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Kratka predstavitev vrtca: 

Vrtec Blaže in Nežica je zasebni katoliški vrtec s koncesijo, ki se že 

štirinajsto leto trudi na najrazličnejše načine uveljavljati v svojem bližnjem in 

širšem okolju. Sodelujemo s številnimi institucijami v Slovenski Bistrici, svoje 

delo pa predstavljamo tudi na nacionalnem nivoju. V letošnjem šolskem letu 

že osmič sodelujemo s Turistično zvezo Slovenije v projektu »Turizem in vrtec«, 

ki je usmerjen v otrokovo raziskovanje naravnega in družbenega okolja. V tem 

poročilu predstavljamo del našega dela z otroki v povezavi s kulinariko. 

V projektu so sodelovale štiri skupine, kar pomeni 78 otrok z vzgojitelji. 
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1. NAMEN PROJEKTA 
Že nekaj let je glavni namen vključitve v projekt Turizem in vrtec (»Z igro 

do prvih turističnih korakov«) predstaviti vrtec Blaže in Nežica kot vrtec, ki se 

aktivno povezuje z ožjim in širšim okoljem, v katerem raste, živi in deluje. 

Namen projekta in ciljna podlaga sta usmerjena predvsem v 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. Letošnje leto je bilo povezovanje z ožjim in širšim 

okoljem okrnjeno, smo se pa toliko bolj trudili, da smo otrokom sami približali 

običaje in tradicijo naše okolice v povezavi s kulinariko.  

 

2. CILJI PROJEKTA 
Skozi vso šolsko leto smo sledili globalnim ciljem, ki izhajajo tudi iz 

Kurikuluma za vrtce. 

Konkretnejši cilji, ki so zapisani pri vsakem projektu posebej, izhajajo iz 

spodaj naštetih globalnih ciljev: 

 

➢ doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje 

v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno 

konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved itn., 

➢ oblikovanje osnovnih življenjskih navad in spoznavanje razlik med 

življenjskimi navadami naše in drugih kultur ter različnimi družbenimi 

skupinami, 

➢ spoznavanje ožjega in širšega družbenega okolja ter spoznavanje 

medkulturnih in drugih razlik, 

➢ možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami, 

➢ seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja, 

➢ doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih,  

➢ razvijanje naklonjenega, spoštljivega odnosa do žive in nežive narave, 

➢ spoznavanje svojega telesa, življenjskega cikla ter zdravega in varnega 

načina življenja. 

 

3. OPIS IZVEDBE PROJEKTA 
Vsaka skupina oz. oddelek je izvedla svoj podprojekt in tako določila svoj 

namene in cilje projekta. Le-ti izhajajo iz globalnih ciljev, zapisanih v 2. 

poglavju (cilji projekta). Podprojekti združujejo raziskovanje različnih oblik 

kulinarike v povezavi z našim krajem. 

 

V poglavju 7, 9 in 10 je podrobneje predstavljeno sodelovanje z drugimi 

institucijami, mediji ter predstavitev oziroma zaključek projekta. 
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4. AKTIVNOSTI  
 

Aktivnosti so podrobneje zapisane v posameznih podprojektih: 

 

I. podprojekt: »BUČE« 

 

II. podprojekt: »MOJE NOGE BOSE ZELJE TLAČIJO ...« 

 

III. podprojekt: »OD KORUZE DO ...« 

 

IV. podprojekt: »NAŠE NAM PAŠE« 
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I. PODPROJEKT: »BUČE« 

 

POROČILO ENOTE: 2. SKUPINA 

ODDELEK OTROK:  kombinirani oddelek 

STAROST OTROK:  2–6  let 

TRAJANJE: šolsko leto 2020/2021 

VZGOJITELJICA: Martina Marčec, dipl. vzg. 

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Vanja Ungar, dipl. vzg.   

 

NAMEN PROJEKTA 

V neposredni bližini vrtca stoji oljarna Gea in porodila se nama je ideja zakaj 

ne bi nekaj naredili iz buč. Tudi sami doma pridelujemo buče ter si 

pripravljamo bučno olje za domačo uporabo, zato dobro poznam postopek 

pridelave. Prav tako so buče otrokom že nekoliko poznane. V skupini je veliko 

mlajših otrok, zato sva tudi stvari precej poenostavili. Preko spoznavanja buče 

do sejanja in končne uporabe. 

