VZGAJAMO ZELIŠČA
»V starem iščem novo.«
Tema 2019-2021: ZELIŠČA IN PRAZNIK/I

KRATKO POROČILO
V projekt Unesco VZGAJAMO ZELIŠČA » V starem iščem novo« so bili vključeni učenci 3. b, ki obiskujejo
podaljšano bivanje, to je 10 učencev in učenci podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda. V podaljšanem bivanju
smo izdelali lonček iz reciklirane embalaže ter vanj posejali krešo, jo skrbno negovali in podarili očku in mami za
materinski dan. Ker je to praznik za mamice, so otroci s sejanjem zelišč, vsakodnevnim zalivanjem zelišč poskrbeli,
da so za materinski dan lončke s krešo podarili njunim mamicam. Pogovorili smo se tudi o tem kako krešo lahko
doma mamice postrižejo, jo pripravijo v solati, namazu ali kot dodatek k jedi. Mamice in očki so se kreše ob
materinskem dnevu zelo razveselile, saj so prejele lepo darilo in v njem je bilo prepoznati tudi veliko truda in
ljubezni za zelišče.

POTEK DELA:
V projekt Unesco VZGAJAMO ZELIŠČA » V starem iščem novo« so bili vključeni učenci 3. b, ki obiskujejo
podaljšano bivanje, to je 10 učencev in učenci podaljšanega bivanja od 1. do 5. razreda.
Jeseni smo hodili na šolski vrt in spoznavali zelišča in njihovo uporabnost. Zelišča smo posušili in si skuhali čaj, ki
smo ga pili pred novoletnimi prazniki.
Pozimi smo oblikovali izdelke iz odpadne embalaže. Iz odpadne embalaže od malice smo izdelali cvetlične lončke
v katere smo posejali krešo. Še prej pa smo si ogledali različne vrste semen za zelišča. Učenci so vsak dan skrbeli za
svoje zelišče- krešo in ga zalivali. Velikokrat sem opazila, da so učenci pri zeliščih in da to dobro vpliva nanje. Za
materinski dan so učenci cvetlični lonček s krešo podarili in očku in mami. Pogovarjali smo se, da iz kreše lahko
napravijo mlečni namaz, dodajo krešo v solato, jo dodajo k malici. Učenci so rekli, da bodo tudi doma lepo skrbeli
za krešo in da jo bodo z veseljem strigli in ji delali frizuro. Mamice in očki so se kreše ob materinskem dnevu,
njihovem prazniku zelo razveselile, saj so prejele lepo darilo in v njem je bilo prepoznati tudi veliko truda in
ljubezni za zelišče.

Spodaj pa prilagam slike vzgajanja zelišč v razredu.
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