Pripravila učiteljica Polona Trontelj

Pozdravljeni učenci 5. razredov, ki obiskujete neobvezni izbirni predmet tehnika

Kako ste? Kar nekaj časa se že nismo videli. Vaši spretni prsti so verjetno že neučakani, da zopet
pričnejo ustvarjati. Pa pričnemo z izdelovanjem. Delo bo prilagojeno. Izdelovali bomo izdelke, ki
jih lahko izdelate doma. Delali boste samostojno, kot ste že navajeni. Delo na daljavo bo potekalo
tako, da boste dobili na spletni strani šole navodila za delo. Srečali pa se bomo tudi v aplikaciji
Microsoft Teams in sicer vsak torek. S srečanjem pričnemo z naslednjim torkom 24.11. 2020,
srečanje bo zabeleženo v vašem Teams koledarju. Greste v vaš koledar, pogledate za dan torek
24.11. 2020 in kliknete na sestanek NIP TIT in se pridružite sestanku.
S 5.B, 5.C in 5.D razredom se srečamo v torek 24.11. 2020 ob 12.00
S 5.A razredom pa se srečamo v torek 24.11. 2020 ob 14.15.
Na srečanju si bomo izmenjali izkušnje, pokazali mi boste vaše izdelke in se pogovorili, če
potrebujete kakšno pomoč. Lahko pa mi pišete sporočilo tudi preko LoPolisa, če imate kakšno
vprašanje.
Pa pričnimo z delom. Za prvi izdelek sem vam pripravila navodila kako izdelati padalo (glej
navodila spodaj). Navodila vsebujejo informacijo o potrebnem materialu, pripomočkih in
potekom dela. Tako kot ste do sedaj imeli prikazano v delovnem zvezku. Vsaka navodila bodo
imela tudi spletno povezavo do posnetka, ki prikazuje kako se izdelek naredi. Na voljo imate en
teden, da nalogo opravite. V kolikor naloge ne boste mogli opraviti v enem tednu mi prosim javite
razloge preko LoPolisa oziroma mi razloge poveste na našem srečanju v torek.

KAKO IZDELATI PADALO
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Material: Plastična vrečka, figura (človeček)
Pripomočki: Škarje, vrv ali nit
Postopek:
1. Plastično vrečko razreži, da dobiš pravokotnik (velikost si izberi sam; slika 1). Vrečko nato
prepogni, da dobiš trikotnik (slika 2), odvečni del odreži (slika 3). Dobil si prepognjen
trikotnik.

Slika 1
Vrečka v obliki pravokotnika

Slika 2
Prepognjena vrečka

2. Prepognjen trikotnik še 2x prepogni kot kaže slika 4 in 5.

Slika 4
1 x prepogni trikotnik

Slika 5
Še 1x prepogni trikotnik

3. Sedaj pa trikotnik prepogneš kot kaže slika 6.

Slika 6
Kako prepogniti trikotnik

Slika 7
Prepognjeni trikotnik

4. Vrh odrežeš (slika 8). Še enkrat prepogneš (slika 9).

Slika 3
Odrezana vrečka
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Slika 8
Odrežemo odvečni del

Slika 9
Kako prepognemo

Slika 10
Prepognjeni del

5. S škarjami pri vrhu odrežeš košček v obliki trikotnika (slika 11). Padalo razgrneš (slika 12)
in v luknjice vstaviš vrvice in narediš vozle (slika 13).

Slika 11
Izrežemo trikotnik

Slika 12
Razgrnemo

Slika 13
V luknje vstavimo vrvice in zavežemo

6. Ko vse vrvice zavežeš na padalo (slika 14), naredi še en skupen vozel na drugem koncu
vrvic (slika 15). Na koncu vozla pusti še malo vrvice, z njim boš privezal figuro na padalo.

Slika 14
Vse vrvice so pritrjen

Slika 15
Skupen vozel na koncu vrvic

7. Figuri okoli rame narediš vozel (slika 16 ), nato pa narediš vozel še ne njegovi drugi rami
(slika 17).
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Slika 16
Vozel na eni ram

Slika 17
Vozel na drugi rami

8. Padalo je pripravljeno. Preizkusi ga najprej tako, da ga samo zavrtiš (slika 18) nato pa ga
zloži tako, da bo figura na vrhu padala in ga močno vrzi (slika 19). Letalo bo poletelo (slika
20). Poskusi ga vreči tudi iz višine ob prisotnosti staršev !!! (slika 21).

Slika 18
Zavrtimo padalo

Slika 19
Mečemo padalo

Slika 20
Padalo v zraku

Če nisi razumel navodil, si poglej navodila na spletni strani:
https://www.youtube.com/watch?v=uA_qzmaDF_8
How to make a Parachute at home From plastic bag

Lep pozdrav od učiteljice Polone
VESELO NA DELO

Slika 21
Met iz višine

