OŠ FRANJA GOLOBA
PREVALJE, ENOTA VRTEC
KROJAČEK HLAČEK
PREVALJE

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

KRATKO POROČILO

POROČILO NACIONALNEGA UNESCO PROJEKTA:
VZGAJAMO ZELIŠČA
»V starem iščem novo«

V vrtcu Krojaček Hlaček na Prevaljah, v skupini Berte Juteršek in Sandre Svetina.
smo izvajali projekt Vzgajamo zelišča. Letošnje leto sicer ni bil tako uspešen, saj jo je nam zagodel
Corona virus, precej časa nas ni bilo in tudi kasneje je precej otrok manjkalo. Razmišljala sem, da
sploh ne bi napisala poročila, po premisleku pa vseeno pošiljam kaj smo počeli v tem času.
V projektu je sodelovala skupina 14 otrok, starih od 2 do 3 leta. S projektom so bili seznanjeni tudi
starši.

fotografija

POTEK DELA:
V mesecu oktober smo začeli s projektom Vzgajamo zelišča. Pogovarjali smo se o zeliščih, čemu
služijo, kako jih vzgajamo, pripravljamo,…
Dogovorili smo se, da si naš vrtiček preuredimo, na novo posadimo mesečne jagode, naberemo liste,
jih posušimo in jih v hladnejšem času porabimo za čaj, plodove jagod pa uporabimo za sadne solate,
prigrizke, prav tako jih nekaj narežemo in posušimo za čaj . Seveda je bil plan, da bi s skupino, s
katero sodelujemo vsako leto izvedli delavnico v izdelavi jagodnih žepkov, kar pa nam ni uspelo
zaradi omejenega števila, mehurčkov in karantene.
Uspelo nam je urediti vrt, porezati zelišča iz vrta, posaditi jagode, nabrati jagodne liste, okušati prve
plodove, nato pa se nam je načrt porušil, saj nismo delovali več kot skupina, nastali so novi mehurčki,
otroci so ostali doma,…
V naravi smo nabrali regratove cvetove, iz katerih pa še vedno nastaja med, s katerim si bomo
posladkali naš čaj iz jagodnih listov.
Nekoliko smo otrokom približali zelišča, vendar ne tako, kot bi si želela. Še vedno se bomo trudili, da
ta manjko popravimo, nadoknadimo do konec šolskega leta, z upanjem, da bo naslednje šolsko leto
boljše, drugačno

Skupina otrok, starih od 2 do 3 leta
Vzgojiteljica Berta Juteršek
Pomočnica vzgojiteljice: Sandra Svetina