CILJI PROJEKTA 

➢ Otroci spoznavajo raznolikost buč. 

➢ Otroci spoznavajo raznoliko pripravo buč in posledično različno uporaba 

semen. 

➢ Otroci si pripravijo bučne jedi. 

IZVEDBA PROJEKTA 

Buče  

Botra Jesen nam je v vrtec prinesla buče. Bile so različnih barv in velikosti. 

Nekater so užitne za živali, nekatere za ljudi. Poleg užitnih imamo tudi okrasne 

buče, ki niso užitne. 

Otroci so rokovali z njimi ter se z njimi šli "bučno" matematiko. Razvrščali smo 

jih po velikosti, teži in barvi. Ugotavljali smo, kaj lahko z njimi naredimo 

oziroma kako jih lahko pripravimo. 

Prav tako smo buče uporabili za gibanje. Otroci so buče prenašali, kotalili, 

potrebno pa je bilo celo sodelovati drug z drugim. 
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Slika 1: Obiskala nas je botra Jesen. 

 

 
Slika 2: Buče smo prenašali, kotalili .... 
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Buča debeluča - čiščenje buč 

Otroci so poslušali in doživljali zgodbo Razbita buča. Preko ročnih lutk so 

zgodbo samostojno odigrali. 

 
Slika 3: Naša Razbita buča. 

Razbite buče smo očistili semen. Semena smo sprali in jih sušili na zraku, da 

so izgubile vso vlažnost. Nato smo jih spravili do pomladi. 
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Slika 4:Bučna semena smo sprali pod vodo. 

   

 
Slika 5: In jih dali sušit na sito. 
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Sejanje buč 

Spravljena semena smo ponovno poiskali. Sejanje smo združili z obiskom tetke 

Pomladi, ki nas je obiskala z vso potrebno opremo za vrtnarjenje. Vsak otrok 

si je posejal v svoj lonček bučna semena. Lončke smo opazovali ter jih redno 

zalivali. Po nekaj dneh se je v enem lončku prikazala "prva junakinja". 

Naslednji dan nas je pričakalo presenečenje. Otroci niso verjeli svojim očem, 

koliko bučk je zrastlo. Vsak otrok si je svoj lonček odnesel domov, kjer so si 

presadili bučke na vrt. 

Na vrtčevski vrt smo prav tako posadili sadike bučk, in sicer muškatih. Bomo 

videli s kakšnimi plodovi nas bodo presenetile jeseni. 

 

Bučna juha 

Z otroki smo pripravili juho iz muškatnih buč. Kljub temu, da niso avtohtona 

vrsta, je pa juha kot takšna blizu otrokom, saj jo pogosto pripravljajo doma. 

Tudi sama priprava je precej enostavna. 

Vzgojiteljici sva bučko očistili, olupili ter jo pripravili na tanke rezine. Otroci 

so rezine rezali na koščke. Opazovali so, kako je vzgojiteljica popekla koščke 

bučke na vroči temperaturi in maščobi ter ob tem mešala. Mešati so poskusili 

tudi nekateri otroci. Vzgojiteljica je dodala začimbe, zalila sestavine z vodo in 

pustila, da se vse skupaj kuha 20 min. Po končanem kuhanju je vse zmešalal 

s paličnim mešalnikom. Otroci so pomagali pri razdelitvi juhe. Ob tem smo 

vključili čutila saj smo jo vonjali, opazovali in okušali. Odziv s strani otrok je 

bil odličen saj jim je bila zelo dobra in jo je zmanjkalo, kot bi trenil. Skuhali 

smo jo namreč premalo. 

 
Slika 6: Buče za juho smo najprej narezali na manjše koščke. 
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Slika 7: Juha, ki iz buč se skuha ... 

 
Slika 8: Mmmm, kako je dobra.  
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Slika 9: Da je bila juha odlična, je videti iz praznih skodelic. 

