
1 
 

Svetovalnica za RADOVEDNEŽE – 2. triada 
 

 

KAZALO VSEBINE 

 

 

 

STRATEGIJE UČENJA – MISELNI VZORCI 2 

VELIKONOČNI ZAJČKI 6 

ANTONIO VIVALDI 7 

BARVANJE PIRHOV 9 

BARVANJE PIRHOV IN IGRE Z NJIMI 12 

  

  

  

 

 

  



2 
 

STRATEGIJE UČENJA 
Pripravila: Eda Jakončič 

Pozdravljeni radovedneži, nadaljujemo z učnimi 
strategijami. 

V Svetovalnici za RADOVEDNEŽE bomo predstavili nekaj uspešnih strategij učenja: 

 STRATEGIJA HITREGA PREGLEDA 

 PAVKOVA METODA 

 METODA PRPOP 

 

Danes prikaz strategije učenja s pomočjo miselnih vzorcev. 

Pomagajo nam takrat, ko že nekaj znamo in imamo nek celosten pogled čez določeno poglavje 

ali čez celotno snov. Najbolj pomagajo pri obnavljanju, ponavljanju, pripravi na govorni nastop, 

pri pisanju spisa …  

MISELNI VZORCI – prednosti pred običajno metodo pisanja zapiskov 
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Omeniti je potrebno, da ne strategija miselnih vzorcev ne ustreza vsem, vedno je potrebno je 

ugotoviti način oziroma nam učinkovito strategijo učenja. 

1. Potrebuješ bel list, po možnosti formata A3, v vodoravni legi, svinčnik in več barvic ali 

flomastrov. 
 

2. Osrednjo, nosilno temo, naslov teme, enote, o kateri se učiš... zapiši v sredini lista in 
jo dobro poudari. Lahko jo obkrožiš. Še bolje pa je, če jo narišeš. 

 

3. Iz središča povlečeš v različne konce lista debelejše črte oz. veje. Naj bodo zvite, take 
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kot so izrastki živčnih celic. Možgani ne marajo ravnih črt, ker jih te na smrt dolgočasijo. 
Vsako vejo pobarvamo z drugo barvo. 

 

 

4. Na veje zapiši močne, jasne in enoznačne ključne besede. Piši jih v smeri urinega 
kazalca.  
Če je le mogoče, napiši po eno besedo na vsako vejo. Piši z VELIKIMI TISKANIMI  

ČRKAMI. 

5. Iz vsake veje potegni več drugih črt, vejic. Te so tanjše in ravno tako zvite. Trdno so 
povezane s »svojo« vejo. Nanje zapiši nove ključne informacije. Te dopolnjujejo 
vedenje o temi. 
Na vejice piši z malimi tiskanimi črkami. 
Povezanost med različnimi temami, podtemami, sekcijami prikaži s puščicami.  
Ne pozabi na slike, skice, diagrame, simbole in barve 
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VELIKONOČNI ZAJČKI 

Pripravila Andrejina Rijavec 

 

Materiali: karton (škatla) za jajca, tempera ali vodene barve, lepilo 

 

Pripomočki in orodja: škarje, lonček, čopič 

 

Navodilo za delo 

1. Škatli odreži pokrov. 

2.  Spodnji del škatle po dolžini razreži na dva enaka dela. Za pomoč pri tem rezanju 
poprosi odrasle. Nato oba dela tako skrajšamo, da v vsakem dobimo tri prostorčke za 
jajca. 

