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Pozdravljen!/Pozdravljena!
Ne vem, če si si že kaj razmišljal/razmišljala, vendar se približujejo velikonočni prazniki. Se jih že
kaj veseliš? Res, da bo praznovanje po vsej verjetnosti nekoliko okrnjeno in bo potekalo le v
ožjem družinskem krogu, vendar je praznovanje lahko še vedno zabavno in sproščeno.
Za danes sem ti pripravila nekaj idej, s katerimi si lahko popestriš dan. Pa preden pričneva … Si
opravil/opravila že vse obveznosti za šolo?
Predlagam ti, da se danes odpraviš na sprehod v naravo. Vem, da si
bil/bila že včeraj, ampak ta sprehod bo poseben. Sprehodi se po
kakšnem travniku in malo pobrskaj po tleh. Poišči kakšne večje liste
rastlin (trpotec, regrat, …) Te lahko uporabiš za vzorčke pri barvanju
pirhov. Zagotovo ste doma kdaj pripravili pirhe, ki so imeli posebne
vzorčke. Niste? Povprašaj malo mamico, mogoče boste to naredili
letos.
Poleg že vsakdanje priprave mize in pomoči pri pripravljanju
obrokov, je lahko danes dan za barvanje velikonočnih
pirhov. Si to že kdaj počel/počela? Potek barvanja pirhov je
različen, odvisno predvsem od tega, katero barvo imate
doma. Poskusi sam/sama. Če boš imel/imela težave pa
verjamem, da ti bodo priskočili na pomoč. Lahko jih tudi
okrasiš. Vendar pazi, za krašenje velikonočnih pirhov
potrebuješ posebne barve.
Pa še nasvet! Pobarvaj toliko pirhov, kot jih boste pojedli. Ne delaj zaloge za celo leto!
VELIKO USPEHA PRI BARVANJU! Lahko mi pošlješ kakšno sličico, če želiš.
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Pa greva k današnji nalogi.
Pripravila sem ti nekaj PREMETANK in seveda, najbolj popularno, OSMEROSMERKO.
Veliko uspeha pri reševanju!
To je za danes vse. Za jutri pripravljam nekaj ustvarjalnega, zato le pridi pokukat.
Kaj? Naj ostane skrivnost … do jutri.
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Velikonočni zajček ni skril samo pirhov, temveč tudi besede. Poišči jih v vseh
smereh, tudi nazaj in diagonalno. Črke, ki ti bodo ostale v prvih šestih vrsticah
vpiši na spodnje črtice.
Velika noč je najpomembnejši __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ .

blagoslov

križ

pirhi

veliki petek

butarica

nedelja

post

vstajenje

hren
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Premešaj črke, da dobiš pravilne besede.
1)

ČAI VEOLKN

_______________________________________

2)

EDNEJAL

_______________________________________

3)

IANPZKR

_______________________________________

4)

HIRIP

_______________________________________

5)

KAUŠN

_______________________________________

6)

EJAVSTJEN

_______________________________________

7)

CPIOTA

_______________________________________

8)

HNRE

_______________________________________

9)

STPO

_______________________________________

10)

IKSTUSR

_______________________________________

11)

IBČJOA

_______________________________________

12)

UBAICRAT

_______________________________________
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