
LIKOVNA UMETNOST 

 

V 6. tednu učenja na daljavo bomo likovno umetnost povezali z kulturnim dnevom, ki ga 

bomo izvedli na daljavo. Pri tem bo najbolj zanimivo to, da boš za slikanje uporabil kavo, ki jo 

starši verjetno pijejo vsak dan.  

Natančno preberi navodila in veselo na delo.  

PRIPOMOČKI:  

 Voščenke 

 Alkoholni črn 
flomaster  

 Čopič 

 Voda  

 Kava  

 Manjša 
posodica  
(za mešanje 
kave in vode)  

 Risalni list  
 Bel list  

    

 

 

 

KRITERIJI USPEŠNOSTI:  

 GOSTA NASELJENOST STAVB – stavbe se držijo druga druge 

 VIDNI ODTENKI KAVNE BARVE – stavbe so različnih odtenkov. Odtenki 

se lahko pojavijo tudi na posamezni stavbi.  

 VZTRAJNOST -  podrobnosti na stavbi so prepoznavne, obrobe stavb so 

urejene. 

 DOMISELNOST – stavbe so različnih oblik, ozadje je dovršeno 

 ESTETSKOST – slika NI  zmečkana, popackana 

 

 

 

NAVODILA ZA DELO:  

Danes boš narisal svoje mesto, mesto Celje. Da bo delo bolj 
zanimivo, boš svoje mesto (stavbe) pobarval z barvo, ki jo boš dobil 
z mešanjem kave in vode.  

1. KORAK – S svinčnikom si skiciraj mesto. Pri tem upoštevaj 
značilnosti mesta (gosto naseljeno, stavbe stojijo tesno 
druga ob drugi).  Vključiš lahko naključne stavbe. Torej ni 
potrebno, da v resnici stojijo druga ob drugi.  

2. KORAK - Vse robove prevleci z flomastrom ali rjavo 
voščenko (naj bo dobro ošiljena).  

3. KORAK - S čopičem zmešaj kavo in vodo 
v posodici in prični z barvanjem.  

4. KORAK - Stavbe naj bodo različnih 
odtenkov. Različne odtenke dobiš z 
dodatnim pomakanjem čopiča v kozarec 
čiste vode.   

5. KORAK - Ozadje slike dopolni po svoje. 
Uporabi dosedanje znanje in domišljijo 
(črte, barve, svinčnik, flomaster, vzorec, 
enobarvno, raznobarvno…. Kar želiš ).  

6. KORAK - Med tem, ko se tvoja slika suši, 
na bel list s svinčnikom nariši grb Celja 
(spoznal si ga na kulturnem dnevu).  

7. KORAK - Grb obrobi s črnim flomastrom.                   Primer 
odtenkov 

8. KORAK - Pobarvaj ga z voščenkami. Uporabi pravilne barve 
(modra in rumena).  

9. KORAK - Grb previdno izreži in ga prilepi na sliko. Prilepi na 
poljubno mesto 



ŠPORT 
 

V tem tednu bi namenili nekaj pozornosti teku. Namreč, če bi bili v šoli, bi se že pripravljali 

na tek (60m in 600m). Zato v tem tednu opravi naslednje naloge, ki so namenjene krepitvi 

posamezni disciplini športno vzgojnega kartona. 

1. Tek na 60m  

Naloge:  

 lovljenje na travniku 

 tek v hrib in po hribu navzdol 

 tekanje po gozdu  
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn  
(vaji: Medved, Srnica, Petelinček)  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT  
(vaji: Žabji poskok, Zajčji poskok)  
 
 

2. Tek na 600m 

 Naloge:  

 lovljenje na travniku  

 tek v hrib in po hribu navzdol  

 daljši sprehod z odseki teka  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn 

 (vaji: Zajec, Muca)  

 

3. Dotikanje plošče z roko/taping – igra s starši/bratom/sestro 

Naloga: 

 umikanje rok/dlani  

Navodila za igro: igra dvojic, oseba 1 v paru drži dlani obrnjeni proti tlom pred sabo, oseba 2 ga 

»žgečka« po spodnji strani dlani. Ko se oseba 2 odloči, osebo 1 hitro, a nežno udari po hrbtni strani 

dlani. Naloga osebe 2 pa je, da dlani prej umakne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLznna3ayPz-JfARSiMDjRR09Jh7rK9DjT
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBrabqxbx3B1auLnOJulTJ9QIt8QilJzn


GLASBENA UMETNOST 

 

V tem tednu bomo povezali natančno branje in glasbeno umetnost. Med gradivi za 6. teden 

je ppt predstavitev SKRITE GLASBENE BESEDE.  

Navodilo:  

1. Odpri ppt predstavitev na svojem računalniku in si nastavi na diaprojekcijo. 

 

 

2. S poljubno tipko na tipkovnici prestavi 

diapozitiv.  

3. Ko se ti izpiše poved jo natančno 

preberi.  Poved je zapisana v obliki 

uganke. Torej iz opisa moraš ugotoviti, 

za kateri instrument gre.  

 

Da je naloga še bolj zabavna, se odgovor 

skriva znotraj povedi.  

 

 

 

 

4. Natančno preberi poved znotraj povedi poišči odgovor na postavljeno uganko.  

5. Če nisi prepričan ali če besede ne najdeš, 

se ti ob ponovnem pritisku na tipko na 

tipkovnici pojavi instrument. Morda bo 

sedaj lažje.  

 

 

 

6. Ob tretjem pritisku na tipko pa ti pojavi 

rešitev.  

 

Vaja je namenjena predvsem zabavnemu 

ponavljanju znanja glasbenega znanja in vaji 

natančnega branja.  

Torej od tebe pričakujemo, da boš ob 

morebitnem ocenjevanju znal poimenovati instrumente in skupine instrumentov.  

Želim ti veliko zabave!  


