
NAJPREJ NEKAJ RECEPTOV ZA LJUBITELJE USTVARJANJA V KUHINJI… 

 

PUDINGOV POSLADEK  

SESTAVINE (za 6 kozarcev):  

 5 dl mleka 

 2 dl smetane za stepanje 

 300 g jagodičevja 

 3 žlice sladkorja 

 60 g polnozrnatih keksov 

 1 zavitek vanilijevega pudinga 

 čokoladne mrvice - za okrasitev 
 

PRIPRAVA:  

V globok krožnik nalij približno 1 dl mleka. Vanj pomoči piškote in jih zloži na dno kozarcev.   

Sledi pudingova plast: 4 dl mleka nalij v posodo in jo pristavi na štedilnik. V preostali del 

hladnega mleka (1 dl) dodaj pudingov prah ter 2 žlici sladkorja. Vse dobro premešaj in vlij v 

vrelo mleko. Z metlico mešaj pribložno 2 minuti, da se puding zgosti. Puding vlij v kozarčke in 

počakaj da se ohladi.  

Sadje očisti in ga nareži na manjše koščke, ki jih položiš po ohlajenem pudingu 

Dodaj še stepeno sladko smetano. Sladico lahko okrasiš s čokoladnimi mrvicami.  

 

 

LIMONADA   

NAJ TI MALO NAMIGNEM, KAKO SI JO LAHKO PRIPRAVIŠ:  

Limono operi in prereži na pol. Iztisni sok in ga vlij v kozarec z 

vodo (voda je lahko hladna ali mlačna). Dodaš lahko še malo 

medu in kozarec okrasiš z rezino limone.  
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PA ŠE NEKAJ EKSPERIMENTOV ZA MALE ZNANSTVENIKE…  

 
POSKOČNI JAJČEK 

POTREBUJEMO: surovo jajce, kis, kozarec  

POSTOPEK: jajce previdno postavite v 

kozarec in prilijte toliko kisa, da je jajce v 

celoti pokrito. Jajce pustite v kisu 24 ur. Ko 

boste jajce vzeli iz kisa, lupina odrgnete s 

prsti. Preostalo lupino splaknite pod tekočo 

vodo. Poskusite jajce spustiti na podlago. 

Ugotovili boste, da se jajce odbije. Vendar 

pazite: če boste jajce spustite iz prevelike 

višine, se bo razbilo. Poskusite ugotoviti, iz 

kolikšne višine lahko spustite jajce, da 

ostane celo.  

Poskus si lahko ogledate na povezavi https://www.pinterest.com/pin/35958497012728016/ 

 

TRDO KUHANO JAJCE V STEKLENICI 

 

POTREBUJEMO: 

 trdo kuhano jajce 

(manjše in olupljeno) 

 steklenica s širokim 

ustjem  

 košček papirja 

 vžigalice/vžigalnik 

 rastlinsko olje 
  

*Jajce položite v ustje steklenico. Opazili boste, da je jajce večje od odprtine. 

POSTOPEK: jajce skuhajte in olupite. Notranjost ustja steklenice namažite z oljem, da se bo jajce 

lažje premikalo skozi. Sedaj naj odrasli prižge košček papirja in spusti v stekleničko. Takoj zatem 

jajce postavite na ustje steklenice in ga malce potisnite vanjo. Jajce se bo začelo pomikati 

navzdol po steklenici. Če boste steklenico obrnili navzdol, boste ugotovili, da je jajce obtičalo v 

steklenici. Če želite jajce odstraniti iz steklenice, ga razrežite na manjše koščke. 
 

ZAKAJ JAJCE PADE V STEKLENICO? Ko ogenj v steklenici ugasne, se zrak v njej ohladi in 

prostornina zraka se zmanjša. Tlak zraka v steklenici je manjši od tlaka zraka zunaj, zato zunanji 

zrak potisne jajce v steklenico.  

Poskus si lahko ogledate na povezavi https://www.raisingdragons.com/egg-in-a-bottle-

experiment-age-3-10/ 

https://www.pinterest.com/pin/35958497012728016/
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…IN ŠE NEKAJ ZA USTVARJALCE S SPRETNIMI PRSTKI  

 

 

*Če nimate na voljo vsega potrebnega materiala, uporabite tisto, kar najdete doma. Za krila iz 

lepenke lahko uporabite škatlo. Kroglice lahko izdelate iz plastelina, slanega testa ali zamaškov in jih 

nato zlepite skupaj. Tipalke lahko izdelate iz tršega papirja ali kartona. Pustite domišljiji prosto pot! 
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Ko boste imeli metulja izdelanega, lahko uprizorite predstavo o preobrazbi gosenice v metulja. 

 

 

 


