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Kratka predstavitev vrtca:
Smo zasebni katoliški vrtec s koncesijo, ki se ţe osem let trudi na
najrazličnejše načine uveljavljati v svojem bliţnjem in širšem okolju.
Sodelujemo s številnimi institucijami v Slovenski Bistrici, svoje delo pa
predstavljamo tudi na nacionalnem nivoju. V letošnjem šolskem letu ţe
tretjič sodelujemo s Turistično zvezo Slovenije v projektu »Turizem in vrtec«,
ki je usmerjen predvsem v otrokovo raziskovanje naravnega okolja. V tem
poročilu predstavljamo del našega dela z otroki. Projekt je produkt
vsakodnevnih opazovanj, eksperimentiranj in raziskovanj narave,
spoznavanju bliţnje in daljne okolice, moţnosti priprave domače hrane,
hrane iz lokalnih sestavin in hrane z domačega vrta.
V projektu so sodelovale štiri kombinirane skupine otrok vrtca, skupno
76 otrok z vzgojitelji, jaslični oddelek v projekt ni bil vključen.
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1. NAMEN PROJEKTA
Namen vključitve v projekt Turizem in vrtec (»Z igro do prvih turističnih
korakov«) je bil predvsem predstaviti vrtec Blaţe in Neţica kot vrtec, ki se
aktivno povezuje z oţjim in širšim okoljem, v katerem raste, ţivi in deluje.
Namen projekta in ciljna podlaga sta usmerjena predvsem v zaznavanje ter
spoznavanje svojega okolja, otrokovo in vzgojiteljevo raziskovanje sveta v
bliţnji in daljni okolici ter oblikovanje vsebin, dejavnosti in aktivnosti, ki leto spodbujajo in razvijajo. Bogata narava, ki nas obdaja, nam nudi veliko
moţnosti kvalitetnega in aktivnega preţivljanja (prostega) časa, zelenih
doţivetij, pridelave zdrave, bio, hrane.
Povezujemo se z Občino Slovenska Bistrica, Policijsko postajo Slovenska
Bistrica, Prostovoljnim gasilskim društvom Slovenska Bistrica, Zdravstvenim
domom Slovenska Bistrica, knjiţnico Josipa Vošnjaka, vojašnico Vincenca
Repnika, javnim vrtcem Otona Ţupančiča, ţupnijo sv. Jerneja, Karitasom,
Razvojno informacijskim centrom v Slovenski Bistrici ter Kulturnim
društvom Slomšek.
V projekt smo z veseljem vključeni, saj ţelimo prispevati k razvoju in
krepitvi narodne zavesti posameznika, opozoriti na čudovito okolje, v
katerem ţivimo in se vanj vključujemo. Številne aktivnosti opisane v projektu
izvajamo vse od ustanovitve vrtca in smo nanje zelo ponosni.

2. CILJI PROJEKTA
Skozi vso šolsko leto smo sledili globalnim ciljem, ki izhajajo tudi iz
Kurikuluma za vrtce. Konkretnejši cilji izhajajo iz spodaj naštetih globalnih
ciljev:
 spoznavanje oţjega in širšega naravnega ter druţbenega okolja;
spoznavanje značilnosti okolja, v katerem ţivimo, pomembnih
znamenitosti in posebnosti,
 doţivljanje, spoznavanje ţive in neţive narave v vsej njeni raznolikosti
(bistriški gozd, travnik, mestno jedro, kmetija, vrt, sadovnjak, polje,
njiva, potok 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,
 seznanjanje z različnimi ţivljenjskimi navadami in oblikam
druţinskega in druţbenega ţivljenja v različnih kulturah in druţbenih
skupinah,
 seznanjanje z različnimi geografskimi in kulturnimi okolji,
 seznanjanje z različnimi zgodovinskimi obdobji,
 razvijanje predstave o predelavi hrane ter aktivno spoznavanje značilne
lokalne kulinarike in sodelovanje pri pripravi jedi, značilnih za okolje v
katerem ţivimo,
 omogočanje in spodbujanje turističnih dejavnosti otrok,
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 razvijanje čuta za lepoto narave, koristnost posameznih naravnih
elementov in potrebo po varovanju okolja v katerem ţivimo.