3. Prvemu delu škatlice poreži zgornje vrhove (v višini ostalih robov) in ga z zgornjo 
stranjo navzdol položi na mizo. 

4. Nanj položi drugi del škatlice in zlepi skupaj. 

5. Dobiš zajčke, ki se držijo za roke. 

6. Pripravi tempera ali vodene barve in zajčke pobarvaj. 

7. Počakaj, da se barva dobro posuši in nato jim nariši obraze: oči, smrčke, brčice in usta. 

8. V vsakega zajčka posadi obarvano jajce. 

 

ŠE DRUGE IDEJE ZA ZAJČKE 
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4. marec 1678: rodil se je skladatelj ANTONIO VIVALDI 

 

 

Ali vam je znana ta melodija? 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8 

Skladba je navdušila tudi znanega ustvarjalca risanih filmov. Poglejte, kako si jo je zamislil. 
https://www.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew 
 

Mojster baročne glasbe, Benečan Antonio Vivaldi (4. marec 1678 – 28. julij 1741), rodil se je 

pred približno 350 leti,  je svetu dal veliko dobre glasbe in je temu navkljub umrl pozabljen in 

siromašen na Dunaju.  

Ko so dvesto let kasneje spet odkrili veličastnost njegove glasbe, se je uveljavil med vrhunci 

glasbe, ki je sčasoma postala klasična.  

Eno njegovih najbolj znanih del so »ŠTIRJE LETNI ČASI«, ki se seveda začnejo s Pomladjo. Ostali 

trije deli so seveda Poletje, Jesen in Zima. 

 

Antonio Vivaldi, Štirje letni časi, POMLAD 
 

Skladba je sestavljena iz več delov, kjer se izmenjavajo godalni orkester in tri solistične violine. 

Prvi del predstavlja veselje ob prihodu pomladi. 

Sledi oponašanje ptičjega žvrgolenja, ki ga izvajajo tri solistične violine. 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxXM_b8
https://www.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Vivaldi.jpg
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Po tem, ko smo zopet zaslišali melodijo buhteče pomladi, inštrumenti oponašajo žuborenje 

potokov. 

Nato privrši pomladanska nevihta z grmenjem in bliskanjem. 

Ko se nevihta umiri, se spet zasliši ptičje petje, ki ga posnemajo tri violine.  

Nato solist v elegantnih pasažah pripravi ponovni nastop prve teme: vsa narava slavi prihod 

pomladi. 

 

Vse to je lepo prikazano v naslednjih dveh risanih filmih: 
https://www.youtube.com/watch?v=NnURkV1Ou_w 
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ 
 
Na koncu se spodobi, da si ogledate in poslušate še posnetek, ki je nastal na koncertu. Ali ste 

opazili, da igrajo violine, vole, violončeli in kontrabasi? 

To so glasbeni inštrumenti, s katerimi ustvarjamo zvok tako, da nanje godemo z lokom, ki 

napete strune spravlja v nihanje, zato jih imenujemo – GODALA. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo 
 
 
 
Violina 

   
 

Viola, violončelo in kontrabas so zelo podobni violini, le da je vsak nekoliko večji in zato 
zveni z nižjimi toni. 

 

 

Pripravila Marina Pintar 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NnURkV1Ou_w
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ
https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo
https://www.roxly.si/wp-content/uploads/2019/04/violina.jpg
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BARVANJE PIRHOV  
 
Pripravila Darja Rijavec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barvanja se lahko lotite tako s svežimi kot z zamrznjenimi ali posušenimi sestavinami.  

Če se odločimo za hladne sestavine iz zamrzovalnika (zelenjava, sadje in nekatere začimbe), 

naj jajca počakajo v hladilniku, dokler sestavine v loncu vode ne obarvajo dovolj močno. Pri 

tem načinu v vodo dodamo malce manj kisa. 

 

 

 

POTREBUJEŠ: 

• jajca 

• vinski kis 

• olje 

• lonec za kuhanje  

• barvo: različno sadje in zelenjavo, začimbe 

Vijoličasta – cvetovi vijolic z dvema čajnima žlicama limoninega soka 

Modra – zamrznjene borovnice, rdeče zelje, vijoličast grozdni sok 

Zelena – špinačni listi 

Zelenorumena – prevreti olupki zelenih jabolk 

Rumena – prevreta lupinica limone ali pomaranče, mleta kumina, mleti ingver, kamilični 

čaj, zeleni čaj 

Zlatorjava – semena koprca, čebulni olupki 

Rjava – močna kava, instantna kava, črna lupina orehov, črni čaj, čebulni olupki 

Oranžna – rumena čebula, kuhano korenje, čili v prahu, mleta paprika 

Rožnata – rdeča pesa, brusnice ali brusnični sok, maline, grozdni sok 

Rdeča – veliko rdečih čebulnih olupkov, vložene češnje skupaj s sokom, sok granatnega 

jabolka, maline 

Vijoličastomodra – cvetovi vijolic, manjša količina prevretih čebulnih olupkov, hibiskusov 

čaj, rdeče vino 
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Barvanje na vroč način 

1. Jajca v eni plasti postavimo v 

lonec, da prekrijejo dno. 

