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Pšenična moka

BIO KOKOSÖL

NARAVNO ČISTAIZ SLOVENSKE PŠENICE

Sladkor
Walnüsse

beli kristalni

DRAGI STARŠI!

DA BO 
ZADIŠALO ... 

Že v starih časih so najtemnejši del leta preživeli v pričakovanju ponovne obuditve moči sonca 
po zimskem obratu. Predvsem pa so se v času kratkih dni in dolgih noči odpočili od dela na njivi. 

Kljub povsem drugačnim časom je hrepenenje večine še vedno povezano s počitkom v zavetju toplega doma. Tudi otroci ga 
potrebujejo. Ne le da si naberejo novih moči, ampak okrepijo tudi svoj občutek varnosti, ko skupaj z družino prebijajo umirjeni 

čas ob knjigah, družabnih igrah, kuhanju, peki in norčijah v naravi. 

S tem, ko jim namenite svoj čas, jim potrdite, da so sposobni, dobri, cenjeni, sprejeti in pomembni. In to so za 
življenje najpomembnejši občutki. Pristne topline pač ne more nadomestiti nobeno darilo in nobeno posebno  

doživetje. Darila in doživetja si morda zapomnijo, prijetni občutki pa oblikujejo njihove osebnosti. 

V želji, da bi bil skupaj preživeti čas karseda kakovosten, smo za vas pripravili posebno praznično 
izdajo revije Ferdo raziskuje svet. Vam, vašim otrokom ter vaši celotni ožji in razširjeni družini pa 

želimo mirne praznike, obilo družinskega zadovoljstva in vse dobro v novem letu!

Vaš HOFER

Ker nimam 
svojega valjarja, 

testo povaljam kar s 
čisto steklenico. PečenE 
piškotE pa premažem še 

s staljeno čokolado 
in marmelado. 

Tudi po Ferdovi hiši bo med 
prazniki dišalo. S starši 
peče piškote po posebnem 
babičinem receptu. Poskusi 
jih pripraviti tudi ti! 

Vse sestavine pomešaj in pregneti. 
Položi v hladilnik za 30 minut, 
potem pa razvaljaj na debelino 
svojega prsta in z modelčki izreži 
piškote. Lahko izrežeš tudi svoje 
oblike. Starš naj zAgreje pečico 
na 200 stopinj Celzija, piškoti pa 
se bodo na papirju za peko 
pekli 15 minut. 

Ferdo raziskuje svet, december 2017, posebna izdaja. Izdajatelj: Hofer trgovina d. o. o., Kranjska cesta 1, 
1225 Lukovica. Redakcija: Hofer trgovina d. o. o., Studio Terminal, d. o. o., Gosposvetska cesta 5, 1000 
Ljubljana. Besedila in grafična zasnova, besedilna in grafična priprava: Studio Terminal, d. o. o. Če 
ni označeno drugače, je vir fotografij Shutterstock. Tisk: Grafex, d. o. o. Vse pravice pridržane. V reviji 
objavljenih gradiv ni dovoljeno kakorkoli ponatisniti brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Izdajatelj skrbi za 
skladnost oglasnih sporočil z Zakonom o medijih. 

Izdajatelj revije Ferdo raziskuje svet (Hofer trgovina d. o. o., 
Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica) ne odgovarja za kakršnokoli 
poškodbo, nesrečo ali škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja 
aktivnosti ter uporabe informacij in nasvetov, predstavljenih 
v reviji. Čeprav se izdajatelj trudi zagotoviti popolno točnost 
informacij, so te posredovane brez zagotovil in jamstev.
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Pšenična moka

BIO KOKOSÖL

NARAVNO ČISTAIZ SLOVENSKE PŠENICE

Sladkor
Walnüsse

beli kristalni

Z modelčki smo 
naredili tudi okraske 

iz slanega testa. Zmešali 
smo dve skodelici moke, 
dve skodelici fino mlete 

soli in eno skodelico vode. 
Ko so se okraski posušili, 
pa smo jih še pobarvali!

Pazljivo s 
pečico! Vedno si 
nadeni kuhinjsko 
rokavico, da se 

ne opečeš. 

