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

KRATKO POROČILO

POTEK DELA:
Dragocene rastline, ki so jih že naše babice in prababice poznale in uporabljale za zdravilne in prehranjevalne
namene so pritegnile tudi našo pozornost. Otroci s spoznavanjem različnim zelišč razvijajo pozitiven odnos do
narave in ljudi in spoznanja prenašajo v domače okolje ter skrbijo za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter
za planet Zemljo. Z otroki smo se veliko pogovarjali o zeliščih in le-ta tudi spoznavali in izvajali različne dejavnosti.
Skupne dejavnosti, ki smo jih realizirali:
- otroci so spoznavali nova zelišča in jih poimenovali,
- ogledali smo si knjigo : Velika knjiga o zeliščih (Lesley Bremness) in pripovedovali pravljice iz knjige Zelišča
male čarovnice,
- ogledali smo si zeliščni vrt v Botaničnem vrtu,
- uredili smo si zeliščni vrt (zelišča: timijan, meta, žajbelj, origano, bazilika, sivka,…),
- spoznavali smo zdravilne učinke zelišč (meta, žajbelj, kamilica),
- kuhali in pripravljali smo zeliščne čaje in tako primerjali domači in kupljeni čaj,
- pripravili smo zeliščne namaze,
- izdelali smo si zeliščni spomin in tako prepoznavali različne vonje posameznih zelišč,
- na Svetovni dan Zemlje smo sejali zelišča v korita,
- ob praznikih smo si uredili praznične pogrinjke z zelenjem in nekaterimi zelišči,
- spoznavali smo zelišča z vsemi čutili,
- pripravili smo si napitek z limono, meto in meliso,
- uredili smo zbirko posušenih zelišč,
- v mapah oddelka smo staršem predstavljali foto utrinke pod Unesco projektom »Vzgajamo zelišča«,
- s starši in otroci smo sodelovali tudi v času dela na daljavo in smo jim poslali različne recepte in nasvete za
pripravo zeliščnih čajev, namazev in peciva,
- zelišča smo z različnimi likovnimi tehnikami tudi narisali, naslikali;

V času izvedbe projekta so SD otroke spodbujali k samostojnosti in aktivnosti. Zastavljene cilje smo realizirali in
otroci so aktivno sodelovali skozi celoten proces. Usvojili so nova znanja in pridobili številne nove izkušnje.
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