
DODATNA NALOGA ZA LIKOVNO UMETNOST 

 

Dragi učenci in učenke. 

Verjamem, da so prejšnji teden pri nalogi ustvarjanja iz naravnih materialov nastali čudoviti izdelki. Tudi 

tokrat bomo izkoristili materiale, ki jih lahko najdemo zunaj. Tokrat bo dovolj, da boste stopili pred vašo 

hišo ali blok in se razgledali naokrog. Kaj boste iskali? Preberite spodaj   

 
V okolici vašega doma boste poiskali primeren kamen. Pomembno je, da poskušate najti čim bolj 

ploščatega, saj bo vaša naloga, da boste nanj nekaj narisali. Lahko je večji, manjši, lahko vzamete enega ali 

več. Odločitev je vaša. Ko najdete primeren kamen, si doma pripravite naslednje pripomočke: 

 nekaj za zaščito mize (časopisni papir, reklamo ...), 

 tempera barve, 

 čim tanjši čopič, 

 vodo,  

 paleto (ali drugo podlago, na kateri boste lahko mešali barve). 

Navodila: 

Na kamen boste narisali različne vzorce. Pri tem uporabite domišljijo, uporabljajte različne barve ter bodite 

čim bolj natančni. Če imate večji kamen, lahko narišete večji vzorec, pri manjšem kamnu pa manjši vzorec. 

Kaj in kako boste narisali, je vaša odločitev. S čopičem lahko delate pike, črte, vijuge ... Spodaj prilagam 

primera. Če želite, lahko kamen najprej prebarvate z gosto črno barvo, počakate da se posuši in nato nanj s 

svetlejšimi barvami narišete poljuben vzorec. Verjamem, da bo šlo!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Če doma nimaš tempera barv, lahko na kamen poskušaš narisati s flomastri. Če ne dobiš primernega kamna, 

pa lahko vzorec narišeš na papir ali na kakšen drugi primeren naravni material. 

 

Vesela bom vašega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si. 

Lepo bodite, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir slik: 

* Mojca Ilar Višnovar 



DODATNA NALOGA ZA GLASBENO UMETNOST 

 

Dragi učenci in učenke.  

Najbrž že pogrešate petje z vašimi sošolkami in sošolci v razredu? Ne pozabimo tudi na učiteljico, ki sedaj 

zagotovo doma prepeva, medtem ko kuha  . Verjamem, da pridno pojete pesmice, ki ste se jih letos 

naučili pri pouku. Da pa ne boste samo peli, bo tokratna dejavnost vsebovala tudi poslušanje in ples.  

Za to nalogo, boš potreboval pomočnika. Lahko je sestrica, bratec, starši ali drugi družinski član. Si si ga 

izbral? Pozorno preberita navodila in kaj bosta potrebovala. 

Pripomočki: 

* predvajalnik glasbe (računalnik, telefon, radio ...) 

 

Navodila: 

Tvoj pomočnik bo izbral pesem, ki ti jo bo predvajal. Lahko jo izbereta tudi skupaj. Medtem si zagotovi 

dovolj prostora, da se pri nalogi ne boš poškodoval. Ko bo pomočnik predvajal glasbo boš najprej poljubno 

plesal, dokler ne bo izgovoril imena živali. Takrat boš začel plesati tako, da boš oponašal gibanje te živali. 

Ne pozabi, da moraš še vedno plesati po ritmu in hitrosti pesmi. Gibanje živali boš oponašal toliko časa, 

dokler pomočnik ne bo zopet izgovoril imena druge živali. Po želji, lahko vlogi na koncu tudi zamenjata. 

  

V kolikor doma nimate nobenega predvajalnika glasbe, lahko to iz vedeta na enak način brez glasbe. Lahko 

pa prosiš še enega pomočnika, da zapoje kakšno pesmico in nalogo izvedete ob njegovem petju. Verjamem, 

da bo šlo! 

 

Vesela bom vašega sporočila ali fotografije na andreja.koprivc@guest.arnes.si 

Lep pozdrav vsem skupaj, 

učiteljica Andreja Koprivc 

 


