PETKOVA IDEJA ZA VIKEND: 3 PREPROSTI TRIKI ZA
OTROKE IZ HIŠE ILUZIJ
Helena Primic, 17.4.2020
Ta vikend se z otroki poigrajte s papirjem, svinčnikom in matematiko. Pa ne pozabite
nas redno spremljati, saj v sodelovanju s Hišo iluzij pripravljamo posebna čarobna
presenečenja!

Otroci, pa večinoma tudi njihovi starši, obožujejo čarovnijo!
/11

Otroci (pa, če smo zares iskreni, tudi odrasli) obožujejo čarovnije. Vse tiste trike in iluzije, ki
nas presenetijo in nam svet postavijo povsem na glavo.
In ob katerih se vedno znova sprašujemo Pa kako je to možno?.
V tokratni petkovi ideji za vikend smo zato za vse male in velike čarovnike zbrali tri preproste
trike za otroke, nad katerimi bodo otroci zagotovo navdušeni.
Te trike so nam zaupali v Hiši iluzij, s katero v prihodnjih tednih pripravljamo še dodatna
čarobna presenečenja, zato nam le sledite na Ringaraja.net.

STOPI SKOZI LIST A4 PAPIRJA
Otrok ima na voljo le papir, velikosti A4 in škarje. Naloga pa je, da mu uspe stopiti skozi list.
Se tudi vam to zdi nemogoče, saj papir ni dovolj velik, da bi lahko naredili dovolj veliko
luknjo?
No, sedaj pride na vrsto "čudežni" trik, ki bo papir "začaral", da bo točno to mogoče.
1. Vzemi list papirja A4 in ga prepogni po dolžini.

2. Na strani prepogiba s škarjami horizontalno zareži, vendar ne povsem do konca.

3. Obrni list in enako zareži tudi iz druge strani.

4. Enako nadaljuj dalje po listu - tako, da vsakič narediš zarezo iz druge strani lista. Zadnja
zareza mora biti na enakem mestu kot prva, torej na strani prepogiba.

5. Prereži vse prepogibe na obeh straneh, razen prvega in zadnjega.

6. Razpri papir in nastala bo velika luknja. Tako velika, da lahko stopiš skozi!
Drugi in tretji trik - Upogljivi oziroma gumijasti svinčnik in Matematični trik, za katerega je
potrebno le osnovno matematično znanje, najdete na tej povezavi!
In ne pozabite nam slediti na Ringaraja.net, kjer vam bomo v sodelovanju s Hišo
Iluzij pripravili še več trikov in posebnih presenečenj!

