Nekaj predlogov za ustvarjanje iz odpadnega materiala …
ROČNE LUTKE
Potrebujemo: stare bombažne nogavice, gumbe, lepilo, volno, škarjice.
Potek izdelovanja:

Načrt za izdelavo ročnih lutk (Daitz, 1997, str. 30, 31)

NAKIT
Za izdelovanje verižic in zapestnic potrebujemo: na koščke narezane barvne slamice, vrvico
(boljša je elastična), škarjice.
Potek izdelovanja:
Barvne slamice s škarjicami narežemo na manjše koščke. Okoli vratu si z vrvico izmerimo
dolžino za verižico in okoli zapestja za zapestnico. Nato barvne koščke slamic nanizamo na
izmerjene vrvice, ki jih na koncu zavozlamo.

VREMENKO
Za izdelavo si pripravimo: barvni papir, škarjice, okroglo škatlico topljenega sira, lepilo, črni
flomaster, voščenke, svinčnik.

Načrt za izdelavo Vremenka ( Ban, T., 2005)

Ideje za fizikalne igrače …
LOVLJENJE RIBIC
Magneti privlačijo le določene snovi, ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju (npr. sponka za
papir, žebelj, ključ, kovanec,…). Te snovi imenujemo feromagnetne snovi, kamor spadajo
železo, jeklo, nikelj,…
Potrebujemo: debelejši papir, iz katerega bomo izrezali 10 različno velikih rib, škarje, tempera
barve, s katerimi bomo pobarvali ribe, čopiče, 3 lesene palice, dolge približno 1 m, magnete,
silikonsko pištolico ter vrv.
Postopek:
na kartonske ribice nalepimo različne predmete (sponke,
kovance, gumbe, lesene paličice, košček plastike,…)
ribice položimo v vodo tako, da ne vidimo, kaj je na njih
z ribiško palico lovimo ribice

AVTOMOBILČEK NA BALON (REAKTIVNI POGON)
Reaktivni pogon je eden od načinov, ki letala v zraku premikajo naprej. Preprosti avtomobilček
lahko v gibanje spravimo tudi s pomočjo balončka.
Potrebujemo: avtomobilček, balon
Postopek:
na gornjo stran avtomobilčka pritrdimo balon
balon napihnemo
avto spustimo, da se zapelje

Naj diši po praznikih ….
Velikonočni recept: PTIČKI IZ KVAŠENEGA TESTA
Za kvašeno testo potrebujemo:
• 240 g namenske moke, • 140 ml toplega mleka, • 20 g kvasa, • 40 g masla, • 50 g sladkorja,
• 2 rumenjaka, • dva ščepca soli, • zavitek vaniljevega sladkorja in • naribano lupinico ene
limone.
Kvašeno testo pripravimo tako, da v skledo vsujemo moko in na sredini oblikujemo jamico, v
katero vlijemo toplo mleko in nadrobimo kvas. Po vrhu tekočine posujemo malo moke, nežno
premešamo ter postavimo na toplo, da začnejo kvasovke delovati in kvasec naraste. Medtem
stopimo maslo, ki mu primešamo sladkor, vaniljin sladkor, ščepec soli, rumenjak in naribano
limonino lupinico. Tekočo mešanico dodamo v skledo ter zamesimo testo.
To naj vzhaja približno pol ure, nato pa iz testa z dlanjo razvaljamo klobaso. Razrežemo jo na
osem enakih delov. Te spet oblikujemo v valj in zavežemo v vozel, en konec oblikujemo v
ptičjo glavico s kljunom, drugega pa s škarjami ali nožem zarežemo in rep pahljačasto razpremo.
Če želimo ptičkom narediti še oči, uporabimo kar rozine, ki jih vtisnemo v testo. Pred peko
ptičke položimo na pekač, pokrit s peki papirjem, jih premažemo z mešanico jajca in mleka ter
pečemo četrt ure na 180 stopinjah Celzija.
Iz enakega testa lahko spletemo tudi testene kite oziroma pletenice. Vzhajano testo razdelimo
na tri dele, jih z dlanmi razvaljamo v tri klobase in spletemo v kito. Če bomo pred peko v kito
ali ptičke položili še pirhe, bo pecivo še bolj praznično.

