6. razred

3. likovna naloga:

ABECEDA v FOTOGRAFIJI

Vaša tretja likovna naloga je povezana z raziskovanjem, natančnim opazovanjem,
domišljijo in fotografiranjem.
Zato za izvedbo
potrebujete:

•
•
•
•
•

?

Veliko dobre volje in želje po raziskovanju,
prosti čas za sprostitev in sprehod v bližnjo okolico (dvorišče, ulica, mesto, vrt,
travnik, gozd ...),
digitalni fotoaparat ali telefon s fotoaparatom,
računalnik,
dobro družbo ostalih družinski članov.

Se je tudi vam že kdaj zgodilo, da ste ležali na peščeni plaži ob morju ali v mehki travi na vrtu in
ste opazovali oblake na nebu in ste ugotovili, da so njihove oblike neverjetno podobne obrazom
ljudi, pošastim, raznim živalim ali pa ste v njih prepoznali celo kakšno rastlino, sadje, zelenjavo
...?
Se vam je že kdaj zazdelo, da vas zavit konec vrvi v garaži spominja na črko S, luža na sprehodu
po makadamski cesti na obliko črke V, streha neke zgradbe v mestu na črko B, senca ograje pa
je na tla zapisala črko M?
Ste kdaj pomislili, da bi lahko takšno skrito črko fotografirali? Ali pa celo več različnih črk, ki bi
jih potem sestavili v čisto svojo slikovno abecedo? To je sedaj vaša naloga.

Navodila za vašo nalogo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vzemite si čas za iskanje takih podob in zraven povabite še koga izmed družinskih
članov.
Odpravite se na misijo Lovljenj skritih črk, ki se začne v stanovanju in se nadaljuje
na dvorišču ali vrtu, potem pa še v bližnji okolici (ulica, mesto, travnik, gozd ...)
Na široko odprite oči in dobro opazujte vse okoli sebe.
Iščite črke v vsemogočih stvarnih podobah, ki vas obkrožajo in ne pozabite, da je slovenska abeceda
sestavljena iz 25 črk.
Najdene podobe črk fotografirajte s fotoaparatom ali z mobilnim telefonom tako, da se na ekranu res
vidi samo ta podoba črke in NE cela okolica.
Res pazite samo na ta detail! Če pa ste vešči uporabe raznih aplikacij za urejanje fotografij, lahko
fotografije črk naknadno primerno obrežete.
Iz posameznih fotografiranih črk sestavite svoje ime in priimek ali pa enega od sporočil, ki so povezana
z vašim likovnim ustvarjanjem: *LIKOVNA UMETNOST *LIKOVNA USTVARJALNOST *TIPOGRAFIJA *UMETNIŠKA
FOTOGRAFIJA * UMETNIŠKO IZRAŽANJE

8. V eni od aplikacij za urejanje fotografij združite fotografije v kolaž tako, da bo sporočilo lepo vidno in
berljivo. Kolaž shranite kot JPG ali JEPG datoteko in jo poimenujete s s svojim imenom, priimkom in
razredom (npr. Petra Veber 6d).

Vaše izdelke pričakujem
do petka, 12. 6. 2020,
na moj e-mail:
suzana.zgonec@guest.arnes.si

* Če niste vešči teh aplikacij, pošljite na
mail vse fotografije posameznih črk, ki
sestavljajo vaš kolaž in te besede
napišite v zadevi sporočila.

in obilo domiselnih idej vam želim.

