6. razred
2. likovna naloga:

MATERIALI V ARHITEKTURI
Vaša druga likovna naloga je iz področja postorskega oblikovanja. Oblikovali boste zunanjo
podobo neke stavbe, pri tem pa uporabljali različne materiale in nastala bo maketa. Časovni
okvir za izvedbo likovnega izdelka je dve šolski uri, zato naloga velja za dva tedna.
Prevzemite vlogo arhitekta in najprej narišite idejno skico, kako bi izgledala zunanja podoba
vaše SANJSKE HIŠE, ki je lahko tudi izmišljena in izhaja iz vaše najbolj skrite domišljije:
-

Kakšna bi bila njena celotna podoba in oblika,
koliko nadstropij bi imela,
kakšne oblike bi bila njena streha,
kako velika bi bila okna in kakšne oblike,
kako bi izgledal glavni vhod in vhodna vrata,
bi imela tudi balkon in ograjo,
kakšne bi bile stopnice in stebri,
kakšne barve bi bila fasada,
iz katerih materialov bi bila zgrajena?
Za motivacijo si nekaj primerov zanimivih hiš
oglejte še na tej strani:
https://www.google.com/search?q=unique+houses&tbm=isch&ved=2ahU
KEwjD8c6j4MfoAhVMdBoKHV5vA0cQ2cCegQIABAA&oq=un+houses&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgYIABAHEB4yBgg
AEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAH
EB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB5Q_yJY_TBgnU5oAHAAeACAA
W2IAdsFkgEDNy4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=UcEXoOFOMzoad7ejbgE&bih=722&biw=1519&rlz=1C1GCEA_enSI888SI888&
hl=en-GB

Navodila za delo
Lahko ustvarjate tudi zunaj, na vrtu, travniku, gozdu ...
Potrebujete:
- list in svinčnik za skico,
- različne materiale, ki jih najdete doma in v okolici
(papir, karton, ALU folija, plastične vrečke, odpadna
embalaža, tulci, blago, volna, vrvica, zobotrebci, gumbi,
trava, zemlja, drevesne vejice, kamni, pesek, mivka ...).

1. Najprej narišite skico, potem pa stanovanju ali okolici poiščite
različne materiale, ki bi jih lahko uporabili za oblikovanje
makete sanjske hiše.
2. Lotite se izdelave osnove za obliko in velikost hiše, lahko
uporabite karton, odpadne škatle, embalažo, kamne, mivko ...
Režite, sestavljajte, lepite, modelirajte, oblikujte ...

3. Za oblikovanje zunanje podobe hiše izberite vsaj 4 različne
materiale in jih na maketi uporabite na tistih delih, kjer želite
prikazati površine lesa, kamna, gline, betona, stekla, kovine,
plastike ...
4. Ne pozabite tudi na streho, vhod, okna, vhodna vrata, balkon,
ograje, stopnice ...
5. Poudarek v tej nalogi je na hiši, po žellji pa lahko dodate tudi
okolico.
6. Če potrebujete lepilo, pa ga doma nimate, si ga lahko iz vode
in moke naredite sami. Navodila so na tej povezavi:
https://www.bibaleze.si/ideje_za_prosti_cas/kako-narediti-domace-lepilo.html

Rok za oddajo izdelka
→ Dokončan izdelek fotografirajte,
→ fotografijo shranite kot jpg. datoteko,
→ poimenujte jo s svojim imenom, priimkom in razredom (npr. Petra Veber 6d).
Vaše izdelke pričakujem do petka, 17. 4. 2020, na e-mail:
suzana.zgonec@guest.arnes.si.

Še nekaj že izdelanih maket

Zdaj pa kar veselo na delo ...
... naj domišljija dobi krila :)

