Navodila za delo na daljavo: 9. teden: od 18. 5. do 22. 5. 2020
Predmet: LUM
Cilji današnje ure:
• posebne metode slikanja → kapljanje;
• prepoznavati različna umetniška dela;
• razvijati domišljijo, vztrajnost in natančnost.
1. in 2. URA
LIKOVNA NALOGA: Travnik (slikanje z milnimi mehurčki)
Cvetoče travnike slikarji pogosto upodobijo v svojih umetniških delih.
Najdemo jih tudi med deli znanih slikarjev, kot sta francoski slikar Claude
Monet in avstrijski slikar Gustav Klimt.

CLAUDE MONET, MAKOVO POLJE, 1897

GUSTAV KLIMT, KMEČKI VRT, 1907

Travnik bo predstavljal motiv tudi pri naši današnji likovni nalogi. A preden se
lotimo risanja trav in cvetlic, se posvetimo ozadju risbe. Pri tem si bomo
pomagali kar z milnimi mehurčki. Kako?
Potreboval/-a boš:
o zaščito oblačil oz. staro majico,
o časopisni papir za zaščito mize oz. prostora, kjer boš ustvarjal/-a,
o list papirja,
o majhne kozarčke ali druge posodice,
o vodo,
o barvilo za obarvanje vode,*
o detergent za posodo ali tekoče milo,
o slamico ali paličico za pihanje milnih mehurčkov.**
* Za obarvanje vode lahko uporabiš tempera barve, vodene barve, lahko tudi
naravna barvila npr. žličko kurkume v prahu (rumena), žličko rdeče paprike v prahu
(rdeča), kavo (rjava), črnilo nalivnega peresa ipd.
** Takšno paličico si lahko ustvariš tudi sam/-a iz žice, ali pa mehurčke narediš z
uporabo plastenke (poglej si video: https://www.youtube.com/watch?v=cuvTv7kgGno
ali https://www.youtube.com/watch?v=S3RldfyNwL4)

Postopek:
• V posodico dodaj kapljico ali dve barvila izbrane barve ter kapljico ali
dve detergenta za posodo (ali tekočega mila). Nato dodaj še malo
vode. Vse skupaj zmešaj.
• Vzemi slamico, jo postavi tako, da bo konec slamice potopljen v
obarvano tekočino, nato pa začni v slamico pihati. Nastali bodo barvni
milni mehurčki.
• Z listom papirja "poberi" nastale mehurčke.
• To ponavljaj toliko časa, dokler ne boš zadovoljen/zadovoljna z izgledom
ozadja.
• Uporabiš lahko tudi več barv. Za vsako barvo moraš imeti svojo
posodico.
Že samo s takšnim ozadjem lahko pričaraš izgled cvetočega travnika.
Postopek si lahko ogledaš tudi na spodnjih video posnetkih:
https://www.youtube.com/watch?v=Jd8Sxp69lSo
https://www.youtube.com/watch?v=G88rU8cdTQg&list=RDCMUCEYTvzdLrD
1bx1NTOO4nwpA&start_radio=1&t=79.
Ko bo ozadje končano, ga pusti, da se dobro posuši. Nato s flomastri nariši
svoj travnik.

Če želiš, lahko nekaj cvetlic ali živali oblikuješ tudi iz papirja ali kakšnega
drugega materiala in jih prilepiš zraven.

➢ Fotografijo končnega izdelka pošlji po e-pošti svojemu učitelju ali
učiteljici.

