocka, kvader
odprtine, ki omogočajo prehod med zunanjim ter notranjim prostorom - okna, vrata
material fasade – opeka, kamen, omet…
streha – ravna kot na primorskih hišah, koničasta kot pri alpskih hišah…
material strehe – opeka, skodli, pločevina…
detajli – balkon, dimnik, okenske police, ograja…

V stavbo vključi tudi znanje, ki si ga pridobil/pridobila preko Powerpoint predstavitve – Novi učni pojmi v
spletni učilnici.
Pri izdelovanju bodi kreativen/kreativna ter natančen/natančna. Ne hiti, saj ti stavbe ni potrebno danes
dokončati. Časa za izdelovanje boš imel/imela še nadaljnje 4 šolske ure likovne umetnosti.
Danes ti ni potrebno ničesar pošiljati ali oddajati.
V kolikor boš potreboval/potrebovala pomoč mi lahko s svojega šolskega maila pišeš na mail
linda.ropret@guest.arnes.si
Ostani zdrav/zdrava!

