Drage učenke in učenci,
petek je in velikonočni prazniki so pred vrati. Za konec tedna se
bomo pozabavali z barvanjem pirhov. Velikonočno jajce
oziroma pirh je tradicionalna hrana in simbol, ki se pripravlja ob
veliki noči. Jajca trdo skuhamo, nato pa jih pobarvamo in
okrasimo; lahko pa se že kuhajo v barvilu.
Poleg kuhanih jajc lahko krasimo tudi spihane jajčne lupine ali pa
pirhe iz različnih umetnih materialov.
Ali ste že kaj razmišljali o tem, kako boste letos pobarvali pirhe? Možnosti je zares zelo
veliko. Ponujam vam nekaj idej, vendar bodo pirhi zagotovo najlepši, če boste uporabili svojo
domišljijo.
Pirhe lahko barvate z naravnimi barvami. Kako to narediti, si poglejte na tem
videoposnetku: https://www.youtube.com/watch?v=KOZ25-yoetQ
Zanimivo je tudi barvanje pirhov z elastikami.
Potrebuješ:
 kuhana jajca,
 barve za pirhe,
 elastike različnih debelin,
 plastično žlico.
Postopek:
1. Elastike na različne načine ovij okoli jajc. Kombiniraj različne debeline in smeri.
2. S pomočjo plastične žlice pomoči jajce v barvo za pirhe.
3. Počakaj, da se barva popolnoma posuši, nato pa odstraniš elastike.

Na enostaven način lahko pirhe pobarvaš kar s flomastri.
Potrebuješ:
 kuhana jajca,
 flomastre različnih barv,
 plastične vrečke za živila.
Postopek:
1. Na plastično vrečko za živila nariši različne vzorce.
2. Kuhano jajce ovij v porisano vrečko, da se barva prenese.

Pirhe lahko poskusiš okrasiti s servietno tehniko.
Potrebuješ:
 kuhana jajca,
 papirnate servietke različnih barv in vzorcev,
 manjšo posodico,
 jajčni beljak,
 čopič.
Postopek:
V posodico pripraviš jajčni beljak. Servietke narežeš
na manjše kose (kvadratke) in jih razslojiš – uporabiš
samo vrhnji (pisan, pobarvan) sloj serviete. Čopič
pomočiš v beljak in z njim premažeš polovico jajca ter
nanj prilepiš prvi kvadratek serviete. Nato z beljakom
premaži tudi servieto, da se bo ta dobro prijela jajčne
lupine. Po enakem postopku nalepi še ostale sloje,
tako da prekriješ z njimi celo jajce. Počakaj, da se
pirhi posušijo.

Veselo na delo! Prepričana sem, da boste ustvarili čudovite pirhe!
Zelo bom vesela, če mi
polona.kapitan@guest.arnes.si

pošljete

kakšno

fotografijo

na

elektronski

naslov:

Lepe praznike vam želim,
učiteljica Polona
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