 

Bučno olje 

Prinesli sva bučno olje, ki so ga otroci preko različnih čutil zaznavali in 

opisovali. Ob tem ni bilo tako izrazite želje po okušanju. Ker sva se zavedali, 

da je bučno olje specifičnega okusa, sva se odločili, da ga ponudiva poskusiti 

malo drugače. Najprej sva ga ponudli s koščkom kruha, nato pa še z 

vanilijevim sladoledom. Nekateri otroci ga niso želeli poskusiti ne v eni ne v 

drugi obliki.  
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VTISI IN IZJAVE OTROK IN DRUGIH SODELUJOČIH 

Bučna juha je bila zelo okusna vsem razen ene deklice. 

Pri uporabi bučnega olja so nekateri otroci prepoznali, da to njihova mami ali 

babi uporablja pri solati. 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Predvidevali smo obisk same prodajalne Oljarne Gea, ampak zaradi razmer to 

ni bilo možno udejaniti. 

 

ZAKLJUČNE MISLI 

Otrokom sva uspeli približati lokalno surovino, ki znova pridobiva na pomenu. 

Bučnice in bučno olje se ponovno uveljavljata, spoznava se hranilna vrednost 

slednjega. In hkrati se kaže inovativnost - bučnice se uporabljajo v takšni ali 

drugačni obliki že skoraj vsepovsod. 

 

OPIS POTEKA ZAKLJUČNE PRIREDITVE/JAVNE PREDSTAVITVE 

PROJEKTA 

Dejavnosti, povezane s projektom so se izvajale predvsem v jesenskem in 

pomladnem času. Sproti sva preko fotografij prikazali staršem potek 

dejavnosti. 

Ob zaključku sva pripravili fotoreportažo celotnega projekta v garderobi pred 

našo igralnico. 

Starši so kazali veliko zanimanja za projekt in so spraševali tako otroke kot 

naju o poteku posameznih dejavnosti.  
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II. PODPROJEKT: »MOJE NOGE BOSE ZELJE TLAČIJO ...« 

 

POROČILO ENOTE: 3. SKUPINA 

ODDELEK OTROK:  kombinirani oddelek 

STAROST OTROK:  2–6  let 

TRAJANJE: šolsko leto 2020/2021 

VZGOJITELJ: Aleš Točaj, mag. prof., Urška Fras, univ. dipl. ped. in prof. 

špa., PI-PV 

POMOČNICA VZGOJITELJA: Jana Cehtl, vzg., Ana Kusić, vzg. 

 

NAMEN PROJEKTA 

➢ Vključiti otroke v pripravo tradicionalnih lokalnih jedi, 

➢ jim pokazati, da nam domači kraj ponuja številne možnosti za 

kulinarično ustvarjanje, 

➢ jih navdušiti nad pripravo jedi. 

 

CILJI PROJEKTA 

➢ Otroci ugotavljajo, katere jedi lahko pripravijo iz sadja in zelenjave, ki jo 

najdejo na vrtu, 

➢ učijo se postopkov obdelave živil, varne uporabe noža, kuhalne plošče, 

stiskalnice, pečice, 

➢ spoznavajo, zakaj so živila, ki jih lahko dobijo v svojem domačem kraju 

bolj hranilna in kakovostnejša od uvoženih, 

➢ svoje izdelke degustirajo.  

 

OPIS IZVEDBE PROJEKTA 

Naše kulinarično potovanje se je začelo jeseni, ko so nam bližnja polja in 

sadovnjaki ponujali številne možnosti za kuharske podvige.  

Zavihali smo rokave in igralnico spremenili v pravo kuhinjo. Otroci so ves 

teden v vrtec pridno prinašali buče, jabolka in zelje, nato pa smo si nadeli 

predpasnike in se lotili dela. 

 

Najprej smo zarezali v buče in opazovali, kaj se skriva pod debelo lupino. 

Skrbno smo jih iztrebili, bučna semena osušili, jih posolili in spekli v pečici. 

Ko so bila hrustljava bučna semena pripravljena, smo v roke vzeli nože in 

buče razrezali na manjše kose. Dali smo jih v velik lonec, prelili z vodo, 

primešali začimbe, ki vse leto bujno rastejo na našem vrtu pred vrtcem, in 

počakali, da voda zavre. Nekoliko nestrpni smo ves čas pridno mešali in na 

koncu s paličnim mešalnikom pričarali slastno bučno juho, ki smo jo izdatno 

potrosili z bučnicami in pojedli. 
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Slika 1: Kaj se skriva pod debelo bučno lupino? 

