
DRAGI RaP-OVCI! 

V prejšnjem tednu smo veliko pozornosti namenili gibanju, sedaj pa 

se posvetimo ustvarjalnosti. V tem času bi tudi v šoli ustvarjali na 

temo pomladi in praznikov , ki prihajajo. 

V kolikor ti čas dopušča, ti posredujemo nekaj idej za izdelke, ki jih 

lahko ustvarjaš v tem tednu. Ker smo doma in je s tem v naših 

smeteh tudi več embalaže, jo lahko koristno porabiš za svoje izdelke. 

Pošiljamo ti tudi nekaj idej za velikonočne igre. 

Čas praznikov ob veliki noči je čas, ko pripravljamo različne jedi, ki so 

za ta čas značilne.  Priložile smo nekaj receptov jedi, ki jih lahko 

doma pripraviš. 

NAJPREJ NEKAJ ZANIMIVOSTI O VELIKI NOČI... 

Velika noč se praznuje po luninem koledarju v zgodnji 

spomladi, tj. vedno na prvo nedeljo po porvi polni 

pomladanski luni ( zato je praznik vsako leto ob drugačnem 

času. Simboli velike noč i na slovenskem so: 

 Velikonoč na jajca (pirhi) 

 Hren 

 Potica 

 Velikonoč na šunka 



Ob praznovanju velike noč i pa so se razvili tudi različni 

velikonoč ni obič aji. 

 Skrivanje pirhov po vrtu (ali stanovanju) – otroci iščejo 

in zbirajo skrite pirhe. 

 Valinč anje prihov – podobno kot balinanje. 

 Sekanje prihov – V, na travo postavljene pirhe, se  

meč ejo kovanci (da se  zasekajo). Danes prirejajo 

tekmovanja v sekanju. 

 Streljanje z mož narjem, karbitom. 

 Velikonoč ne bitke – jajčne vojne so bile priljubljen 

velikonoč ni šport v srednjem veku. Najbolj slavna se je 

pripetila leta 975 v angliji, in sicer med chesterskim 

škofom in cerkvenim zborom. Bitka je izbruhnila med 

velikonočnim obredjem v cerkvi in je trajala dobro uro, 

saj so bili vsi prisotni dobro oborož eni z municijo 

(jajci). Sodobniki so zabelež ili, da je bilo še tedne zatem 

slišati lomljenje jajšnih lupit pod nogami. 

 

           

 



1. Velikonočne igre 

Ob veliki noči se lahko na najrazličnejše načine zabavaš s pomočjo 

velikonočnih iger. K sodelovanju povabi svojo družino. Zabavajte se. 

1. NA VELIKI JEDILNI ŽLICI PRENESI ČIM VEČ VELIKONOČNIH PIRHOV 

IZ ENE KOŠARE V DRUGO. POT 

SI LAHKO OTEŽIŠ S 

PREPREKAMI (HOJA PO KLOPI, 

KORAK ČEZ ŠKATLO, MINI 

SLALOM …). 

 

2. VELIKO KATRONASTO ŠKATLO SPREMENI V 

ZAJČKA POŽREŠKOTA. IGRAJ RAZLIČNE IGRE :  

 POŽREŠKO NOGOMET; 

  POŽREŠKO HOKEJ (IZDELAJ SI HOKEJSKE 

PALICE - DREVESNE VEJE); 

  POŽREŠKO ROKOMET. 

3. NA VELIK KARTON NARIŠI ZAJCA VELIKANA, LAHKO MU IZREŽEŠ 

ŠE USTA IN TREBUH. POTREBUJEŠ ŠE KORENJE, KI GA PRAV 

TAKO IZDELAŠ IZ KARTONA, NE POZABI - 

KORENJE JE ORANŽNE BARVE! IGRAJ RAZLIČNE 

IGRE : 

 SLEPA MIŠ HRANI ZAJCA (Z ZAVEZANIMI OČMI 

POSKUSI ZAJCA  

NAHRANITI);  

 METANJE KORENJA - CILJANJE UST (5 TOČK) ALI 

TREBUHA (2 TOČKI). 



4. HOP HOP DO ZMAGE -->  TEKMOVANJE V SKOKIH 

DO CILJA Z VELIKIMI VREČAMI, KI JIH LAHKO TUDI 

LEPO POSLIKAŠ. POT SI LAHKO TUDI OTEŽIŠ 

(SLAMOM, SKOK ČEZ OVIRO …). ODLIČNA 

TELOVADBA ZA VSO DRUŽINO. 

