ČAS VELIKONOČNIH PRAZNIKOV
V času letošnjih velikonočnih praznikov bomo imeli kar nekaj časa, da obudimo tudi stare
slovenske običaje, igre, ki so se jih igrali naše babice in dedki. Te igre so že marsikje pozabljene,
zato je mogoče prav, da jih predstavimo našim otrokom. Letos se bomo družili le v ožjem
družinskem krogu, zato pa lahko npr. vaše tekmovanje v trkljanju pirhov posnamete,
fotografirate in pošljete babicam in dedkom, da bodo videli, kako ste se zabavali.
IGRE S PIRHI
K velikonočnim praznikom so nekdaj spadale tudi igre s pirhi. Bile so znane in priljubljene v
vsej naši deželi. Igrali so jih na veliko nedeljo, predvsem pa na velikonočni ponedeljek.
Tolčenje pirhov
Dva igralca držita vsak svoj pirh v rokah. Trkata s pirhi s "špico" ob "špico" (zgornji špičasti del
pirha). pred igro sta seveda vsak svoj pirh dobro preizkusila, če ima dovolj trdno lupino. "Test"
za trdnost jajčne lupine je trk ob prednje zobe. Močna lupina ima čist zvok. Zmagovalec je tisti,
ki mu uspe razbiti pirh svojega soigralca.
Sekanje pirhov
Tako kot pri ostalih igrah s pirhi, se tudi pri sekanju igralci sproti dogovorijo za pravila igre koliko je pirh oddaljen, koliko zamahov sme igralec narediti preden požene kovanec v pirh, ali
mora kovanec le prebiti lupino pirha ali se mora zariti v pirh ali celo na drugi strani pokukati iz
njega. Po pravilih presekani pirh je darilo zmagovalcu.

Valjanje in trkljanje pirhov
Ta igra s pirhi bi bila lahko podobna balinanju ali pa celo golfu, saj je treba po poševni deščici
spustiti pirh tako spretno, da zadene cilj - pod deščico nastavljen pirh. V nekaterih krajih, kot
na primer v Podjunski dolini in na Ptujskem polju pa so igralci morali spraviti pirh v luknjico,
izdolbeno v travi. Tudi v Pirničah pod Šmarno goro so nekdaj pirhe trkljali v luknjico in se igrali
to igro predvsem na veliko nedeljo popoldne.
Velikonočni ponedeljek ni bil le dan igranja s pirhi, plesanja kol, igranja raznih družabnih iger
in druženja sosedov ob pogovorih in pesmi, bil je tudi dan obdarovanja.

Z otroki pa lahko tudi ustvarjate. Nekaj papirja, vrvic in lepila se bo že našlo doma. Ustvarite
lahko zanimive kokoške in piščančke.

Lahko pa skupaj z otrokom naredite prikupno čestitko za sorodnike, v kateri jim zaželite vesele
praznike. Zlasti babica in dedek bosta vesela takšne čestitke!

https://www.easypeasyandfun.com/cotton-ball-bunny-craft/

Na koncu pa lahko skupaj zapojete in zaplešete ob poskočni pesmici Romane Krajnčan
ZAJČEK ZLATKO. Verjamem, da otroci pesmico dobro poznajo!
https://www.youtube.com/watch?v=lrThAG4e2RM

