
 

PRIPOROČILA ZA DELO NA DALJAVO ZA 4. a IN 4. c 

 

Dober dan, drage učenke in učenci! 

 

V tem dokumentu so navodila za delo pri predmetu likovna umetnost za učenke in učence 4. 

b razreda. Odločila sem se, da bomo ta teden obravnavali snov o barvah (svetle in temne 

barve) in izdelali darilo – voščilo za mamice za njihov praznik. Za njih je snov in izdelava 

obvezna, vam pa naj služi le kot navdih ali priporočilo za delo. Torej za tiste učenke in 

učence, ki si želijo več likovnega ustvarjanja. 

V nadaljevanju besedila boste lahko sledili snovi in navodilom za izdelavo knjižnega kazala. 

Upam, da vam je ideja všeč. 

Če se nam želite pridružiti, ste več kot dobrodošli!  

 

 

Naj vam bo ustvarjanje v veliko veselje! 
 

Učiteljica Duška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dober dan, 

 drage učenke in učenci! 

Čas, ki ga zdaj preživljamo, izkušnja, ki si jo delimo, je za vse velik preizkus. Upam, da ste vsi 

zdravi, da ste vsi dobro ter da pazite nase in vse svoje. Naj bodo ti dnevi odmika od šolske stavbe 

in naših druženj čas počitka in umirjenosti, a tudi dela in ustvarjanja.  

Pred nami je nova izkušnja učenja na daljavo. Veselim se je in upam, da tudi vi z mano. Toliko 

novega bomo odkrili v teh novih pogojih! Toliko ustvarjalnosti bomo odkrili v sebi!  

V tem tednu, torej v času od 23. do 27. 3. 2020, začenjamo z rednim delom po učnem načrtu.  

 

Z današnjim dnem začenjamo z učenjem in ustvarjanjem na daljavo tudi pri predmetu 

likovna umetnost. Navodila za vaše delo doma bom prilagodila tako, da boste, z malo 

iznajdljivosti in domišljije, vse lahko izvedli sami 

doma ali na prostem, v naravi. Redno vam bom 

pošiljala usmeritve in priporočila, navodila, 

nasvete, namige in ideje, zato večkrat preverite 

zavihek ČETRTI RAZRED / LIKOVNA 

UMETNOST na naši spletni strani.  

Lahko tudi pišete na moj e-naslov 

duska.vlasic@kudplac.si. Tu bom dosegljiva za 

morebitna dodatna vprašanja ali nasvete glede likovnega dela v procesu nastajanja (če 

želite, mi lahko pošljete tudi fotografijo dela v procesu nastajanja). 

 Sledi dokument, ki vas bo vodil skozi prvo likovno nalogo. Pozorno preberite 

besedilo in sledite navodilom. Čas za delo si razporedite sami, tudi način je stvar vaše 

odločitve - besedilo lahko najprej samo preberete in se takoj lotite likovne naloge, lahko 

pa najprej prepišete vse, kar je potrebno, nalogo pa izvedete kasneje. Nalogo poskusite 

zaključiti še danes (ali najpozneje jutri). Ko boste končali, fotografirajte svoj izdelek s 

telefonom ali tablico. Pri tem vam lahko pomagajo starši, starejši bratje ali sestre. V 

kratkem vam bom sporočila, kako mi boste svoje stvaritve tudi poslali, da bom lahko 

preverila vaše delo.  

Predlagam, da si za zapise poiščete navadne bele liste A4 formata, ki jih spravite v 

papirnati ovitek ali mapo. Če to ni možno, uporabite brezčrten zvezek (če ga nimate, bo 

zadostil tudi tisti s črtami). Zapišite vse, kar je v mojem besedilu označeno z rdečo barvo. 

Želim vam veliko veselja pri ustvarjanju! 

mailto:duska.vlasic@kudplac.si


 

Svetle in temne barve 

Stopnjevanje barv po svetlosti 
 
Katere barve so svetle, katere temne? 

Gerhard Richter, 1024 colours 

 

Na zgornji sliki vidiš množico različnih barv. Barve so svetle in temne. 

 

  
Henri Matisse, Ples 

Tudi slikar Henri Matisse je uporabil svetle in temne barve. 



 

Poglej še eno sliko Gerharda Richterja: 

 
Gerhard Richter, 1024 farben 

 

Katere barve so svetle? 

 

 

 

Katere barve so temne? 

 

 

 

 

Katera barva je najsvetlejša? 

 

 

 

Katera barva je najtemnejša? 

 



 

Svetle in temne barve lahko opazimo tudi v naravi in okolju. 

 

               

 

              

 

Slike v svetlih in temnih barvah so zelo razgibane. 

 
                            Al Held, Pan Sever IV 



 

 

                   
                Henri Matisse, Mačka z rdečo ribo                            Matej Sternen, Rdeči parazol 

 

 

 

LIKOVNA NALOGA 

 

Knjižno kazal0  

Darilo za materinski dan 

 

 

 
Slika je samo primer oblike kazala, ki ga boš izdelal/a. Poslikal/a 

in porisal/a ga boš drugače! 