250 g moke 
(delček tega lahko zamenjaš 

tudi s kokosovo moko ali kosmiči)

150 g masla 
ali kokosovega olja

150 g sladkorja
(delček tega lahko zamenjaš 

tudi z mletimi lešniki ali orehi) 

 ENo jajce
malo naribane 

limonine lupinicecimet
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ZAVOZLANKA

LABIRINT
FERDO JE IZGUBIL KAPO. 
ČIM PREJ MU JO POMAGAJ NAJTI, DA SE NE PREHLADI. 

OD VSAKEGA PREDMETA NAJDI POT DO OKVIRČKA. VANJ VPIŠI PRVO 
ČRKO IMENA PREDMETA, OD KATEREGA TE JE VODILA POT. NASTALA BO 
BESEDA, KI TI BO POVEDALA, KAJ IMA FERDO MED PRAZNIKI NAJRAJE. 

4



KRIŽANKI

POLJA V KRIŽANKI DOPOLNI S PONUJENIMI BESEDAMI TAKO, DA BO REŠENA PRAVILNO
IN BO VSAKA BESEDA NAŠLA PRAVO MESTO. NAMIG: ZAČNI Z NAJDALJŠO BESEDO!

REŠI KRIŽANKO IN UGOTOVI, 
KAJ TI ŽELI FERDO! 
BESEDE VPISUJ OD 
ZGORAJ NAVZDOL.

PRAZNIKI SO ZA DRUŽENJE. V prazničnem času, ko je zrak nabit s toplim vzdušjem, je idealna priložnost, da se z otroki pogovorite o pozitivnih 
čustvih. Vprašajte jih, kdaj so veseli, zakaj se radi stiskajo k vam, kaj zanje pomenita zabava in razigranost, dotaknite pa se tudi pomembne 
vrline – sočutja. Zakaj je prav, da smo sočutni do drugih, do živali in narave ter tudi do sebe? Morda vas bodo njihovi odgovori presenetili ... 

TOPLINA

 DRUŽINA  

LJUBEZEN   

RAZIGRANOST

ZABAVA    SOČUTJE   VESELJE  OBJEM

 POLJUB

TI ŽELI !
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POBARVANKA
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Na Islandiji verjamejo, 
da je čas novega leta 

posebno čaroben. 
Verjamejo, da takrat 

krave govorijo, tjulnji se 
spremenijo v ljudi, škrati 

pa prestavljajo hiše. 

PRAZNIČNE LEPOTE IN VREDNOTE. Ob vsaki zanimivosti bo otroke gotovo zanimalo še kaj. 
Izkoristite njihovo radovednost in jim pripovedujte, kako ste praznike v otroštvu praznovali vi, 
babice pa naj povedo o svojih izkušnjah. Prostega časa je med prazniki več, zato imamo odrasli 
takrat tudi več možnosti, da ga namenimo druženju, prijetnim pogovorom in skupnim izkušnjam.

  

 

 

  

 

 

V Avstraliji je v 
času decembrskih 

praznikov zelo vroče, 
saj je poletje, a kljub 
temu praznujejo. Kot 
v mnogih drugih deželah 

nad kamin obesijo 
nogavice in pričakujejo, 

da jih bo na božič 
v njih čakalo kaj 

sladkega. 

Nekoč so ljudje 
verjeli, da je čas konca 

starega leta čaroben in da 
lahko sami napovedo prihodnost. 
V hladno vodo so vlivali vroč 
vosek, ki se je v njej strdil, 
iz oblike strjenega voska 
pa so nato »napovedovali 

prihodnost«. 

PRAZNIČNE 

DROBTINICE

Prazniki
pod palmo in na snegu
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V številnih vaseh in 
mestih zborček nekaj 
pevcev hodi od hiše do 
hiše in poje božične 

pesmi s sporočili 
o ljubezni in miru. 

Na Grenlandijo 
morajo vsa božična 
drevesca pripeljati 
s celine, saj v tej 

sneženi in ledeni deželi 
drevesa ne rastejo. 

Na vroči Jamajki, 
kjer praznujejo 
v kratkih hlačah, 

številni pred prazniki 
prebarvajo svojo hišo 

in zamenjajo 
zavese z novimi.  

Na Kitajskem novo 
leto praznujejo 

dober mesec za nami, 
ko je celotna 

dežela v znamenju 
kitajskih zmajev. 

