VZGAJAMO ZELIŠČA
»V starem iščem novo.«
Tema 2021-2022: ZELIŠČNI PRIPRAVKI

KRATKO POROČILO

POTEK DELA:
Da bi vzgajali zelišča se nam je porodila misel že proti koncu lanskega šolskega leta. Ker je bilo
prepozno, smo se odločili, da to izpeljemo v tem šolskem letu in ta projekt nam je prišel ravno prav. V
skupini je 18 otrok starost od 3-6 let.
Občina Hrpelje-Kozina nam je donirala sredstva za nakup visokih gred, eden od staršev, ki je zaposlen v
Marjetici Koper, pa je poskrbel, da smo visoke grede primerno napolnili z zemljo in nam je tudi to
podjetje doniralo avtohtona zelišča za posaditev kot so: rožmarin, bazilika, timijan, majaron, meta,
drobnjak, limonska trava.
Vse skupaj smo dobili v tednu otroka. Otroci so pomagali pri postavitvi gred, saditvi zelišč. Tako se je
začel naš projekt.
Ob primerni literaturi smo seznanjale otroke o zeliščih in njihovi uporabi. Otroci so zelišča tudi
prinašali od doma.
Pred zimo smo naša zelišča pobrali , posušili in shranili. Iz njih smo kuhali čaje, uporabili za sirne
namaze. V pomladanskem času so otroci posejali vsak svoje zelišče (baziliko, timijan, peteršilj…pač tisto
kar so prinesli od doma.Za zelišča so skrbeli z zalivanjem in ko so dovolj zrastla so odnesli domov.
Spoznavali smo tudi jedilne rastline, ki rastejo v naši okolici (regrat, trobentice….). Iz regrata smo
naredili solato, iz cvetov sirup. Trobentice smo posušili in skuhali čaj.
Zelišča v naših visokih gredah lepo rastejo in mi skrbimo za njih. Otroci jih že razlikujejo po vonju,
obliki in znajo osnove njihove uporabe. Dobili smo tudi povratne informacije od staršev, kako otroci
prepoznajo zelišče (npr, origano na pizzi). Z našimi dejavnostmi smo seznanjali starše z obvestili v
garderobi , kot tudi širše okolje s prispevki v občinskem glasilu.

Z vzgojo zelišč, kot tudi drugih rastlin bomo nadaljevali v tekočem in prihodnjih letih. Saj otroke
spodbujamo samooskrbi.

Za oddelek zapisala vzgojiteljica Iris Zadnik