Pozorno sledi navodilom v nadaljevanju. 

 
(vir: https://www.kuhartnica.si/knjizno-kazalo-za-dan-zena/)

https://www.kuhartnica.si/knjizno-kazalo-za-dan-zena/


 

Materiali in orodja, ki jih potrebuješ:  

 malo debelejši bel papir  

ALI  

bel ali svetlejši karton (uporabiš lahko tudi embalažo od živil, čevljev, …) 

 svinčnik 

 ravnilo 

 škarje 

 (lepilo) 

 barvni svinčniki 

 črn flomaster 

 luknjač ali igla ali manjše škarje 

 volna ali trak ali vrv. 

 

Iz papirja boš izrezal/a pravokotnik v velikosti 6 cm x 24 cm. Uporabi ošiljen svinčnik 

in ravnilo, priporočam geo trikotnik. Pri risanju bodi pozoren/pozorna na to, da bosta obe 

nasproti ležeči stranici enako dolgi. Črte morajo biti pravokotne. 

 

                                               24 cm 

                     

         6 cm                                                                                            6 cm 

 
 

                                                          24 cm 

Če boš uporabil/a karton, ki je na eni strani bel, na drugi pa potiskan, izreži dva enaka 

pravokotnika. Izrezana pravokotnika zlepiš tako, da z lepilom namažeš po obeh potiskanih 

površinah in ju stisneš. Za kratek čas obteži z debelejšo knjigo ali težjim predmetom. Tako 

pusti 10 do 15 minut. 

Enak postopek priporočam v primeru, če boš delal/a iz tanjšega papirja. 

V tem času si pripravi barvne svinčnike in črn flomaster (če ga nimaš, lahko uporabiš 

tudi kakšno drugo pisalo temnejše barve). 

Na list, ki ti je služil za prepisovanje snovi s strani 2 do 5, ali v zvezek (če si prepisoval 

tam),  s svinčnikom nariši nekaj enostavnih skic cvetov in listov. Pri tem so ti lahko v pomoč 

rastline iz narave, vsekakor pa naj deluje tudi tvoja domišljija! Lahko uporabiš ti povezavi: 

https://www.google.com/search?q=travni%C5%A1ke+ro%C5%BEe&tbm=isch&ved=2ahUKEwjn1d6vibPoAhUS7qQKHXhxC_EQ2-

cCegQIABAA&oq=travni%C5%A1ke&gs_l=img.1.1.0l10.16110.18361..20970...0.0..0.126.1046.0j9......0....1..gws-wiz-

img.......0i131j0i67.eHrlhvYm8Dc&ei=1vd5XueSKpLckwX44q2IDw&bih=784&biw=1707 

https://www.google.com/search?q=trees+leaves&tbm=isch&ved=2ahUKEwidy47fibPoAhXKNuwKHbNGDwgQ2-

cCegQIABAA&oq=trees+leaves&gs_l=img.3..0i19l9j0i5i30i19.1744.4209..4596...0.0..0.134.891.0j7......0....1..gws-wiz-img.......0.jGQW-

f8NIec&ei=Ovh5Xp3GAsrtsAezjb1A&bih=784&biw=1707 

https://www.google.com/search?q=travni%C5%A1ke+ro%C5%BEe&tbm=isch&ved=2ahUKEwjn1d6vibPoAhUS7qQKHXhxC_EQ2-cCegQIABAA&oq=travni%C5%A1ke&gs_l=img.1.1.0l10.16110.18361..20970...0.0..0.126.1046.0j9......0....1..gws-wiz-img.......0i131j0i67.eHrlhvYm8Dc&ei=1vd5XueSKpLckwX44q2IDw&bih=784&biw=1707
https://www.google.com/search?q=travni%C5%A1ke+ro%C5%BEe&tbm=isch&ved=2ahUKEwjn1d6vibPoAhUS7qQKHXhxC_EQ2-cCegQIABAA&oq=travni%C5%A1ke&gs_l=img.1.1.0l10.16110.18361..20970...0.0..0.126.1046.0j9......0....1..gws-wiz-img.......0i131j0i67.eHrlhvYm8Dc&ei=1vd5XueSKpLckwX44q2IDw&bih=784&biw=1707
https://www.google.com/search?q=travni%C5%A1ke+ro%C5%BEe&tbm=isch&ved=2ahUKEwjn1d6vibPoAhUS7qQKHXhxC_EQ2-cCegQIABAA&oq=travni%C5%A1ke&gs_l=img.1.1.0l10.16110.18361..20970...0.0..0.126.1046.0j9......0....1..gws-wiz-img.......0i131j0i67.eHrlhvYm8Dc&ei=1vd5XueSKpLckwX44q2IDw&bih=784&biw=1707
https://www.google.com/search?q=trees+leaves&tbm=isch&ved=2ahUKEwidy47fibPoAhXKNuwKHbNGDwgQ2-cCegQIABAA&oq=trees+leaves&gs_l=img.3..0i19l9j0i5i30i19.1744.4209..4596...0.0..0.134.891.0j7......0....1..gws-wiz-img.......0.jGQW-f8NIec&ei=Ovh5Xp3GAsrtsAezjb1A&bih=784&biw=1707
https://www.google.com/search?q=trees+leaves&tbm=isch&ved=2ahUKEwidy47fibPoAhXKNuwKHbNGDwgQ2-cCegQIABAA&oq=trees+leaves&gs_l=img.3..0i19l9j0i5i30i19.1744.4209..4596...0.0..0.134.891.0j7......0....1..gws-wiz-img.......0.jGQW-f8NIec&ei=Ovh5Xp3GAsrtsAezjb1A&bih=784&biw=1707
https://www.google.com/search?q=trees+leaves&tbm=isch&ved=2ahUKEwidy47fibPoAhXKNuwKHbNGDwgQ2-cCegQIABAA&oq=trees+leaves&gs_l=img.3..0i19l9j0i5i30i19.1744.4209..4596...0.0..0.134.891.0j7......0....1..gws-wiz-img.......0.jGQW-f8NIec&ei=Ovh5Xp3GAsrtsAezjb1A&bih=784&biw=1707


