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PRIPRAVIMO SI ZDRAVO MALICO 

Skupina: 1. skupina (1-2let) 

Izvajalke: Anja Kumer 

Martina Lipavšek 

Andreja Breznik 

Anja Kapun 

Čas izvajanja: december 2015 - junij 2016 

Cilji: 

• Otroci spoznavajo različno prehrano in pridobivajo navade zdravega prehranjevanja. 

• Otroci se seznanjajo s strategijami merjenja prostornine z merili in enotami. 

• Otroci oblikujejo dobre prehranjevalne navade ter razvijajo družabnost, povezano s 

prehranjevanjem. 

 

V šolskem letu 2015/16 smo delovale v skupini otrok 1. starostne skupine, katerih starost je 

bila 1-2 leti. Kljub zgodnji starosti otrok smo želele sodelovati pri projektu Zdravje v vrtcu, 

vendar smo težko našle temo iz področja projekta, ki bi jo lahko čim bolj razumljivo 

posredovale otrokom. V prazničnem času okoli decembra smo se odločile za peko piškotov 

pri katerih bodo pomagali tudi otroci. Bili so zelo navdušeni in z zanimanjem so spremljali 

potek priprave in peko piškotov. Zato smo se odločile, da bomo projekt poimenovale 

»Pripravimo si zdravo malico«, saj je bilo otrokom največji užitek ravno to, da so lahko tudi 

sami pomagali pri pripravi malice. 

 

POSTOPEK PRIPRAVE ZDRAVE MALICE 

 

Pred vsakim pričetkom priprave jedi/pijače smo si z otroki temeljito umili roke in se posedli 

okrog mize, na kateri so že bili pripravljeni potrebni pripomočki ter sestavine. Po 

poimenovanju le-teh, ter krajšem opisu lastnosti sestavin, se je priprava pričela. Pri jedi/pijači, 

kjer priprava ni bila nevarna za otroke, so otroci aktivno sodelovali. Tako so se lahko 

preizkusili pri vodenem rezanju sadja, mešanju s kuhalnico, dodajanju posameznih sestavin. 

Pri opravilih, ki so bila za otroke prezahtevna ali nevarna, so bili le opazovalci in sogovorniki 

pri pogovoru. Spoznavali so potek priprave od začetka do trenutka, ko smo jed/pijačo lahko 

zaužili. Otroci so spoznali, da je za vsako pripravo jedi ali pijače potreben določen čas, nekaj 

znanja in spretnosti. 

 

 

V mesecu decembru in januarju smo pekli medenjake ter si pripravili sadni čaj, ki smo ga 

sladkali z cvetličnim medom in zeliščni čaj iz domačih zelišč, kateremu smo dodali limonin 

sok. Nato smo si v mesecu februarju pripravili čežano iz jabolk in jabolčni kompot. 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

Pomoč pri oblikovanju medenjakov v kroglice in seveda okušanje pripravljene zmesi. 

 

 
 

Okušanje medenjakov in čajev, ki smo jih pripravili je šlo kot za med. 



 
 

Pomoč otrok pri rezanju jabolk za pripravo jabolčne čežane. 

 

V spomladanskem času smo si pripravili sadno solato iz sezonskega sadja (jagode, jabolka, 

marelice). Postopek priprave sadne solate je bil takšen, da smo dan prej okušali sadje 

posamezno, nato pa smo si naslednji dan naredili sadno solato in tako okušali vso sadje skupaj 

v skodelici. 

 

 
 

 



Pripravili smo si tudi sadno - mlečni napitek. Otroci so sodelovali pri luplejnju, rezanju in 

okušanju sadja, vonjali so dodatki, ki smo jih dodali v napitek. Veliko zanimanje otrok je bilo 

pri vklopu mešalnika in kaj se je zgodilo s sadjem. Skupaj smo analizirali pripravo napitka in 

seveda s pokušanjem ga tudi ocenili. 

 

 



V poletnih mesecih smo si pripravili osvežilen napitek iz melise, limete, limone in medu. 

Otroci so poskušali z ožemalnikom ožemati limone, jih rezati in okušati, vonjali so meliso in 

ko smo v vrč dodali vse potrebne sestavine so otroci napitek še pomešali s kuhalnico in dodali 

žlico medu. Nato smo napitek postavili v hladilnik in v času malice smo z melisinim 

napitkom tudi odžejali. Kljub temu, da napitek ni bil sladkan so ga otroci popili z velikim 

veseljem saj so ga pripravili sami. 

