Spoštovani starši,
Pred nami so prazniki. Najlepše jih lahko praznujemo takrat, ko jih pripravljamo vsi
skupaj. Prav je, da so otroci deležni kulturnih in duhovnih vrednot svojega kraja
oziroma družbe v kateri živijo. To so korenine iz katerih lahko počasi gradijo svojo
identiteto. Kajti težko je živeti brez širše vsebine.
Tako naj otroci po svojih zmožnostih pomagajo pri pripravi praznika: pomagajo speči
potico, pobarvati pirhe…Važno je, da nam ob tem ni cilj, da bo vse popolno urejeno,
ampak, da bo otrok ob tem čutil, da smo zares z njim. Otroku bo zanimivo, če mu boste
povedali, kakšen pomen imajo pripravljene jedi, saj bodo ob tem prazniki dobili vsebino
otrok pa občutek, da se stvari med sabo povezujejo in da imajo svoj smisel. Tako
prazniki ne bodo obviseli nekje v zraku.

Če vam ostane še kaj časa, se lahko poslužite še naslednjih idej:
1. Okrasimo veje, ki smo jih prinesli v stanovanje.
 Risalni list pobarvamo z voščenkami različnih barv. Voščenke nanesemo
v več plasteh.
 Čez voščenke s pomočjo gobice nanesemo nerazredčeno tempera
barvo temnejše barve (črna, temno modra). V tempera barvo lahko damo
nekaj mila, da se bo barva na voščenke bolje prijela.
 Ko se barva posuši, z zobotrebcem ali drugim koničastim predmetom s
praskanjem barve narišemo pirh in ga, ravno tako s praskanjem barve,
po svoje okrasimo.
 Svojo umetnino izrežemo, nataknemo na vrvico in obesimo na zgoraj
omenjeno vejo.

2. Piščanček
Potrebujemo: jajce, ki smo ga izdelali iz slanega testa, lepilo, koruzni zdrob,
kolaž papir




Jajce premažemo z lepilom.
Povaljamo ga v koruznem zdrobu.
Iz kolaž papirja izrežemo kljunček, noge, oči in jih prilepimo na jajce.

3. Pisanice iz slanega testa
Potrebujemo: jajce in podstavek, ki smo ju izdelali iz slanega testa, tempera
barve in čopič, rafijo ali slamo



Jajce, ki smo ga izdelali iz slanega testa in podstavek pobarvamo s tempera
barvami.
Na podstavek položimo rafijo ali slamo in nanj postavimo pobarvano jajce.



4. Gnezda iz vrečk za kruh s čokoladnimi jajčki
Potrebujemo: papirnate vrečke za kruh, tanek karton, škarje, spenjač,
čokoladna jajčka
Papirnato vrečko za kruh prepognemo. Obrnemo jo tako, da je odprti del vrečke
zgoraj.
Vrečko zrežemo na trakove, vendar ne zarežemo do konca, pač pa 5 cm pod



vrhom.
Vrečko




Pripnemo na podlago iz tankega kartona.
Tako smo dobili gnezdo. Naredimo jih lahko več.
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Vanje natresemo čokoladna jajčka.
Skrijemo jih na vrtu pred hišo ali v bližnjem gozdu, če pa teh možnosti nimamo,
jih skrijemo v stanovanju.
Otroci jih poiščejo in se na koncu posladkajo.
Zraven si lahko izmislite svojo zgodbico o tem, kdo je skril čokoladna jajčka.

Pa lepe in zdrave praznike želim.
Ksenja Jeram