3. OPIS IZVEDBE PROJEKTA
Vsaka skupina oz. oddelek je izvedla svoj podprojekt in tako določila svoj
namen in cilje projekta. Le-ti izhajajo iz globalnih ciljev, zapisanih v 2.
poglavju (cilji projekta). Podprojekti zdruţujejo vse oblike raziskovanja
naravnega in druţbenega okolja – od poznavanja vseh slovenskih pokrajin
(prepoznavnost posamezne regije, regionalnih jedi, ljudskega izročil) do
poznavanja bliţnje okolice (bliţnje vasi, vinograd, gozd, travnik, park).
V poglavju 7, 9 in 10 je podrobneje predstavljeno sodelovanje z drugimi
institucijami, mediji ter predstavitev oziroma zaključek projekta na srečanju
turističnih podmladkov občin v Slovenski Bistrici.

4. AKTIVNOSTI
Aktivnosti so podrobneje zapisane v posameznih podprojektih:

I. podprojekt: »POTUJEMO PO SLOVENIJI«
II. podprojekt: »MOBILNA APLIKACIJA SPORTS
TRACKER V VRTCU – DA ALI NE?«
III. podprojekt: »ZELENA KOVAČA VAS«
IV. podprojekt: »(ZEL)ENA MAL'CA«
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I.

PODPROJEKT: »POTUJEMO PO SLOVENIJI«

Poročilo enote: 2. SKUPINA,
vzgojiteljice: Valerija Klemenčič

vzgojiteljica:

Katija

Mernik,

pomočnica

Projekt je bil izveden v skupini 2–5 let starih otrok.

NAMEN PROJEKTA:
Otroci na zanimiv način, preko igre in z lastno aktivnostjo spoznajo šege,
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 ţivljenja 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 doţivlja jezik.
- Spoznava ljudsko literarno izročilo in ljudske pesmi in ljudski
ples.
- Otrok oblikuje osnove za dojemanje zgodovinskih sprememb;
spoznavanje, da se ljudje in okolje, druţba in kultura v času
spreminjajo.
 Otrok se igra in zabava v naravnem okolju.
IZVEDBA PROJEKTA:
 V letošnjem šolskem letu smo si začrtali cilj, da spoznamo lepote
Slovenije. Slovenije smo se lotili po regijah.
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 Največ časa smo posvetili Štajerski, ker nam je najbliţje. Otroci so o
Štajerski vedeli ţe zelo veliko, večina o okolici, kjer ţivimo. Spoznali
smo, da na Štajerskem najdemo veliko vinogradov, gozdov, potokov,
rek …
 V jesenskem času smo se odpravili tudi v bliţnji gozd, kjer smo
preţiveli 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 slike, preštevali
smo jih, opazovali kako kalijo in rastejo ter si beleţili rezultate.

 Starši in stari starši so nam tudi pripovedovali o raznih opravilih, ki so
jih v otroštvu opravljali, nekatera smo tudi sami preizkusili (ličkanje
koruze, luščenje fiţola, trebljenje buč …).
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 Tako smo spoznavali celotno Slovenijo po regijah. Izdelali smo si velik
zemljevid Slovenije, na katerega smo lepili (sličice) značilnosti
posamezne regije in njihovo prepoznavnost.
 Seznanili smo se tudi z različnimi narečji, nekaj smo jih slišali v ţivo,
nekaj 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. Predstavila nam je njihovo
narečje in povedala, kaj so včasih počeli otroci, kaj so jedli, kako so se
igrali … Pokazala nam je kako se izdela punčka iz cunj. Vsak otrok si
je izdelal svojo in jo odnesel domov.

 Udeleţili 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 preţiveli tudi na prostem. Imamo zelo veliko
travnato igrišče, katerega uporabljamo vsak dan. V lepem vremenu
zelo veliko aktivnosti preţivimo in izvedemo na prostem (slikamo
naravo, telovadimo, skrbimo za urejenost vrta in igrišča …).
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 Vsak si je izdelal svoj mini vrtček, za katerega skrbi. V plastenke smo
nasadili in posejali nekaj zelišč in zelenjave, iz katerih si bomo, ko
zrastejo, pripravili kakšen namaz, napitek, skuhali juho.
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ZAKLJUČEK PROJEKTA:
Odpravili smo se v Rogatec, Muzej na prostem, kjer smo si lahko ogledali
hiše s slamo krite, pripomočke, orodja, ki so jih uporabljali nekoč, spoznali
smo ţivljenja naših prednikov … hkrati pa smo bili na prostem v prečudoviti
naravi, kjer so otroci uţivali, se igrali. Na koncu smo se spoznali tudi s konji,
katere so po ţelji lahko tudi jezdili.
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OTROCI SO PRIDOBILI:
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 ţivih 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.





