
PPVI II, III A                                                                                                                               DELOVNA VZGOJA 

 

NAVODILA ZA DELO  

Področje: Obdelava papirja (obnovitev) 

Cilj: PPVI II: Učenec se uri v striženju in rokovanju s škarjami. 

PPVI III: Učenec ugotavlja razlike med papirnimi gradivi; Učenec zna pravilno držati in 
uporabiti škarje. 

Izdelek: Hiška iz WC rolic 

Materiali in 
orodja: 

List A4, rolice WC papirja, kos kartona v velikosti lista A5, tempera barve ali vodene 
barve, čopiči, paleta, lonček za vodo, (tekoče) lepilo, zaščitna oblačila, časopisni papir 
za zaščito delovne površine  

 

Učenec naj izdela hišico z uporabo odpadnih papirnih gradiv. Za lažjo predstavo je priložena slika: 

 

NAVODILA: 

1. Učenec pripravi delovni prostor. Delovno površino zaščiti in si nadene zaščitna oblačila. 

Pripravi navedene materiale in orodja.  

 

2. Učenec ob pomoči starša pripravi list A4 in ga zvije v stožec. Stožec zlepi. 

 



3. Nastali stožec odreže tako kot kaže slika (rdeča črta). Skrajšani stožec naj ne bo višji od WC 

role. 

  
 

4. Učenec pripravi rolico WC papirja in nanjo nariše vrata in okna. Uporabi črni flomaster. Vrata 

izreže tako kot kaže slika.  

 

 

5. Učenec  na vrh rolice namesti stožec in ga prilepi. Pri tem naj bo pozoren na to, koliko lepila 

nanese. Priporočljivo je uporabiti tekoče lepilo. 

 

6. Hišico pobarva s tempera barvami ali vodenimi barvami. Pred tem si pripravi posodico z malo 

vode, paleto ter barve, ki jih bo uporabil za posamezne dele izdelka. Učenec naj uporabi 

manjši čopič. Pri postopku se uri v natančnosti, zato ga opozorite, naj pri barvanju 

posameznih elementov (vrata, okna) upošteva črte.  

 

 

7. Ko se izdelek posuši ga prilepi na kartonsko podlago. To lahko pobarva z zeleno barvo 

(travnik) in doda tudi cesto. Lahko izdela tudi več primerkov in izdela naselje. 

 

Opomba: Glede na dostopnost likovnega materiala v danih razmerah, lahko otrok namesto tempera barv in 

vodenih barv hišice pobarva s flomastri.  



OSTALO DELO: 

Učenec se v sklopu predmeta uči tudi skrbeti za sebe in prostore v katerih biva. Zato ga vključite v 

vsakdanja opravila, kot je čiščenje, pospravljanje, priprava obrokov in napitkov … 