 

 
Slika 2: Priprava bučnih semen za sušenje. 
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Slika 3: Pridno mešamo narezane buče in zelišča. 

 

 
Slika 4: Slastna bučna juha. 
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Naslednje živilo, ki nas je čakalo v košari pred vrati igralnice, je bilo zelje. 

Odločili smo se, da bomo iz njega pripravili kislo zelje in ga spravili za 

ozimnico. Kar nekaj dni smo potrebovali, da smo ga narezali, nato pa je sledil 

zabavnejši del – tlačenje zelja v sodu. Skrbno smo si umili noge, zelje potrosili 

s soljo, nato pa smo izmenjaje skrbeli, da se je proces kisanja lahko čimprej 

začel. Po opravljenem delu smo sod postavili na hladno in se za mesec dni od 

njega poslovili.  

 

 
Slika 5: Moje noge bose zelje tlačijo ... 
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Po zelenjavnih živilih je bil že skrajni čas, da se lotimo tudi kakšnih sladkih 

obrokov. V sadovnjaku nasproti vrtca smo dobili velik pehar svežih jabolk in 

jih nekaj kar takoj pojedli. Preostanek smo se odločili spremeniti v jabolčne 

krhlje. Z manjšimi nožki smo zdaj že kar spretno iz jabolk odstranili pečke, 

jih narezali na manjše rezine in jih posušili v sušilniku sadja. Privoščili smo 

si jih za dopoldansko malico. Ostalo nam je še nekaj jabolk, ki pa so bila že 

malce uvela, posuta s črnimi pikicami in prav nič privlačna na pogled, zato 

smo jih s pomočjo stiskalnice spremenili v okusen jabolčni sok in se ob tem 

še odlično zabavali.  

 

 
Slika 6: Z majhnimi nožki smo že kar spretni. 
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Slika 7: Priprave na sušenje jabolčnih krhljev. 

 

 
Slika 8: Ostanke jabolk smo najprej zmleli. 
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Slika 9: Že teče sladki jabolčni sok. 
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Po nekajmesečnem premoru smo se končno spet vrnili v vrtec. Naš zadnji 

kuharski podvig je bil nedvomno tudi najslajši. Ob svetovnem dnevu čebel 

nam je čebelarsko društvo podarilo liter cvetličnega medu in takoj smo vedeli, 

kako ga bomo uporabili. Pekli smo medenjake! Ker imamo v skupini dečka s 

celiakijo, smo si izziv še nekoliko otežili in pripravili testo iz brezglutenske 

moke. Pri oblikovanju kroglic so bile naše roke zato nekoliko bolj lepljive, 

nasmeški ob pokušanju krhkih piškotkov, ki smo jih pripravili čisto sami, pa 

neopisljivi.  

 

 
Slika 10: Oblikovanje kroglic nam je delalo težave, saj je bilo testo 

zaradi uporabe brezglutenske moke lepljivo. 
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Slika 11: Medenjaki so pripravljeni za peko. 
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Slika 12: Mmmm, slastni medenjaki so pečeni. 
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KAJ SO PRIDOBILI OTROCI S SODELOVANJEM V PROJEKTU 

Otroci so pri pripravi različnih jedi zelo uživali. Bili so ponosni, da so lahko 

aktivno sodelovali in se preizkusili v vseh postopkih priprave. Naučili so se, da 

lahko živila uporabimo na več načinov, predvsem pa so bili presenečeni, da 

marsičesa ne rabimo kupiti v trgovini, pač pa si lahko odlične priboljške 

pripravimo kar sami doma. 

 

VTISI IN IZJAVE OTROK 

Ko smo s projektom zaključili, so otroci povedali, da si želijo, da bi večkrat 

kuhali in si kdaj sami pripravili malico ali zajtrk, zato smo se odločili, da se 

bomo trudili čim večkrat v naš jedilnik vključevati hrano, ki jo bomo pripravili 

skupaj. 

 

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

➢ Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica 

➢ Tovarna olja Gea 

➢ Sadjarska kmetija Frešer 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA 

Projekt smo staršem predstavili tekom leto s pomočjo fotografij na oglasni 

deski in na spletni strani vrtca. 
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