VTISI IN IZJAVE:
Otroci so bili pri vseh aktivnostih, ki smo jih v okviru projekta izvedli, zelo
navdušeni in preko celega projekta spoznavali zeleno Slovenijo in ţivljenje
nekoč, nad čemer so bili navdušeni tudi starši.
SODELOVANJE Z DRUGIMI:
Sodelovali smo s starši otrok in starimi starši: prinašanje slikanic, slik,
fotografij, starih igrač, Muzej na prostem – Rogatec, gospa s Prlekije, ki nam
je predstavila svojo mladost, nas naučila izdelat punčko iz cunj, posnetki
preko spletni strani …
ZAKLJUČNA MISEL:
Projekt smo izvajali skozi celo šolsko leto. Menim, da je bil projekt izveden
uspešno, kar se izraţa pri otrocih, preko njihovih izjav.
OPIS POTEKA ZAKLJUČNE PRIREDITVE/PREDSTAVITVE:
Projekt smo zaključili z izletom v Rogatec – Muzej na prostem, kjer so otroci
skupaj s starši sodelovali v raznih delavnicah: izdelava »ţulik«, izdelava sveč.
Ogledali so si hiše s slamo krite, notranjost hiš, predstavljeno jim je bilo
ţivljenje, ki so ga ţiveli naši predniki.
Projekt smo tudi preko oglasne deske v vrtcu predstavili staršem.
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II.

PODPROJEKT: »MOBILNA APLIKACIJA SPORTS TRACKER
V VRTCU – DA ALI NE?«

Poročilo enote: 3. SKUPINA, vzgojitelj: Aleš Točaj, pomočnica vzgojitelja:
Evelina Šket
NAMEN PROJEKTA:
 Motivirati otroke, starše k spoznavanju posebnosti našega kraja in
njegove okolice,
 vzbuditi zanimanje za poznavanje in ohranjanje naše kulturne
dediščine (pri otrocih, starših, vzgojiteljih …),
 raziskovanje našega kraja in okolice povezati z umetniškimi in drugimi
področji (likovnim, glasbenim, dramskim in jezikovnim področjem).
CILJI PROJEKTA:
 Spoznavati značilnosti našega okolja, mesta in bliţnje okolice vrtca,
 spodbuditi starše k sooblikovanju naših dejavnosti, povezanih s
spoznavanjem našega mesta in njegove okolice (vasi, gozdovi, travniki,
vinogradi),
 spodbujanje radovednosti in veselja do ohranjanja naše kulturne
dediščine (stari običaji in navade).
OPIS IZVEDBE PROJEKTA IN POSAMEZNE AKTIVNOSTI:
Slovenska Bistrica je s svojo okolico izredno zanimiv kraj/mesto, ki otrokom
ponuja številne moţnosti raziskovanja. Tokrat smo se odločili, da svoje
raziskovanje usmerimo predvsem v raziskovanje moţnosti »zelenega turizma«
- raziskovanje manjših vasi v okolici Slovenske Bistrice, raziskovanje starih
običajev kot je trgatev in »prešanje«, raziskovanje starih jedi v kraju –
marmelade, regratova solata …
NEKATERI UTRINKI IZVEDBE PROJEKTA
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 beleţenje 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.
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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
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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.
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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.

12

PROJEKT: »ZELENI TURIZEM« – Vrtec Blaže in Nežica
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 moţnosti spoznavanja in uţivanja v naravi.
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III.

