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

KRATKO POROČILO 1.a

POTEK DELA v 1.a razredu:
Različna zelišča smo posadili meseca februarja, ko smo se vrnili v šolo. Ker so zelišča zelo
primerna in nezahtevne rastline za gojenje v šoli, smo se odločili, da bomo tudi mi sodelovali v
projektu. Otroci so preko lastnih izkušenj spoznali razvoj rastlin, spoznali njihovo uporabnost
v prehrani ter jih čutno doživeli.
V šoli so otroci spoznali različna semena zelišč (meta, melisa, majaron, bazilika, peteršilj,
drobnjak). Otroci so semena najprej potipali, jih prijeli v roko in vonjali. Vsako zelišče smo
posejali v svojo posodico in jih prekrili s tanko plastjo zemlje, ter jih zalili. Na posodice smo
napisali imena rastlin. Otroci so tedensko opazovali, kako rastline rastejo. Ker so zelišča zelo
nezahtevna za rast, so nam v razredu zelo uspevala.
Iz posušene mete smo naredili zeliščni čaj in napitek iz bezgovega soka, melise in citronske
kisline. Sok so si učenci pripravili sami po svoji želji in okusu. Iz drobnjaka in kisle smetane
smo naredili zeliščni namaz.
Otroci so po zaključku projekta pridobili veliko znanja o zeliščih. Ob vzgajanju različnih zelišč
so otroci razvijali tudi socialne odnose, oblikovali odnos do živih bitij in spoznali njihove
življenjske potrebe ter razvili pozitivni odnos do vključevanja zelišč v njihovo prehrano.

KRATKO POROČILO 1.b

POTEK DELA v 1.b razredu:
V prvem b razredu smo se tudi letos odločili, da pristopimo k projektu Vzgajamo zelišča. V
mesecu aprilu smo v podaljšanem bivanju spoznavali rastline ter, kaj rastline potrebujejo za
življenje. V ta namen smo se odločili, da tudi sami posejemo nekaj rastlinic - zelišč in jih
opazujemo pri rasti. Zanje smo najprej iz gline izdelali prelepe unikatne posodice. Ko so bile le
te pripravljene, smo se lotili sajenja. Posejali smo krešo, pehtran, majaron, peteršilj, timijan in
drobnjak. Zaradi ugodnih pogojev, so nekatera semena hitro vzklila. Lepo smo skrbeli zanje in
bili pozorni, da imajo dovolj svetlobe in vode. Opazili smo, da nekatera semena vzklijejo hitreje
kot druga. Tako smo lahko nekatera zelišča že povonjali ter okušali. Ob tem smo jih
spoznavali ter se pogovarjali o tem, katera zelišča najdemo pri nas v naravi, katera rastejo na
naših vrtovih in so značilna za naše okolje ter kako jih lahko uporabimo. Učenci so nanizali
veliko idej in videlo se je, da se marsikateri učenec na zelišča kar dobro spozna.
Nato smo se lotili slikanja in zelišča, ki smo jih spoznali tudi naslikali ter pripravili razredno
razstavo.
Na koncu smo si ogledali še zelišča na našem šolskem vrtičku. Učenci so ob dejavnostih zelo
uživali, saj je bil dan nekaj posebnega. Pokazali so veliko znanja in se marsikaj novega tudi
naučili.

ROK ZA ODDAJO: 22. 4. 2021
KRATKO POROČILO (v glavi nadomestite naš znak šole z vašim znakom šole oz. vrtca
in zapišete vse potrebno) ter mi pošljete na e-naslov: liljana.intihar@guest.arnes.si

