TEHNIŠKI DAN: TEHNIŠKA IN KULTURNA DEDIŠČINA

KDAJ? Petek,10. 4. 2020
KDO? Učenci in učenke 4. razreda
NAMEN: Izdelava izdelkov za prihajajoči praznični čas – velika noč, krasitev prostorov, raziskovanje v
družini, katere igre, ki so značilne za ta čas, so bile med ljudmi razširjene…
Izmed pripravljenih idej si izberi eno, lahko tudi več. Naredi izdelek in ga fotografiraj. Pripravi kratek
zapis o svojem delu v zvezek za naravoslovje in pošlji razredničarki.

1. VENČEK UPANJA
Znašli smo se v težkem času, kjer smo vsi skupaj preživljamo svoj čas drugače, kot smo tega bili vajeni.
Zato se nam je utrnila misel, da bi lahko vsak izmed vas skupaj s svojimi domačimi izdelal venček
(dekorativni izdelek), ki bi nam vlival upanje, da se čimprej povrne naš tok življenja na stare tirnice.
Prilagamo idejo, kako se lahko lotite izdelave tega venčka. Zagotovo pa je idej še več. Če želite lahko
izdelate svoj poljuben izdelek.
Izdelan venček bi obesili na vrata ali na okno, da nas spomni, da si želimo načina življenja, kot smo ga
bili vajeni pred tem kriznim časom.
Prilagam zapis učiteljic z OŠ Črni Vrh ge. Damjane Vončina in Barbare Petkovšek
Godovič: »Na Osnovni šoli Črni Vrh bomo v tem tednu izpeljali tehniški dan. Učenci od 6. do 9. razreda in
vsi zaposleni bomo izdelovali VENČEK UPANJA.
In k tej akciji bi radi povabili tudi širšo javnost. Tudi Vas. Povabilo o akciji bomo razposlali na šole,
novinarjem, prijateljem, znancem... saj si želimo, da ljudje v tem času ne obupajo. Želimo si, da vsi
optimistično zremo naprej v lep in zdrav jutrišnji dan.«

Vir slike: http://druzina.enaa.com/dom/Izdelajte-spomladanski-vencek-za-vrata.html

NAVODILA ZA DELO:


Priprava prostora, materiala in pripomočkov.



Ustrezna zaščita delovne površine.



Poskrbi za varnost pri opravljanju naloge: pri delu

z lepenkarskim nožem in lepilno pištolo prosi za pomoč odraslo osebo.

VENČEK UPANJA
Potrebujete:
o 1 – 2 škatli za jajca
o kos kartona od odpadne embalaže (cca. 22 x 22 cm)
o lepenkarski nož
o škarje
o tempera, vodene ali akrilne barve
o čopič
o lepilno pištolo ali mekol lepilo
Z lepenkarskim nožem ali močnejšimi škarjami iz škatel izrežemo poljubno
število lončkov in stožcev.
Pri delu z lepenkarskim nožem prosi za pomoč starše.

S škarjami oblikujemo cvetove raznolikih rož, prašnike.

Iz pokrova in stranskega dela izrežemo lističe in sestavimo poljubne cvetove, katere pobarvamo s tempera
barvami, ali barvami, ki jim imamo na razpolago in počakamo, da se posušijo.

Medtem iz kartona izrežemo obroč premera približno 22 cm in nanj prilepimo cvetove z mekolom ali lepilno
pištolo.

Venček lahko izdelamo tudi na obeh straneh, ga obesimo na vrvico in
dobimo okensko dekoracijo.

Ali izdelate rožice:

PAPIRNATE ROŽICE

Potrebuješ:
 barvni papir (dolžine 20 cm)
 palčke za raženj (ali kaj podobnega)
 lepilo

POSTOPEK:


Papir narežeš na trakove.



Papir za sredino cveta narežeš na trakove
širine 5 mm in dolžine 20 cm.
Rumeni trak: širina = 5 mm, dolžina = 20 cm



Trakove ostalih barv narežeš na širino 30 mm
in dolžino 20 cm.

Ostali trakovi: širina = 30 mm, dolžina = 20 cm


Rumeni papir za sredino cveta zrolamo v
zvitke.



Ostalim barvnim trakovom zarežemo tanke
trakce do črte, ki smo si jo predhodno zarisali.



Na začetku barvnega papirja prilepimo rumen
zvitek (sredina cvet) in oboje zarolamo.



Dolžino barvnega papirja lahko predhodno
namažemo z lepilom, da bo bolje držalo.



Sedaj lahko razpremo rožico (cvet).



Ko je izdelek iz papirja izdelan, v rožice
nabodemo še palčko za steblo.

Vir: https://www.megamama.si/diy-barviti-sopek-rozic-iz-papirja/. Pridobljeno 8. 4. 2020.

2. BARVANJE PIRHOV
Veliko vas bo ta vikend barvalo pirhe na različne načine in z različnimi tehnikami. Če nimate svoje
ideje, si lahko ogledate katerega izmed filmčkov, ki jih najdete na spodnji povezavi:
https://www.google.com/search?q=barvanje+pirhov&source=lmns&tbm=vid&bih=757&biw=1600&rlz
=1C1GCEA_enSI879SI879&hl=sl&ved=2ahUKEwiWs673-dboAhUIBoKHfryAfYQ_AUoAnoECAEQAg
Z barvanjem pirhov lahko sodelujete tudi na likovnem natečaju, ki ga je pripravila Šola za
hortikulturne dejavnosti. Več o natečaju si lahko preberete na povezavi PIRHI - likovno ustvarjalni
natečaj .
3. IGRE V SPOMLADANSKEM ČASU NEKOČ IN DANES
Obstajajo različne zabavne igre, ki se jih po nekaterih krajih igrajo še danes. Predvsem so to igre ob
velikonočnem času.
Povprašajte starše in stare starše, katere od iger so se igrali v svojem otroštvu, morda se jih igrate
še tudi vi danes. Zapišite te igre in morda posnamete kakšno fotografijo, ko se boste igrali in nam jo
pošljite, da bomo objavili na spletni strani šole in morda tudi v Polzelanu. Zapišite tudi pravila igre.

Upam, da si boste naredili zanimiv družinski tehniški dan, kjer bo veliko dobre volje in bodo
nastali zanimivi izdelki. Predvsem pa boste v dobri družbi.

Ne pozabi:

Razredničarki in aktiv učiteljic tehnike

