POZDRAVLJENI

Teden je naokrog. Čas je za nove izzive in nove ideje. Upava, da ste vsi vredu, da vam pride kakšna
od predstavljenih dejavnosti prav in da vam prijajo topli pomladni sončni žarki.

PA PRIČNIMO Z IDEJAMI TEGA TEDNA….
Če ste skupaj z otrokom usvojili deklamacijo prejšnjega tedna, vam sedaj pošiljava novo.

Ob deklamaciji, se otroci lahko tudi naučijo pesem Pomladna, ki jo najdete na spodnji povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=Jo-edwq24Js
Lahko pa si ogledajo tudi zanimivo in poučno risanko gosenica Tinka na travniku.
https://www.youtube.com/watch?v=_IcbWP7etvs

Še zmeraj z otroki opazujte travnike, polja, gozdove in se o spremembah, ki jih opazite v naravi z
otroki pogovorite. Otroci vam lahko pomagajo pri nabiranju regrata. Ustvarijo lahko tudi:

SONČEK IZ REGRATOVIH CVETOV
Na sprehodu naberemo regratove cvetove in izdelamo sonček. Doma pa lahko sonček
izdelamo z različnimi predmeti (lego in duplo kocke, slamice, zobotrebci, flomastri,

nogavičke, makaroni,...)

Otroci vam lahko lahko pomagajo tudi pri pripravi okusnega in zdravega regratovega medu.

REGRATOV MED
Sestavine za regratov med
●
●

600 g regratovih cvetov
600 g sladkorja

Iz zgoraj omenjenih sestavin boste dobili cca. 2 velika kozarca medu. Sestavine za regratov med so
kot vidite v razmerju 1:1 in pazite le, da se tega razmerja držite – torej, toliko kot boste nabrali
regratovih cvetov, toliko sladkorja dodajte.
Postopek priprave regratovega medu
Regratove cvetove (isti dan, kot so bili nabrani) očistimo morebitnih smeti in žuželk, nato pa rumene
cvetove ločimo od zelene cvetne čašice (zelene čašice lahko zavržete). Pripravimo si še sladkor in
velik
stekleni
kozarec
ali
več
manjših
s
pokrovčkom,
ki
dobro
tesni.
Sedaj v plasteh v kozarec nasujemo plast sladkorja, čez plast regrata (rumeni del cvetov, ki smo ga
ločili od čašic), ponovno sladkor, regrat … Zaključimo s plastjo sladkorja.
Kozarec dobro zapremo in ga postavimo na sončno mesto, kjer naj bo toliko časa, da se sladkor stopi.
Ko se sladkor v kozarcu stopi, vsebino precedimo (najboljše kar skozi gazo) in ob tem dobro stisnemo
cvetke regrata. Regratov med je tako pripravljen. Hranimo ga v steklenih kozarcih, ki dobro tesnijo v
hladnem in temnem prostoru.

Zunaj lahko otroci naberejo in poslikajo različne kamne, kar je odlična ideja za ustvarjanje in igro.

IN ZA KONEC… Če je lepo vreme se gibajte in igrajte na prostem , okrog hiše, drugače pa si pomlad
lahko pričarate tudi v dnevni sobi:

418-pomlad_v_dnev
ni_sobi_nataainmitjamiheli_sl.pdf

Imejte lep teden in nasvidenje prihodnjič .

