
Likovna umetnost 4. razred 

Delovno gradivo 25. do 29. maj 2020 

 

MEDALJA 
To likovno nalogo bi morali narediti z glino in mavcem, ker pa tega nimate vsi na 

razpolago, boste za nalogo uporabili trši papir ali karton ali kos škatle. 

Na karton nariši krog s premerom približno 10 centimetrov. Krog lahko narediš s 

šestilom ali okroglim predmetom (npr. skodelico), ki ti služi kot šablona. Nato 

krog izreži. Če delaš z bolj debelim kartonom, prosi za pomoč starše. 

Ob zgornji rob kroga naredi majhno luknjico, 

najbolje z luknjačem, če ga imaš, ali pa z 

debelejšo iglo za šivanje. Skozi to luknjico boš 

napeljal vrvico za okoli vratu. 

Nato na medaljo nariši motiv. Kakšen? 

Medalje se  podeljujejo za posebne uspehe, 

zmage, priznanja, torej takrat, ko želimo z 

medaljo nagraditi uspeh tistega, ki jo 

prejema. Tvoj uspeh letos vsekakor je, da si 

se izognil virusu, da boš uspešno zaključil 4. 

razred. Morda si uspešen na športnem, 

umetniškem ali kakem drugem področju.  

Lahko pa medaljo izdelaš za koga drugega, npr. mamo, ki skrbi, da nisi nikoli 

lačen in žejen, za očeta, ki ti pomaga, ali brata, sestro, ki dosegajo svoje 

uspehe. Motiv na medalji naj torej prikazuje dosežke, uspehe tistega, ki bo 

medaljo dobil. Npr. za dobrega nogometaša bo motiv na medalji povezan z 

nogometom. Zraven lahko tudi kaj napišeš. 
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Za delo lahko uporabiš samo en flomaster poljubne temne barve: črn, temno 

moder, temno rjav, temno vijoličast, rdeči. Ker vem, da bi rad pokazal, za 

kakšno vrsto medalje gre (zlato, srebrno, bronasto), lahko podlago pobarvaš z 

navadno barvico: za zlato z rumeno, za srebno s sivo, za bronasto z rjavo. 

 

NAMIG 

Izdelaš lahko več medalj, za vsakega družinskega člana po eno in ko vam bo 

dolgčas, lahko v družini pripravite svečano podelitev medalj. Prav zabavno bo! 

Fotografijo tvoje medalje pričakujem do 1. junija 2020 na že znanem naslovu 

barica.flajnik-kozelj@guest.arnes.si  

 

Obilo zabave ti želim. 

Barica 
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