Navodila za delo na daljavo – TEHNIKA

Pozdravljeni!
Da se malo sprostimo boste izdelali izdelek iz papirnih in podobnih gradiv. Na razpolago
imate dva predloga. Odločite se za enega in naredite izdelek. Seveda pa je zaželeno narediti
čim več izdelkov.
Kot sem že omenil podajam dva predloga. Za enega od teh se odločite in naredite izdelek.
Fotografijo izdelka pošljete na moj e-poštni naslov.
PRVI PREDLOG:
Prvo skupin predlogov vam podajam na slikah. Naredite enega izmed izdelkov na sliki ali pa
podobnega – po svoji zamisli. Pogoj je le to, da uporabite papirna gradiva, lepilo, barvice,
škarje za papir. Drugih ostrih ali drugače za nezgodo nevarnih orodij sami ne uporabljate!

Osnova je rolica sanitarnega papirja ali podoben tulec, mi ga lahko naredite tudi sami. Vse
ostalo je prepuščeno vaši spretnosti in domišljiji. In tega vam, kolikor sem imel priložnost
spoznati, ne manjka. UŽIVAJTE! Se že veselim slik vaših izdelkov.
DRUGI PREDLOG:
Morda pa se boste odločili za ta izdelek.
Na spodnjima povezavama, pa imate posnetek izdelka in postopek izdelave izdelka, ki ga
lahko izdelate.
Posnetek lahko odprete s klikom na POVEZAVO ali na spodnjo sliko:
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K večji stabilnosti bo pripomogel nekoliko širši kolut, kar lahko vidite na tej POVEZAVI ali s
klikom na sliko:

Pa še veliko podobnih posnetkov boste našli… Vsak je narejen malo drugače, iz drugačnih
materialov pa vendar vsebuje enake gradnike.
Izdelave se lotite čim prej. Mogoče ne boste našli točno takšnih gradnikov. Lahko jih
nadomestite s čimerkoli, važno je, da bo funkcija enaka. Če ni pri roki koluta lepilnega traku
pride v poštev kaj podobnega, lahko pa kolut in cevke naredite sami iz papirja. Namesto
lepilnega traku pride v poštev lepilo, toplotno lepilo, … Tudi pomoč družinskih članov
(mlajših ali starejših) ni prepovedana - ravno nasprotno. Važno je, da pri delu uživate!
In ne pozabite. Če ne bo uspelo sprva, je to samo razlog, da poskusite še v drugo.
NALOGA: Ne glede za kateri izdelek ste se odločili imate obveznost. Izdelek fotografirajte
in pošljite fotografijo (ali največ 2) na ivo.zupanic@gmail.com
Izdelek v okviru možnosti tudi posnemite. Posnetke shranite in si jih bomo ogledali, ko se
vidimo v šoli.
Estetsko izdelani in delujoči izdelki privabijo nasmeh na obraz. In predvsem tega vam želim
v izobilju.
Za kakršnokoli vprašanje vezano na naš učni predmet sem vam na razpolago preko e-pošte:
ivo.zupanic@gmail.com
Spodnja povezava pa ti omogoča vstop v spletno učilnico Tehnike.
https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=3606
Lepo bodite! Ostanite nasmejani.
Učitelj: Ivo Zupanič
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