PONEDELJEK, 23. marec 2020
Dobro jutro ;)
Tudi ta teden bom z vami jaz, Polona. Tisti, ki opravljate službo na delovnih
mestih, upam, da ste si vsaj malo uspeli odpočiti. Hvala, ker to delate tudi za
nas, da lahko ostajamo doma. Tisti, ki pa delate od doma, verjamem, da je
težko. Dela je veliko, otroci pa tudi zahtevajo veliko. Upam, da bo kmalu vse
tole za nami in da se vrnemo v stare tirnice.
Hvala tudi za vaše odzive, fotografije, ki jih pošiljate.
Ker se nam te dni obeta nekaj slabega vremena, imam en recept, kako kar za
nekaj časa zaposliti malčke. Slano testo - domača različica plastelina. Priprava
je zelo enostavna in hitra. Skupaj z otroki v posodi zmešajte:
* 1 lonček moke,
* 1 lonček fino mlete soli,
* približno 1/2 lončka vode,
* nekateri dodajo tudi malo olja.
* Lahko dodate kapljico jedilne barve ali pa malo bleščic.
Otroci lahko gnetejo, mečkajo, tipajo, valjajo, režejo (z jedilnim nožem),
izrezujejo oblike z modelčki za piškote. Izdelate lahko krogljice, jih prebodete z
zobotrebcem in jih sestavite v ogrlico, ko bodo suhe. Lahko naredite okraske,
obeske, figurice,… Seveda bodo otroci za oblikovanje potrebovali nekaj vaše
pomoči. Uživali bodo tudi samo z mečkanjem. Izdelke lahko posušite na zraku,
če pa želite sušenje pospešiti, to naredite v prej ogreti pečici na 50 stopinj C,
30 minut.
Slano testo, ki ostane, zavijete v vrečko in postavite v hladilnik.
Veliko veselja pri ustvarjanju!
Lep dan in seveda, ostanite zdravi!
Polona Horvat

Teo se je resno lotil barvanja izdelkov iz slanega testa.

Leon in mami sta se imela fajn :)

TOREK, 24. marec 2020
Pozdravljeni starši in otroci!
Jutri je dan, namenjen mamicam. Z Darjo sva imeli v načtru, skupaj z otroki
izdelati nekaj samo zanje. Zato, mamice, od naslednjega odstavka naprej
prosim ne berite več, za rokav pa pocukajte očke in jim povejte, da imajo na
eAsistentu eno pošto ;).
Torej, očki. Vabim vas, da skupaj z otroki pripravite eno drobno pozornost za
mamico. Če ste za, boste potrebovali tole:
* roki svojega otroka za odtis dlani,
* bel papir (fino je, če je malo trši),
* čopič in barvo, najbolje je tempera,
* zeleno plastično slamico ali zelen papir,
* škarje, spenjač ali lepilo.
Nastala bo rožica. Za lažjo predstavo je tukaj sličica.
Dlani, eno po eno, pobarvajte z barvo in odtisnite na
bel papir. S svojo roko pritisnite čez otrokovo, da se bo
barva dobro odtisnila.
Posušeni odtisnjeni dlani izstrižite. Če imate sijajni
premaz, to previdno premažite, da se ne bo spackalo in
posušite. Če ga nimate, nič hudega.
Vzemite slamico, jo na vrhu malo zastrižite in spnite ali
zalepite na obe strani “rožice”, da bo vse stalo skupaj.
Če nimate slamice, zrolajte papir, da bo nastal pecelj in
ponovite s spenjanjem.
Izstrižete lahko še en list in ga prilepite na pecelj (nanj
lahko tudi kaj napišete).
Če je včeraj ostalo kaj slanega testa lahko naredite tudi take srčke, ki so
prikazani spodaj na sliki. S flomasterjevim pokrovčkom ali kakšnim zanimivim
gumbom pa nanj vtisnete vzorce. Ne pozabite na luknjico, da boste kasneje
vanj dali vrvico za ogrlico ali obesek.

***
Seveda, to so le predlogi, kako se še lahko igrate s svojimi zakladki, od tega pa
vam čisto nič ni nujno narediti ;).
Veselo ustvarjanje in seveda, ostanite zdravi!
Polona Horvat

***
Lucija, Lara in njun očka so naredili rožici za mamico. Ker niso imeli slamic, so
se znašli po svoje. Iznajdljivo!

SREDA, 25. marec 2020
Mamice, ena samo za Vas:
Edvard Grieg: “Peer Gynt - Morning Mood”
https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0

Kako raste mama
(Tone Pavček)
Najprej je sama tema,
najprej je velik nič,
potlej je majcena deklica
in iz nje ljubek deklič.
Iz njega mamica zraste,
a raste dolgo in mnogo let,
potem pa je to kar naenkrat
in jaz pridem na svet.
Iz mamice zraste mama
bogvekdaj, kar nekega dne,
ko še sama ne ve,
da ji pada prvi sneg na lase.
Ko jaz odrastem,
raste mama počasi nazaj,
dokler babica ne postane
in pride z vnuki v raj.

Mamice, danes je Vaš dan! Odločila sem se, da malo pocrkljam otroke in Vas.
Spodaj je povezava do zvočnega posnetka pravljice z naslovom Snežek in
njegova skrivnost (berem jaz). Da boste pravljico otrokom lahko brale/i tudi
ve/i, imate v priponki sličice cele knjige.
https://youtu.be/3u1mqY_w68A
Zvečer pa lahko Marta Zore namesto Vas zapoje uspavanko:
https://www.youtube.com/watch?v=ld4BTxckDl0
Uživajte, crkljajte se, užijte ta dan, ker je samo Vaš!
***
Prelepo sredo vam želim in seveda, ostanite zdravi!
Polona*

Veliko vas je, ki ste mi pisali in pošiljali slike; zahvaljujete se za ves trud, ker
vam pomagam z idejami, s predlogi, pravljicami, pesmicami.
Takole pa me je Matevževa mamica, Ana, pocrkljala na materinski dan:
Polona, hvala ti za vse ideje, namige, besedila, lepe misli in najbolj lepe, prijazne
besede. Hvala ti, da misliš na naše mulčke četudi od daleč. Matevžu se kar oči
zasvetijo ko mu povem, kaj je “Polona poslala”. Ker pa imava res veliko “dela” zunaj
nama ne uspe narediti vsega. Pojeva spotoma na sprehodu, vsak drugi dan pa narediva
Barčice in jih spustiva po reki. Hvala ti še enkrat in še 100x. Pa lepo bodite vsi, in
seveda zdravi :):):):) Ana in Matevž
Hvala tudi vsem vam!*

Takole doma pomagajo tudi Leon, Matevž, Tara in Neža