Tudi včasih so otroci komaj čakali obiske dobrih mož. Ti so prinašali 
darila iz daljnih krajev – pomaranče in čokolado – ali pa so pod 

smrečico nastavili punčke iz cunj in iz lesa izdelane avtomobilčke. 

  

 

 

  

 

 Prazniki
pod palmo in na snegu

V Afriki med 
prazniki obiščemo 

sorodnike, ki jih nismo 
videli vse leto. Včasih do 
njih potujemo tudi več 

dni, in to celo peš. 
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SUDOKU

V ZMEŠNJAVI ČRK POIŠČI OB DNU ZAPISANE BESEDE.
IŠČEŠ JIH LAHKO VODORAVNO, NAVPIČNO IN DIAGONALNO.  

S O U F G M N J J P I S O

N M Z H Z Č Š Š T S H N L

O P R A Z N O V A N J E L

V O B E Z V N I J E F Ž Č

O Č Z D Č D O G N Ž R I Ž

L I B O Ž I Č N H A R N O

E T H Č K F C G Č K D K P

T E K A K A V A A E F A L

O K B K E P A N J E K O F

SNEŽINKA   ZVONČEK   SMREČICA   BOŽIČ   NOVO LETO  
PRAZNOVANJE   ČAJ   KAKAV   SNEŽAK   KEPANJE   NOČ   POČITEK 

POSAMEZNE SLIKE OZIROMA ŠTEVILKE VRIŠI IN VPIŠI V 
PRAZNA POLJA TAKO, DA BODO VSE ŠTIRI OZIROMA VSEH 
ŠEST V VSAKI VRSTICI IN VSAKEM STOLPCU. NOBENA SLIKA 
OZIROMA ŠTEVILKA SE TOREJ V POSAMEZNI VRSTICI IN 
STOLPCU NE SME POJAVITI DVAKRAT. 
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ZMEŠNJAVA 

ČRK
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ZAPIŠI VRSTO ŽIVALI, KI JI PRIPADA VZOREC. ČRKO, KI JE 
POUDARJENA Z OKVIRČKOM, PREPIŠI V DESNI STOLPEC. IZPISALO 
SE BO IME ŽIVALI, KI POZIMI ZAMENJA BARVO KOŽUHA, DA SE 
LAŽJE SKRIJE V SNEGU.

VZORČNICA
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FERDO POSKRBI ZA NARAVO IN ŽIVALI

Vsa darila 
sem izdelal sam: 

iz starih kozarcev za 
vlaganje sem naredil vazice, 

napisal sem knjigo, narisal risbice 
in izdelal okraske za jelko. 

Letos jih bom zavil v 
časopisni papir in stare 

kuhinjske krpe, ki jih mamica 
ne uporablja več. 

PRIJAZNI PRAZNIKI. Prazniki in vse, kar sodi k njim, so lahko zelo preprosti in zaradi tega morda še bolj 
izpolnjujoči ter osredotočeni na svoje bistvo: druženje z najbližjimi. Za ljubezen in toplino niso potrebna razkošna 
drevesca sredi dnevne sobe ali svetleča in draga darila pod njo. Zabave ne naredi pokanje in svetlikanje na nebu, 
ampak jo ustvarijo ljudje. Sočutje spodbujate pri otrocih tudi s tem, ko skupaj poskrbite za svoje ali divje živali, 
četudi samo s tem, da jih pustite pri miru. In odnos z otroki krepite predvsem tako, da skupaj preživljate čas ob 
stvareh, ki jih imajo radi: ob ustvarjanju, risanju, branju, krašenju doma, igri, peki in kuhanju. Naj vam bo lepo!

Gozdne in celo 
domače živali so vajene 
miru. Hrup jih prestraši in 

zmede. Zato tako kot Ferdo 
tudi ti pazi na svoje živali in 

spodbujaj vse ljudi okoli sebe, 
naj med prazniki ne pokajo 

petard in ne spuščajo 
raket. 

Novoletno jelko si lahko izdelate sami in s tem poskrbite, da bo v gozdovih ostalo več dreves, na odlagališčih pa bo manj plastike. Izdelate jo lahko iz lesenih palic, na katere nalepite okraske ali svoje slike. Na papirnati stožec prilepite zelene listke, nanje pa zapišite svoje dobre misli ter želje zase in za druge. Lahko pa različno dolge lesene veje sestavite v smrečico, ki jo okrasite po želji, recimo z gumbi. 