Dodamo toliko vode, da so vsa 

jajca pokrita. 

2. V vodo dodamo žličko ali dve 

kisa. 

3. Dodamo še izbrane naravne 

sestavine. Koliko? Odvisno od 

želenega odtenka. 

4. Zavremo vodo, zmanjšamo 

ogenj in pustimo, da počasi vre 

15 minut. 

5. Ko smo zadovoljni z barvo jajčk, jih umaknemo iz tekočine. 

6. Če želimo močnejšo barvo, jajc ne pustimo v vreli vodi, saj se bodo tako prekuhala. 

Obarvano tekočino precedimo skozi gazo ali kavni filter in vanje spet položimo že 

kuhana jajca. Pustimo v hladilniku čez noč. 

7. Jajca, pobarvana z naravnimi sestavinami, se ne svetijo, zato jih za svetleč učinek 

premažemo z oljem. 
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 Nasploh pa velja – dlje, ko pustimo jajčka v vodi, bolj se bodo obarvala. Tako lahko tudi 

reguliramo želene odtenke.  
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BARVANJE PIRHOV IN IGRE Z NJIMI 

Pripravil Peter Figelj 

 

Barvanje jajc z naravnimi barvili je samoposebi že lahko nekakšen dogodek v 
smislu same priprave naravnih barvil. Veliko bolj zanimivo je namreč barvanje 
pirhov, ko otroci sami sodelujejo pri npr. nabiranju olupkov čebule, kot pa da 
samo odprejo vrečko z barvilom. 

Rdeča barva pirhov 

Že kuhana jajca namočimo v teran ali jih v njem kuhamo. Za kuhanje lahko 
uporabimo tudi olupke rdeče čebule, šipkov sol ali maline. 

Zelena barva pirhov 

Zeleno obarvane pirhe dobimo tako, da najprej skuhamo koprivo, regrat, špinačo 
in zeleni čaj, nato vse skupaj zmiksamo, precedimo in v tekočini dlje časa kuhamo 
jajca. Nežne zelene odtenke zelene dobimo, če jajca kuhano v zelenem čaju. 

Modra barva pirhov 

Kuhana jajca namočimo v borovničev sok ali v sok temnega grozdja. 

Rumena barva pirhov 

Najprej v vodi skuhamo ognjičeve cvetove, katerim smo dodali malo soli in kisa, 
nato pa v tej vodi skuhamo jajca. Rumeno barvo pirhov bomo dobili tudi, če v 
vodo dodamo žafraniko ali kurkumo. 

Oranžna barva pirhov 

Jajca kuhamo v vodi, v katero smo dodali nekaj žlic rdeče paprike. Vodo lahko 
obarvamo tudi s korenčkovim sokom. 

Roza barva pirhov 

Jajca skuhamo v razredčeni tekočini vložene rdeče pese. Za barvilo pa lahko 
uporabimo tudi brusnice ali ribez. Že kuhana jajca pa lahko namočimo v grozdni 
sok, v katerega smo dodali sok limone. 
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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. 

Rjava barva pirhov 

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. 

Siva barva pirhov 

V vodo, v kateri kuhamo jajca, dodamo strto hrastovo lubje. 

Črna barva pirhov 

Črno barvo pirhov dobite, če jih kuhate v gostem pravem ali ruskem čaju. 

Zlata barva pirhov 

Jajca kuhamo v vodi, kateri smo dodali žličko kurkume. 