 

 

 



 

Projekt smo razširile na igro s hrano iz umetnih materialov v kotičku kuhinja, kjer so 

pripravljali namišljene jedi ter kuhali.  Iz revij smo izrezovali slike različnih živil ter izdelali 

plakat, ob katerem so se otroci vsakodnevno ustavljali in poimenovali živila, prikazana na 

njem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zaključek projekta Zdravje v vrtcu, lahko povzamemo, da otroci uživajo v pripravi in 

okušanju zdrave hrane, kar nam je bil skozi celoten projekt tudi cilj. Otroci so spoznali 

različno hrano in si pridobili navade zdravega prehranjevanja. Z izpeljanim projektom smo 

zadovoljne. 

Zapisala: dipl. vzg. Anja Kumer 



Poročilo projekta ZDRAVJE V VRTCU : 2. SKUPINA,  

vzgojiteljici: Katija Mernik in Valerija Klemenčič 

 

Naslov projekta : POTUJEMO PO ZELENI  SLOVENIJI 

 

 

 

 

Namen projekta: 

 

Otroci na zanimiv način, preko igre in z lastno aktivnostjo spoznajo šege, hrano, 

navade, običaje, znamenitosti naše lepe Slovenije. Slovenijo spoznajo po regijah 

in pri vsaki regiji značilnosti, prepoznavnost te regije, jedi, … Seznanijo se tudi 

z ljudskim izročilom, igrami ki so se jih igrali naši predniki, ljudskimi 

zgodbami, pesmimi… 

 

Cilji projekta: 

 

-Otrok spoznava stare običaje, navade, način življenja v preteklosti. 

-Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske 

procese z  otroki in odraslimi in ob tem si širi besednjak. 

- Otrok posluša, razumeva in doživlja jezik. 

- Spoznava ljudsko literarno izročilo in ljudske pesmi in ljudski ples. 

- Otrok oblikuje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb; spoznavanje, da 

se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo. 

-Otrok se igra in zabava v naravnem okolju  

 



-V letošnjem šolskem letu smo si začrtali cilj, da spoznamo lepote Slovenije. 

Slovenije smo se lotili po regijah.  

-Največ časa smo posvetili štajerski, ker nam je bila najbližje. Otroci so o 

štajerski vedeli že zelo veliko, večina o okolici kjer živimo. Spoznali smo, da na 

štajerskem najdemo veliko vinogradov, gozdov, potokov, rek…  

-V jesenskem času smo se odpravili tudi v bližnji gozd, kjer smo preživeli lep 

dopoldan. V gozdu smo si pripravili prostor, kjer smo pojedli malico, ki smo jo 

prinesli zraven. 

 
 

-prosili smo tudi starše za pomoč in so v jesenskem času iskali in prinašali v 

vrtec jesenske plodove in pridelke, katere smo uporabljali tako za kuhanje, razne 

napitke, s semeni smo delali razne slike, preštevali smo semena, opazovali kako 

kalijo in zrastejo ter si beležili rezultate. 

   
 



 
-starši in stari starši so nam tudi pripovedovali o raznih opravilih, ki so jih v 

otroštvu opravljali, pri nekaterih smo se tudi sami preizkusili (ličkanje koruze, 

luščenje fižola, trebljenje buč…) 

-tako smo spoznavali celotno Slovenijo po regijah. Izdelali smo si velik 

zemljevid Slovenije na katerega smo lepili značilnosti posamezne regije in 

njihovo prepoznavnost preko slikic.  

-seznanili smo se tudi z različnimi narečji, nekaj smo jih slišali v živo, nekaj 

smo pa smo jih poslušali preko spleta. Ugotovili smo, da so narečja zelo različna 

in da nekatere ljudi ne razumemo skoraj nič. 

-obiskala nas je tudi gospa s prlekije, ki nam je predstavila njihovo narečje in 

povedala kaj so včasih počeli otroci, kaj so jedli, kako so se igrali,… Pokazala 

nam je tudi kako se izdela punčka iz cunj, katero si je kasneje izdelal vsak otrok 

in jo odnesel domov. 



 
 

-udeležili smo se tudi občinskega dogodka in pomagali saditi drevesa – LIPO. 

Ta dogodek se je otrok zelo dotaknil in jih spremlja ves čas. Velikokrat si gremo 

tudi pogledati ali lipe, ki smo jih pomagali saditi res rastejo.  

 

 
 

-v vrtcu smo veliko časa preživeli tudi na prostem. Imamo zelo veliko travnato 

igrišče, katerega uporabljamo vsak dan. V lepem vremenu zelo veliko aktivnosti 

preživimo in izvedemo na prostem (slikamo naravo, telovadimo, skrbimo za 

urejenost vrta in igrišča,…) 



   
 

 
   

-izdelali smo si tudi vsak svoj mini vrtiček, za katerega skrbi vsak posameznik. 