PODPROJEKT: »ZELENA KOVAČA VAS«

Poročilo enote: 4. SKUPINA, vzgojiteljica: Kristina Vidmar Rajh, pomočnica
vzgojiteljice: Tanja Furman
NAMEN PROJEKTA:
 Motivirati otroke, starše k spoznavanju posebnosti našega kraja,
mesta in njegove okolice,
 vzbuditi zanimanje za poznavanje in ohranjanje naše kulturne
dediščine (pri otrocih, starših, vzgojiteljih …),
 raziskovanje našega mesta in okolice povezati z umetniškimi in
drugimi področji (likovnim, glasbenim, dramskim in jezikovnim
področjem) .
CILJI PROJEKTA:
 Spoznavati značilnosti našega okolja, mesta in bliţnje okolice vrtca,
 spodbuditi starše k sooblikovanju naših dejavnosti, povezanih s
spoznavanjem našega mesta in njegove okolice (vasi, gozdovi),
 spodbujanje radovednosti in veselja do ohranjanja naše kulturne
dediščine (ples, pesem, zgodbe, ki so povezane z našim krajem,
okoljem.
OPIS IZVEDBE PROJEKTA IN POSAMEZNE AKTIVNOSTI:
V tem šolskem letu smo se odločili, da bomo raziskovali okolico našega
mesta Slov. Bistrica. Ugotovili smo, da je okoli našega mesta veliko zelenega
(gozdov, travnikov, vinogradov, sadovnjakov), zato smo izkoristili vse
moţnosti, da si to pogledamo in raziskujemo. Vključeni pa smo bili še v
druge projekte in dejavnosti, ki so povezane s turizmom in so tudi opisane v
tem poročilu.
 PRIPRAVA NA BOŽIČNO–NOVOLETNI
(november 2015)
 Kuhanje jabolčne marmelade
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 DREVO V VSEH LETNIH ČASIH
 Odločili smo se, da bomo raziskovali zelene kotičke blizu našega
vrtca in v našem mestu,
 jeseni smo si izbrali drevo (JAVOR) v našem mestnem parku in ga
poimenovali Javorko,
 obiskovali smo ga v vseh letnih časih in opazovali spremembe, ob
njem smo zaprli oči in poslušali zvoke narave,
 ugotovili smo, da je bistriški park lahko namenjen rekreaciji,
sprehodu in sprostitvi.
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PODROBNEJE BOM OPISALA PROJEKT »ZELENA KOVAČA VAS«:

Orientacijski pohod v Kovačo vas
 ZELENA KOVAČA VAS
Na obrobju Slov. Bistrice leţi 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.
Cilji:
 Spoznavati gozd v vsej raznolikosti,
 začutiti in spoznavati gozd z vsemi našimi čutili,
 opazovati gozd in njegove posebnosti,
 poznavati gozd kot kraj sprostitve,
 predstaviti gozd kot »učilnico na prostem«,
 dejavnosti v gozdu povezati z vsemi področji kurikula,
 spoznavati Kovačo vas,
 z veseljem opazovati in spoznavati travnike, pašnike in vse, kar lahko
najdemo na vasi,
 razlikovati ţivljenje na vasi in mestu.
Metode






dela:
Pogovora,
raziskovanja,
demonstracije,
sodelovanje v manjši skupini,
igra.

Oblike dela:
 Skupna,
 skupinska,
16
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individualna.

Pomembno je, da gozd doţivljamo kot kraj, kjer lahko izvemo, začutimo
vedno nekaj novega, se v njem sprostimo in naberemo novih moči. Seveda pa
je odločilno tudi to, kako to predstavimo otrokom in kako gozd doţivljamo
sami, saj smo zgled otrokom. Obisk gozda v tem šolskem letu sva namenili
prav temu doţivljanju gozda z vsemi čutili.
Pred vstopom v gozd smo se še posebej umirili ter vsak izmed nas si je
poiskal predmet (kamen, vejico, storţ, list…), ki ga bo nosil v ţepu 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).

 GOZDNA MATEMATIKA
 Poiskali so tri vejice in iz njih oblikovali trikotnik, nato so prešteli vse
trikotnike ter stopali v njih, enako smo iz štirih vejic naredili kvadrate;
 poiskali so kamen, storţ, vejico in list ter iz teh gozdnih predmetov
oblikovali matematično zaporedje;
 otroci so po navodilih v gozdu iskali različne naravne predmete: nekaj
kar je gladko – hrapavo, mehko – trdo, veliko – malo, lahko – teţko …
Vse, kar so prinesli, so tudi poimenovali, opisali, utemeljevali;
 ugotavljali so debelino debel dreves, tako da so okrog drevesa sklenili
krog in šteli, koliko otrok je v krogu.
 GOZDNA TELOVADBA
 Iskali, nosili, prenašali so različne veje, jih postavljali v dolgo pot, nato
pa se urili v različnih gibalnih nalogah (razvijali ravnoteţje, moč,
naravne oblike gibanja): hodili po postavljenih vejah, jih preskakovali z
obema, eno nogo …
17
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 ZABAVNA IGRA V GOZDU
 Otroci so se skrivali za drevesa, tako, da jih nobeden ne vidi;
 IGRA: »SLIK, SLIK, NAREDI TRIK!« Otroci se skrijejo za drevo, nekdo
namišljeno fotografira, izreče : Slik, slik, naredi trik!«, nato se otroci
prikaţejo izza drevesa in naredijo nek trik (se pačijo,…).

