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MAKOVA POLJA

Če se kaj sprehajate naokoli, 
boste hitro zagledali v travnikih 
rastline s čudovitim, rdečim 
cvetom. Ja, to je mak. Ponekod 
lahko najdemo tudi cela polja 
maka. Res so čudovita, kajne?



POTREBŠČINE

• Risalni list - Izreži kvadraten format – kvadrat ima 
vse stranice enako dolge. Izmeri krajšo stranico in 
daljšo stranico skrajšaj toliko, da bosta enako dolgi.

•tempera barve ali vodene barve,

•(flomastri),

•barvice,

•voščenke.



NAVODILA (NAJPREJ VSE PREBERI, RAZMISLI, 
ŠELE NATO SE LOTI IZDELAVE)

1. s svinčnikom zelo narahlo označi kje se bo končal travnik in se bo začelo nebo.



2. Pobarvaj nebo z zelo razredčeno modro barvo (modri dodaš veliko vode).

Nič hudega, če je kje kaj belega ali če je kje kaj temnejše modrega, saj veste, da 
najdemo na nebu različne odtenke modre, sive, bele. 



3. Naredili bomo makove cvetove. 

Bodi pozoren, namreč, če si ogledaš tole sliko 
makovega polja, boš videl, da so maki, ki so bližje 
tebi večji kot tisti, ki so bolj oddaljeni. Hkrati so tudi 
višje na listu. Tako kot tiste smrečice pri gorah, če se 
spomniš. 

Čisto zadaj lahko narediš mak že kot male rdeče
pikice. Delaš jih lahko z rdečo tempero ali vodeno 
barvo ali s flomastri.



Pomoč oz. ideja pri slikanju 
makovih cvetov.



Če jih pa rišeš s flomastrom, pa 
narediš lahko make takole:



Računalniško to izgleda nekako takole ☺.



4. Dodamo travo in druge rožice. To naredi z voščenko ali barvicami.  

Uporabi svetlo in temno barvico. Ponekod naredi narahlo, ponekod bolj močno. In ker 
so na travniku običajno še druge travniške cvetlice, dodaj vmes še kakšno drugo 
barvo – npr. malo rumene, malo vijolične, roza … 



Tu imaš nekaj primerov. Vsak je
malo drugačen. So narejeni 
morda z drugimi materiali, a v 
grobem sledijo navodilom, ki 
sem ti jih dala za pomoč.

Kakšno malenkost lahko seveda 
spremeniš tudi ti, če dobiš kak 
navdih. 







Zdaj pa veselo na delo in 
predvsem – uživaj ☺


