Navodila za delo na daljavo: 3. teden: od 30. 3. do 3. 4. 2020
Predmet: LUM
Učim se:
izdelati kompozicijo v simetričnem ravnotežju,
razvijati smisel za komponiranje toplih in hladnih barv,
s slikanjem barvnih ploskev oblikovati kompozicijo z motivom,
razvijati samostojnost pri izbiri toplih in hladnih barv.
1. in 2. URA
NALOGA: METULJ
Preberi si spodnja navodila in izdelaj metulja upanja. Pri ustvarjanju bodi
pozoren/a na simetrijo.
DOKAZ O UČENJU: Fotografijo izdelka pošlji učitelju ali učiteljici.

METULJ
Dragi učenci, med osnovnošolci po Sloveniji poteka zanimiva akcija – izdelava metulja
upanja. Pridružimo se ji tudi mi!
Povej prijatelju, da misliš nanj, da mu želiš le najboljše in da mu pošiljaš upanje. Povej to
celemu svetu. Kako? Pošlji v svet metulja upanja.
Metulj na tvojem oknu ali balkonu bo pozdravil in razveselil tvoje prijatelje, znance, sošolce,
učitelje in cel svet!
Prinesel jim bo upanje in tvoje pozdrave!
Si za? Skupaj zmoremo!
Potrebuješ: BEL PAPIR, SVINČNIK, ŠKARJE, LEPILO, BARVICE, FLOMASTRE

1. KORAK: Vzemi list papirja, ga prepogni na pol in nanj nariši obliko polovice
metulja. Obliko nato izstriži.
2. KORAK: Metulju na eni strani s temnim flomastrom nariši čim bolj zanimiv vzorec
kril (glej fotografijo). Temni del metuljevih kril lahko okrasiš tudi z belilom (Edigs).

3. KORAK: Metulja prepogni na pol in ga prisloni na okno,
tako kot kaže fotografija. Na tak način lahko že
narisano stran metuljevih kril natančno preslikaš na
prazno krilo. Kaj smo s tem dosegli?

4. KORAK: Prazne prostorčke metuljevih kril pobarvaj z barvicami, tako da v vsakem
prostorčku uporabiš prehajanje treh barv (glej primere).

5. KORAK: Metulju naredi tipalke.
6. KORAK: Na hrbtno stran metulja napiši dobro misel (ali več
teh), ki bi jo rad/a poslal/a v svet. Nato pa metulja prilepi na
okno, kjer ga bodo videli vsi. Če želiš, lahko metulja pritrdiš
tudi na palico ali vrvico in ga postaviš
na vidno mesto.

Pri izdelavi ti je v pomoč lahko tudi posnetek: https://gopro.com/v/RoRndB0JMmVeo
In še nekaj fotografij metuljev, ki so ti lahko v pomoč:

Želimo vam prijetno ustvarjanje in se že veselimo fotografij vaših izdelkov!  Vaši učitelji