18
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 SPROŠČANJE V GOZDU IN NA TRAVNIKU

 KAJ VSE SMO OBČUTILI V GOZDU …
Ob koncu našega obiska v gozdu, smo se razdelili v dve skupini, kjer smo
ugotavljali kaj vse smo doţiveli v gozdu. Pri tem nam je pomagala
pripravljena tabela (OPAZOVANJE GOZDA Z VSEMI ČUTILI – kaj smo videli,
slišali, okušali, vonjali, tipali). Izpolnjevali pa smo jo kar s kamenčki,
vejicami, storţki.
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 PLANINSKI POHOD S STARŠI
Za zaključek našega projekta smo se z otroki in starši odpravili k cerkvici
sv. Roka v Kovači vasi, ki leţi na hribu med vinogradi. Ko smo prispeli,
smo si privoščili zdravo malico (domač kruh in namaz iz sončnic), ki smo
jo pripravili dopoldan z otroki v vrtcu. Pod nami pa je bil ves čas krasen
razgled na Slov. Bistrico in daljno okolico.

Sv. Rok

Razgled s sv. Roka
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Zdrava malica na travniku
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:
Otroci so vsekakor pridobili spoznanje, da je v našem kraju veliko lepih,
zelenih in zanimivih kotičkov, kjer lahko preţivimo prosti čas, poskrbimo za
zdravje in dobro počutje. Spoznali so tudi imena vasi, ki so v okolici Slov.
Bistrice in imeli moţnost videti velike travnike, pašnike s kravami, kmetije…
Menim, da so si pri vseh naših dejavnostih razvijali odgovoren odnos do
narave.
VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH SODELUJOČIH:
Otroci so se vseh naših dejavnosti veselili in pri njih aktivno sodelovali. Zelo
dobro se počutijo v gozdu in radi opazujejo vse podrobnosti v njem. Starši so
bili zelo navdušeni našega skupnega planinskega pohoda, saj jih večina še
sploh ni bila pri sv. Roku. Razveselila jih je skupna malica na travniku, ki je
poskrbela za lepo vzdušje.
SODELOVANJE Z OKOLJEM:
 Zgodovinsko društvo Slov. Bistrica (g. Primoţ Rajh)
ZAKLJUČNE MISLI:
»Če odpremo oči, lahko vidimo zelo lep svet in čudovito naravo, ki nas
obdaja!«
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IV.

