Predmet: LUM
Cilji današnje ure:
 iz materiala po želji oblikujem različne oblike zaprtih prostorov in
sestavljam različne prostorske tvorbe,
 razvijam spretnost pri oblikovanju tridimenzionalnih oblik,
 razvijam domišljijo, vztrajnost in natančnost.
1. in 2. URA
LIKOVNA NALOGA: KOLIŠČARSKA KOLIBA
Prostor omejujejo ploskve, ki sestavljajo lupino. Kaj omejuje sobo, v kateri se
nahajaš? To so tla, stene z okni in vrati ter strop iz različnih materialov. Lupina
razmejuje notranji in zunanji prostor. Oblikovanju stavb in njihove okolice
pravimo arhitekturno oblikovanje. Načrtovalec pa je arhitekt. Tudi ti se boš
pri tej likovni nalogi preizkusil/-a v vlogi arhitekta/arhitektke.
V prihodnjih dneh, ko se bomo pri družbi učili o življenju ljudi v preteklosti,
boste nekoliko več izvedeli o koliščarjih oz. mostiščarjih. Ti so svoje ime dobili
po prav posebnih lesenih »hišah« oz. kolibah, ki so jih postavili na kolih, med
seboj pa so jih povezali z mostovi. Tudi mi se bomo lotili arhitekturnega
oblikovanja in izdelali maketo prebivališča koliščarjev/ mostiščarjev. Maketo
lahko oblikuješ iz zvitih papirnatih rolic, lahko pa uporabiš tudi kakšen drug
material – npr. vejice, palice ipd.
POZOR: Ta izdelek bomo učitelji tudi ocenili. Za njegovo izdelavo imaš na
voljo 14 dni, zato si vzemi dovolj časa in se res potrudi.
1. Material, ki ga potrebujem:
 Lepilo,
 škarje,
 časopisni, reklamni ali drug papir oz. drug material, iz katerega boš
izdelal/-a mostišče (npr. veje, palice …).
2. Navodilo za izdelavo:
Delaj počasi in natančno – le tako bo izdelek v redu.
a) Zaščiti prostor in svoja oblačila.
b) Najprej naredi skico oz. načrt makete – kako želiš, da tvoje mostišče
izgleda. Koliba ima lahko samo eno osnovno obliko ali pa je
povezana še z drugimi oblikami. Nato razmisli, kater material boš
uporabil/-a za izdelavo takšne makete.

c) Izbran material (papirnate tulce, veje …) lepi ali zveži skupaj in
tako oblikuj mostišče in stavbo/stavbe na njem.
Pri svojem delu upoštevaj naslednje kriterije:
1. Izdelal/-a sem maketo prebivališča koliščarjev/mostiščarjev
(maketa ima tipične značilnosti koliščarske kolibe – stoji na kolih ipd.).
2. Koliba ima 4 stene in streho.
3. Koliba ima vsaj eno odprtino (vrata in okna).
4. Izdelek je narejen natančno.
5. Izdelek je izviren.
Pomagaš si lahko s spodnjimi slikami:

 Fotografijo končnega izdelka pošlji po e-pošti svojemu učitelju ali
učiteljici do petka, 22. 5. 2020.

