Domače delo za izbirno vsebino
OBDELAVA GRADIV LES
za 7., 8. in 9. razrede
za OGL1, ponedeljek, 30. Marec, in OGL2 torek, 31.3.2020,
za 2 šolski uri

Naloga: DEKORACIJA IZ NEOBDELANIH LESNIH GRADIV

Drevo je lahko tudi zdravilno. Da bi občutil blagodejnost drevesnih
velikanov, je dovolj, da greš v gozd in se prepustiš brez razmišljanja.
Sprehod te bo napolnil in uravnovesil.
Da ne bo ostalo samo pri terapiji z drevesi, poglej malo bolj okoli po
gozdu.
Naloga: - ponujam štiri variante, odloči se samo za eno (preberi do
konca).
Varianta 1 - VENČEK
V gozdu si poišči izbrano drevo - brezo, vrbo ali lesko, odreži ali odlomi
nekaj mladih vejic, iz njih boš doma domiselno spletel majhen (do
premera 25 cm – ali manj) venček, ki ga povezuješ z istimi gradivi. Če ga
ne uspeš povezati v celoto, dodaj vrvico ali žico. Lahko ima tudi obliko
srca.
Varianta 2 - VEJA
V godu si poišči in odlomi ali odreži večjo zanimivo razvejano vejo (od
50-70 cm) ali več vejic, prinesi jih domov in jih umesti v vazo ali v neko
drugo večjo posodo tako, da bodo veje lepo umeščene. Obdaj jih z
zanimivimi kamenčki ali kako drugače.

Varianta 3 - ODPADLA VEJA
V gozdu poišči suho, zanimivih oblik, odpadlo vejo (mogoče 50 cm,
odloči se). Če je možno, ostrgaj z nožkom lubje, prinesi domov, namesti
na enem koncu vrvico in zaveži, namesti jo še na drugem koncu, jo
zaveži in tako pripravljeno vejo obesi pred okno sobe.
Varianta 4 – ŠOPEK IZ ŠIB
V gozdu ali v obrobju gozda poišči grm z lepimi ravnimi šibami (glej tudi
barve, saj so nekateri grmi rdeči ), nareži jih vsaj 20 v dolžini od 50 do 70
cm, prinesi domov, prireži jih na isto dolžino in iz šib naredi šopek, ki ga
v sredini dolžine povežeš z dekorativnim trakom in razpustiš, tako šopek
lahko samostojno stoji.
NE POZABI!
Svojo izbrano varianto v naslednjem tednu poljubno okrasi v stilu velike
noči (pirhi, zajčki, metulji iz papirja, ali drugih materialov…znajdi se), jo
fotografiraj in mi jo pošlji na moj e-naslov do petka, 10.4.2020.

Veliko ustvarjalnosti ti želim!

Pošilja: danica.pecnik@oskrsko.si

