
Neobvezni izbirni predmet - TEHNIKA 4. 5.  - 15. 5. 2020 

4., 5., 6. razred 

Pozdravljen - a! 

Upam, da ste preživeli prijetne počitnice, ste zdravi in ste si nabrali novih moči za 

delo. Že smo v  8. tednu dela na daljavo. Tudi tokrat sem vam pripravila na izbiro 

večrazlične naloge. Izbereš si eno - to je obvezno, lahko pa tudi več.  

Zdaj že veš, če načrta ni, ga narišeš sam-a. 

Ker vem, da je do različnih materialov težko priti, so vsi izdelki taki, da imate material 

za izdelavo gotovo doma.  

Navodila so za 2 uri - torej dva tedna. 

Izdelek in svoj načrt poslikaš in pošlješ na moj mail: tmavrel@gmail.com 

Super bi bilo, če pošlješ tudi kako svojo fotografijo, ki nastane med tvojim delom. 

Fotografije so z interneta. Tvoj izdelek ne sme biti čista kopija fotografij. 

ODLOČITEV JE TVOJA. VESELO NA DELO ! 

 

1. ŽELVA  

Sledi navodilom in izdelaj želvo in želvaka. 

https://www.facebook.com/papermagicreny/videos/2935352730031081/?eid=ARDZn

Tu1zYtZujkAYAOmWLAi9IOlLbMyVTPnZpBj0fKPIe0TxDLS27ZEoCIXp35UGC_a72r

gjLcyLf_r 
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2. MOBILE 

Izdelaš lahko mobile, ki bo krasil vaša vhodna vrata, vrata v tvojo sobo ali kakšno 

okno. Lahko pa ga obesite tudi s stropa. 

Prilagam ti nekaj sličic, s katerimi si lahko pomagaš do svojih zamisli.  

Lahko pa pogledaš tudi na to povezavo: 

https://www.pinterest.com/pin/482166703849590880/ 

SEVEDA NAREDI ČIM BOLJ PO SVOJE.  

Uporabiš lahko katerekoli materiale, ki jih imaš doma: papir, palčke, slamice, vejice 

(nabereš na sprehodu), gumbe, volno, okrasne trakove... 

Mobile lahko izdelaš tudi iz naravnih materialov, ki jih najdeš na sprehodu.  

Potreboval-a boš še škarje, lepilo, selotejp, papir ... 
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3. OKVIR ZA FOTOGRAFIJO ALI TVOJO RISBICO 

 Na sprehodu naberi različne veje in vejice. Očisti jih morebitne umazanije. 

 Iz kartona izreži podlago za okvir. Ni potrebno, da je izrezana tako, kot na sliki. 

Lahko je samo v obliki pravokotnika - takšne velikosti, kot želiš, da je okvir. 

 Vejice nalomi na pravo dolžino. 

 Pripravi si belo lepilo (MEKOL - mizarsko lepilo) ali lepilo, ki ga lepimo z "vročo 

pištolo". PAZI, DA SE NE OPEČEŠ!!!!! 

 Ko je okvir izdelan, ga lahko okrasiš po svoje, lahko pa ga pustiš brez 

okraskov. 

 Nalepi še svojo fotografijo ali risbico in umetnina je končana. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Želim ti obilico veselja ob ustvarjanju. 

učiteljica Tanja 


