VELIKONOČNO USTVARJANJE
Tjaša Kovič in Mojca Ručigaj
Velikonočna jajca
- Iz papirja izrežemo krog v obliki jajca, če so otroci starejši ga lahko izrežejo tudi
sami. Otrokom ponudimo različne barve (akrilne barve, vodene barve), s katerimi
pobarvajo jajce in testenine. Ko se le-to posuši, otroci na jajce nalepijo testenine, s
katerimi ga okrasijo.
- Na list papirja narišemo krog v obliki jajca. Otrokom ponudimo različne barve
(akrilne barve, vodene barve), s katerimi s pomočjo ščipalk in pom-pom
cofkov/sanitetno vato odtiskuje barve na narisano jajce.
- Otrokom ponudimo pekač za muffine, v modelčkih je brivska pena in jedilne barve.
Sestavine otrok najprej rahlo premeša ter nato, v modelčke s peno in jedilnimi
barvami, položi kuhano jajce (belo). Kuhana jajca otrok povalja v peni in jih s tem
obarva. Obarvano jajce položi v embalažo od jajc, počaka 10 minut, ga obrne in pusti
še 10 minut ter šele na koncu obriše peno iz njega.

Piščanček in zajček varujeta jajce
- Izdelamo zajčka in piščančka, ki bosta varovala jajci. Potrebujemo embalažo od
jajc, pri kateri iz nje izrežemo dva spodnja dela embalaže in jih na eni strani prilepimo
skupaj. Nato pobarvamo embalažo (akrilne barve, vodene barve, voščenke) in iz
papirja izrežemo oči, kljun, krila in noge (piščanček) ter oči, ušesa, smrček, brke in
šape (zajček). Tako dobimo piščančka in zajčka, v katera otrok pospravi svoji dve
najljubši obarvani jajci.

Lačen zajček
- Veliko kartonasto škatlo spremenimo v lačnega zajčka. Izrežemo ušesa in jih
prilepimo na škatlo, če so otroci starejši lahko izrežejo ušesa tudi sami. Otrok na
škatlo nariše (akrilne barve, vodene barve, voščenke) oči, smrček in brke. Najbolj
pomembno pa je, da ima naš zajec velika usta, ki jih izrežemo iz škatle, v katera
otrok z različnimi žogami (velikost, oblika) z roko ali nogo cilja usta – odprtino. Za
nadgradnjo uporabimo tudi hokejsko palico, ki jo lahko izdelajo otroci tudi sami
(lesene veje) in z njo ciljajo usta lačnega zajčka.

Kokoš premaguje ovire
- Iz velike plastične/jedilne žlice naredimo kokoš, s katero bomo prenašali
velikonočna jajca. Izrežemo oči, kljun, krila in greben (» rdeča roža« na glavi), če so
otroci starejši lahko izrežejo tudi sami. Otroci izrezano nalepijo na žlico, in prav tako
nanjo nalepijo tudi sanitetno vato za telo.
- Otrok mora z žlico v roki (izdelano kokoš) prenesti čim več velikonočnih jajc iz ene
košare v drugo. Delo mu otežimo z različnimi oviramo (mini slalom – oblikovan iz
tulcev, stolp iz kock; korak čez ovire – škatlo, blazino, različne igrače; hoja po
različnih površinah – klop, vrv, kocke).

Tradicionala igra »Štrucanje«
Vsak tekmovalec naprej izbere svoje močno jajce. Igra poteka tako, da dva
tekmovalca tolčeta z velikonočnim jajcem drug ob drugega. Tisti, kateremu se jajce
prej razbije, izgubi in svoje počeno jajce da zmagovalcu.
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