LUM – 7. r
Lepo pozdravljen / -a v novem tednu pouka na daljavo. Vse pohvale za delo v preteklem
tednu.
Če mi še nisi nič poslal / -a, to naredi v tem tednu. Svoje likovno delo fotografiraj ter
fotografijo pošlji na moj mail : linda.ropret@guest.arnes.si. Fotografijo izdelka mi pošlji tudi,
če še ni dokončan, saj ga imaš do drugega tedna še čas dokončati ter izboljšati. Na ta način pa
ti bom lahko dala kak napotek ali nasvet za čim boljši končni rezultat.
Pa ponoviva, kakšna so bila navodila za likovno nalogo:

LIKOVNO PODROČJE: slikanje
LIKOVNA NALOGA: učenec naslika ilustracijo na pesem Rdeča kapica in volk
LIKOVNA TEHNIKA: svinčnik, suhe barvice
OPIS DELA: učenec / -ka naslika svojo ilustracijo na pesem, ki so jo obravnavali pri
slovenščini – Rdeča kapica in volk (najde jo v delovnem zvezku za slovenščino, stran 156). Na
list A4 format zamisel najprej nariše s svinčnikom ter jo pobarva s suhimi barvicami.
Ilustracija je razlaga pesmi / prizora s pomočjo slike, zato je potrebno paziti na povezanost
slike in besedila. Učenec / -ka naj bo natančen / -na tudi pri likovni tehniki (s suhimi
barvicami barva v eni smeri z enakomernim pritiskom).
To likovno nalogo bodo učenci / -ke delali / -e 3 šolske ure.
Merila za vrednotenje:
-

uspešna in smiselna povezava slike z besedilom
natančno izvedena likovna tehnika – barvanje v eni smeri z enakomernim pritiskom
vztrajnost pri zapolnitvi formata slike ter umestitev v prostor (celoten format je
zapolnjen, upodobljeni predmeti, figure niso preveliki, premajhni…)
kreativnost pri risanju motiva (veliko detajlov, prizor upodobljen do podrobnosti,
bližje kot so predmeti, figure, več detajlov je vidnih…)
kompozicijsko zanimiva postavitev posameznih delov v odnosu do celote
(kompozicijo smo obravnavali že pri prvi likovni nalogi)

Nekaj učencev mi je svoje izdelke že poslalo. V kolikor si med njimi in ti nisem dala dodatnih
navodil ali popravkov, pa opravi še naslednjo dodatno nalogo:
-

Jelka Reichman je slovenska slikarka ter ilustratorka. Je ena najpomembnejših
ilustratork otroških knjig. Preberi njen življenjepis na naslednjem spletnem naslovu
http://www.zupca.net/dnevna_soba/ilustratorji/jelka_reichman.htm ter izpiši vsaj 5
otroških knjig z njenimi ilustracijami (piši na hrbtno stran svoje izdelane ilustracije;
naslove knjig, ki si jih našel / -a z ilustracijami Jelke Reichman pošlji tudi meni na
zgoraj omenjen mail naslov).

