LUM 6. – 9. RAZRED
Oblikovanje na ploskvi
ČEČKALNICA
Dragi učenci,
hvala vsem, ki mi pošiljate sporočila in fotografije svojih izdelkov. Veseli me, da ste ustvarili
toliko zanimivih likovnih del. Vabim tudi vse ostale, da mi svoje prispevke čimprej pošljete
po elektronski pošti ali easistentu. Zelo sem radovedna kako ustvarjate.

Bravo, čestitam za 1. razstavo na daljavo!

Naslednja likovna naloga pa je tokrat za vse učence od 6. do 9. razreda enaka.
Zanima me, kako raznolike izdelke boste ustvarili.
Likovna naloga in navodila za delo (glej podrobna navodila v tabeli):
Izdelaj ČEČKALNICO - ČEČKALNO KNJIŽICO v mešani likovni tehniki. Uporabi vsaj tri likovne
tehnike, npr. risanje, slikanje, kolaž-lepljenka, grafika-tiskanje, frotaž-odtiranka (nastane, ko
drgneš z risalom po površini papirja, pod katerim so reliefni predmeti), idr.
Poišči 12 (trših) listov papirja velikosti A4 ali A5 (lahko so različnih barv, debelin).
Pripravi si različna risala/pisala (svinčnik, barvice, flomastri, nalivnik, kemični svinčnik,
voščenke, krede, tempere, vodenke oz. kar imaš na voljo), barvni papir, odpadne časopise in
revije, lepilo v stiku, ravnilo, šestilo, škarje, …
Na vsak list papirja prepiši besedilo oz. preberi navodila za delo, nato pa čimbolj izvirno reši
likovno nalogo (čečkaj, riši, barvaj, piši, izrezuj, lepi, natisni, drgni, …).
Fotografijo svojega izdelka mi pošlji po elektronski pošti ali easistentu.

Č E Č K A L N I C A - ČEČKALNA KNJIŽICA (podrobna navodila)
KAZALO
Stran 1

Stran 2

Stran 3

Stran 4

Stran 5

LIKOVNA NALOGA, NAVODILA
Izdelaj naslovnico.
Na prvo stran z zanimivimi črkami napiši ČEČKALNICA in
izvirno poriši/poslikaj/natisni/polepi ozadje.
Prepiši ali si izmisli in napiši svoje besedilo:
ČEČKALNICA JE KNJIŽICA, V KATERO PIŠEM, RIŠEM, SLIKAM,
LEPIM, TISKAM IN ČEČKAM. NA VSAKO STRAN KNJIŽICE
NAREDIM ZANIMIV LIKOVNI IZDELEK, MALO PO NAVODILIH
IN VELIKO PO SVOJI IDEJI.
NEPRAVILNIH REŠITEV NI - VSE, KAR PREMIŠLJENO
USTVARIM, JE V REDU IN OBOGATI MOJO DOMIŠLJIJO.
PRI IZPOLNJEVANJU ČEČKALNICE SEM USTVARJALEN IN PRI
USTVARJALNEM DELU SE ZABAVAM.
Napiši:
IME MI JE . . . . . . . . . . . . . .
Svoje ime napiši večkrat in sicer:
- z normalnimi črkami
- z zelo veliko pisavo
- nečitljivo
- od desne proti levi
- s posebnimi črkami
- v izmišljeni pisavi
Na sredino lista nariši krog. S črtami različnih debelin, dolžin,
velikosti, smeri in barv zapolni prostor okoli njega. Krog
pusti prazen! Dodaj/nalepi nekaj koščkov barvnega papirja.
Prepiši, dopiši, nalepi, natisni, nariši:
ČEČKALNICO IMENUJEM TUDI:
 IDEJNICA

PRIPOMOČKI
poljubna risala
barvni papir
barva
poljubna risala

poljubna risala

poljubna risala
šestilo
barvni papir
poljubna risala
barva (tempera)
barvni papir