V plastenke smo nasadili in posejali nekaj zelišč in zelenjave iz katerih si bomo 

ko zrastejo pripravili kakšen namaz, napitek, skuhali juho 

                     
 

-za zaključek projekta smo se odpravili v Rogatec, Muzej na prostem,  kjer smo 

si lahko ogledali hiše s slamo krite, pripomočke, orodja ki so jih uporabljali 

nekoč, spoznali smo življenja naših prednikov, … hkrati pa smo bili na prostem 

v prečudoviti naravi, kjer so otroci uživali, se igrali, na koncu pa se spoznali tudi 

s konji, katere so po želji lahko tudi jezdili. 

 



              
 

        
                           

  

Kaj so pridobili otroci s sodelovanjem v projektu? 

 

-otroci so spoznali nekaj znamenitosti Slovenije, 

- otroci so si razširili besedni zaklad z novimi besedami, 

-spoznali so šege, navade, običaje v Sloveniji 

-spoznali so igrače s katerimi so se igrali nekoč, nekaj igrač tudi preizkusili 

izdelat, 

-veliko so spoznali o naravi in živih bitjih, ki jih najdemo v naravi, 

-pridobili so skrb za naravo, 

-naučili so se veliko ljudskih pesmi in plesov, ter se igrali razne ljudske igre. 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Katija Mernik, dipl.vzg 
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PREDSTAVITEV IZVEDBE PROJEKTA 

 

»Mobilna aplikacija Sports Tracker v vrtcu – DA 
ali NE? – Čas je za DOBER TEK!!!«       

 
 

 
 
 

 
 

Vzgojitelj: ALEŠ TOČAJ 
Pomočnica vzgojitelja: EVELINA ŠKET 

Starost otrok: 2-6 let 
Število otrok: 19 

 
 

Slovenska Bistrica, junij 2016  



1 Čas izvajanja projekta 

Šolsko leto 2015/2016. 

2 Namen projekta 

Namen projekta in ciljna podlaga sta usmerjena predvsem v razvijanje občutka skrbi 

za svoje lastno zdravje in hkrati zaznavanje ter spoznavanje svojega okolja, otrokovo 

in vzgojiteljevo raziskovanje sveta v bližnji in daljni okolici ter oblikovanje vsebin, 

dejavnosti in aktivnosti, ki le to spodbujajo in razvijajo. 

3 Cilji projekta 

Ciljna zasnova projekta, ki smo ji sledili skozi vso šolsko leto (konkretnejši cilji 

izhajajo iz spodaj naštetih globalnih ciljev): 

 zavedanje lastnega telesa ter skrb za zdravje skozi gibalne aktivnosti in kulinariko z 

vključevanjem celotnih družin 

 spoznavanje ožjega in širšega naravnega ter družbenega okolja; spoznavanje 

značilnosti okolja, v katerem živimo, pomembnih znamenitosti in posebnosti, 

 doživljanje, spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti (travnik, kmetija, 

vrt, sadovnjak, polje, njiva, itd.); razvijanje naklonjenega, spoštljivega, odgovornega 

odnosa do narave ter skrb za čisto okolje, 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave ter seznanjanje z običaji, ki se 

ohranjajo iz preteklosti, 

 otrok si razvija predstavo o predelavi hrane ter aktivno spoznava značilno lokalno 

kulinariko in sodeluje pri pripravi jedi, značilnih za okolje v katerem živi,  

 otrok razvija čute za lepoto narave, koristnost posameznih naravnih elementov in 

potrebo po varovanju okolja v katerem živi. 

Izvedene dejavnosti: 

Projekt je bil izveden v skupini 2-6 let starih otrok. Dejavnosti izvedene v projektu 

smo razdelili na posamezne sklope, in sicer: 

 
  



1. Primer prikaza uporabe mobilne aplikacije Sports Tracker v vrtcu 
 

Z otroki smo skušali omenjeno mobilno aplikacijo uporabiti tudi v vrtcu, kar je predstavljalo 

odlično podlago predstavitve aktivnosti našim staršem ter hkrati spodbudo za beleženje 

športnih in naravoslovnih aktivnosti izvedenih z otroki. Izbrali smo pot, ki je sicer v Slovenski 

Bistrici zelo poznana in zajema številne okoliške vasi. Na poti smo izvedli aktivnosti 

opazovanja naravnega okolja ter se predvsem urili v sposobnostih orientiranja v naravi. 

