Priprava predstavitve pri
predmetu gospodinjstvo
Pozdravljen, pozdravljena!
Pred tabo so navodila za izdelavo predstavitve na temo tekstil in obutev. Predstavitev

lahko pripraviš v Wordu ali PowerPointu, lahko posnameš kratek video ali fotografiraš
opravljeno nalogo.
Predstavitev bo ocenjena, zato se potrudi pri pripravi. Izdelano nalogo moraš oddati

najkasneje do 1. junija 2020, razredničarki na email ali kot sporočilo v kanal.
Glede predstavitve tvojega izdelka pa boš obveščen kasneje.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PREDSTAVITEV TEME

Tvoja naloga bo sestavljena iz dveh delov.
V prvem delu boš predstavil poljuben tekstilni izdelek.
V drugem delu pa boš opisal svoj slog oblačenja in postal modni oblikovalec ali kreator ter ustvaril
svojo modno kreacijo!

1.

Izberi poljuben tekstilni izdelek in ga predstavi.

Predstavitev zapiši v zvezek v obliki miselnega vzorca ali opisa.
Dodaš lahko še fotografijo ali pa ga narišeš sam.
Pri tem si lahko pomagaš z vprašanji na naslednji strani:

V katero vrsto tekstilnih izdelkov bi ga uvrstil?
- oblačila,
- tekstilni izdelki za dom,
- tekstilni izdelki za ostale namene.
Kakšen je namen uporabe tekstilnega izdelka?
Iz kakšnih materialov oz. tekstilnih vlaken je sestavljen?
Kakšnega izvora so vlakna?
Kako vzdržuješ izbrani tekstilni izdelek?
- Ali ga lahko pereš v pralnem stroju? Na koliko stopinj
Celzija?
- Lahko tekstilni izdelek opereš še z drugimi vrstami oblačil?
Kakšnimi?
- Ga lahko posušiš v sušilnem stroju?
- Lahko tekstilni izdelek likaš?

Kaj misliš, na kaj moraš biti pozoren pri nakupu tekstilnih
izdelkov?

2. Kakšen je tvoj slog oblačenja? Opiši ga. Postani
modni oblikovalec in ustvari svojo prvo modno
kreacijo!

POZOREN BODI NA DOGOVORJENE KRITERIJE.
ČE JIH BOŠ UPOŠTEVAL, BOŠ ZELO ZADOVOJEN Z NALOGO IN OCENO!
Veliko uspeha!
KRITERIJI
Naloga je …
- pravočasno oddana v dogovorjenem terminu.
V nalogi je učenec predstavil:
- vsebinsko ustrezno in zanimivo predstavitev poljubnega tekstilnega izdelka,
- svoj slog oblačenja,
- z risbo ali kolažem kreacijo modnega izdelka,
- čut za estetiko, izvirnost in trud.

