
LVZ PPVI I 

SKLOP: KIPARSTVO 

VSEBINA: KIPARSKI MATERIALI 

Kip lahko izdelamo iz različnih materialov. Lahko ga izdelamo iz lesa, kamna, gline, 

plastelina, papirja… 

Danes boš kipar. Izdelal boš papigo iz kartona. Za izdelavo papige boš potreboval: 

papirnati krožnik, škarje, tempera barve, lonček, čopiče, lepilo in kolaž papir.  

Prereži papirnati krožnik na polovico. Obe polovici krožnika pobarvaj. Eno polovice 

polovice naj bo pobarvana rumeno – ta bo predstavljala kljun papige. Bodi pozoren, 

da boš uporabljal žive barve, kakršne barve je tudi perje papige. Nato počakaj, da se 

pobarvani polovici posušita. Zlepi ju skupaj, kot to lahko vidiš na spodnji fotografiji. 

Nato iz belega papirja izreži krogec in ga nalepi na predel poleg kljuna. V beli krogec 

nariši črno piko. Iz kolaž papirja izreži barvne trakove ter jih nalepi na trup papige, da 

bo papiga dobila rep. In tvoja papiga je končana. ☺ Lahko jo pritrdiš na vrvico ter 

obesiš.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SKLOP: SLIKANJE 

VSEBINA: Trdi slikarski material 

S čim vse lahko slikamo? Oglej si spodnje podobe likovnega materiala in jih poimenuj.  

S tem materialom lahko slikamo. Lahko pa slikamo tudi še s čim drugim.  

 

Slikamo vedno, kadar površino barvamo. Ko pa uporabljamo samo črte pa pravimo, 

da rišemo.  

Slikamo pa lahko tudi tako, da na površino lepimo barvne ploskve. Takrat pravimo, da 

slikamo s trdim slikarskim materialom. 

LIKOVNA NALOGA:  

Upodobi zajčka z lepljenjem barvnih ploskev, kot je to vidno na spodnji fotografiji. Za 

izdelavo zajčka boš potreboval: časopisni papir, kolaž papir, škarje, lepilo, vrvico in 

gumb. Nič ni hudega, če vrvice in gumba nimaš. Namesto tega boš uporabil barvni 

papir.  

 

 

Na kos časopisnega papirja nariši dva kroga in ju izreži. Pozorno poglej kateri krog je 

večji. Ta krog prereži na polovico. Polovico kroga nalepi na dno barvnega papirja. 

Ostali krog nalepi na vrhu polovice. Nariši še obliki ušes zajčka, izreži ju in nalepi na 

vrhu glave. Sredinski del ušes pobarvaj z roza barvico. Iz papirja izreži dva bela krogca 

in ju nalepi na glavo. V sredino krogcev nariši črni piki. Izreži roza krogec ter ga nalepi 

tam, kjer bo zajček imel nos. Lahko uporabiš tudi gumb. Nato vrvico nareži na šest 



trakov. Nalepi trakove poleg smrčka, da bodo nastali brki. Brke lahko narediš tudi iz 

belega kolaž papirja. In tvoj zajček je končan. ☺ 