Omenjeno aplikacijo sedaj uporabljamo na številnih pohodih. 

 
Slika 1: Izpis iz mobilne aplikacije Sports Tracker za starše v garderobi (zemljevid s podatki o 

prehojeni poti, razdalji, hitrosti gibanja, povprečni hitrosti in porabljeni energiji) 
 

 
Slika 2: Pregled hitrosti in nadmorske višine na poti 

 



2. Na trgatvi 
 

Del zelenega turizma v Slovenski Bistrici zagotovo predstavljajo številni vinogradi z znanimi 

kletmi in dolgoletno enološko zgodovino v katero so seveda bili tudi v preteklosti vključeni 

otroci. Z veseljem smo se odzvali povabilu na trgatev. Spoznali smo postopek trganja grozdja, 

uporabe orodja, brent, običajev ob trgatvi itd. Za tem smo spoznali postopek »pecljanja« in 

seveda stiskanja oziroma »prešanja«. Vse to je bila podlaga za kuhanje grozdnega soka ter 

priprave vinskega kisa. 

 

 
 

 
 



 
 

3. Regratova solata in slastna potica 
 

Zeleni turizem smo iskali tudi v kulinariki. Med prazniki je seveda zadišalo po domači potici, 
ki je v Slovenski Bistrici in drugod po Sloveniji nekaj vsakdanjega, pa vendar za otroke nekaj 
novega. Orehi so iz domačega vrta, kar je po peki slaščice kar samo klicalo. Na vsaki bistriški 

mizi niti ne sme manjkati slasten spomladanski regrat.  
 

 
 



 
 

4. V gozdu 
 

Slovenska Bistrica je prav tako z mogočnim Pohorjem znana po številnih gozdovih, kar 
seveda v našem vrtcu z veseljem izkoristimo. Gozd ponuja številne možnosti spoznavanja in 

uživanja v naravi. 
 

 
 
 

  



JAVNA PREDSTAVITEV PROJEKTA: 
 
1. Predstavitev projekta je potekala na različnih ravneh in sicer ob organizaciji javne 
gledališko lutkovne predstave »Babica Marmelada« (ob projektu »Dediščina gre v šole in 
vrtce« z naslovom »Praznovanja«) 

 uprizoritev predstave tudi za Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica 

 uprizoritev predstave za Zdravstveni dom Slovenske Konjice 

 uprizoritev predstave za Lambrechtov dom Slovenske Konjice 

 degustacija različnih vrst marmelad 

2. Tradicionalni božično novoletni bazar (predstavitev izdelkov, ki so nastali v igralnicah z 
otroki): 

 regratov med 

 kisla repa 

 kislo zelje 

 grozdni sok 

 vinski kis 

 marmelade vseh vrst 

 

Evalvacija dela 
 

Dejavnosti so bile korektno izvedene in oblikovane v smislu kurikularnih načel »Od 

znanega k neznanemu« ter »Od bližnjega k daljnemu«. Otrokom so vsebine bile zelo 

zanimive in usmerjene v otrokovo nadaljnje raziskovanje in utrjevanje že znanih vsebin. 

Največ poudarkov je pri izvedbi bilo na področju gibalnega razvoja otroka ter hkrati zdrave 

prehrane. Bivanje na prostem in spoznavanje naravnega okolja pri otrocih predstavlja velik 

interes in vzbuja pomembno zanimanje ter osnovo za razumevanje narave skozi vso kasnejše 

življenje. 

Kot pomembno ocenjujemo otrokovo zavedanje, da lahko iz domačega okolja pridobi 

sestavine, surovine, jih na različne načine pripravi ter kasneje zaužije in na takšen način skrbi 

za zdravo življenje. Torej gre za uživanje v stiku z naravo, igro z in v naravi ter obliko 

samooskrbe v vrtcu in doma. Tovrstne dejavnosti so seveda spremljala vsa ostala področja 

dejavnosti kurikuluma. 

Podajati se vsakodnevno v naravno okolje v bližini vrtca ni dano vsakemu 

slovenskemu vrtcu, kar vzgojitelji, otroci in njihovi starši zelo spoštujemo in seveda s pridom 

izkoristimo. Skozi vso šolsko leto smo opazovali naravo, sodelovali z okoljem in postopoma 

spoznavali možnosti prinašanja naravnega okolja najprej v igralnice, nato v kozarce, krožnike 

ali skodelice ter kasneje v želodčke.  

