LVZ PPVI I
SKLOP: KIPARSTVO
VSEBINA: KIPARSKI MATERIALI
Kip je likovni izdelek, ki ni ploščat tako kot slika ali risba. Če bi imeli zaprte oči in se
dotikali kipa, bi mogoče celo lahko ugotovili, kaj kip predstavlja. Če bi se z zaprtimi
očmi dotikali slike ali risbe, ne bi mogli ugotoviti, kaj slika ali risba predstavljata.
Kip lahko izdelamo iz različnih materialov: iz plastelina, gline, lesa, papirja, kartona…
LIKOVNA NALOGA:
Danes boš izdelal kip iz papirja. Upodobil boš LEVA.
Za izdelavo leva iz papirja boš potreboval: rolico WC papirja, trši papir, lepilo, tempera
barve ali flomastre ali voščene barvice ter škarje.

Na list papirja nariši dva različna kroga. Večji krog pobarvaj z rjavo barvo, manjši krog
pa z rumeno. V rob večjega kroga s škarjami naredi zarezice, kot to vidiš na zgornji
fotografiji. Manjši rumeni krog sedaj nalepi na sredino večjega ter vanj s črnim
flomastrom nariši oči leva, nos in usta.
Nariši in pobarvaj ušesa, kot to vidiš na fotografiji številka 4.
Nariši še pravokotnik in ga pobarvaj z rumeno barvo.
Nariši še en pravokotnik in ga pobarvaj z rjavo barvo. V eno stran pravokotnika s
škarjami naredi zarezice. Ta pravokotnik nalepi na rumen pravokotnik, kot to vidiš na
fotografiji 6.
Rolico WC papirja pobarvaj z rumeno barvo ter nanjo prilepi glavo in rep leva, kot to
vidiš na spodnji fotografiji. ☺
Barvaš lahko s flomastri, barvicami, ali tempera barvami. Lahko pa uporabiš kolaž
papir.

LVZPPVII
SKLOP: SLIKARSTVO
VSEBINA: OSNOVNE BARVE
Na mizo razstavi flomastre različnih barv. Poimenuj barvo posameznega flomastra. V
prostoru poišči predmete posamezne barve. Poimenuj predmet in barvo predmeta.
LIKOVNA NALOGA:
Upodobi papigo, kakršno vidiš na spodnji fotografiji.
Potreboval boš: papir, škarje, lepilo

Ob pomoči skodelice na list papirja nariši 5 krogov. Kroge z ravno črto razdeli na pol.

Pobarvaj jih tako, kot to vidiš na zgornji fotografiji: 3 korge rdeče, en krog modro in
rumeno in en krog oranžno in zeleno. Sproti poimenuj barve.
Nato z manjšim lončkom naredi še dva kroga. En krog pobarvaj v črno. Sedaj vse
kroge izreži, kot to vidiš na zgornji fotografiji: tri velike kroge na pol, iz majhnega črnega
izreži četrtino in še manjši krogec.
Vse skupaj zlepi, kot to vidiš na fotografiji, da bo nastala papiga.