PODPROJEKT: »(ZEL)ENA MAL'CA«

Poročilo enote: 5. SKUPINA, vzgojiteljica: Petra Rihtar, pomočnica
vzgojiteljice: Mateja Veber, spremljevalka gibalno oviranega otroka: Tina
Pajek
Projekt je bil izveden v skupini 2–6 let starih otrok.
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,
 znati ločiti odpadke glede na posamezne frakcije (papir, steklo,
embalaţa, biološki odpadki),
 spoznati, katere naravne dobrine lahko v posameznih letnih časa
najdemo v naravi, jih naberemo in uporabimo,
 poznati sestavine in potek priprave določene jedi.
IZVEDBA PROJEKTA, 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).
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 PROJEKT EKOVEDEK (projekt Srednje šole Slovenska Bistrica):
K sodelovanju nas je povabila prof. Vesna Sever, ki je z dijaki in somentorico
prof. Simono Luetič v okviru 13. festivala Več znanja za več turizma
pripravljala raziskovalno nalogo Zeleni wellness na Ţabljeku.
Dijaki so nas povabili v t. i. pravljični gozd v Kovači vasi. Tam nas je za
drevesom pričakal Ekovedek, pravljično bitje iz zbirke zgodb pisatelja Zdenka
Kodriča, ki ve vse o naravi in ekologiji, je pa zelo jezen, če se otroci do narave
ne obnašajo spoštljivo in jo onesnaţujejo. V vrtcu smo se prej poučili o
ločevanju odpadkov in varovanju narave ter si pripravili krone iz naravnih
materialov.
V posebni eko igrici smo morali iskati in razvrščati smeti, lutka pa nam je pri
tem pomagala. Po uspešnem sortiranju odpadkov smo slišali zgodbo Zlato
tele, ki govori o skritem zakladu kralja Atile; tudi naše otroke je čakal skrit
zaklad, ki so ga morali poiskati. Ob koncu smo dobili priznanje za najbolj
»eko« skupino.
Ekovedek
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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.
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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.
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ČEMAŢEV 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.
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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.
ČEMAŢEVA 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.
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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.
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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 ČEMAŢEM, LIMONADA Z REGRATOVIM MEDOM
CILJI:
 Spoznanje, da lahko veliko sestavin za pripravo hrane najdemo v
naravi,
 razvijanje odgovornega odnosa do hrane z aktivnim sodelovanjem pri
pripravi le-te,
 aktivno doţivetje celotnega postopka peke kruha, priprave skutinega
namaza s čemaţem in limonade z regratovim medom,
 s spodbudo doseči, da vsak otrok poskusi vsako izmed pripravljenih
jedi oz. pijačo.
IZVEDBA PROJEKTA:
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.
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PRIDOBITEV OTROK:
Otroci so spoznali naše bliţnje naravno okolje in njegove značilnosti.
Spoznali so, da je naravno okolje zelo raznoliko in da se stalno spreminja.
Vsakič znova so spoznali, da nam narava lahko marsikaj ponudi - pa naj
bodo to raznolike oblike preţivljanja časa ali pa naravne dobrine, ki jih lahko
uporabimo za prehrano. Z aktivnim sodelovanjem pri pripravi hrane so
razvili bolj odgovoren odnos do hrane in posledično do narave.
VTISI IN IZJAVE OTROK:
Otrokom je bila naša zelena malica zelo všeč, še posebej zato, ker so vedeli,
da so pomagali pri celotni pripravi – od nabiranje neke sestavine do končne
izvedbe. Ker so sami aktivno sodelovali pri tem, so bili tudi pripravljeni
poskusit vse sestavine, kar je včasih, ko obroke pripravijo v kuhinji in otroci
ne vidijo priprave, večja teţava.
Komentar otrok ob čisto sveţe pečenem kruhu: »Mmmm, kako diši! Kaj lahko
pojemo še vročega?«.
Izjava ob pokušanju namaza: »Namaz sploh ni tako slab. Lahko še, prosim?«
Komentar na limonado: »Med jo naredi res sladko in dobro. «
SODELOVANJE:
 Srednja šola Slovenska Bistrica (projekt EKOVEDEK)
ZAKLJUČNA MISEL:
"Ljuba narava, ostani prijazna nam ljudem! Ti si kruh, ki ga jemo. Ti si dom,
kjer živimo. Ti si pljuča, s katerimi dihamo. Ti si raj, v katerem se veselimo
življenja ob cvetju in pticah. Ostani prijazna nam ljudem, ljuba narava."
Phil Bosmans
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5. KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM V
PROJEKTU
Otroci so s sodelovanjem v projektu spoznavali oţje in širše druţbeno in
naravno okolje. Pa naj bo to v okolici vrtca, v Slovenski Bistrici in širše v
Sloveniji. Doţivljali ter spoznavali so ţivo in neţivo naravo v vsej njeni
raznolikosti in si ob tem razvijali pozitiven odnos do narave. Spoznavali so
različne pristope k raziskovanju narave, opazovali in aktivno sodelovali.
Otroci so podrobneje spoznavali slovenske pokrajine, njihove značilnosti,
regionalne jedi in ljudsko izročilo, spoznavali so bliţnje kmetije, travnike,
park, bliţnje gozdove, vinograd, vasi. Razvijali so čut za lepoto narave,
seveda pa spoznavali moţnosti turističnega udejstvovanja posameznika in
celotnega vrtca. Kot najpomembnejše ocenjujemo otrokovo zavedanje, da
lahko iz domačega okolja pridobi sestavine, surovine, jih na različne načine
pripravi ter kasneje zauţije. Vse skupine je torej povezovalo raziskovanje
kulinarike. Gre za uţivanje v stiku z naravo, igro z in v naravi ter obliko
samooskrbe v vrtcu in doma. Spoznali so pripravo različnih sokov,
kompotov, marmelad, pripravo kislega zelja in repe, peko potice in kruha,
spoznali so pripravo regratovega medu, čemaţevega pesta, čemaţeve juhe,
sirupa iz smrekovih vršičkov, bezgovega sirupa in pripravo številnih drugih
dobrot. Tovrstne dejavnosti so seveda spremljala vsa ostala področja
dejavnosti kurikuluma.