Ozaveščanje otrok in posredno staršev glede pomena zdravega načina življenja 

predstavlja osnovo za dobro počutje in hkrati predstavlja pomemben del pri zagotavljanju in 

omogočanju holističnega pristopa k razvoju otroka. Želeli bi si, da se takšen način dela 

prenaša tudi na osnovne šole in še kasneje skozi ves učni proces posameznika. 



Glede na sodobne trende, ki spodbujajo »skrb« za zdravje, želimo v samo izvedbo 

projektov postopoma vključevati smernice, ki posameznika (na žalost) aktivirajo šele preko 

»e-načina življenja«, zato potencialni gibalni razvoj otrok poskusno spodbujamo tudi preko 

morebitne uporabe športnih mobilnih aplikacij. V primeru, da vsaj katerega izmed staršev in 

posledično njihovih otrok na ta način spodbudimo h gibanju, to štejemo kot nekakšen uspeh.  

 

Vzgojitelj: Aleš Točaj 

       Pomočnica vzgojitelja: Evelina Šket 

 

 

 

 

 

  



PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU 

»ČAS JE ZA DOBER TEK« 

ODDELEK OTROK:  kombiniran oddelek 

STAROST OTROK:  2- 6 let 

TRAJANJE: šolsko leto 2015 -2016 

VZGOJITELJICA: Kristina Vidmar Rajh,dipl. vzg. 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tanja Furman, vzg. 

NAMEN PROJEKTA: 

- Motivirati in spodbujati otroke k uživanju raznolike prehrane 

- Raziskovanje okolice našega mesta in odkrivanje kotičkov, kjer se lahko sprostimo, 

gibamo, tekamo in pojemo kaj zdravega 

CILJI PROJEKTA: 

- spoznavati različno zdravo in lokalno hrano  

- sodelovati pri pripravi različnih jedi 

- doživljati in spoznavati, da moramo znati uživati pri obrokih in si za to vzeti čas 

- spodbujanje radovednosti in veselja do raziskovanja našega mesta in zelene okolice 

V letošnji projekt »Čas je za dober tek« smo vključili različne dejavnosti s področja 

hrane in gibanja, saj menimo, da je oboje zelo pomembno za ohranjanje našega 

zdravja. 

 

Načrtovali in izvedli smo kar nekaj dejavnosti: 

 VKLJUČENOST V EVROPSKI PROJEKT »PRAZNOVANJA« (oktober 2015) 

- Izvedba lutkovno-gledališke igre BABICA MARMELADA za otroke vrtca in ostale 

ljudi ob praznovanju obletnice ustanovitve našega vrtca, 

- ponudba različnih marmelad iz sadja, ki ga najdemo v našem okolju. 

 

 PRIPRAVA NA BOŽIČNO –NOVOLETNI BAZAR NAŠEGA VRTCA (november 2015)     

Za naš tradicionalni božično – novoletni bazar smo obiskovalcem ponudili medenjake, 

pirine piškote in čokoladne praline iz suhega sadja. Pri pripravi vseh teh dobrot smo se 

tudi primerno oblekli.                                       

  

 



Kuhanje jabolčne marmelade 

 
 

 
 

Priprava in peka pirinih piškotov 

 

                                      
 



 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI 

Ob praznovanju rojstnih dni smo vedno pripravili zdravo sadje ali sadno solato, tako 

kot se je odločil slavljenec. Svečano smo pripravili mizo in slavljenec je vedno sedel na 

kraljevem stolu. 

                        

 TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Za ta zajtrk smo si dam prej izdelali pogrinjke in svečnike ter spekli domač kruh. 

Naslednji dan smo še samo dodali maslo, domač med in bio jabolka. Obiskal nas je tudi 

čebelar. 

                                          



 BISTRIŠKI TEK 

Sodelovali smo na tradicionalnem bistriškem teku, ki za vrtce poteka na športnem 

stadionu (400 m). Nekateri starši pa so se s svojimi otroki udeležili tudi družinskega 

teka (700 m).  

 

 

Podelitev priznanj 

                

 



PODROBNI OPIS ZAKLJUČKA LETOŠNJEGA PROJEKTA, KI SMO GA ZDRUŽILI TUDI Z 

PROJEKTOM ZELENI TURIZEM: 

                        

                                                    Orientacijski pohod v Kovačo vas 

 ZELENA KOVAČA VAS 

Na obrobju Slov. Bistrice leži velika, lepa in zanimiva vas Kovača vas. Ker je blizu 

vrtca, smo naše planinske in orientacijske pohode namenili odkrivanju te vasi. 

Projekt smo zaključili s pohodom k sv. Roku, ki stoji v Kovači vasi in je prelepa 

razgledna in turistična točka. Namen teh pohodov je predvsem skrb za naše zdravje 

in spoznavanje našega okolja. 

