PRAVLJICA: MANDI, VELIKONOČNI ZAJČEK
Pravljico najdete na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=owEhJ4a6j4s
PODROČJE
DEJAVNOSTI

DEJAVNOSTI OTROK

JEZIK






GIBANJE

Prisluhne pravljici,
pove kratko obnovo pravljice,
se s starši pogovarja o velikonočnem prazniku.
Zapleše zajčkov ples

https://www.youtube.com/watch?v=I2lPyRwFKi4
UMETNOST

 Izdela velikonočno voščilnico, (priloga)
 poslika jajce, kamen,
 naredi trganko velikonočnega jajca (na list papirja poljubne
velikosti nariše veliko jajce, na majhne koščke natrga
različni barvni papir, lepi koščke papirja na jajce in ustvarja
različne vzorce).
Če lepila nimate doma, si ga lahko izdelate sami.
Recept in
postopek na povezavi:
https://www.bibaleze.si/ideje_za_prosti_cas/kako-nareditidomace-lepilo.html
 Peka velikonočnega zajčka (priloga),
 izdelava velikonočnega zajčka iz kartona (priloga).

VELIKONOČNI ZAJČEK IZ TULCA

POTREBUJEMO
 Kartonski tulec od toaletnega
papirja
 model
 karton
 volna
 flomaster
 barvni papir, škarje, lepilo
 model kroga
 oči ali gumbi

POSTOPEK
 preslikaj modele in jih izreži
 v tulec na levi in desni strani izreži majhno zarezo, da
boš lahko vstavil glavo
 zajčku nariši obraz (ali prilepi gumbe za oči, smrček)
 prilepi uhlja
 položi glavo na tulec v zarezi
 tulec ovij z volno ali nitko ali špago (kar imaš pri roki)
 nalepi sprednji in zadnji taci

MODEL

glava

uhlja

sprednji taci

zadnji taci

VELIKONOČNI ZAJČEK
(Avtorica: Francka Potočnik, Iz revije Unikat, marec/april 2006, leto 7, št. 34, str. 46)

POTREBUJEMO









Sestavine za testo,
posodo, čopič,
pekač,
jedilni nož, žlico,
jajce,
rozine, arašide,
špagete,
jušne kroglice

SESTAVINE ZA TESTO
 250 dag moke,
 pol pecilnega praška,
 12 dag margarine ali masla,
 1 žlica sladkorja,
 rumenjak,
 0,5 dcl mleka,
 sok polovice limone

1.

V posodo vsujemo moko in vanjo vmešamo pecilni prašek. V lončku na najmanjšem ognju segrejemo mleko
in maščobo. Dodamo sladkor in rumenjak ter premešamo. Stopljeno zmes vlijemo v jamico, ki smo jo naredili v
moko. Dodamo sok limone. Zmes zgnetemo v gladko testo.

2.

Iz testa oblikujemo svaljek. Prerežemo ga na polovico in z dlanjo sploščimo.

3.

Spodnja dela uhljev s prsti sploščimo in namažemo z jajčnim beljakom. Kroglico, ki jo prav tako rahlo
sploščimo, zalepimo na uhlje. Tudi spodnji del glave sploščimo s prsti, da naredimo prostor za smrček.

4.

Oblikujemo krogljici in ju z jajčnim beljakom zalepimo na spodnji del glave.

5.

Zajčku naredimo obraz. Za oči uporabimo rozini, za smrček jušno kroglico, za zobke pa polovico arašida. Vse
dele s konico noža pritisnemo v testo.

6.

Jajčni rumenjak zmešamo z dvema žlicama vode. Zajčka premažemo

7.

Uhlje zavihamo navzdol. V smrček zabodemo koščke špagetov za brčice. Zajčka položimo na pekač, obložen
s papirjem za peko, in ga spečemo pri 180 stopinjah, da lepo porumeni.

VOŠČILNICA Z ZAJČKOM
(Avtorica: J.K., Revija Unikat, marec/april 2007, leto 8, str. 62)



MATERIAL






ORODJE

Karton za osnovo voščilnice,  ravnilo, olfa nož,,
Flomastri,
 svinčnik,
Barvice,
 škarje
Zajček iz revije unikat,
lepilo

POSTOPEK
1.

Starš pripravi osnovo. Izrežeš osnovo za voščilnico, velikosti 22x6cm in jo prepogneš na polovico. Levo
notranjo stran razdeliš na četrtine. Levo in desno od sredine odmeriš 3,5cm, navzor in navzdol pa 5,5cm. Točke
povežeš v elipso.

2.

Voščilnico položiš na delovno podlago in elipso izrežeš iz osnove z olfa nožem. Za pomoč prosi odraslo
osebo.

3.

Od elipse odrežeš približno tretjino za košarico. Na drugi del elipse narišeš štiri pirhe

4.

Košarico pobarvaš z rjavo suho barvico. Z rjavim flomastrom narišeš rob in prepleteno mrežo. Tako dobiš
košarico z pirhe. Izrezana jajčja pobarvaš v pisane pirhe.

5.

Košarico prilepiš na spodnji del voščilnice čez elipsasto odprtino, v košarico pa pirhe. Pazi, da med
lepljenjem ne popackaš notranjost voščilnice.

6.

Iz revije (modela) izrežeš zajčka. Zajčka prilepiš v notranjost voščilnice. Z lepilom namažeš le spodnji hrbtni
del zajčka. V voščilnico na list, ki ga drži zajček, napišeš velikonočno voščilo. Voščilnico zapreš in zajčkova ušesa
potegneš skozi odprtino na prednjo stran.

MODEL ZAJČKA

VELIKONOČNI ZAJČEK IN JAJCE
POTREBUJEMO
 balon
 barvast papir
 star časopis
 tapetno lepilo ali voda in moka
 vodene ali tempera barve
 čopič
 lepilo
 svinčnik
1. Napihnemo velik balon in ga zavozlamo. Naredimo gosto, tekočo zmes iz tapetnega lepila (lahko
voda in moka). Na balon v več slojih nalepimo velike koščke papirja, ki jih pomočimo v lepilo.

2. Ko se plasti časopisnega papirja posušijo, balon pobarvamo z vodenimi ali tempera barvami.

3. Ko se balon posuši, po sredini zajčkovega telesa s svinčnikom zarišemo črto. Z nožem zarežemo po
narisani črti in razpolovimo zajčkovo telo.

4. Iz kartona izrežemo trak širine 3 cm in tolikšne dolžine, da lahko obvijemo zajčkovo telo. Trak iz
notranje strani prilepimo na spodnjo polovico zajčka, tako da 1 cm traku gleda ven.

5. Iz kartona izrežemo ušesa, oči, smrrček, brčice in sekalca, nalepimo jih na zajčka.

6. V zajčka skrijemo velikonočna jajca ali čokoladne jajčke.

Drug oblepljen in posušen balon, lahko uporabimo kot jajce, na katerega narišemo razne vzorčke. Rišemo
lahko s flomastri ali tempera barvami.

IZDELAVA PRAZNIČNEGA SVEČNIKA

Material
 kozarec za vino
 bela tempera
 čopič
 barvni papir ali vileda
 škarje
 črni alkoholni flomaster
 čajna svečka

NAMIZNA DEKORACIJA

Material
 barvni papir ali vileda
 alkoholni flomaster – (»plastične očke«)
 špila