6. VTISI
IN
IZJAVE
SODELUJOČIH

OTROK

TER

DRUGIH

Vsakemu slovenskemu vrtci ni dano, da ima naravno okolje v neposredni
bliţini. Otroci in njihovi starši to spoštujejo, vzgojitelji pa se z otroki trudimo,
da to vsakodnevno s pridom izkoristimo. Naravo, ki jo zelo spoštujemo,
opazujemo skozi vso šolsko leto. Sodelujemo z okoljem, ga postopoma
spoznavamo in prinašamo v igralnice. Starši in obiskovalci našega vrtca
teţko verjamejo, kako in na kakšne načine lahko otroci sodelujejo pri
različnih oblikah spoznavanje narave ter različnih oblikah samooskrbe, zato
jih pogosto povabimo k sodelovanju, raziskovanju narave, udejstvovanju pri
različnih opravilih v vrtcu ter skupni pripravi različnih dobrot. Vsako leto
polni vtisov v mesecu decembru odhajajo domov iz bazarja, kjer jim
ponudimo različne pridelke, ki so nastali z aktivnim sodelovanjem otrok.
»Kaj letos prodajate tudi tako dobro kislo zelje kot ste ga imeli lansko leto?«
»O, letos prodajate še kislo repo? To pa moramo probat!«
»Za regratov med pa še nisem slišala! «
»Pohvalno, da vzgojitelji učite otroke, kako se speče kruh, pripravi namaz,
skuha marmelada …«
»Čemaţ? Prvič ga jem in tale namaz je res dober.«
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7. SODELOVANJE Z OKOLJEM
 Turistična zveza Slovenska Bistrica (predstavitev dela na srečanju
turističnih podmladkov)
 RIC Slovenska Bistrica (priprava in sodelovanje na srečanju turističnih
podmladkov v Slovenski Bistrici)
 Zavod za informiranje in KTV Slovenska Bistrica
 Ţupnija Slovenska Bistrica (sodelovanje z g. ţupnikom ter razstavljanje
likovnih ter kiparskih izdelkov na razstavah v cerkvi sv. Jerneja
Slovenska Bistrica, objavljanje publikacij s predstavitvijo dela v vrtcu)
 Tednik Panorama (objava člankov)
 Bistriške novice (objava člankov)
 Občina Slovenska Bistrica (Izvedba akcije »Očistimo svoj kraj«, sajenje
lipe)
 Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (ogled Gradu Slovenska Bistrica)
 Okoliške kmetije, mlin, čebelarji (pridobivanje surovin za izdelavo
različnih kulinaričnih dobrot)
 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (projektu »Dediščina gre
v šole in vrtce«)

8. ZAKLJUČNA MISEL
Kot smo ţe v uvodnem delu zapisali, nam bogata narava, ki nas obdaja, nudi
veliko moţnosti kvalitetnega in aktivnega preţivljanja časa, zelenih doţivetij
in pridelave zdrave hrane. Projekt Turizem in vrtec nam omogoča, da se naš
vrtec predstavi kot vrtec, ki se aktivno udejstvuje v oţjem in širšem okolju,
tam, kjer rastemo, ţivimo in delujemo. Tako se vsako leto trudimo, da se
celostno lotimo raziskovanje našega okolja. Letos smo odšli v gozd, v
vinograd, na polje, kmetijo, vrt, park, po vaseh in tudi širše po celotni
Sloveniji. Spoznali smo zelo različnih stvari, se ukvarjali z raznolikimi
dejavnostmi; je pa vse skupine, ki smo sodelovale v projektu, povezovala
kulinarika (zato tudi odločitev o predstavitvi Zelene mal'ce). Vsi smo se
trudili, da smo obiske narave prenašali tudi v naše igralnice, da smo dali
otrokom novih znanj, izkušenj in doţivetij. Pa ne samo otrokom, tudi mi,
vzgojitelji, ob tem vedno kaj novega izkusimo, doţivimo in se naučimo. Cilje,
ki smo si jih uvodoma zastavili, smo postopoma in zelo uspešno dosegali.
Naše delo ocenjujemo kot dobro načrtovano, izpeljano in zaključeno. Se pa
veselimo naslednjega šolskega leta in novih izzivov, ki nam jih bo Turistična
zveza s projektom Turizem in vrtec zastavila.
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9. ZAKLJUČNA
PRIREDITEV/JAVNA
PREDSTAVITEV PROJEKTA
Zaključek projekta je potekal na različnih ravneh. Vzgojitelji so projekt
predstavili staršem otrok in širši javnosti na različne načine (končni izlet ter
druţenje otrok in staršev, oglasna deska v vrtcu, spletna stran vrtca …)
Skupen zaključek projekta je bila predstavitev projekta na 10. SREČANJU
TURISTIČNIH PODMLADKOV V SLOVENSKI BISTRICI Z NASLOVOM »Tkanje
prijateljstva z nitkami turizma«, ki je potekalo 1. 6. 2016 na osrednjem trgu v
Slovenski Bistrici. Na tem srečanju, ki ga je organiziral Razvojno
informacijski center in Medobčinska turistična zveza, se je vrtec predstavil
obiskovalcem ter medijem s predstavitvijo kulinaričnih dobrot (predstavitev
na stojnici smo naslovili Zelena mal'ca), pridelanih v vrtcu, seveda v
sodelovanju z otroki. Zelena mal'ca smo naslovili našo predstavitev zaradi
tega, ker smo surovine, potrebne za pripravo ţivil, pridobili v domačem
kraju, pod Pohorjem v Slovenski Bistrici (na zeliščem vrtu vrtca, v bliţnji
okolici vrtca in pri domačih pridelovalcih in kmetih), torej v zeleni naravi, pa
tudi sama barva namazov (zeliščni in čemaţev) je bila takšna.
Na omenjenem srečanju smo se predstavili z domačim pirinim kruhom,
skutinim namazom s čemaţem, skutinim namazom z zelišči, bezgovim
sokom ter limonado, slajeno z regratovim medom.
Prilagamo nekaj utrinkov s predstavitve projekta:

