1. Kamenček
Bi želeli osebi, ki jo imate radi in jo pogrešate, polepšati dan? Potem zunaj poiščite kamenček
ali dva, ga prebarvajte s tempera barvicami, poslikajte in nanj s flomastri napišite kakšno
vzpodbudno besedo.
Kamenček posušite, pospravite na varno mesto in ko bo to mogoče, ga poklonite osebi.

2. SIRUP
Pripravite si lahko naravni sirup, da boste bolj odporni in se ne boste prehladili.
Potrebujete:
• ½ litra cvetličnega medu
• ½ limon (stisnemo v sok)
• 2 žlici naribanega hrena ali ingverja
• prazen kozarec s pokrovom
Pri ribanju in merjenju prosite starše za pomoč. Vse sestavine zmešate v kozarec, kateri naj
počiva na miru štiri dni. Vsak dan lahko zaužijete do dve čajni žlički sirupa.

S pisanimi metulji in barvnimi cvetlicami si lahko v hišah pričaramo pomlad. Prepustite se
ustvarjalnosti in okrasite svoje kotičke stanovanj… Naj vanje pokuka tudi sonček.
Nekaj idej:
1. Spirala/veriga

2. Sonček

3. Metulj

Verjetno že veste, da imajo vse mame danes poseben dan, ki ga imenujemo materinski dan.
Podarite jim nekaj najlepšega – objemite jih in jim povejte, da jih imate radi.

Seveda pa jim lahko polepšate dan še z idejami v nadaljevanju…

1. VAZA
Potrebuješ:
• kozarec ali steklenico
• papirnati serviet
• lepilo
• vrvico ali volno
• čopič
Na kozarec ali steklenico položite serviet ( notranjo plast odstranite) in ga premažete s
tekočim lepilom. Serviet lahko tudi razrežete in lepite po delih. Namesto servieta lahko
uporabite tudi volno ali vrvico, in jo ovijate okoli kozarca.
Ko bo vaza končano, naberete še šopek rož ali izdelate svoje cvetlice, ter poklonite mami.

2. ŠOPEK iz papirja
Papir prepogibate v obliko »harmonike«. Eno stran zvežete z vrvico ali volno, drugo stran
raztegnete in na zgornjo stran zalepite rožice, ki jih izrežete iz papirja.

3. SRČEK
Srček izrežete iz papirja (bel papir lahko pobarvate), mu nalepite roke in noge (lahko tudi iz
vrvice) ter na zadnji strani lahko napišete sporočilo: HVALA, DA SI MOJA MAMA

Si zamislite kako bi izgledala vaša soba, hodnik ali kuhinja, če bi jo prepletel veeelik pajek?
Če želite poskusiti, najprej vprašajte starše za dovoljenje. Potem poiščite vrvico ali volno.
Zavežite jo pri nogi stola ali mize, potem jo ovijajte okrog po prostoru, vrvice se med seboj naj
prepletajo. Po končanem prepletanju poskusite zlesti skozi…
K igri povabite tudi starše. Kdo je spretnejši, vi ali vaši starši?

Preizkusite se lahko še v »plavajoči žogi«.
Potrebujete:
• slamico,
• stožec iz papirja
• žogice (alu folije, servieta,…).
Žogico položite v stožec in pihnete v slamico. Vam gre izpihnit žogico v zrak?

PICA POLŽKI
Za konec tedna lahko pripravite okusen prigrizek - pica polžke. Priprava je preprosta.
Starše lepo prosi za pomoč, če jo potrebuješ.
Potrebujete:
• 1 zavitek listnatega testa
• 150 g šunke
• 150-200 g sira
• Začimbe za pico
• Kečap ali domača paradižnikova mezga
Potek:
1. Po listnatem testu razmažete kečap oziroma mezgo, nanj položite rezine šunke in
posujete sir ter začimbe.
2. Listnato testo zavijete v rulado, nato jo razrežete na približno 1,5 cm široke koščke.
3. Koščke položite v pekač (super je, če položimo na peki papir) in damo v pečico na 180°.
4. Pecite jih 25-30 minut, dokler se ne obarvajo svetlo rjavo.

Upam, da vam bodo pica polžki teknili, tako kot meni.
Mmm, njami. Dober tek!

