
TOREK, 21. 4. 2020 

Dragi/a učenec/ka!  

Pred jutrišnjim dnevom Zemlje bomo izvedli TEHNIŠKI DAN z naslovom 

igriva arhitektura. Želim ti, da preživiš prijetno in ustvarjalno dopoldne! 

Kaj je arhitektura? Arhitektura je ustvarjanje okolja (stavbe, ceste, parki …). 

Človek, ki se ukvarja z arhitekturo, se imenuje arhitekt. 

Izberi eno od štirih predlaganih dejavnosti: 

1. Igrivo arhitekturno gubanje. 

2. Zgradi svoje mesto. 

3. Raziskuj čarobnost senc. 

4. Izdelaj čisto svojo utrdbo. 

Če želiš, izdelek fotografiraj in pošlji na info@centerarhitekture.org s pripisom 

svojega naslova, saj vsak poslan izdelek prejme sladko presenečenje. :) 
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ZGRADI SVOJE MESTO 

POTREBUJEŠ: 

– PAPIR RAZLIČNIH BARV 

– BARVICE, SVINČNIK, FLOMASTRE 

– LEPILO, ŠKARJE 

 

Ali si si kdaj že zamišljal, kako bi bilo, če bi lahko ustvaril čisto svoje mesto? 

Morda je danes ravno pravi dan za to! Poišči stari papir, pobrskaj po predalih po 

kolaž papirju, uporabiš lahko tudi stari časopisni papir. Pomisli, kakšne stavbe 

najdemo v velikih mestih in kakšne v majhnih krajih? Ali bo to veliko mesto s 

stolpnicami in razglednimi stolpi ali želiš poustvariti svoj domači kraj? Na papir 

nariši in nato izreži različne objekte, a ne pozabi razmisliti o njihovi višini, 

nadstropjih, številu oken in vrat ter seveda o njihovi namembnosti. Ali se 

stanovanjski bloki, bolnišnica, šola, nakupovalni center in banka med seboj 

razlikujejo? Nato vse stavbe nalepi na večji papir, ob tem pa razmisli, katera 

stavba bo bližje in katere bodo v daljavi. Dodaš lahko tudi oblake, sonce, klopi, 

ljudi in avtomobile – za to uporabi čim več različnih materialov, ki jih najdeš 

doma. 
 
 

 

 



RAZISKUJ ČAROBNOST SENC 

POTREBUJEŠ: 

– PREDMETE RAZLIČNIH OBLIK 

– OKNO 

– BEL PAPIR 

– SVINČNIK 

 

Svetloba je tudi v arhitekturi pomemben element, s katerim lahko dosežemo 

različne zanimive učinke. Doma pod oknom razprostri velik bel list papirja, na 

katerega na več načinov polagaj različne predmete. To so lahko kocke, škatle, 

igrače ali pa katerikoli drugi predmet, ki ga najdeš doma. Ob polaganju 

predmetov na listu opazuj spreminjanje in nastajanje senc, s katerimi lahko 

ustvariš različne oblike, ki jih nato s svinčnikom na papirju obrišeš. Ker se naš 

planet vrti okrog sonca, bodo sence v različnih časih dneva daljše ali krajše, zato 

bodi pozoren tudi na to. Obliko na papirju lahko z barvicami ali flomastri 

pobarvaš in jo spremeniš v nekaj popolnoma drugačnega. 
 
 
 

 
 

 

 



IZDELAJ ČISTO SVOJO UTRDBO 

POTREBUJEŠ: 

– RABLJENE ŠKATLICE, KARTON, TULCE 

– BARVNI PAPIR 

– ŠKARJE, LEPILO, LEPILNI TRAK 

– PISALO 

 

Pravi arhitekt svojo zamisel o hiši najprej preizkusi s pomočjo makete. Makete 

so lahko izdelane iz najrazličnejših materialov, med drugim pa tudi iz papirja. 

Doma poišči stare škatlice, papir, karton in druge materiale, s katerimi lahko 

izdelaš maketo. Preden se lotiš gradnje svoje makete, moraš razmisliti o obliki 

hiše, ki jo hočeš zgraditi. To je lahko vsakdanja hiša, lahko je velika stolpnica, 

lahko pa je tudi čisto prava utrdba. Z lepilom skupaj zlepi vse potrebne dele, 

nato pa hiši dodaj še odprtine, dimnik, vhod in ostale elemente, ki se jih 

domisliš. Če imaš možnost, povabi svoje prijatelje in skupaj sestavite mesto. S 

cestami, potmi in drevesci povežite svoje hiše in utrdbe ter si zamislite zgodbo, 

ki jo nato predstavite svojim staršem. 

 

 

 



IGRIVO ARHITEKTURNO GUBANJE 

POTREBUJEŠ: 

– BEL PAPIR 

– SVINČNIK 

– BARVICE 

– ŠKARJE 

– LEPILO 

– FIGURICO 

 
NAVODILA NAJDEŠ V FILMČKU NA POVEZAVI  
http://igrivarhitektura.org/ustvarjanje-od-doma/ 

 
Stavbe so lahko različnih oblik ‒ lahko so sestavljene iz ravnih linij, lahko so 

tudi zavite ali zgubane. Iz listov navadnega papirja bomo z rezanjem in 

lepljenjem ustvarili stavbe. Poglej si filmček na desni strani in iz papirja izdelaj 

domišljijsko nagubano hiško. Izberi si figurico, ki bo v domišljijski hiški doma. 

Ob ustvarjanju hiške pazi, da bo ta v pravem merilu in da prebivalcu hiške “ne 

bo prevelika ali premajhna”. Z gubanjem delov lista ustvari stene, streho in 

druge arhitekturne elemente, ki bodo domišljijski hiški iz papirja dale posebno 

obliko. Ko končaš, na hiško s pisalom nariši še okna in vrata (lahko jih tudi s 

škarjami izrežeš), pobarvaj fasado in notranje stene, v njo pa postavi papirnato 

pohištvo in figurico. Če želiš, lahko hiški narediš še okolico. 

 
 

 

Tebi in tvoji družini želim lep dan!                                  

Učiteljica Vlasta                                                            

 

 

DANAŠNJI TEHNIŠKI DAN JE NASTAL PO ZAMISLI CENTRA ARHITEKTURE 

SLOVENIJA. 

http://igrivarhitektura.org/ustvarjanje-od-doma/