 

IGRE S PIRHI 

SEKANJE PIRHOV 

Sekanje pirhov je tekmovanje, pri katerem tekmovalci s kovanci ciljajo v pirhe z 
razdalje približno 1,40 metra. Vsak tekmovalec poskusi trikrat. Pri polnem zadetku, 
ko kovanec ostane v pirhu, tudi če ga obrnemo, tekmovalcu pripadata pirh in 
kovanec ter dobi 3 točke. Pri zadetku, ko kovanec izpade, če pirh obrnemo, mu 
pripadata 2 točki. Če kovanec zadene in poškoduje samo lupino ter se odbije, dobi 
tekmovalec 1 točko. Tekmovalci, ki si delijo prvo, drugo ali tretje mesto, gredo v 
finale in mečejo vsak po tri mete toliko časa, da se izkaže, kdo je najboljši. 

ZBIJANJE PIRHOV 

Zbijanje pirhov se izvaja s krivo palico dolžine 30 centimetrov. Pirh je postavljen 6 
metrov stran od tekmovalca, ki si način metanja palice izbira in ima na voljo tri 
mete. Vsak zadetek pirha, ne glede, kako je palica vržena in kako pade, šteje 
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točko. Zmagovalec je tekmovalec z največjim številom točk. Pri neodločenem izidu 
odloča dvoboj. Zadeti pirhi, ki počijo ob zadetku, ostanejo tekmovalcu. 

VALICANJE – TRKLJANJE PIRHOV PO GRABLJAH 

Dvoje grabelj je postavljenih vzporedno (1–2 centimetra narazen) z gornjimi konci 
dvignjenimi 30 centimetrov od tal. Po tleh je pogrnjena odeja od konca grabelj 
naprej. Balinpirh je postavljen na odejo v krog premera 20 centimetrov, 1 meter 
od konca grabelj. Tekmovalec lahko postavi balinpirh na poljubno mesto v krogu. 
Pirh zakotalimo z najvišje točke ročajev grabelj. Za vsak zadetek balinpirha se šteje 
točka. Vsak tekmovalec ima pet poskusov (kotali pet pirhov), zmaga tisti, ki jih ima 
največ. Pirhi, ki počijo ob zadetku, ostanejo tekmovalcu. (obstaja podobna igra, 
kjer je namesto grabelj perivnik) 

ŠTRUCANJE 

Dva tekmovalca s svojima pirhoma tolčeta drug ob drugega. Tisti, ki se mu jajce 
prej razbije, izgubi in mora izročiti razbito jajce zmagovalcu. Pomembno je 
poznavanje jajčne lupine, saj tisti, ki to dobro obvlada, hitro najde najbolj ranljivo 
točko nasprotnikovega pirha. Jajca so namreč najbolj ranljiva na peti, kjer ima jajce 
lunico. Sicer pa je treba z jajcem udarjati na lahko, drugače se razbije lupina 
tistega, ki udarja premočno. Če je udeležencev veliko, lahko igra traja precej časa, 
saj pridejo do končnega zmagovalca po sistemu izpadanja. 

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. 
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SESTAVLJANJE BESED 

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

NAGRAJEVANJE 

Prav je, da se vsakega otroka nagradi za sodelovanje. Prav pa je tudi, da nekdo na 
koncu dobi pravo nagrado. Če se niste igrali naloge s črkami, nagrado podelite z 
žrebanjem. Seveda morate pred tem jajca označiti s številkami. Zmagovalec torej 
ni že vnaprej znan, pač pa ima tisti, ki je našel največ jajc, največ “srečk”. 

TRKANJE PIRHOV 

Trkanje pirhov je za otroke zanimiva igra. Vsak otrok si zbere nekaj pirhov, s 
katerimi bo tekmoval. Smisel igre je v dvobojevanju z jajci. Otroka trkneta z jajci in 
zmaga tisti, katerega jajce je ostalo celo. Poraženec mora zmagovalcu dati svoje 
razbito jajce. Pri dvoboju morajo otroci paziti, da jajca trkajo z enakimi deli jajc – 
ponavadi z zgornjim delom jajc. 

 


