Dragi učenci,
začenjamo že četrti teden šolanja na daljavo. Upam, da ste vsi zdravi in da se kmalu vidimo.
Do takrat vam bom pripravila še kakšno zanimivo idejo za ustvarjanje.
Mislim na vas in vam pošiljam objem,
vaša učiteljica Nina.

➢ Danes lahko pobarvate vaše velikonočne okraske iz slanega testa, ki smo jih delali
prejšnji teden. Okraske lahko obesite na veje in postavite v vazo. Naj bo to čudovita
dekoracija v času praznikov, ki prihajajo.

➢ Poišči 10 razlik med slikama.

➢ Izdelovali bomo še velikonočnega PIŠČANČKA in ZAJCA.
Potrebujemo:
• prazno škatlo od jajc
• tempera barve
• čopič
• papir
• lepilo
• škarje

7.4. - SVETOVNI DAN ZDRAVJA

✓ Z GIBANJEM DO ZDRAVJA
Naredimo nekaj za svoje zdravje in dobro počutje. Najprej poiščemo veje in jih na tleh
enakomerno razmaknemo med seboj. Označimo start in progo premagujemo od začetka do
konca ter nazaj. Preko ovir lahko tečemo, skačemo sonožno, po eni nogi ali hodimo po vseh
štirih. Dodajte še svoje ideje in ustvarite svoj unikaten poligon.
K igri lahko povabite tudi svoje družinske člane.

✓ Pripravimo enostaven in zdrav SKUTNI NAMAZ Z ZELIŠČI.

Sestavine:
• 250 g puste skute
• 2 žlici kisle smetane
• 2 žlici navadnega jogurta
• sol
• 1 – 2 žlici drobno sesekljanih zelišč
(drobnjak, peteršilj, …)

Skuto pretlačimo v skledo. Dodamo kislo smetano, jogurt, sesekljana zelišča in sol po okusu.
Namaz je pripravljen, lahko ga namažemo na kruh. Dober tek!

✓ Ustvarjamo, ker nam je to v veselje.
Potrebujemo:
• papir
• škarje
• lepilo
• barvice, flomastre
Na papir obrišemo svojo dlan in jo izrežemo (pobarvamo v primeru, da nimamo barvnega papirja).
Iz papirja izrežemo še obliko jajčne lupine in jo zalepimo na dlan. Dodamo še kljun in oči, katere
narišemo ali izrežemo iz papirja. Namesto dlani lahko uporabimo tudi obliko jajca.

VELIKONČNA KOŠARICA
Potrebujete:
•
•
•
•

trši papir
barvice, flomastre
škarje
lepilo

1. Najprej na list narišemo obliko in jo izrežemo.
2. Do polovice enakomerno režemo ravne črte, tako da nastanejo trakovi.
3. Iz papirja narežemo še ravne trakce – lahko barvne ali jih pobarvamo. Priporočam vsaj dve barvi
trakcev. Napeljujemo jih skozi prejšnje trakove.
4. Trakce lahko pri straneh zalepimo, da nam nebi izpadli. Na zgornji strani izrežemo polkrog, da
dobimo ročaj. Na spodnji strani, ob straneh, malo poševno odrežemo, da dobimo obliko košare.
4. Košaro poljubno okrasimo in zalepimo še pirhe – naj bodo barviti.
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KOŠARICA za pirhe ali čokoladna jajčka?

1. Narežemo trakove v dveh barvah.
2. Med seboj jih prepletemo in položimo skupaj.
3. Na vogalih trakce zalepimo, da ne razpadejo.
4. Trakce na vseh štirih koncih spnemo s spenjačem.
5. Ročaj naredimo iz dveh papirnatih lokov. Kjer se loka križata ju zalepimo.
Končano košarico lahko še okrasimo.
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Še nekaj idej velikonočnega ustvarjanja …

BARVANJE PIRHOV

Velika noč je tik pred nami in z njo tudi barvanje jajc. Se že veselite, kajne?

Letos jih lahko poskusimo pobarvati z naravnimi barvami. Priporočljivo je, da jajca
pustimo stati v barvilih nekaj ur ali čez noč.
rdečo-rjavo-oranžni pirhi - olupek čebule
rjavi pirhi – kava
rdeči pirhi – rdeča pesa
vijolični pirhi – sok grozdja, ribeza
rumeni pirhi - kurkuma
zeleni pirhi – špinača
modri pirhi – rdeče zelje

Vesele velikonočne praznike v krogu vaše družine,
vam želi učiteljica Nina.

