IGRALNICA

MLIN

Kakšna krasna ideja za lažje preživljanje vročih popoldnevov. K sodelovanju
obvezno povabi starše ali odrasle osebe. Naj ti nekaj prišepnem: če imajo
čas dedki in babice, povabi njih, saj jim bo oddih v gozdu res koristil, pa
dedki so navadno zelo spretni z nožem in poznajo čudovite gozdne zgodbe.

NAVODILA ZA IZDELAVO MLINA

Izdelaj mlinček in ga preizkusi na oddihu v naravi.

Potrebuješ:
• dve rogovili,
• palico za os,
• debelejši kos lesa brez
grč za lopatice,

• manjši nožek zate,
• večji nož za odraslo
osebo.

Za izdelavo potrebuješ palico za os in debelejši kos lesa brez grč za
lopatice. Palica za os naj bo iz žilavega lesa, kot je na primer leska, ki se ga
da lepo razcepiti. Dolžina in debelina osi je odvisna od velikosti mlinčka,
zaželeno pa je, da je teža čim manjša, saj se lažji mlinček lažje vrti. Palico
olupi in ji na vsakem koncu odstrani vse izbokline, tako se bo mlinček vrtel
brez zatikanja.

Na mestu, kjer bodo lopatice,
os z ostrim nožem razcepiš
po sredini. Za pomoč prosi
odraslo osebo, pazi, da
to delata na ravni podlagi,
vsekakor ne v naročju.
Konico noža zapičiš navpično
v palico, ki z roko ali nogo
(na varni razdalji od mesta
rezanja) pritisneš na ravno
podlago, da se med delom
ne premika. Počasi povečuješ
pritisk, pomagaš si z rahlim
premikanjem ročaja naprej in
nazaj, dokler rezilo na drugi
strani palice ne pogleda ven.
Paziš, da nož ne zdrsne.

Ko delaš mlinček s štirimi lopaticami, je treba os razcepiti dvakrat, pod
kotom približno 90°. Stanjšani del lopatic zapičiš v razcepljena mesta na
osi, približno do sredine osi globoko.

Zdaj prihaja najboljši del, rogovili zapičiš v rob potoka in nanju nasloniš
mlinček. Zabava se lahko začne.

ZDRAVKOVA FINTA
Mlin izdelaš lahko tudi iz slamic ali palic brez uporabe noža. S seboj
vzameš lepilni trak in z njim lopatice pritrdiš na os.

www.zdravko-lidl.si

zdravo@zdravko-lidl.si

FB Lidl Slovenija

Lidl Slovenija d.o.o. k.d.

