Pozdravljeni učenci, ki obiskujete neobvezni izbirni predmet tehnika (NIP Tehnika)

Vam je uspelo izdelati okraske iz slanega testa. Verjamem, da vaši okraski iz slanega testa že
krasijo vaše stanovanje. Se bo našel prostor še za kakšen okrasek? Poznamo več vrst tehnik
izdelovanja okraskov, pa poskusimo še kakšno tehniko, saj je zdaj pravi čas za tako dejavnost.

OKRASNE KROGLICE

Material: Balon, vrv (volna)
Pripomočki: Čopič, lepilo Mekol, bucika, posodica za lepilo
Potek dela:
1. Balon napihni in zaveži (slika 1). Kolikor bo napihnjen balon toliko bodo velike okrasne
kroglice.

Slika 1
2. Lepilo Mekol in malo vode skupaj zmešaj v posodici (slika 2). Za posodico predlagam,
da uporabiš odpadno embalažo (lonček od jogurta, odrezana plastenka, …). Za
mešanje pa predlagam, da uporabiš čopič ali pa leseno palčko ali pa košček kartona,…

Slika 2

3. Sledi ovijanje (slika 4) in lepljenje vrvi na balon z mešanico lepila in vode. Preden
pričneš z ovijanjem vrvi, si spodaj poglej tehnike lepljenja in se odloči za en način.

Slika 4
Poznamo več tehnik lepljenja vrvi na balon:
a) Balon ovijemo z vrvico nato ga s čopičem po celi površini premažemo z
mešanico lepila in vode (slika 5).

Slika 5
b) Vrvico sproti pomakamo v posodico z lepilom (slika 6) in sproti ovijajmo vrvico
na balon. V primeru, da se odločiš za to tehniko raje uporabi široko posodico.

Slika 6
c) S čopičem najprej premažemo balon z mešanico lepila in vode (slika 7) ter
šele nato ovijemo vrvico na balon.

Slika 7

d) Klopčič vrvice pomočimo in povaljamo v posodici z lepilom (slika 8) in šele nato
pričnemo z ovijanjem balona. V primeru, da se odločiš za to tehniko raje
uporabi široko posodico.

Slika 8
e) Posodico spodaj preluknjamo s šivanko na kateri je navezana vrv. Šivanko
potisnemo v notranjost posodice in jo izvlečemo na drugi strani posodice (slika
9). Šivanko nato odstranimo, vrv pa sproti vlečemo iz posodice in sproti
ovijamo balon, saj se vrvica premaže z lepilom, ko jo vlečemo iz posodice. V
primeru, da se odločiš za to tehniko raje uporabi ozko posodico.

Slika 9
4. Ko je vrvica ovita in z lepilom pritrjena na balon sledi sušenje. Izdelek lahko sušimo
na zraku (par dni) ali pa s ga posušimo s sušilcem za lase (slika 10).

Slika 10

5. Ko je izdelek posušen odstranimo balon. Balon odstranimo tako, da ga na mestu,
kjer smo naredili vozel primemo nato pa balon z buciko (slika 11) ali s šivanko ali s
škarjami (slika 12) predremo. Počen balon izvlečemo iz naše okrasne krogle.

Slika 11

Slika 12

6. Okrasne krogle lahko uporabimo na več načinov in jih s pomočjo drugih materialov še
dodatno okrasimo. Kroglo lahko na primer s škarjami razrežemo na pol, skupaj zlepimo
dve krogli, v kroglo namestimo novoletne lučke, … Spodaj (glej slike) imaš nekaj idej.

Navodila za varnost pri delu:
-

Zaščiti delovno površino in svoja oblačila.
Po uporabi čopič takoj očisti, drugače bo postal trd.
Bodi previden pri uporabi šivanke, bucike in škarij.
Pri uporabi sušilca za lase naj bodo prisotni starši.

Na voljo imate en teden, da naredite izdelek oziroma do našega srečanja v
MTeamsih. Srečanje je namenjeno, da si med seboj izmenjamo izkušnje:
4.BC v ponedeljek ob 13.00,
4.AD v ponedeljek ob 14.00,
(spletna povezava do srečanja je enako kot za prvo srečanje).
5.BCD v torek ob 12.00,
5.A v torek ob 14.15,
6.ABC v ponedeljek ob 12.00,
(odpri program Microsoft Teams, v levem kotu poišči koledar in ga odpri, poišči datum
našega srečanja in klikni na NIP TIT sestanek ter se pridruži sestanku)

Lep pozdrav od učiteljice Polone
VESELO NA DELO

Spletni viri:
https://www.youtube.com/watch?v=TMIKwlpbxDY
https://www.youtube.com/watch?v=zyDWtk6L6MU
https://www.youtube.com/watch?v=hxNarJ3p7TY

