Priporočila staršem in učencem PPVI za dejavnosti
med prvomajskimi počitnicami

Spoštovani starši, dragi učenci!
Učiteljice podaljšanega bivanja se vam javljamo tik pred prvomajskimi
počitnicami. Želimo vam, da si odpočijete in naberete novih moči za še zadnja
dva meseca šolskega leta. Odpočijte si predvsem od telefonov in računalnikov, ki
nam v zadnjih tednih omogočajo povezanost. V primeru da vam bo dolgčas ali
boste željni novi izzivov, pa je tukaj za vas nekaj idej.

1) Nimaš ideje kaj skuhati za kosilo? Špageti hobotnice so okusen obrok.
Potrebuješ: špagete, hrenovke, sol.
Postopek: Hrenovkam na vsaki strani odrežemo konca in jih zrežemo v tri
dele. Vsak del napikamo s surovimi špageti in nato v osoljeni vodi kuhamo,
dokler niso špageti kuhani. Prelijemo jih lahko s kakršnokoli omako. Dober
tek!

2) Čas je za barvne palačinke. Na vrsti je barvit kuharski izziv. Lotite se ga le,
če imate čas in ste radovedni, saj je malo bolj zahteven.

Naredite maso za palačinke, takšno, kot ste je vajeni. Nekaj mase razdelite v
več posodic in jo pobarvajte. Najlažje gre z barvili za hrano, veliko bolj
razburljivo pa je iskanje naravnih poti s sestavinami, ki jih imamo doma. Mi
smo uporabili:
•
•
•
•

kurkumo za rumene palačinke (ne spremeni okusa),
kakav za temno rjave palačinke (ne spremeni bistveno okusa),
vodo kuhanega rdečega zelja za vijolične palačinke (spremeni okus),
ribezov sok (ribez iz zamrzovalnika) za roza palačinke (kiselkast okus).

Lahko pa uporabite tudi: sok rdeče pese, borovnice, namočene metine liste.

Te palačinke so pobarvane s kurkumo, ribezom,
rdečim zeljem in kakavom.

Te pa so pobarvane z barvili: rdečim, modrim in
zelenim. Okus se ne spremeni.

3)
Izdelaj si plakat s potjo, po kateri bo
potovala žogica ali katerikoli drug mehkejši
predmet. Na plakat z vročim lepilom nalepiš
votle lončke, tunele in tobogane iz tulcev
toaletnega papirja ali kuhinjskih brisačk. Če
tulcev nimaš, lahko zviješ liste papirja in
tulce narediš sam. Elemente nalepi na
plakat tako, da bo žogica potovala od vrha
pa do dna neovirano. Vse skupaj lahko
okrasiš z nalepkami ali pobaraš. Plakat
izobesi na primerno mesto v stanovanju in
ga preizkusi.

4) Zunaj že vse cveti in diši. Poskusi ustvariti cvetoče pomladno drevo, kot ga
vidiš na sliki. Za delo potrebuješ risalni papir, tempera ali vodene barvice,
čopič in lonček vode. Najprej narišeš deblo in ga pobarvaš z rjavo barvico.
Cvetove na drevesu lahko narišeš in pobarvaš, ali pa s prstom narediš
odtise kot je prikazano na sliki.

5) Izdelaj si domačo milnico za milne mehurčke. Potrebuješ: 1,2 l vode, 1,5
dl detergenta za pranje posode, 1 dl medu
Postopek: Med dodajte v mlačno vodo in mešajte dokler se med
popolnoma ne raztopi. Počasi prilivajte detergent in vse sestavine nežno
premešajte. Pri tem ne smete narediti pene. Če je preveč pene, mešanica
ne bo dobro delovala. To mešanico lahko takoj uporabite za pihanje velikih
in malih mehurčkov, vendar pa je še boljše, če jo pustite stati nekaj ur ali
čez noč. Spodaj sta dva načina, kako lahko naredimo mislni mehurček.
Plastenko na polovici
odrežite in zadržite del, kjer
je gornji del z zamaškom.
Pritisnite usta na »ustnik«
plastenke ter potopite v
pripravljeno mešanico za
mehurčke in pihnite skozi
luknjo, ki ste jo ustvarili.

Milnico nalijemo v prazen pihalnik milnih mehurčkov, ki smo ga kupili v trgovini.

6) Razvozlaj skrivnostno sporočilo. Bodi pozoren na znake, saj so si nekateri
zelo podobni. Kaj piše v sporočilu?

Želimo vam sproščene počitnice in vas lepo pozdravljamo.

Učiteljice OPB Simona, Polona, Biljana in Katja

Viri slik in gradiva
▪
▪
▪
▪

https://www.kulinarika.net/recepti/testenine/spageti-hobotnice/16642/
https://zastarse.si/poletje/recept-za-domace-milne-mehurcke-z-medom/
https://rubirudi.com/domaci-milni-mehurcki-iz-reciklirane-plastenke/
https://www.pinterest.com/pin/815433076269008708/