Cilji: 

- Pripraviti zdravo malico in spoznavati pomen takšne prehrane 

- začutiti in spoznavati gozd z vsemi našimi čutili 

- na izletu poskrbeti za zdravo hrano in tekočino 

- poznavati gozd kot kraj sprostitve in priložnosti za vadbo (telovadba, tek) 

- Predstaviti gozd in naravo kot »učilnico na prostem« 

 

Metode dela: 

- pogovora 

- raziskovanja 

- demonstracije 

- sodelovanje v manjši skupini 

- igra 

 

 

 



Oblike dela: 

- skupna 

- skupinska 

- individualna 

 Pomembno je, da gozd doživljamo kot kraj, kjer lahko izvemo, začutimo vedno nekaj 

novega, s v njem sprostimo in naberemo novih moči. Seveda pa je odločilno tudi to, kako 

to predstavimo otrokom in kako gozd doživljamo sami, saj smo seveda zgled otrokom. 

Obisk gozda v tem šolskem letu sva namenili prav temu doživljanju gozda z vsemi čutili. 

Pred vstopom v gozd smo se še posebej umirili ter vsak izmed nas si je poiskal predmet 

(kamen, vejico, storž, list…), ki ga bo nosil v žepu ali nahrbtniku in tako postal del tega 

gozda. Ob izhodu smo ta predmet pustili v gozdu. 

 OPAZOVANJE V GOZDU 

Opazovali smo barve v gozdu, pogledali v zrak in ugotavljali višino dreves, kje sonce sije 

skozi liste, veje, zaprli oči in poslušali gozd, ga vonjali. Skušali smo prepoznati posamezna 

drevesa in grmičke v gozdu (smreka. Bukev, hrast, jagode, borovnice). 

                                                                                                          

 SPROŠČANJE V GOZDU IN NA TRAVNIKU 

                        

 



 PLANINSKI POHOD S STARŠI 

Dopoldan smo v vrtcu pripravili zdravo malico, ki smo jo nesli zraven na naš izlet. 

Priprava sončničnega namaza (sekljanje peteršilja, merjenje in dodajanje olja, 

lupljenje česna,…) 

 

 

 

 

 



Priprava in peka pirinega kruha 

 

 

Pot iz vrtca proti Kovači vasi in sv. Roku 

                                         



 

 

                Čas je za dober tek!!!-  Zdrava malica                                                                         

Pred odhodom pa smo si ogledali notranjost majhne cerkvice sv. Roka in spoznali, da 

goduje 16. avgusta  in da je zavetnik zdravja. 

 

KAJ SO PRIDOBILI OTROCI S SODELOVANJEM V PROJEKTU: 

V tem  letu so se vsekakor srečali z različno zdravo prehrano in tudi večkrat sodelovali pri 

njeni pripravi, zato menim, da so si s tem razvili lep in spoštljiv odnos do hrane, kakor tudi 

pomembnost hrane za naše zdravje. Predvsem pa smo se trudili za dobro počutje pri naših 

obrokih in pravo postrežbo. 

Otroci so vsekakor pridobili spoznanje, da je v našem kraju veliko lepih, zelenih in 

zanimivih kotičkov, kjer lahko preživimo prosti čas, poskrbimo za zdravje in dobro počutje. 

Spoznali so tudi imena vasi, ki so v okolici Slov. Bistrice in imeli možnost videti velike 



travnike, pašnike s kravami, kmetije… Menim, da so si pri vseh naših dejavnostih razvijali 

odgovoren odnos do narave. 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM: 

- Zgodovinsko društvo Slov. Bistrica (g. Primož Rajh) 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

- Gasilsko društvo Slov. Bistrica 

- Lekarna Slov. Bistrica 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTEC BLAŽE IN NEŽICA 
 

POROČILO PROJEKTA: 

»ZDRAVJE V VRTCU« 
 

 

» ČAS JE ZA DOBER TEK« 

 

 Vzgojiteljica: PETRA RIHTAR 

Pomočnica vzgojiteljice: MATEJA VEBER 

Spremljevalka gibalno oviranega otroka: TINA PAJEK 

Starost otrok: 2-6 let 

Število otrok: 19 

 

Slovenska Bistrica, junij 2016 



NAMEN PROJEKTA: 

 Spoznavanje našega bliţnjega druţbenega in naravnega okolja ter njegovih 

značilnosti, 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do narave,  

 raziskovanje raznolikosti narave in moţnosti uporabe naravnih dobrin v 

kulinariki. 

