Kako je živeti v večnem snegu in ledu? To vemo Snežinke!

V mesecu januarju smo skupina Snežinke ''poleteli'' daleč in to res daleč. Namreč pristali smo na
Aljaski in spoznali Eskime (Inuiti), njihove življenjske navade in slog.
Bili smo ustvarjalni in si izdelali vsak svoj iglu hkrati pa postali Eskimi. Naši igluji so bili res posebni, saj
smo jih naslikali kar z lego gradniki. Eskimi pa so bili najlepši, saj so jih krasili naši obrazi.

Ker nas je radovednost vodila še naprej, smo odkrili katere živali živijo v večnem snegu in ledu. Zelo
podrobno smo spoznali pingvina. Izvedeli smo, da sicer pingvini imajo krila, vendar ne znajo leteti.
Naša domišljija je velika, zato smo hoteli narediti sami pingvine in to tako, da smo najprej odtisnili
stopala v tempera barvi, ko se je barva posušila, smo pingvinu dodali še oči, kljun in krila ter upali, da
bodo naši pingvini leteli in res, odleteli so na oglasno desko, kjer so krasili našo garderobo.

Ustvarjali smo tudi z ledenimi kockami, ja, čisto zares smo izdelali vsak svoj ledenik z ledeno kocko, ki
smo jo namočili v modro barvo. ''Ušš'', kako nas je zeblo v prstke, a nas je topel čaj hitro pogrel.

Čudežno so nam zamrznile naše figurice polarnih živali, a smo jih s skupnimi močmi in različnimi
orodji rešili iz ogromnih ledenikov, jih pogreli na radiatorju in naše figure so bile rešene.

Zelo radi smo se zavrteli ob pesmi Ples Pingvinov, še več izmislili smo si ples in ga spretno plesali. Pri
srcu nam je bil bans Si že videl kdaj pingvina piti čaj. Pa koliko pravljic o pingvinih smo spoznali.
Izmislili smo si tudi deklamacijo – Polarci.

V telovadnici smo si naredili pravi polarni poligon, postali smo pingvini, polarne lisice, severni
medvedi, jeleni in tjulnji, kašne zanimive gibe smo si izmišljevali za te živali. Uživali smo na velikem
ledeniku (velika modra blazina) kot pingvini, se sončili, lovili ribe po telovadnici in počivali. Izmislili
smo si igro Pingvini v gnezdu (ptički v gnezdu).

Nekega jutra so nas v igralnici pričakale različne stopinje, velike male, srednje, ugotovili smo, da so
bile na obisku živali s severa. Pustile so nam tudi presenečenje, ki pa bo samo naša skrivnost. Ker so
nam bile stopinje tako zanimive, smo iz slanega testa poskušali narediti enake stopinje, ki so bile na
naših tleh. Uspelo nam je!

Spoznali smo tudi polarno lisico. Izdelali smo si lutke lisičk, si izmislili kratko zgodbo in bili pravi igralci
z ročnimi lutkami. Hkrati smo se naučili tudi pesem Jaz sem snežak in se rokovali z različnimi
ritmičnimi glasbili. Prava zabava!

Še bolj všeč nam je bil beli severni medved, kako velik je in kako velike šape ima. Primerjali smo
njegovo šapo z našimi nogami. Izdelali smo velikega medveda in njegove mladičke in to z
odtiskovanjem vilice, čisto res, tudi z vilico se da slikati.

In kako smešno hodijo tjulnji. Kakšne dolge brčice imajo. Tudi njih smo podrobneje spoznali. Celo
sestavili smo jih in prilepili skupaj, kot sestavljanko. Pobarvali pa smo jih res na en čuden način, s
slamico. Najprej smo v rečeno barvo namočili čopič, ga pokapljali po tjulnju in s slamico pihali po
barvi, kako se je lepo razbarvalo.

Ustvarili smo si pravo polarno deželo, naučili smo se veliko stvari zdaj pa se vračamo raje nazaj na
toplo.
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