3. 4. 2020
TEHNIŠKI DAN 8. in 9. o
Pozdravljeni!
Danes imamo cel dan namenjen samo tehniki in izdelovanju izdelkov iz papirja.
V celem dnevu boš potreboval:
-

(najmanj) 2 lista formata A4 (bela ali barvna – kar imaš na voljo doma),
svinčnik,
barvice,
flomastri,
škarje, ravnilo in
lepilo.

Ker je pred vrati velika noč bodo imeli izdelki velikonočni motiv. Če ti ta ni všeč, je pri obeh izdelkih možnost da jih
prilagodiš in dodaš motiv po svoji želji.
Izdelka moraš obvezno izdelati, jih fotografirati in fotografije posredovati meni po elektronski pošti do 20.00
zvečer. Moj e-poštni naslov: patricija.bizjak@guest.arnes.si
1. Izdelek: KNJIŽNA

1. Na A4 list nariši kvadrat velik 16 cm x 16 cm.

2. Izreži kvadrat.

KAZALKA

2. F
3. Prepogibanje

4. Striženje in lepljenje 'dodatkov' in okraševanje.

Pri lepljenju ne pozabi na zaščito mize.

Pomembno je, da pri izdelovanju strižeš in lepiš. Tudi pri moji prvi kazalki sem vse tri simbole nalepila na
kazalko.
Pri prepogibanju si lahko pomagaš tudi z ogledom video posnetka (klik na sliko). Mogoče dobiš tudi kakšno novo
idejo.

2. Izdelek: KOŠARICA

ZA PIRHE

1. Preriši načrt na A4 papir
- Škatlica (5 kvadratov velikosti 6 cm x 6 cm + zavihki za lepljenje.)
- Glava zajčka (ali katere druge živali – po želji)
- 2 tački
- Repek + košček za lepljenje repka
- Držalo za nošenje košare.

OPOMBA: Če boš delal namesto zajčka katero drugo figuro moraš tudi sestavne dele temu prilagoditi.

2. Striženje sestavnih delov.

3. Prepogibanje (po črtkanih črtah).

4. Sestavljanje, lepljenje, okraševanje.

Vabim te, da pri obeh izdelkih uporabiš tudi malo svoje domišljije

.

Če doma nimaš barvnega papirja lahko izdelke okrasiš s pomočjo barvic, flomastrov, temper ipd.

Za delo v naprej bomo poskusili uporabljati čim več 'odrabljenega' materiala, zato bo najbolje da začneš shranjevati
škatle (od makaronov, kosmičev …), tulce od toaletnega papirja, plastenke in druge materiale za katere meniš da
ti lahko pridejo prav.
Prosim te, da mi v primeru da te možnosti (shranjevanja) nimaš, to napišeš v e-pošti, ko boš poslal slike svojih
izdelkov. Le tako bom lahko delo v naprej prilagodila.

Lepo se imej!
Učiteljica Patricija