 

CILJI PROJEKTA: 

 Spoznati značilnosti bliţnjega okolja, 

 ugotoviti, da se narava nenehno spreminja, da jo je potrebno varovati, 

 otrok pridobiva naravne dobrine lahko v posameznih letnih časa najdemo v 

naravi, jih naberemo in uporabimo konkretne izkušnje ob pripravi, kuhanju in 

pokušanju jedi.  

 spoznati, katere, 

 poznati sestavine in potek priprave določene jedi 

 otrok spoznava zdravo hrano in način priprave zdrave hrane. 

  

IZVEDENE AKTIVNOSTI: 

Ţe na začetku šolskega leta smo začeli spoznavati ţivo in neţivo naravo v vsej njeni 

raznolikosti, povezanosti in stalnem spreminjanju. Začeli smo razvijati naklonjen, 

spoštljiv in odgovoren odnos do narave. Ugotavljali smo, da nas obdaja veliko zelene 

narave in da imamo zato neskončne moţnosti preţivljanja (prostega) časa v naravi. 

Ugotavljali smo, da nam sama narava ponuja veliko moţnosti rabe naravnih dobrin za 

pripravo zdrave hrane. Ţe v preteklih letih smo se v okviru projekta usmerili v 

spoznavanje kulinarike in omogočanje samooskrbe v naših igralnicah, saj se nam zdi 

pomembno, da surovine, potrebne za pripravo ţivil, pridobimo v domačem kraju, od 

domačih pridelovalce in kmetov ter da jih pridelamo sami ali jih pridobimo v naravi v 

bliţnji okolici vrtca.  

JESENSKI DEL: 

V jesenskem delu smo se osredotočili predvsem na varovanje narave. Otroci so 

pridobivali izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispevamo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja (ločevanje odpadkov, 



obisk zaključka projekta Ekovedek – v sodelovanju s Srednjo šolo Slovenska Bistrica 

itd.), spoznavali smo, da na naše zdravje vpliva okolje in mi sami, spoznavali smo, da 

nam uţivanje različne zdrave hrane, telesne vaje in počitek pomagajo ohranjati 

zdravje, spoznavali smo različno hrano in se trudili pridobivati navade zdravega in 

raznolikega prehranjevanja (prehranska piramida).  V mesecu novembru smo si 

pripravili tradicionalni slovenski zajtrk ter obiskal nas je čebelar (predstavila nam 

je med in povedal zakaj je zdrav). 

 

POMLADANSKI DEL: 

V aprilu, ko so prve rastline začele kukati na plano, nas je narava začela obdarjati z 

naravnimi dobrinami. Šli smo na teren. Nabirali smo regrat, regratove cvetove, 

čemaţ, bezeg in smrekove vršičke.  

V igralnici smo si pripravili: 

 regratovo solato 

 regratov med oz. sirup 

 čemaţev pesto 

 čemaţevo juho 

 zeleno malico, ki je bila sestavljena iz : 

 domačega pirinega polnozrnatega kruha 

 skutinega namaza s čemaţem 

 limonade z regratovim medom 

REGRATOVA SOLATA 

Za vrtčevim igriščem je 

prostran travnik, ki nam je 

pomladi postregel z obilico 

regrata. Ko smo ga pripravili s 

trdo kuhanimi jajci ter mu 

dodali še cvetove trobentic, 

marjetic in vijolic, je bila 

solata ne samo okusna, ampak 

tudi prava paša za naše oči.   

 

 

  



REGRATOV MED 

Pravzaprav gre za regratov sirup, saj med proizvajajo čebele. Regrat ima ogromno 

vitamina A, vsebuje veliko mineralov (kalij, kalcij, ţelezo). V ljudskem zdravilstvu se 

uporablja za pospeševanje prebave, izboljšanje krvne slike in splošnega počutja. 

Pomaga pri kašlju in prehladnih obolenjih. Če ga razredčimo z mineralno ali navadno 

vodo, se pije kot osveţilni napitek, lahko ga dodamo k čaju, z njim sladimo peciva in 

druge sladice, namaze.  

 

 

 

 

 

 

V 3 l vode smo na nizki temperaturi 45 min kuhali cvetove (cca. 300 cvetov), ki smo 

jih nabrali na bliţnjem travniku in na vrtu vrtca. Vse skupaj smo precedili čez gazo, 

dobro iztisnili in tekočini dodali 3 kg sladkorja. Raztopino smo kuhali še pribliţno 2 

uri, da se je sladkor popolnoma stopil in sirup zgostil. Sirupu smo za boljšo aromo in 

okus dodali še sok nekaj pomaranč in limon, nato smo še toplega prelili v steklene 

kozarce, ki smo jih dobro zatesnili.  

