
LOV ZA SKRITIM ZAKLADOM

Ta igra je sestavljena iz dveh delov. Najprej naredi pisemca, v katera boš pisal namige. Nato pa še 

pripraviš igro lova za zakladom.

Potrebuješ:

- listi A4 - beli ali barvni (lahko tudi iz revij)

- škarje

Najprej izdelaj pisma, ki jih boš potreboval za zanimivo pustolovščino. Več pisem boš izdelal, bolj bo 

zabavno…. Predlagam, da jih izdelaš vsaj 4 ali 5.

Navodila:

1. Najprej oblikujmo iz lista velikosti A4 kvadrat.

2. List postavi rahlo postrani:

3. Desni in levi del lista prepogni do polovice (»špičko« prepogni do pregiba na sredini):

4. Spodnji del lista prepogni navzgor – tako, da rahlo prekriješ točko, v kateri se stikata levi in 

desni del lista in ga zopet razpri. Del lika, označen z modro črto, namaži z lepilom in list zopet 

prepogni. Dobil si odprto kuverto. Zdaj pa samo še prepogni zgornji del kuverte navzdol. Ker je 

kuverta zaenkrat še prazna, je še ne zalepi…



Ko pripraviš pisemca, se pustolovščina lahko začne 

Naloga: Pričaraj pustolovščino za člana svoje družine (sestro, brata, mamo ali očeta, ..). 

Prostor: Odvisno od možnosti (znotraj stanovanja/hiše, na vrtu ali v bližnjem gozdu). 

Potrebščine: Papir, pisalo, lepilo (za izdelavo kuvert), “skriti zaklad”. 

Kaj moraš narediti: Čim bolj izvirno ustvari pot s pomočjo skritih pisemc, v katerih so napisana navodila, 

kako naprej. Lahko dodajaš tudi različne naloge na posamezni postaji. Na koncu poti pripravi nekaj 

lepega, za tistega, ki hodi po tvoji pustolovščini. Težavnost pustolovščine prilagodi pustolovcu – glede na 

njegovo starost, velikost, znanje,… 

Kako pripraviš pustolovščino? Pripravi si pisemca, ki si jih izdelal. Razmisli o nalogah, ki jih bo moral 

pustolovec izvesti. Sedaj si pripravi liste papirja in nanje napiši sporočila za v pisemca. Če ti je lažje, lahko

to delaš sproti. Se pravi, da nalogo za pustolovca napišeš šele takrat, ko najdeš primerno mesto za 

pismo. Sporočilo/navodilo daj v pismo. Po potrebi pismo zalepi z lepilom. Pisemce skrij. Pri zadnjem 

pismu ne pozabi na skriti zaklad. Ko končaš, povabi pustolovca na lov. Lahko pa se s starši dogovoriš, da 

oni pripravijo pustolovščino zate. Seveda jim ti pri tem pomagaš tako, da jim pripraviš pisma. 

Cilj pustolovščine: Naj uživa tisti, ki ustvarja pustolovščino in tisti, ki jo prehodi :). 

Primer pustolovščine: https://youtu.be/9Uywi0c1lFY 

https://youtu.be/9Uywi0c1lFY


ORIGAMI ZAJEC

Potrebuješ:

- list velikosti A4 (barven ali bel)

- škarje

- flomastri ali barvice za okraševanje

Navodila:

1. Najprej oblikujmo iz lista velikosti A4 kvadrat.

2. Dobil si kvadrat, prepognjen po eni diagonali. Sedaj prepogni kvadrat še po 

drugi. Dobiš obliko trikotnika:

3. Spodnji del dobljenega lika zapogni navzgor za približno 1-2 cm. Lik obrni.

4. Primi levi rob lika (pri puščici) in ga zapogni navzgor – do sredinske črte (slika 4).

                     Naredi na enak način še na desni strani (slika 5).  Obrni lik (slika 6).



5. Prepogni zgornji del rahlo navzdol – dobiš manjši trikotnik. Pregib utrdi in dobljeni
trikotnik zavihaj navznoter.

6. Ostal ti je še en špičast del. Lik obrni. Spodnji del prepogni navzgor in pregib dobro utrdi.

7. Zopet obrni lik. Dobil si zajčka oz. njegovo glavo. Zdaj mu pa le še nariši obraz.

Če izdelek, ki si ga dobil, ni dovolj ploščat, ga lahko za nekaj časa obtežiš s knjigami.

Lahko si ogledaš tudi videoposnetek: https://www.youtube.com/watch?v=V5ZBsBAdPgE

https://www.youtube.com/watch?v=V5ZBsBAdPgE


ČOKOLADNE MIKADO PALČKE

Njam, njam. Tukaj je predlog za slastno sladico, ki je preprosta za pripravo. Količina sestavin je malo

večja, da ne bo hitro zmanjkalo 

Sestavine:

- 1 vrečka nesoljenih bobi palčk
- 250 g jedilne čokolade
- 70 g nesoljenih praženih arašidov
- 40 g masla

Postopek:

1 - Mlečno čokolado razlomimo na koščke. Z nožem drobno sesekljamo pražena jedrca arašidov. Na

kuhalnik  pristavimo  kozico,  ki  jo  napolnimo  s  poljubno  količino  vode.  Na  kozico  postavimo  večjo

kovinsko skledo in pri tem pazimo, da se ta ne bo dotikala vode v kozici.

2 - V kovinsko skledo stresemo razlomljeno čokolado in maslo ter ju mešamo tako dolgo, da se čokolada

povsem  stopi  (glej  nasveti).  Pripravimo  si  manjši  krožnik,  na  katerega  stresemo  sesekljane  arašide.

Kozico s skledo odstavimo, v stopljeno čokolado pa pomočimo nesoljene bobi palčke.

3 -  Nato  vsako palčko povaljamo v sesekljanih arašidih in počakamo vsaj  10 minut,  da se čokolada

nekoliko strdi. Na koncu palčke še enkrat pomočimo v stopljeno čokolado in ponovno počakamo, da se

čokolada strdi.

4 - Pripravljene palčke serviramo na pladenj in se lotimo pokušanja

Dober tek 

Pripravil: Klemen Kos
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