 

Izpod »obtežilnika« potegni pravokotnik in ga s svinčnikom razdeli na 6 pasov, ki 

bodo približno enako široki. Če želiš, lahko tudi odmeriš z ravnilom. Pasov v tej lestvici je 

lahko tudi več. 

 

 

 

 

Na drugi pravokotnika lahko narediš enako, predlagam pa ti, da narišeš pasove malo 

drugače: 

 

 

 

 

Z barvnimi svinčniki pobarvaj vsa polja. To naredi tako, da boš začel/a z najsvetlejšo 

barvo (to bo verjetno rumena), nadaljeval/a z malo temnejšo, sledi še temnejša, … in tako 

naprej do konca lestvice, kjer naj bo najtemnejša barva. Predlagam ti, da si pred barvanjem 

izbereš in pripraviš barve, ki jih boš uporabil/a. 

Enako naredi tudi na drugi strani pravokotnika. 

 

Po pobarvani površini ene strani s črnim flomastrom nariši cvetove in liste. Pomagaj si 

s skicami z lista oziroma zvezka in s priloženimi povezavami. 

Uporabi celotno površino in se izražaj s črtami in pikami. Nič ne barvaj.  

Za navdih ti prilagam nekaj risb 
(https://www.pinterest.com/pin/581738476855288241/?nic_v1=1aCj9%2BNWFKEGW0pvU2ud02gnUvnGemLvwz3qiP1k3yID5oUwt09jQB5gPtyVjbyGgh). 

 

          

https://www.pinterest.com/pin/581738476855288241/?nic_v1=1aCj9%2BNWFKEGW0pvU2ud02gnUvnGemLvwz3qiP1k3yID5oUwt09jQB5gPtyVjbyGgh


 

Na drugo stran pravokotnika s črnim flomastrom in s pisanimi črkami napiši lepo 

misel za mamico. Piši počasi in premišljeno. Predlog za vsebino: 

Zaradi tebe je pri nas doma lepo. Hvala, mami! tvoj/a …. 

ALI  

Draga mami, rad/a te imam! tvoj/a … 

ALI 

Vsaka mama je prava mama. Dana za srečo in na veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje. 
(Tone Pavček)   

Draga moja mama, rad/a te imam! tvoj/a …. 

ALI  

Voščilo, ki ga boš sam ustvaril, bo največ vredno! 

 

Naredi luknjico za trakec. Pred tem si še enkrat oglej fotografijo pod naslovom 

LIKOVNA NALOGA. Najprej si s svinčnikom označi primerno mesto. Potem uporabi luknjač. 

Če ga nimaš, prav pridejo tudi manjše škarje ali šivanka, zobotrebec, paličica (za začetek 

vbodi manjšo luknjico, potem pa jo počasi razširi). 

Za zaključek v luknjico vstavi trak, volno ali vrv. Uporabiš lahko predlagan način  ali 

narediš po svoje. 

 (vir: https://www.kuhartnica.si/knjizno-kazalo-za-dan-zena/) 

 

Nasvet: med delom ves čas pazi na čisto delovno površino in čiste roke! 

 

Tako! Knjižno kazalo je končano! Upam, da ga bo mamica zelo vesela!  

https://www.kuhartnica.si/knjizno-kazalo-za-dan-zena/


 

Končano knjižno kazalo fotografiraj s telefonom ali tablico. Sporočila ti bom, kdaj in kam mi 

lahko pošlješ fotografijo, zato redno spremljaj objave na šolski spletni strani v zavihku ČETRTI 

RAZRED/4.B /LIKOVNA UMETNOST.   

  

Dela bomo vrednotili po naslednjih kriterijih: 

 stopnjevanje barv od najsvetlejše do najtemnejše, 

 natančnost pri risanju in rezanju pravokotnika, 

 zanimiva in izvirna risba rastlin, izkoriščenost celotne površine, 

 lepo napisano voščilo, 

 izvedba okrasnega traku ali vrvi 

 čistost likovnega dela. 

  

Želim ti veselo ustvarjanje!  

  

tvoja učiteljica Duška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


