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MLEČNI RIŽ ali SESTAVLJANKE  

(seveda lahko tudi oboje)  
Pozdravljeni učenci. Danes sem za vas pripravila dve aktivnosti. Izbereš 

tisto, ki ti je bolj všeč ali obe. Seveda pa bo zelo koristen tudi sprehod v 

naravi ali kakšna druga telesna aktivnost. V nadaljevanju sem ti 

pripravila recept na koncu pa ti pripenjam povezavo do spletne strani 

sestavljank.  

Pripravili bomo mlečni riž, kar je zelo 

preprosto, ampak tudi zelo dobro in 

zdravo. Mlečni riž so kuhale že naše 

babice. Lahko ga pripravimo za večerjo 

ali zajtrk. Obogatimo pa ga lahko s 

čokolado, cimetom, sladkorjem, 

sadjem...  

Potrudi se in kolikor znaš in zmoreš naredi sam. Ne pozabi, da je 

potrebno za seboj kuhinjo tudi počistiti in se staršem zahvaliti za 

pomoč. 

Želim vam veliko veselja ob 

kuhanju in pa dober tek! 

Potreboval boš naslednje 

kuhinjske pripomočke: 

- Kozica 

- Kuhalnica 
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Za mlečni riž pa si pripravi naslednje sestavine: 

 

- 1 liter mleka 

- 200 g riža 

- 1 žlica masla 

- 2 žlici sladkorja 

- Ščep 

soli 
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Postopek: 

V kozico vlij mleko, dodaj riž, ki si ga prej opral z vodo, maslo, sladkor, 

sol. Premešaj in počakaj da zavre.  

Ko riž začne vreti, zmanjšamo ogenj in 

pri rahlem vretju riž kuhamo 25 – 30 

minut.  

Večino časa boš moral riž pridno 

mešati, da se ne prismodi na dnu 

posode.  

Ko je riž skuhan, kozico odstavimo in 

razdelimo v skodelice.  

Dodamo poljuben posip, ampak jaz ti 

zelooo priporočam čokoladnega. ☺ 
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SESTAVLJANKE 

Na spletni strani boš našel zelo 

veliko sestavljank, ki jih sestavljaš na 

računalniku in sicer tako, da 

uporabiš miško in košček z miško 

povlečeš skupaj k tistemu, h 

kateremu po tvojem mnenju paše. 

Če je košček pravi, se bo sestavil skupaj. Našel boš takšne zelo lahke in 

pa tudi zelo težke. V okencu spodaj desno, ko boš izbiral sestavljanko, 

je napisano število koščkov sestavljanke. In sicer več kot jih ima, bolj se 

boš moral potruditi, da jo boš sestavil. Uživaj v sestavljanju in se imej 

lepo. 

Povezavo do spletne strani najdeš tukaj: 

https://www.jigsawplanet.com/ 

 

Še nekaj predlogov in namigov najdeš v nadaljevanju. 

Muca: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=117c4d507eaa 

Jesenske buče: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0722c30eb97a 

Metulj: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=343162653c52 

Tovornjak poln grozdja: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b95df77c1db 

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=117c4d507eaa
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0722c30eb97a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=343162653c52
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b95df77c1db