PA ŠE TRADICIONALNE IGRE:  

5. VALJANJE VELIKONOČNIH PIRHOV  NA ČOK ALI KLADO 

NASLONI DESKO, PO DESKU SPUSTI PRVI PIRH. NATO PO 

STRMINI VSAK IGRALEC SPUSUŠČ SVOJE PIRHE. ČE SPUŠČENI 

PIRH ZADENE NASTAVLJENI PIRH (PRVI PIRH), VZAME LASTNIK 

OBA PIRHA. IN JE ZMAGOVALEC. 

 

6. ŠTRUCANJE  DVA TEKMOVALCA TOLČETA S PIRHOMA DRUG 

OB DRUGEGA. TISTI, KI SE MU JAJCE PREJ RAZBIJE, IZGUBI IN DA 

SVOJ PIRH ZMAGOVALCU. 

 

7. SEKANJE PIRHOV  V PIRH POSKUŠAJ Z NATANČNIM METOM ČIM 

GLOBLJE ZASADITI KOVANEC. KOVANEC MORA ALI PREBITI 

LUPINO IN OBTIČATI V PIRHU, SE SKRITI POD LUPINO ALI CELO NA 

DRUGI STRANI POKUKATI IZ LUPINE. PIRHE DOBI IGRALEC, KI JIH 

USPEŠNO PRESEKA, V NASPROTNEM PRIMERU PA MORA DATI 

SOIGRALCU KOVANEC. 

 

8. SKRITI PIRHI  STARŠ NAJ NA VRTU SKRIJE PIRHE, TI PA JIH 

POIZKUSI POISKATI. PRI VSAKEM NAJDENEM PIRHU TE LAHKO 

ČAKA ZANIMIVA NALOGA NPR. NAREDI 20 ZAJČJIH POSKOKOV, 20 

SEK HODI KOT PIŠČANEC, NAREDI PREVAL NAPREJ, REBUS, 

POBARVANKA, UGANKA … 



2. PIRHASTO USTVARJANJE 

 VELIKONOČNE KUHALNICE 

Kuhalnice najprej pobarvaš z barvo. Ko se barva posuši, prilepiš dodatke in ju 

spremeniš v zajčka ali piščančka.  

Za zajčka potrebujete: ušeska , rožice, učke, brke in 

nosek pa lahko narišete z alkoholnim flomastrom. 

Za piščančka potrebujete: 1 pero, učke, kljun in 

rožice za okras. 

Dodatke lahko izreže iz papirja ali drugih 

materialov ali pa jih na kuhalnico narišete. 

 

 

 IZDELAVA VELIKONOČNE 

KOŠARICE 

Za manjše velikonočne dobrote bomo pripravili košarico, ki jo lahko izdelamo iz 

reciklirane embalaže in vrvi. 

Potrebujete:   

 plastični kozarček, naprimer 

od jogurta  

 debelejšo vrv 

 lepilno pištolo 

 lepilni trak 

 olfa nož 

 



Priprava: 

Če je lonček recikliran ga najprej dobro operite in osušite. Nato označite 

velikost, ki bi jo želeli imeti in tam odrežite z olfa 

nožem . 

Odrežite krajši konec vrvi za ročaj in ga z lepilnim 

trakom na obeh straneh nalepite na lonček. 

Pripravite lepilno pištolo in postopamo dodajajte 

lepilo in vrv okrog lončka. Ko  

zaključite eno vrstico, 

greste naprej v drugo. Če želite popolno 

prekrivnost lončka lahko večkrat prelepite vrv. 

Vaša košarica je narejena. 

Opozorilo: Rezanje z nožem in lepljenje z vročo pištolo naj naredijo starši. 

 

 BARVNI MOZAIK IZ BARVNIH LUPIN 

Potrebujete:  

 Posušene jajčne lupine 

 Barve (tempera) 

 Lončke 

 Vodo 

 

Priprava: 

 

Ostanke jajčnih lupin zavijte v kuhinjsko krpo in jih zdrobite z valarjem ali z 

roko. Pazite, da lupin ne zdrobite preveč! 

Pripravite tempera barve z malo vode v posamezne lončke. 

Lupine stresite v lončke in počakajte, da se obarvajo. Lupine nato z vilico 

vzemite ven, ter jih na peki papirju posušite. 

Z bavnimi suhimi lupinami lahko ustvajate čudovite mozaike. 



 PRIPRAVI VELIKONOČNI POGRINJEK 

Ko boste v teh dneh gostili veliko noč  ter jedli slastne velikonočne dobrote, 

nikar ne pozabite na dekoracijo mize. Lični pogrinjki bodo namreč praznični 

pojedini dali piko na i in še dodatno popestrili vzdušje. 

Pripravite različne prtičke, lahko greste ven in odtrgate kakšne cvetove rož. 

