
Simona Kavčič, OŠ 8 talcev Logatec, NIZ umetnost 
 

1. in 2. skupina 

8. 4. In , 9. 4.  2020 

 

 

NAVODILA za delo - UČNI KORAKI 

neobvezni izbirni UMETNOST 

  

KAJ SO IZDELKI/dokazi o 

znanju UČENCA? 

UMIJEM 

 SI ROKE 

                

● Preden začneš z delom, si temeljito umij roke. 
● Pripravi potrebščine; peresnica, papir (A4), škarje, lepilo, in 

kasneje snovi, ki jih boš potreboval za izdelavo. 
● Delali bomo po učnih korakih. 1. UK. 2. UK,. 

Danes je še tema LUTKA.  

 

 

In GLEDAM 

 

IN USTVARJAM 

 

 

1. UK: Prižgi računalnik in v spletni iskalnik vnesi/ 

prekopiraj ta naslov mesto vnesi  sledeči naslov: 
https://www.hisaotrok.si/predstave-na-daljavo/ 
 

2. UK: Oglej si eno lutkovno predstavo.  

 

3. UK: Po ogledu spodnjega posnetka. 

Lutkalnica – mimične lutke Izdelaj eno lutko. 

 

ALI za tiste, ki ste mimično lutko že izdelali, malo težja varianta:  

https://www.youtube.com/watch?v=B0ZXr7-

l0u0&list=PLO66q3FXXoOEMaoOyu_RheRMmTj1NxL3r&index 

 

Tako sem naredila tudi jaz. (glej fotografijo spodaj) 

 

 
Delo z računalnikom. 
 
 
Ogled posnetka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdelava lutke po video 
predlogi. 

 

 

 

4. UK: Zaigraj kratek prizor. 

Lahko se po telefonu dogovorita, da po dva ali trije naredite 

skupaj. 

 

 
 
Igranje z lutko.  
 
 

https://www.hisaotrok.si/predstave-na-daljavo/
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZXr7-l0u0&list=PLO66q3FXXoOEMaoOyu_RheRMmTj1NxL3r&index
https://www.youtube.com/watch?v=B0ZXr7-l0u0&list=PLO66q3FXXoOEMaoOyu_RheRMmTj1NxL3r&index


Simona Kavčič, OŠ 8 talcev Logatec, NIZ umetnost 
 

 

FOTOGRAFIRAM ali 

SNEMAM 

 

5. UK:  Do ponedeljka boste dobili preko e-pošte povabilo 

v spletno učilnico Umetnost.  

Tam bodo  tudi gradiva in navodila za delo.  

 

Poslala bo tudi navodilo za odlaganje fotografij, posnetkov. 

Do prihodnjega torka oddate/naložite eno fotografijo ali filmček o 

vašem izdelku. 

 

Za vsa vprašanja sem na voljo v dop. času od 13.00 – 14.00 ure. 

Bodite ustvarjalne in ostanite doma.  

 

Dobrodošle tudi vaše ideje.                    . 

 

                                 

                                  Vas pozdravlja žabec D. 

 

Naslednjič bomo delali animacijo. 

 
 
Snemanje prizora. 

 

 

 

OČISTIM 

POTREBŠČINE 

 

 Očisti vse svoje potrebščine in jih pospravi. 

 

 

 

Očiščene in pospravljene 

potrebščine za naslednji 

dan.  

OVREDNOTIM SVOJE DELO 

 

 Kaj sem se danes učil? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram 

popraviti? 

● Kako sem se počutil  v šoli doma?  

● Bi kaj želel predlagati?  

● Kaj bi sporočil svoji učiteljici/učitelju in sošolcem?  

Sporoči mi! 

 

samovrednotenje 

 


