Pred nami so velikonočni prazniki.
Velika noč (Vuzem) je eden od praznikov, ki ga obeležujemo spomladi. Za kristjane je
to praznik veselja in upanja. Velika noč je premakljiv praznik, to pomeni, da ni vsako
leto na isti dan, ampak enkrat med 22. Marcem in 25. Aprilom. Slovenska
velikonočna jajca, ki se imenujejo tudi pisanice ali pisanke, se uvrščajo med najlepše
okrašene primerke v Evropi.
Prepletanje velike noči z zajčkom je stara nemška zgodba o siromašni materi.

ZGODBA:
Živela je siromašna mama., Svojim otrokom ni mogla kupiti hrane in daril. Ni imela
denarja, imela pa je domišljijo. Pisano je obarvala jajca in jih skrila v vrtu. Otrokom je
povedala, da je zunaj skrila presenečenje, in pohiteli so na vrt. Nenadoma pa se je
med jajčki pojavil zajec. Malčki so sklepali, da jim je ravno on prinesel barvita darilca.
Od tedaj otroci po vsem svetu za veliko noč od zajčka neučakano pričakujejo jajca in
darila. Zajčki pa so, zaradi številnih potomcev, tudi simbol plodnosti in novega
življenja, ki se spomladi prebuja.

BARVANJE JAJC
Barvanje jajc z naravnimi barvili je lahko že dogodek, ko se lotimo priprave barvil.
Vse bolj drugače je, ko otroci sami sodelujejo pri nabiranju olupkov od čebule.
Zeleno obarvane pirhe dobimo tako, da najprej skuhamo koprivo, regrat, špinačo in
zeleni čaj. Vse skupaj zmiksamo, precedimo in v tekočini dlje časa kuhamo jajca.
Modra barva pirhov
grozdja.

- kuhana jajca namočimo v borovničev sok ali v sok temnega

Rumena barva pirhov - najprej v vodi skuhamo ognjičeve cvetove, katerim smo
dodali malo soli in kisa, nato pa v tej vodi skuhamo jajca.
Oranžna barva pirhov- jajca kuhamo v vodi, v katero smo dodali nekaj žlic rdeče
paprike. Vodo lahko obarvamo tudi s korenčkovim sokom.
Vijolična barva pirhov - jajca skuhamo v enaki količini vode in ribezovega soka
(črnega) ali v vodo dodamo lupine rdeče oz. vijolične čebule. Jajca lahko obarvamo
tudi s sokom rdečega zelja.
Rjavo barvo pirhov dobimo tako, da jih kuhamo v vodi, v katero smo dali tudi
čebulne olupke, lahko pa jih skuhamo v precejeni turški kavi. Lepo rjavo barvo bodo
jajca dobila, če še vroča jajca namočimo v močno črno kavo, v katero smo kanili
nekaj kisa.
Zlata barva pirhov - jajca kuhamo v vodi, kateri smo dodali žličko kurkume.

OKRAŠEVANJE PIRHOV
Okraševanje pirhov je posebna dogodivščina. Če pirhe barvamo tako, da jih v
tekočino namakamo, jih lahko otroci prej pobarvajo z voščenkami ali oblepijo z
lepilnim trakom. Tako bodo nastali prav posebni barvni vzorci.
Lahko pa zgolj otroci porišejo jajca z voščenkami in barvami, nanje narišejo oči in usta
in prilepijo lasuljo. Lahko uporabimo tudi servietno tehniko.
Idej je veliko, taka je tudi otroška domišljija. Dajmo jim na razpolago material,
pokažimo jim, kako se kaj počne in naj se zabava prične.

IGRE Z VELIKONOČNIMI JAJCI
Lov za pirhi
Lov na velikonočne pirhe je prav posebna dogodivščina za otroke. Igro lahko
pripravite sami doma, lahko pa se povežete s prijatelji in sosedi ter uprizorite pravi,
množični lov na te velikonočne pobarvane dobrote.

Skrivanje jajc
Če bo jajca iskalo več otrok, več različnih starostnih skupin, je najbolje, da za
vsako starostno skupino pripravite svojo barvo jajc. Najmlajši naj iščejo rumena,
starejši rdeča, najstarejši pa modra velikonočna jajca. Jajca naj bodo skrita po
težavnosti, primerni otrokom.
Poligon, na katerem ste skrili jajca, primerno označite, da otroci ne bodo odtavali
predaleč, saj iskanje tam, kjer jajc ni, nima smisla in otroka po dolgem
neuspešnem iskanju samo spravi v slabo voljo.

Sestavljanje besed
Preden jajca skrijete, nanje napišite črke. Ko otroci najdejo jajca, naj poskušajo iz
črk na najdenih pirhih sestaviti čim več besed. Zmaga tisti, ki jih sestavi največ.

PRILAGAM VAM TUDI ZANIMIVI POVEZAVI ZA BARVANJE IN
OKRAŠEVANJE JAJČK:
- Barvanje pirhov z naravnimi materiali:
https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg,

- Barvanje pirhov s servietno tehniko:
https://www.youtube.com/watch?v=cxGA70_E6TQ

Vesele Velikonočne praznike. Lepo praznujte, kot imate navado v
svojih družinah. Naj vam bodo pa ti prazniki razlog za še eno veselo
druženje v družinskem krogu.
Lep pozdrav, učiteljica Andrejka

