
LUM: KOLAŽNI TISK- MOJE TELO V GIBANJU 

Danes se boš preizkusil-a v malo drugačni likovni tehniki- kolažnem tisku. 

Pripraviti si moraš različne vrste materiala- blago, čipko, valovito lepenko… material naj bo 

na otip čimbolj raznolik (barva ni pomembna).  

 

Najprej na list (lahko tudi na kakšen karton, šeleshamer) s svinčnikom nariši sebe pri gibanju 

(na rolerjih, pri preskakovanju kolebnice, igri z žogo…).  List naj ne bo večji kot A4. Iz kosov 

različnih materialov izreži posamezne dele in jih trdno nalepi na list. Temu izdelku rečemo 

MATRICA. 

             

                        primera matric 

Te matrice boste prinesli v šolo, kjer jih bomo pozneje odtisnili. 

 

  

Primera odtisov 

 

 

 



 

SPO: IZDELAVA IGRAČE 

Ponujam ti nekaj idej, kako lahko doma narediš svojo igračo. Izberi eno možnost, izdelaj, 

poslikaj in se igraj. 

1. Možiček kopitljaček 
Na trši papir nariši dele telesa (posebej glavo, telo, roki in nogi). Sestavne dele pobarvajo, narišejo obraz 
in dele izrežejo. S škarjami narediji luknjice in skoznje vtakni razcepke. Oglej si načrt in napelji vrvice. 
Preizkusi delovanje. 
 

 
 
2.  Avtomobilček iz lego kock 
 
Izdelaj avtomobilčke iz lego kock po svoji zamisli. Avtomobilčke med seboj primerjaj in preizkusi njihovo 
delovanje. 
 
3. Vrtavka 
 
Na pokrovček embalaže (skuta, jogurt, kisla smetana) nalepi kose barvnega papirja. V sredini pokrovčka 
naredij luknjico in skoznjo potegni leseno palčko. Ugotavljaj, na kakšni podlagi se vrtavka bolje vrti, 
koliko mora biti palčka potegnjena iz pokrovčka … kakšne barve opaziš ob vrtenju? 
 
4.  Tobogan za frnikole 
Iz različnih desk, kartona, Škatel.. Izdelaj »tobogan za frnikole«. Izdelaj različne višine in oblike tobogana, 
vmes preizkušaj, če frnikola dobro potuje, ali se kje ustavlja … 

 

SLJ: SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI 

Najprej razmisli: 
 
Katere lutkovne predstave si si že ogladal-a?.  
Iz kakšnih materialov so izdelane lutke? Kdo jih izdela?  
Čemu služijo lutke? Kje nastopajo? Kdo jih vodi? (Kdo z njimi igra?) S pomočjo česa se  
lutke premikajo? 
Ali bi znali izdelati lutko? Kaj bi potrebovali za izdelavo? …   



 SDZ SLJ, str. 64 
 
Vsaj dvakrat preberi besedilo 
 

USTNO ODGOVORI: 
 

Kaj je obiskal Simon? 
Kdo je vodil lutkovno delavnico?  
Katere vrste lutk so izdelali v lutkovni delavnici? 

     Kaj  potreboval Simon, da je izdelal senčno lutko? 
Kam je narisal ribo? Kateri del narisane ribe je izrezal?  
Kam je prilepil prozorni papir? Š čim je pobarval prozorni papir?  
Kaj je pritrdil na sprednji in zadnji del ribe? 
Kaj je naredila Maruša, ko so vsi otroci končali z delom? Zakaj je zatemnila prostor?  
Kam sta stopila Simon in njegov prijatelj? Kaj sta delala za platnom? 
Kdo je stopil skozi vrata, ko je Maruša prižgala luč? 
Kdo je bil presenečen? Kaj je naredila lutka velikanka? Kaj si je ogledala? Kaj so delali  
otroci in lutka velikanka? 
Se vam zdi vsebina besedila resnična? Zakaj?  
Ali ste že pred branjem besedila vedeli za lutko velikanko?  
Ste že kdaj slišali za senčne lutke? Kje ste slišali?  
Ali ste že obiskali katero izmed ustvarjalnih delavnic? Kaj ste izdelovali? Kako ste se 
počutili? Kako pa bi se počutili, če bi se vam izdelek pokvaril?  
 

 SDZ SLJ, str. 65 
 
Najprej poišči del besedila, ki opisuje izdelavo lutke in ga obkroži. 

 
Nato reši naloge v DZ SLJ na str. 65. 

 

Lep ustvarjalen pozdrav, učiteljica Manca 


