PREDMET - LIKOVNA UMETNOST
4. razred

Pozdravljeni učenke in učenci!
Šola na daljavo še kar teče in mi smo pri naslednji likovni nalogi. Upam, da ste vsi zdravi in dobro. Izdelki
iz slanega testa so bili čudoviti in vsem še enkrat čestitke za prava umetniška dela. V današnji likovni
nalogi boste oblikovali svoj grb.

Kako se pripravite na delo;
Pri predmetu družba ste se pogovarjali o mestu Ljubljana. Spoznali ste, da ima vsako mesto
svoj grb. V grbu so simboli, ki predstavljajo mesto. Grb lahko simbolno predstavlja tudi
določeno osebo (družino, rodbino), različna društva in tudi države.
Svoj grb lahko narišete v zvezek družbe ali pa ga oblikujete kot ščit in se z njim igrate.

1. Če si se odločil, da narišeš svoj grb v zvezek družbe, potrebuješ za svoje ustvarjanje
barvice. S svinčnikom najprej nariši obris svojega grba. Označi si prostor, kjer bo
napisano tvoje ime in grb razporedi na štiri prostore. V prostor, ki si ga določil za svoje
ime, se podpiši s črkami, ki si jih likovno oblikoval. V ostale prostore pa nariši stvari, ki
predstavljajo tebe oziroma jih imaš rad. Lahko so to tvoji hobiji, knjige, živali..

Še nekaj idej..

2. Če si se odločil za izdelavo ščita, najprej poišči tršo podlago. Lahko je karton, trši papir,
škatla za čevlje.. Velikost ščita prilagodi materialu, ki si ga našel doma. S svinčnikom
nariši obliko ščita na katerega boš narisal svoj grb. Obliko ščita izreži s škarjicami. Grb
razporedi na štiri prostore. V vsak prostor posebej nariši stvari, ki predstavljajo tebe
oziroma jih imaš rad. Lahko so to tvoji hobiji, knjige, živali.. Lahko slikaš, rišeš, uporabiš
kolaž tehniko z odpadnim papirjem (časopis, ovojni ali darilni papir, barvni papir..).
Uporabi likovni material, ki ti je na voljo in svojo domišljijo. Če želiš, lahko čisto na
koncu na hrbtno stran pritrdiš papirni trak. Tako boš ustvaril pravi ščit.

Likovne izdelke mi pošljite na elektronski naslov: kogoj.tanja@gmail.com

VESELO USTVARJANJE VAM ŽELIM!
Lep pozdrav,
učiteljica Tanja Kogoj

