
LIKOVNA UMETNOST - PRIPOROČILA ZA DELO NA DALJAVO – 6. razred 

1. NALOGA 

PROSTORSKO OBLIKOVANJE 

Preberi in prepiši/preriši/prilepi v zvezek za likovno umetnost in nato izvedi likovno nalogo. 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

NAČRTOVANJE IN OBLIKOVANJE NOTRANJIH PROSTOROV IN OPREME 

Oblikovalci notranje opreme (interierja) opremljajo notranji prostor glede na njegov namen. 

Tega ne prepisuj, ampak le preberi: 

• Vsak prostor z opremo mora delovati kot samostojna enota, poleg tega pa mora biti 

smiselno povezan z drugimi prostori. V stanovanju naj ima opremljanje rdečo nit (npr. 

moderen stil, retro stil, vintage stil …). 

Na kaj moramo biti pozorni pri opremljanju: 

• Kuhinja - praktični materiali, oblike. 

• Dnevna soba- soba za sprostitev, sproščujoče barve, materiali, oblazinjeno pohištvo. 

• Spalnica – zdrava ležišča, umirjene barve, za otroke živahnejše in svetlejše. 

• Kopalnice – primerne za lahko čiščenje, s vso opremo – školjka, tuš, lijak, ogledalo. 

• Shrambe, garderobe, hodniki – dobro izkoriščen prostor. 

• Pomembna je izbira materialov (les, opeka, kovina, keramika) ter barv in lakov 

(naravne barve, na vodni osnovi, laki brez strupenih snovi). 

• Dekorativne materiale sedežnih garnitur, naslonjačev je možno kombinirati z vzorci in 

barvami zaves, zidnih oblog, blazin, prtov, preprog…. 

• Stanovanje poživimo z dekorativnimi dodatki – slikami, urami, blazinami, stenskimi 

poslikavami, vazami, kipci. ipd. 

In kaj lahko ustvariš ti? Imaš dve možnosti, lahko delaš z aplikacijo na tabličnem 

računalniku ali telefonu, ali pa rišeš na list papirja s svinčnikom in barvicami. 

1.) Na telefon ali tablični računalnik si naloži brezplačno aplikacijo iz trgovine Google play 

5D Planner. 

ZUNANJI 

NOTRANJI (znotraj stavbe) 

PROSTOR NARAVNI (oblikovala narava) 

UMETNI (oblikoval človek) 

Prostor se deli na: 

ZAPRT PROSTOR (vse stene 

in streha) 

ODPRT PROSTOR (brez sten 

in strehe, npr. amfiteater ...) 

POLZAPRT PROSTOR (skoraj 

vse stene in streha, npr. 

avtobusno postajališče, 

paviljoni ...) 

POLODPRT PROSTOR (skoraj 

vse stene brez strehe, npr. 

stadion, balkoni ...) 

 



 Aplikacija ti omogoča risanje tlorisa stanovanja in opremljanje le-tega. Stanovanje si 

lahko ogledaš v 2D ali 3D pogledu. 

 

 

LIKOVNA NALOGA:                            

• Si načrtovalec oz. načrtovalka stavb in notranjih prostorov.  

• V aplikaciji 5D Planner: 

- Najprej nariši načrt stanovanja v enem nadstropju v tlorisu. Izberi obliko prostorov, 

velikost prostorov in razporeditev prostorov. Pazi, da ima tvoje stanovanje vse 

prostore pomembne za življenje (kuhinja, kopalnica, spalnica), če želiš pa lahko dodaš 

tudi bazen, sobo za sprostitev, igralnico, ipd. Ne pozabi na okna in vrata. 

- Opremi prostore glede na namen. V aplikaciji imaš kar nekaj možnosti za izbiro, lahko 

dodajaš stenske obloge, talne obloge, pohištvo, celo ljudi in živali. Uporabljaj le 

brezplačne možnosti. 

- Raziskuj aplikacijo in našel boš marsikaj. 

- Svoj projekt lahko shraniš ali pa naredi posnetek zaslona, tako mi boš lahko pokazal/a 

kaj si ustvaril/a. 

 

2.) Če pa ti delo z aplikacijo ni všeč, lahko narediš naslednje: 

- Na eno stran papirja nariši tloris poljubnega stanovanja s svinčnikom. 

- Izberi eno sobo iz tlorisa in jo na hrbtno stran lista nariši, pobarvaj in predstavi… Z 

barvicami obarvaj steno v želeno barvo, lahko dodaš dekoracijo na stene; po tleh 

nalepi ali naslikaj poden (parket, ploščice, linolej… ). Pohištvo izreži iz revij ali nariši in 

pobarvaj. 

• Drži se postavitve, ki si jo načrtoval v tlorisu! 

PRI SVOJEM DELU BODI IZVIREN 

STANOVANJE NAJ BO SMISELNO ZASTAVLJENO 

STANOVANJE NAJ BO V OBLIKOVANJU POVEZANO IN SKLADNIH BARV, VZORCEV 

_______________________________________________________________________ 

2. NALOGA 

V tem tednu naj bi obiskali Jakčev dom v Novem mestu, a je kulturni dan odpadel, zato na 

spletu poišči informacije o umetniku Božidarju Jakcu – njegov življenjepis in umetniška dela. 

Ugotovil boš, da je umetnik živel in ustvarjal tudi v Beli krajini. 

Več o muzeju in umetniku si lahko prebereš na spodnji povezavi: 

https://www.dolenjskimuzej.si/si/lokacije/jakcev-dom/ 

3. NALOGA 

25. marca praznujemo materinski dan. Za tebi drago osebo (mamo, babico, očeta, teto, 

sestro…) ustvari izdelek s katerim ji/mu boš pokazal koliko ti pomeni. Ideje lahko najdeš na 

www.pinterest.com Lahko pa samo nabereš šopek rož v naravi in ga narišeš na sprednjo 

stran voščilnice. 

https://www.dolenjskimuzej.si/si/lokacije/jakcev-dom/
http://www.pinterest.com/