Stran 6

Na papir položi svojo dlan in jo obriši. Na obris roke natisni
različne barvne like in oblike. Za tiskanje uporabi zamaške,
radirko, pokrovčke, kocke, košček kartona, prste ipd., ki jih
prej pobarvaš z barvo (tempero).
S svinčnikom obriši še druge predmete, ki jih najdeš doma
(flomaster, ključi, kovanci, čigumi, skodelica, igračke ipd.) in
obrise zapolni s črtami različnih debelin, dolžin, velikosti,
smeri in barv. Obrisi se lahko prekrivajo!

poljubna risala
predmeti za
tiskanje
barva (tempera)

KAZALO

LIKOVNA NALOGA, NAVODILA

Stran 7

Iz starih časopisov in revij izreži črke - začetnice svojega
imena - in jih nalepi na papir. Polepi in poriši še ozadje.

Stran 8

S pisalom čečkaj po papirju, kadar si dobre volje in kadar si
slabe volje.
Nariši 8 pik in jih poveži med seboj. Nato jih poveži še miže.
Poišči nekaj kovancev, položi jih pod papir in čez podrgni s
svinčnikom, barvicami, kredo ali voščenko. Poskusi podrgniti
še čez druge predmete (lubje, drevesni list, tekstil, čipka, …).

Stran 9

Stran 10

Stopi na papir, s svinčnikom obriši svoj podplat in ga zapolni
s črtami in okraski. Ozadje naredi v tehniki kolaža.

Stran 11

Pojej 4 bonbone in ovojne papirčke nalepi na papir. Nariši še
bonbone.
To stran zapolni s krogci različnih barv in velikosti. Nekatere
krogce nariši/naslikaj, nekatere pa izreži iz barvnega papirja
in jih nalepi. Napiši misel, ki te osrečuje.
( npr. Ostanem doma in delam Čečkalnico  )

Stran 12

PRIPOMOČKI
odpadni časopisi in
revije
poljubna risala
poljubna risala

predmeti (kovanci,
lubje, tekstil ipd.)
svinčnik, barvice,
kreda, voščenka
poljubna risala
barvni papir
odpadni časopisi in
revije
poljubna risala
ovojni papirčki
poljubna risala
šestilo
barvni papir

Na koncu izdelke zloži po vrstnem redu (po 3 izdelke v 4 vrste) in jih fotografiraj. Fotografijo
mi pošlji po elektronski pošti ali easistentu. Po želji liste spni ali zveži v knjižico.
Ko se vrnemo v šolo, prinesi čečkalnico s seboj - pripravili bomo razstavo.
Za radovedneže pa še nekaj povezav do zanimivih gradiv z likovno vsebino:
Povezave do spletnih strani za učence/dijake:
 Mondrimat (ustvari likovno delo po vzoru Pieta Mondriana): http://www.stephen.com/mondrimat/
 Bomomo (ustvari likovno delo): http://bomomo.com/
 Auto draw (aplikacija za prostoročno risanje): https://www.autodraw.com/
 GOOGLE ARTSANDCULTURE (ogled likovnih del in sprehodi po muzejih in galerijah):
https://artsandculture.google.com/
Povezave do svetovnih galerij, kjer so spletne strani prilagojene za namene izobraževanja mladih:
 MOMA (Museum of Modern Art): https://www.moma.org/interactives/destination/#
 Tate KIDS (Tate Gallery): https://www.tate.org.uk/kids
 MET KIDS (The Metropolitan Museum of Art):
https://www.metmuseum.org/art/online-features/metkids/explore/
Povezave do aplikacij za delo s telefoni/tablicami za učence/dijake:
 SketchBook - draw and paint (aplikacija za risanje in slikanje):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbook&hl=sl
 Stop Motion Studio (aplikacija za izdelavo stop motion animiranih filmov):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=sl
 FlipaClip: Cartoon animation (aplikacija za izdelavo risane animacije):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip&hl=sl
Kristina Kompan, OŠ Hinka Smrekarja
kristina.kompan@guest.arnes.si