  

ČEMAŽEV PESTO 

Če se v pomladnem času sprehodimo v okolici samostana v Studenicah, zavohamo 

česen. Izjemna rastlina, ki oddaja takšen vonj, ni česen, ampak čemaţ. V Studenicah 

so pobočja za samostanom v celoti poraščena z njim.  



Za pripravo čemaţevega pesta smo potrebovali veliko čemaţa. Najprej smo ga opravi 

pod tekočo vodo in ga osušili na platnenih krpah. Za tri manjše kozarčke pesta smo 

potrebovali 300 g čemaţevih listov, 3 dcl olivnega olja in malo morske soli.  

 

 

 

 

 

 

Vse skupaj smo dali v multipraktik in tako dolgo sekljali, da je nastala skoraj gladka 

zmes. S pripravljenim pestom smo napolnili steklene kozarčke za vlaganje. Do 

uporabe smo jih shranili v temnem in hladnem prostoru.  

 

ČEMAŽEVA JUHA 

Najprej smo si pripravili vse sestavine: nasekljali čebulo, čemaţu odstranili peclje in  

olupili krompir. 

 

 

 

  

 



V loncu smo prepraţili čebulo, ji dodali krompir, vse skupaj malo popraţili ter nato 

zalili z vodo. Solili smo, poprali, dodali muškatni orešček in na koncu še liste čemaţa. 

Vse skupaj smo kuhali toliko časa, da se je krompir zmehčal.S paličnim mešalnikom 

smo nato vse skupaj dobro zmleli in nastala je odlična juha. Mmmm, nam je teknila! 

BEZGOV SIRUP 

Zaključni pohod za projekt zeleni turizem nas je popeljal v bliţnji gozd oz. na njegov 

rob, kjer v mesecu maju cveti in opojno diši bezeg. V vrečke smo nabrali veliko 

bezgovih cvetov in jih odnesli v vrtec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V vrtcu smo  na indukcijskem kuhalniku zavreli vodo, ki smo ji dodali sladkor. Ko se 

je sladkor raztopil in je raztopina začela vreti, smo jo odstavili s kuhalnika in 

počakali nekaj časa, da se je ohladila. V njo smo dali bezgove cvetove in na kolobarje 

narezane olupljene pomaranče in limone. Vse skupaj smo pustili stati en dan. 

Naslednji dan smo vse precedili in nalili sirup v čiste steklenice.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SIRUP IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV 

Po nabiranju bezga smo se za nekaj časa ustavili še v gozdu, kjer smo se odpočili. 

Ugotovili samo, da imajo smreke novi prirast, smrekove vršičke, se hipno odločili, da 

jih naberemo in si v igralnici pripravimo še sirup iz smrekovih vršičkov. Smrečice so 

bile manjše rasti, zato nabiranje za otroke ni predstavljalo teţave. 

 

 

V vrtcu so otroci dobili manjše kozarčke, v katere so po plasteh naloţili smrekove 

vršičke in sladkor. Trenutno so na polici in čakajo na čim več sončnih ţarkov.  

»(ZEL)ENA MAL'CA«: DOMAČI POLNOZRNAT PIRIN KRUH, SKUTIN NAMAZ 

S ČEMAŽEM, LIMONADA Z REGRATOVIM MEDOM 

Ko smo imeli vse naše kulinarične preizkušnje za sabo, smo se odločili, da si za konec 

pripravimo eno zdravo malico; pri nas, na Štajerskem, spustimo tisti i, tako da ji 

rečemo kar mal'ca. Ker smo večino sestavin pridobili oz. za njih poskrbeli sami iz 

narave, smo ji nadeli ime zelena malica.  

Spekli smo domač pirin kruh, skuti smo dodali čemaţev pesto in sol, tako da je  

nastal skutin namaz s čemaţem in stisnili limone in pripravili limonado, kateri smo 



dodali regratov med.  Ker smo vse pripravili in naredili sami, so otroci kruh z 

namazom z veseljem pojedli in spili limonado. 

 

 

 

 

 

 

 

Skozi celo leto pa smo dali poudarek tudi na gibanje. Vsaki dan smo si vzeli čas za 

razgibanje – vadbeno minutko, ter enkrat tedensko smo imeli vadbeno uro, kjer smo 

se preizkušali in premagovali različne poligone, igrali igre z ţogami …. Otroci pa so 

enkrat na mesec imeli moţnost, da so se udeleţili telovadbe s HOP-HOP gibalnico  
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                                                                                                                        Pomočnica vzgojiteljice: Mateja Veber 
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