
LUM – HLADNE in TOPLE BARVE 

Pripravila: Nina Baronik 
April, 2020 



Ponovimo... 

• Se spomnete katere so tople in katere hladne 
barve? 



Ponovimo... 

• Se spomnete katere so tople in katere hladne 
barve? 

TOPLE BARVE HLADNE BARVE 



Kaj bomo izdelovali? 

• Mesto in njegov odsev. Tokrat ne ponoči  

Ne, ne tako, to je samo fotografija iz interneta  
podobno pa ... 



Potrebuješ: 
-risalni list, 
-svinčnik, 
-barvice ali voščenke, 
-flomastre,  
-čopič,  
-vodo. 



• List postavi položno. 
• Malo pod polovico s svinčnikom   nariši rahlo vijugasto črto. Če ti je bolj 

všeč ravno, tudi lahko. 



• Na zgornji polovici nariši hišice – večje, male, kakšno drevo, lahko 
šolo, gugalnice ... Skratka kar se ti zdi da paše v mesto. Lahko 
narediš veliko detajlov, saj boš to pobarval z barvicami oz. voščenko, 
kar želiš.   

• POBARVAŠ S TOPLIMI BARVAMI  ali s HLADNIMI! 



• Sliko obrni in nariši spodaj enako hišo, drevo ...  
 

 



• Spodnji del pobarvaj s hladnimi, če si zgornji s toplimi oz. 
s toplimi, če si zgornji s hladnimi. BARVAJ S FLOMASTRI! 

 
 



• Spodnji del pojdi čez z vodo, a bodi zelo previden, da 
greš točno do črte oz. malo pod njo. Glej namreč kako se 
ti razliva voda, da se ne bo razlilo na zgornji del – zato 
pojdi tam zelo počasi in previdno.  

 
 



1. List postavi položno. 
2. Malo pod polovico s svinčnikom   nariši rahlo vijugasto črto. 

Če ti je bolj všeč ravno, tudi lahko. 
3. Na zgornji polovici nariši hišice – večje, male, kakšno drevo, 

lahko šolo, gugalnice ... Skratka kar se ti zdi da paše v 
mesto. Lahko narediš veliko detajlov, saj boš to pobarval z 
barvicami oz. voščenko, kar želiš.   

4. POBARVAŠ S TOPLIMI BARVAMI  ali s HLADNIMI! 
5. Sliko obrni in nariši spodaj enako hišo, drevo ...  
6. Spodnji del pobarvaj s hladnimi, če si zgornji s toplimi oz. s 

toplimi, če si zgornji s hladnimi. BARVAJ S FLOMASTRI! 
7. Spodnji del pojdi čez z vodo, a bodi zelo previden, da greš 

točno do črte oz. malo pod njo. Glej namreč kako se ti 
razliva voda, da se ne bo razlilo na zgornji del – zato pojdi 
tam zelo počasi in previdno.  
 

Še enkrat vsa navodila: 



Končen rezultat je nekaj podobnega temu, a naj vam bo to za osnovo, vi naredite hiše 
po svoje, lahko so večje, manjše, več manj ...   predvsem pa UŽIVAJTE!  


