
Spoštovani starši, dragi otroci! 

 

 Pred nami je četrti teden izobraževanja na daljavo. Pošiljam vam navodila za delo (6.4.-

10.4.2020). Organizirajte si čas tako kot vam najbolj ustreza. Zmorete! 

 

1.Likovna teorija: 

 

   Dežela LILIBI Šolska ulica 1-2/Likovna umetnost/Likovna umetnost: Likovni   

    postopki, Likovni umetniki. 

• Odpreš Lilibi. 

• Z miško se postaviš na likovno umetnost in klikneš. 

• Odpreta  se ti  ikoni  - LIKOVNI POSTOPKI in LIKOVNI UMETNIKI. 

• Najprej z miško klikneš na ikono LIKOVNI POSTOPKI in  poslušaš do konca. Tako 

spoznaš likovne postopke – risanje, slikanje, grafika, kiparstvo in arhitektura. 

• Nato greš na drugo ikono kjer spoznaš – LIKOVNE UMETNIKE, kot so, slikar, kipar, 

grafik, fotograf in arhitekti. Tako  boš spoznal njihovo delo. 

 

Želim ti prijetno poslušanje in  učenje. 

 

 

 

 

BARVANJE JAJČK - USTVARJANJE 

 

PRSTNI ODTISI  

•   Pri jajčkah pa pridejo na vrsto samo mali prtski . Z njimi lahko ustvarimo 

korenček, piščančka, zajčka, pikice, pikapolonice, … omejitev je le 

otroška domišljija – torej omejitve ni!  

Potrebujete: vodene barve, barvne flomastre , za stojalo pa rolice wc-papirja in 

barvni papir. ( GLEJ SLIKO)! 
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 BARVANJE Z VOŠČENKAMI  

Potrebujete: voščenke  

 
Ta metoda je bolj primerna za nekoliko večje otroke, saj je pomembno, da so 

jajca še vroča, ko se jih barva. Princip tega barvanja je, da se voščenka ob stiku 

z vročo lupino topi in pušča barvo. Tako lahko nas tanejo zelo lepi, pisani in 

zanimivi pirhi, vendar je treba paziti, da se otrok ne opeče. Večji otroci si lahko 

pomagajo tako, da v eni roki držijo brisačko in z njo primejo jajce, z drugo pa 

barvajo, ali pa jajca položite v karton za jajca in lahko tako o trok barva 

brez skrbi in se ne dotika vroče lupine (ko bo jajček treba obrniti, mu 

pomagajte vi STARŠI!. 

• Zajček za veliko noč ( če želiš ga lahko narediš – ni pa nujno)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILO: 

      Iz kartona izreži krog, dve ušesi, en daljši trak za obe roki in dve dlani. 

1. Ušesa prilepi na glavo. Dlani prilepi na roke. 

2. Na približno 20 cm dolgo palico prilepi glavo. Prilepi roke kot kaže slika. 

3. Iz poljubnega odpadnega blaga izreži večji pravokotnik in ga zveži na zajčka. 

4. Zajčku nariši oči, nos, zobke…in ga poljubno okrasi. 

 

ŠE EVALVACIJA DELA Po opravljenem delu sledi evalvacija (kratko poročilo, slikovni 

material). Hvala vam. Želim vam uspešno delo in pazite nase.             Vzg. Brigita 
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