LIKOVNA UMETNOST

NAVODILA ZA DELO NA DOMU (26. 3. 2020)
Dragi moji učenci!
Tokrat mora delo potekati malo drugače, pa nič zato, saj vem, da se boste prav vsi znašli po svoje
in zelo dobro.
Imate teden dni časa, da izpolnite nalogo, ki vam jo pošiljam.
Prvi del: teorija
Drugi del: praksa
PRVI DEL: TEORIJA

Oblikovanju stavb in njihove okolice pravimo arhitekturno oblikovanje.
Arhitekturo lahko oblikujemo iz naravnih (kamen, les, ilovica, voda, trava) in umetnih (opeka,
beton, mavec, kovinski profili, steklo) gradbenih materialov. S snovanjem zgradb se ukvarja
arhitekt. Ta si predstavlja, kakšna bi bila določena stavba, naredi si skice, idejni načrt, računalniške
3D predstavitve in včasih tudi maketo.
Stavbe, v katerih živimo so lahko hiše, bloki, stolpnice. Vse te zgradbe imajo svoj notranji in zunanji
prostor, ki ga razmejuje lupina. Lupino sestavljajo tla, stene z okni in vrati ter strop.
Oglejte si nekaj sodobnejših hiš, ki so značilne za naš prostor:

DRUGI DEL: PRAKSA
Vaša naloga je naslednja:
Iz Lego kock ali drugega konstrukcijskega materiala, ki ga imate doma ustvarite zanimivo hišo. Hiša
naj bo popolnoma zaprta iz vseh strani, saj nas notranji prostori še ne zanimajo. Poizkušajte zgraditi
hišo, ki je razgibana in ni zgolj kvader ali kocka. Lahko dodate balkon, streho, razgiban prizidek,
hišo v obliki črke U ali L …
Materiali, ki jih lahko uporabite:
-

Lego Duplo, Lego, plastične kocke, lesene kocke, kovinski konstrukti …
V kolikor ste takšne kocke že prerasli in odstranili iz vašega doma pa velja tudi odpadna
embalaža- tetrapaki, tulci, škatlice…
Če imate kock premalo, lahko kombinirate več materialov med seboj.

Potek dela:
1. Zasnujete idejo o izgledu vaše zgradbe, si jo skicirate
2. Doma poiščite umetne ali naravne materiale, ki jih boste potrebovali za sestavo hiše.
3. Iz materiala sestavite hišo. Velikost zgradbe je poljubna in odvisna od količine vaših
kock/drugega materiala. Če želite lahko naredite še okolico. Pri tem pa ne pozabite na
naslednje: zgradba mora biti trdna in stabilna; naj bo zanimive oblike in kompozicije.
4. Hiše fotografirajte iz dveh ali treh strani. Fotografijo lahko posnamete s telefonom, lahko pa
s fotoaparatom, če ga imate doma.
5. Fotografije nastale hiše mi pošljite na e-naslov: melita.lazar10@gmail.com

Še nekaj idej za lažji začetek:

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.

Uživajte v ustvarjanju in odkrijte veliko lepega doma in v bližnji okolici.
Še najpomembnejše, BODITE DOMA, NE DRUŽITE SE S PRIJATELJI, POJDITE V GOZD,
USTVARJAJTE, PREBERITE DOBRO KNJIGO IN POGLEJTE KAKŠEN DOBER FILM. ZDAJ JE
PRAVI ČAS Z E-DRUŽENJE, PREDVSEM PA SKRBITE ZA SVOJO HIGIENO IN ZDRAVJE.