Ne pozabimo na gibanje v naravi …
BARVNE PALETE
(vir: Igrišča narave, Danks in Schofield, 2007)
Pripomoček: lepilni trak, barvna paleta, ki jo izdelamo tako, da na kos kartona
zalepimo koščke papirja različnih barv.
POTEK: Z otroki se odpravimo na daljši sprehod. Izberemo npr. travnik, kot
primerno spodbudo za podrobno opazovanje in iskanje barv. S seboj vzamemo tudi barvne
palete. Otroci naj na travniku poiščejo čim več rastlin posamezne barve in jih prilepijo na
določeno mesto na paleti. Ko so palete polne, si jih skupaj ogledamo in se pogovorimo o
rastlinah, ki smo jih našli (mak, ivanjščica, marjetica, regrat, trava …

ISKANJE ZAKRINKANIH STVARI
(vir: Igrišča narave, Danks in Schofield, 2007)
Pripomočki: stara preproga, plastika, avtomobilček, pribor, brisača … (različni predmeti, ki jih
je ustvaril človek)
POTEK: Odpravimo se v naravo, bližnji gozd, kjer bodo otroci urili svoj vid in se preizkusili v
podrobnem opazovanju. Otroku pokažem prazno košaro in naročim, naj poišče predmete, ki
jih je izdelal človek in ki jih v naravi ne najdemo. Predhodno skrijem več različnih predmetov,
kot so kos blaga, lopatka, avtomobilčki, ropotuljice, žoge, loparčki, vetrnica, gumijaste živali …

NABIRANJE REGRATA ZA SIRUP, IZDELAVA
Pripomočki: košare, sladkor, steklena kozarca
POTEK: V času, ko cveti regrat, lahko naredimo regratov sirup Regratov sirup velja za staro
ljudsko zdravilo, ki pomaga pri urejanju in pospeševanju prebave. Pomaga izboljševati kri in
nasploh poskrbi za naše boljše počutje. Regratov sirup je primerno zdravilo tudi v času
prehladnih obolenj in kašlja ter pomaga tudi pri bolečem in vnetem grlu – v tem primeru
nerazredčen regratov sirup uživamo po žličkah (do nekaj žličk na dan).
Sestavine za regratov sirup:

cca. 150 cvetov regrata (lahko tudi kakšnega več)
2 l vode
1,5 kg sladkorja
sok dveh limon
Postopek priprave regratovega sirupa
Regratove cvetove (isti dan kot smo jih nabrali) najprej očistimo in pregledamo. Odstranimo
morebiten mrčes, smeti. Nato jih damo v večjo posodo za kuhanje primerne velikosti in jih
zalijemo s hladno vodo (2 litra). Postavimo na štedilnik in počakamo, da vsebina zavre. Ko
zavre, temperaturo zmanjšamo in vse skupaj ob zmernem vretju kuhamo približno 10 minut.
Nato vse skupaj precedimo in pri tem ujamemo vso tekočino, ki jo vlijemo nazaj v posodo za
kuhanje. Limoni dobro ožamemo in sok limon dodamo tekočini, ki smo jo dobili pri kuhanju
regratovih cvetov. Dodamo tudi sladkor. Vse skupaj postavimo nazaj na štedilnik in počakamo,
da zavre. Pri tem ves čas mešamo, da se sladkor lepo stopi. Ko zavre, temperaturo zmanjšamo
in med mešanjem kuhamo toliko časa, da nastane gosta tekočina. Regratov sirup je tako
pripravljen. Le še vlijemo ga v (najbolje več manjših) steklenih kozarcev za vlaganje, ki jih dobro
zapremo. Regratov sirup pustimo, da se počasi ohladi (jaz ga pokrijem z odejo), nato pa ga
hranimo v hladnem in temnem prostoru. Po tem, ko se posamezni kozarček regratovega sirupa
odpre, ga hranim v hladilniku.

Želimo vam veliko prijetnih, igrivih in sproščenih trenutkov z vašimi otroki ter ostanite zdravi!

