
DRAGI RaP – OVCI! 

Čas hitro mineva in že smo zakorakali v 6. teden dela 

na daljavo. Začela se je pomlad, ptički žvrgolijo, rožice 

cvetijo in drevesa so začela zeleneti. Ta teden bomo 

zato pozornost namenili pomladanskemu dogajanju. 

Spoznavali boste cvetoče spomladanske rastline, se 

gibali v pomladansekm ritmu in pa spoznali pomen 

naših pridnih delavk čebel. Naužijte se 

spomladanskega svežega zraka in ob tem uživajte!! 

 

1. Spomladanske cvetice 

 

Na sprehodu v naravi (v gozdu, okoli hiše, v parku …), lahko 

opaziš, da so zacvetele spomladanske cvetlice.  

Rastline si dobro oglej (če imaš možnost, kakšno 

fotografiraj)  

Kakšne barve so cvetovi?  

Povohaj cvet.  

Kje rastejo listi?  

Na kaj te spominjajo cvetovi in listi? 

Na spodnjih slikah je nekaj cvetlic, ki so pri nas v tem 

letnem času precej pogoste. Verjetno jih boš našel pri 

sprehodu v naravo. Izberi si eno od njih in jo nariši. 
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navadni volčin    navadno tevje   navadni lapuh                                                                                                              

                                                                                

                    Marjetica                                   Navadni pljučnik                             Spominčice 

Na cvetovih lahko opaziš tudi čebele. Slovenske čebele se imenuje 

kranjska sivka. Nabirajo nektar in cvetni prah, ob nabiranju pa 

prenašajo cvetni prah od cveta na cvet in jih tako oprašujejo. 

Ko zagledaš čebelo, jo nekaj časa opazuj in spremljaj njeno gibanje. 

Koliko časa je na enem cvetu? 

Kakšne barve je običajno cvetni prah?  

Kje na čebeli opaziš cvetni prah ? 



2. KULINARIČNO USTVARJANJE 

Z MEDOM 

 

Pridnim čebelicam se lahko zahvalimo za to naravno sladilo 

MED, ki ne potrebuje postopkov predelave, da ga lahko 

uživamo. Privoščimo si ga lahko v čaju, limonadi, uporabimo 

ga namesto belega sladkorja pri peki peciva, pa tudi kot 

dodatek raznim slanim jedem. Zelo okusen pa je seveda kot 

namaz na kruhu, namazanim z maslom. Piškote, v katerih 

sladkor nadomestimo z medom, je potrebno peči pri nižji 

temperaturi, ker se veliko hitreje zapečejo kot piškoti s 

sladkorjem. 

Ponujamo vam dve ideji, kako med vključiti v svojo prehrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIMONADA Z MEDOM IN INGVERJEM 

 

Sestavine za 4 osebe: 

2 limoni 

1 cm svežega ingverja (ali ½ male žličke mletega ingverja) 

4 velike žlice medu 

1liter vode 

po želji lahko dodate tudi ½ male žličke cimeta in liste sveže 

mete 

 

Priprava: 

Limoni zmehčamo tako, da ju z dlanjo povaljamo po 

kuhinjskem pultu. Limoni nato prerežemo in ožamemo. 

Ingver olupimo in naribamo ter ga dodamo soku limone. 

Dodamo še med ter vse skupaj premešamo.  

V steklen vrč nalijemo vodo in vanjo vlijemo mešanico 

limoninega soka, medu in ingverja. Vse skupaj še enkrat 

dobro premešamo.  

V hladnejših dneh se prileže topla limonada in uporabimo 

toplo vodo, v toplejših dneh pa pripravimo limonado s 

hladno vodo, ki ji lahko dodamo še nekaj kock ledu in lističe 

sveže mete. Kozarce lahko okrasimo tudi z rezino limone. 



 

ENERGIJSKE PLOŠČICE Z MEDOM 

Oreščki, razna semena, suho sadje in med nas na dober in 

zdrav način napolnijo z energijo, ki jo potrebujemo za učenje 

in za gibanje. Ponujamo vam predlog, kako si pripraviti 

energijske ploščice, ki vsebujejo vse te prej naštete sestavine. 

     

     

Sestavine: 

50 g suhih marelic 

50 g sončničnih semen 

160 g ovsenih kosmičev 

100 g masla 

80 g rjavega sladkorja 

50 g tekočega medu 

 

 



Priprava: 

Najprej zmešamo suhe sestavine: na drobne koščke narežemo 

suhe marelice, dodamo sončnična semena in ovsene kosmiče.  

Nato suhim sestavinam dodamo tekočo mešanico: segrejemo 

in stopimo maslo, stopimo še rjavi sladkor  in dodamo tekoči 

med.  

Vse skupaj dobro premešamo in maso damo v manjši pekač, ki 

smo ga obložili s papirjem za peko. Pečemo 20 minut pri 160˚C. 

Ko je pečeno, pustimo, da se dobro ohladi, nato narežemo v 

obliki pravokotnikov. 

 

DOBER TEK!! 

 

 

3. GOZDNE OLIMPIJSKE 

IGRE 

V spomladanskem č asu ima tudi gozd poseben 

pridih. Zato se odpravi v gozd in tam raziskuj, se 

gibaj, poslušaj in už ivaj. Zate smo pripravila 

gozdne olimpijske igre. Igro se lahko igraš s 

starši, brati in sestricami. Da vidimo kdo bo 

naredil največ  vaj in se ob tem najbolj zabaval  

 



 

 

 

 

 

 



Ko pa boš v gozdu, lahko tam odkrivaš in spoznavaš 

različne lastnosti gozda. Pripravile smo gozdni bingo. 

Igraš se ga lahko z družinskimi člani. Poiskati moraš 

vse lastnosti oziroma prvine, ki so napisane v tabeli. 

Tisti, ki prvi najde vse, je zmagovalec. Pa začnimo! :) 

 

 



Učiteljice RaP-a ti želimo, da se ob 

aktivnostih sprostiš in tudi kaj novega 

naučiš. Lahko nam tudi pošljete kakšno 

zanimivo fotografijo, ki nastane ob izvajanju 

dejavnosti. Lepo se imej!!! :) 

 

UČ ITELJICA ALENKA       alenka.znidar@guest.arnes.si 

UČITELJICA ANITA             anita.dusak@guest.arnes.si 

UČITELJICA ŠPELA            spelastusy@gmail.com  
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