Priporočilo za delo na domu pri predmetu LIKOVNA UMETNOST do 9. razred v tednu od 16.3. do
20.3.2020
Lep pozdrav dragi likovniki!
Posredujem vam nekaj povezav na zanimive vsebine , ki jih najdete na svetovnem spletu. Oglejte si
risanko »Mali princ« na spodnji povezavi. Tudi, če stvari včasih ne kažejo najbolje, se lahko rešijo na
najpreprostejši način, potrebno se je samo vrnit v občutenje kot smo ga imeli v otroštvu.


MALI PRINC (The Little princ) https://vimeo.com/164860211

Spodaj je nekaj uporabnih in zanimivih povezav s področja likovnega ustvarjanja in zgodovine
umetnosti.
Povezave do spletnih strani za učence


I-učbeniki 8. 9. r (OŠ) 1. l (SŠ) (elektronski učbeniki): https://eucbeniki.sio.si/



Auto draw (aplikacija za prostoročno risanje): https://www.autodraw.com/



Artsology (spletne igre):https://artsology.com/games.php



GOOGLE ARTSANDCULTURE (ogled likovnih del in sprehodi po muzejih in galerijah)
https://artsandculture.google.com/

Povezave do svetovnih galerij, kjer so spletne strani prilagojene za namene izobraževanja mladih


MOMA (Museum of Modern Art): https://www.moma.org/interactives/destination/#



Tate KIDS (Tate Gallery): https://www.tate.org.uk/kids



MET KIDS (The Metropolitan Museum of Art): https://www.metmuseum.org/art/onlinefeatures/metkids/explore/

Povezave do aplikacij za delo s telefoni/tablicami za učence


SketchBook - draw and paint (aplikacija za risanje in slikanje)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbook&hl=sl



Sculpt+ (aplikacija za kiparjenje)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Endvoid.SculptPlus&hl=sl



NGA Kids (za delo z tablico/telefonom): https://www.nga.gov/education/kids.html



Stop Motion Studio (aplikacija za izdelavo stop motion animiranih filmov)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=sl



FlipaClip: Cartoon animation (aplikacija za izdelavo risane animacije)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip&hl=sl

Posamezne povezave lahko uporabite po lastnem izboru (razumevanju). Vsi skupaj pa bi v
prihajajočem tednu oblikovali likovno delo s različnih likovnih področij (npr. risba, slika, kip, kolaž….).
Tema našega ustvarjanja tega tedna je: »SKUPAJ ZMOREMO«. Ne dvomim, da že imate zamisel,
delimo svoje občutke, veselje, strah…
Likovna dela bi zbrali ob ponovnem videnju in jih tudi skupaj razstavili.
K ustvarjanju vabim tudi vse sodelavke in sodelavce šole ter seveda tudi starše. Vsi znamo in
zmoremo, zato veselo na delo!

Sporočila, vprašanja v zvezi z našim skupnim delom mi lahko posredujete sporočila na e-naslov:
tomaz.jurca@guest.arnes.si
Vsem skupaj SREČNO!

