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LES
Čas izvedbe: 30.3. do 6. 4. 2020
V času, ko ima učenec možnost.
Pozdravljen ustvarjalec/ka.
Prejšnjo nalogo je bilo verjetno malce težje izvesti, ker nam je prineslo sneg. Nič hudega, da
si le šel/šla ven in užival/a v naravi.
Cilji tega tedna: Iz vžigalic, ali zobotrebcev, ali iz palčk za ražnjiče izdelaj ali hišico, ali škatlico,
katero lahko doma uporabite za drobnarije. Izberi si EN IZDELEK in ga ustvari. Okrasi ga po
svoji ideji, glede na material, ki ga imate doma. PRED DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZO,
KJER BO DELAL.

1. Škatlica za nakit
2.
Potrebujemo:
Srce iz kartona,
prejo, volno ali kak drug
material
zobotrebce
lepilo
škarje
različne okraske

Naprej iz debelejšega kartona(škatle, embalaže) izreži obliko srca ali drugo obliko.
Na obod kartona najprej z zobotrebcem naredi luknjice, nato vanje daj kapljico lepila
(najboljše je lesno lepilo, če ga imate, drugače lahko uporabiš tudi drugo tekoče lepilo).
V luknjice vstavi zobotrebce in počakaj vsaj pol dneva, da se lepilo dobro posuši.
Ko je okvir pripravljen, Izmenično med zobotrebci spelji nitko do željene višine.
Vmes lahko dodajaš okraske, v kolikor jih imaš.
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3. škatlica iz zobotrebcev
Potrebujemo:
Zobotrebce
lepilo

1. Na karton zloži tesno skupaj zobotrebce tako, da dobiš osnovno ploskev.
2. Zobotrebce med seboj zlepi z lepilom, ki ga imaš na razpolago.
3. Za gradnjo stranic imaš dve možnosti, ali, jih boš polagal pokončno ali
vodoravno

4. Pazi, da se bo lepilo posušilo, preden delaš naslednje stranice.
Še nekaj idej za izdelek.

Želim ti ustvarjalno delo, izdelki naj bodo tvoji, s
tvojimi domislicami, kajti vem, da jih imaš
ogromno. Ko se vidimo, boš izdelek prinesel v
šolo, da naredimo razstavo, lahko mi pošlješ tudi
fotografijo na jerica.rajsek@gmail.com. Do takrat
pa s pridom uporabljajte škatlico doma.
Lep pozdrav Jerica Rajšek