Barve pogrinjka naj bodo nežne, upoštevajte pa, da ne kombinirate preeč 

različnih barv. Lahko dodate še kakšne vaše ročne izdelke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ŠE NEKAJ PRIMEROV IZDELKOV 

Idej  za velikonoč ne izdelke je veliko. Pri veliki več ini izdelkov niti ne 

potrebujete veliko materiala. Material pa lahko poišč ete kar doma. Uporabit 

tulce wc rolic, škatle za jajce, papir, karton, pisala..... Pa še izdelava je 

enostavna. 

      

                 

                 



3. VELIKONOČNO KULINARIČNO 

USTVARJANJE 

Ob vseh zabavnih igrah in ustvarjanju, pa je 

ob veliki noči zelo  pomemben tudi izbor jedi. 

Pripravile smo nekaj idej, ki lahko popestrijo 

tvoje kuhanje ob veliki noči. 

 

 VELIKONOČNI ZAJTRK 

Značilen velikonočni zajtrk so pirhi, šunka, potica in hren. 

Lahko se še posebej potrudite in te značilne jedi dekorirate 

na čimbolj ustvarjalen ter izviren način. Uporabite razne 

dodatke: narezan korenček, vejico rožmarina ali drobnjaka, 

poper v zrnu... 

      

 



Tokrat pa vam ponujamo idejo, da se posladkate s posebnimi 

palačinkami, ki se imenujejo ameriške palačinke. Ameriške 

palačinke so manjše in debelejše kot navadne palačinke, pa 

tudi bolj puhaste. Na krožniku jih dekorirajte tako, da 

dodate sadje, smetano, čokolado, pisane bonbone ... in 

oblikujete velikonočnega zajčka. 

 

Velikonočne ameriške palačinke lahko pripravite s pomočjo 

vaših staršev po naslednjem receptu: 

SESTAVINE: 

140 g bele moke (če nimaš pri roki tehtnice, je to 2,5 dl 

skodelica) 

1 mala žlička pecilnega praška 

1⁄2 male žličke soli 

2 veliki žlici rjavega sladkorja 

1,5 dl mleka 

2 jajci 

2 žlici masla 

koščki narezanega masla za pečenje palačink (1 žlica masla 

vsakič, ko vlijete nove 

palačinke v ponev) 

 

ZA DEKORACIJO: koščki sadja (banana, borovnice, jagode, 

jabolka – kar pač imate doma), stopljena čokolada, stepena 

sladka smetana, pisani bonboni... 



POSTOPEK: 

V večji skledi zmešamo moko, pecilni prašek, sol in rjavi 

sladkor. 

V manjši skledi razžvrkljamo jajci z mlekom, nato pa 

vmešamo še 2 žlici masla, ki smo ga stopili in nato nekoliko 

ohladili. Jajčno mešanico vlijemo v večjo skledo k suhim 

sestavinam in z metlico dobro premešamo, da dobimo tekoče 

testo brez grudic. Testo lahko pustimo počivati 30 minut, ker 

bodo palačinke tako še bolj okusne in puhaste. 

Na kuhalnik pristavimo ponev in jo segrejemo. Na segreto 

ponev položimo košček masla in počakamo, da se stopi. V 

ponev vlijemo malo zmesi; če je ponev dovolj velika, vlijemo 

hkrati zmes za dve ali tri palačinke. Palačinka mora biti debela 

približno pol centimetra in velika približno 10 centimetrov. 

Ko se na površini začnejo pojavljati mehurčki, palačinko z 

lopatico obrnemo. Palačinka zraste do enega centimetra in 

ko postane zlatorjava, jo preložimo na segret krožnik, ki ga 

pokrijemo. 

Postopek ponavljamo toliko časa, dokler ne porabimo vsega 

testa. Ko spečemo vse palačinke, jih položimo na servirni 

krožnik in zdaj pa je na vrsti še DEKORACIJA, ki naj bo tokrat 

v stilu velikonočnih praznikov. Ponudili smo nekaj idej za 

dekoracijo in upamo, da vam dobro uspe. Predvsem 

pomembno pa je, naj bodo palačinke ZELO okusne. 

 

 

 



Želim vam obilo užitkov 

ob likovnem in 

kulinaričnem 

ustvarjanju ter veliko 

zabave ob velikonočnih 

igrah. 

 

O svojih aktivnostih lahko pošljete kakšno 

fotografijo. Da vidimo, kako ste se zabavali in 

ustvarjali. lahko nam tudi pišete, č e boste imeli 

kakšno vprašanje  

UČ ITELJICA ALENKA       alenka.znidar@guest.arnes.si 

UČITELJICA ANITA             anita.dusak@guest.arnes.si 

UČITELJICA ŠPELA            spelastusy@gmail.com  
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