POBARVAJMO PIRHE
Z NARAVNIMI BARVAMI

Velika noč se bliža in verjetno ste že razmišljali, da boste tudi letos
pobarvali pirhe. To je odlična priložnost za preživljanje časa skupaj z
družino. Učitelji podaljšanega bivanja smo za vas pripravili eno super
idejo, kako lahko pobarvate jajčka, brez da bi morali v trgovino. Vse
sestavine imate doma. 
Pirhe boste pobarvali s čebulnimi olupki in se tako izognili uporabi
kemičnih barv za jajca.
Najprej glasno preberite vse korake in ugotovite kaj vse potrebujete.
Pripomočke si napišite na listek. Želimo vam veliko zabave pri
ustvarjanju!
1. korak:
Učenci, najprej pojdite ven in naberite nekaj lepih rožic, deteljic,
koščkov peteršilja ali pa vejic različnih zelišč.

2. korak:
Mamice in babice vprašajte, če imajo kakšne raztrgane žabe oz.
»najlonke« (to so tiste prozorne nogavičke). Sigurno vam jih bodo z
veseljem odstopile.

3. korak:
Nabrane rožice položite na jajca in jih ovijte z »najlonko«, tako kot je
prikazano na zgornji sliki. Poskusite še zavezati, da se ne bodo med
kuhanjem jajčka slekla. Pri delu bodite previdni, saj se lahko jajčka
hitro zdrobijo.
4. korak:
Pripravite čebulne olupke. Uporabite lahko olupke rdeče in rjave
čebule. Najboljše bo, če uporabite več olupkov rdeče čebule, ker bodo
tako pirhi bolj močno obarvani.
5. korak:
Čebulne olupke natlačite v širok lonec in jih zalijte z mlačno vodo. Ko
se čebulni olupki nekoliko zmehčajo, med njih v vodo previdno
potopite surova jajca. Na tihem ognju jajca ob pogostem in rahlem
mešanju skuhajte na trdo (naj vrejo 8 do 10 min). Bodite pozorni na to,

da voda, v kateri se kuhajo, ne bo preveč vrela, saj je pri pirhih
pomembno, da jajčna lupina ostane cela.
6. korak: dela starš, da se učenec ne speče!!
Po končanem kuhanju jih previdno vzemite iz vode, odstranite
»najlonke« in rožice ter pirhe takoj obrišite na suho, saj boste tako
dobili lepe pirhe, brez zasušenih madežev.
7. korak:
Ko se pirhi ohladijo, vzemite krpico in malo olja. Namažite pirhe, da se
bodo lepo svetili.
Sedaj se lahko velika noč začne!
Sedaj, ko ste ustvarili pirhe, se lahko še malo igrate z njimi. Ste že slišali
za igrico:

Le kam je zajček skril velikonočna jajčka?
Velikonočni zajček (starš) na nedeljsko jutro, ponekod pa že v soboto
po žegnu, skrivaj obišče otroke in jim prinese majhno darilo – pirh,
čokoladna jajčka ali čokoladnega zajčka – težkih stvari mali zajček pač
ne more nositi. S tem darilom zajček zelo razveseli otroke.
Lahko uporabite pirhe, ki ste jih sami ustvarili. Torej, če je zunaj suho
in prijetno, skrijte pirhe in čokoladna jajčka na različna mesta na vrtu
ali v okolici hiše (v primeru grdega vremena lahko tudi po stanovanju),
otroci pa naj jih iščejo vsak s svojo košarico.
Želimo vam veliko zabave!