»Zelena mal'ca« vrtca Blaţe in Neţica na predstavitvi ob 10. srečanju
turističnih podmladkov v Slovenski Bistrici.
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Obisk druţine na naši stojnici in pokušnja dobrot, ki smo jih pripravili.

Podelitev priznanja vrtcu iz rok predsednika Turističnega društva Slovenska
Bistrica in direktorice RIC-a mag. Monike Kirbiš Rojs.
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10.
JAVNE
DEJAVNOSTI
MEDIJIH

PREDSTAVITVE
VRTCA
IN
POVEZANE S PROJEKTOM V

Kot je opisano v prejšnjem poglavju, je bila glavna predstavitev projekta na
10. srečanju turističnih podmladkov v Slovenski Bistrici.
Smo se pa kot vrtec predstavili tudi na drugih ravneh:
 Vključeni smo bili v projekt, ki ga organizira Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije ob Dnevih evropske kulturne dediščine »PROJEKT
DEDIŠČINA GRE V ŠOLE« z naslovom »PRAZNOVANJA«.
Uprizorili smo javno gledališko lutkovno predstavo z naslovom
»Babica Marmelada«, ki smo jo zaigrali še za Vrtec Otona Ţupančiča
Slovenska Bistrica, Zdravstveni dom Slovenske Konjice in
Lambrechtov dom Slovenske Konjice.
Hkrati smo obiskovalcem ponudili moţnost degustacije različnih vrst
marmelad.

Javna uprizoritev lutkovne predstave »Babica Marmelada«
 Tradicionalni boţično novoletni bazar (predstavitev izdelkov, ki so
nastali v igralnicah z otroki):
 regratov med,
 kisla repa,
 kislo zelje,
 grozdni sok,
 vinski kis,
 medenjaki,
 pirini keksi,
 marmelade vseh vrst …
Oba dogodka sta bila predstavljena v medijih, v lokalnem časopisu in na
kabelski televiziji.
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11.

SEZNAM SODELUJOČIH MENTORJEV

TINA PAJEK, spremljevalka gibalno oviranega otroka, koordinatorica in
nosilka projekta
KATIJA MERNIK, vzgojiteljica
VALERIJA KLEMENČIČ, pom. vzgojiteljice
ALEŠ TOČAJ, vzgojitelj
EVELINA ŠKET, pom. vzgojitelja
KRISTINA VIDMAR RAJH, vzgojiteljica
TANJA FURMAN, pom. vzgojiteljice
PETRA RIHTAR, vzgojiteljica
MATEJA VEBER, pom. vzgojiteljice

Slovenska Bistrica, 2. 6. 2016
Ţig:

Koordinatorka in nosilka projekta:
TINA PAJEK, univ. dipl. zgod. in prof. geog.

Pedagoška vodja:
KRISTINA VIDMAR RAJH, dipl. vzg. prdš. otr.

Pomočnik direktorja Zavoda sv. Jerneja vodja vrtca Blaţe in Neţica Slovenska Bistrica:
ALEŠ TOČAJ, mag. prof. zgod. uč. in pouč.
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