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III. PODPROJEKT: »OD KORUZE DO ...«
POROČILO ENOTE: 4. SKUPINA
ODDELEK OTROK: kombinirani oddelek
STAROST OTROK: 2–6 let
TRAJANJE: šolsko leto 2020/2021
VZGOJITELJICA: Kristina Vidmar Rajh, dipl vzg.
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Valerija Klemenčič, vzg.

NAMEN PROJEKTA V ODDELKU:
Namen projekta je bil poiskati slovenski pridelek, ki raste v našem kraju,
spoznavati postopek pridelave in končne izdelke. Zanimalo nas je, kaj vse
lahko iz tega pridelka skuhamo, spečemo, pripravimo.
CILJI PROJEKTA:
➢ Spoznavati naš kraj z okolico (bližnje kmetije, polja, njive),
➢ spoznavati običaje iz preteklosti (luščenje, ličkanje koruze),
➢ spoznati ljudske igre in pesmi,
➢ raziskati in poiskati slovenske kuharske recepte,
➢ pripraviti hrano iz koruznih izdelkov,
➢ navdušiti otroke nad pripravo zdrave hrane.
OPIS IZVEDBE PROJEKTA
•

V mesecu septembru smo se odpravili na bližnjo kmetijo Dobnikar,
kjer smo si natrgali koruzo.
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V vrtcu smo koruzo ličkali (po naše »kožuhali«) in jo oluščili ob
poslušanju in petju slovenske narodne glasbe.

Naučili smo se ljudsko igro in pesem Jutri se bom v mesto peljal. Govori o tem,
kako bodo iz koruze nastali žganci.
• Na različnih posnetkih smo si ogledali, kako iz koruze pridelajo
koruzni zdrob in koruzno moko.
• S kmetije Podgrajšek s Črešnjevca v Slov. Bistrici smo dobili koruzni
zdrob.

•

S kmetije Ropret Stegne in Malega Tinja pri Slov. Bistrici, pa smo
dobili koruzno moko iz bele koruzne moke.
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Poiskali smo (tudi s pomočjo staršev) slovenske recepte iz koruznih
izdelkov in se odločili za pripravo treh jedi: TAMERLI, KORUZNI SLANI
MAFINI IN KORUZNI KRUH. Pri pripravi teh jedi smo tudi uporabljali
izdelke naših bližnjih kmetij (npr. skuta iz kmetije Hecl). Pri pripravi
vseh treh jedi so otroci aktivno sodelovali.
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Tudi malce težja opravila so jim šla zelo dobro od rok.
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TAMERLI (slovenska jed iz koruznega zdroba, kisle smetane, jajc,
pecilnega praška, mleka in sladkorja).
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SLANI KORUZNI MAFINI (jed iz koruzne moke, skute, jajc, olja, soli in
pecilnega praška).
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KORUZNI KRUH (koruzna moka, bela moka, kvas, voda, sol in olje)
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•

SPOZNAVANJE PESMI (naučili smo se jih med projektom):
o Mlinček se že vrti (Janez Bitenc)
o Katka, brez copatka (Tomaž Habe)

•

LJUDSKI PLES (naučili smo se ga ob koncu projekta):
o Ob bistrem potoku je mlin

KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU
Otroci so pridobili zelo veliko novega znanja in izkušenj:
➢ spoznali so, kaj vse lahko pridelamo iz koruze, kako z njive pride
hrana na krožnik,
➢ spoznali so, kako delujejo mlini na vodo, kako iz žita nastane moka,
➢ zelo uspešno so se preizkusili v pripravljanju hrane (tehtanje in
merjenje sestavin, ubijanje jajc, stepanje, ločevanje beljaka od
rumenjaka…),
➢ kulinarične dejavnosti smo povezali s prav vsemi področji dejavnosti iz
kurikuluma, zato so otroci pridobili veliko znanja tudi iz matematike,
jezika, umetnosti (glasbe), narave, gibanja in družbe,
➢ prvič so se srečali s slanimi mafini in so jim bili zelo všeč.
VTISI IN IZJAVE OTROK TER DRUGIH SODELUJOČIH
Otroci so v vseh dejavnostih zelo uživali, prav posebej jim je bilo všeč, da so
skoraj samostojno lahko kuhali oz. pekli (so se igrali, da so mali chefi). Želijo
si še več takih dejavnosti. Tudi staršem je bil projekt izredno všeč, predvsem
jim je bilo zanimivo, da je projekt trajal od septembra do zdaj, saj smo jih
sproti obveščali in z njimi delili naše dejavnosti.
SODELOVANJE Z DRUGIMI USTANOVAMI
Sodelovali smo z Razvojno informacijskim centrom Slovenska Bistrica
(mamica od dečka iz naše skupine, nam je priskrbela zdrob iz kmetije
Podgrajšek ter koruzno moko s kmetije Ropret Stegne iz Malega Tinja).
ZAKLJUČNE MISLI
Letošnja rdeča nit tega projekta je bila otrokom zelo blizu, saj otroci v
predšolskem obdobju zelo radi pomagajo pri pripravi hrane, saj se z nekaterimi
opravili srečujejo tudi prvič. Naš oddelčni projekt OD KORUZE DO… pa smo
povezali tudi z raziskovanjem narave, kar je še bolj obogatilo naše dejavnosti.
ZAKLJUČNA PRIREDITEV/JAVNA PREDSTAVITEV PROJEKTA
Projekta zaradi epidemioloških razmer ne moremo predstaviti na srečanju
turističnih podmladkov, bomo pa projekt v celoti predstavili staršem na
zaključnem nastopu otrok.
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IV. PODPROJEKT: »NAŠE NAM PAŠE«
POROČILO ENOTE: 5. SKUPINA
ODDELEK OTROK: kombinirani oddelek
STAROST OTROK: 2–6 let
TRAJANJE: šolsko leto 2020/2021
VZGOJITELJICA: Tina Pajek, univ. dipl. zgod. in prof. geog., PI-PV
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Mateja Veber, vzg.
NAMEN PROJEKTA V ODDELKU:
➢ spoznavati kulinariko na različnih področjih dejavnosti (glasba, film –
animirani, dokumentarni, knjiga, igra itn.),
➢ vzbuditi zanimanje za slovensko, predvsem lokalno, kulinarično
tradicijo in njeno ohranjanje (buče – bučno olje, juha ...; grozdje – sok,
marmelada ...),
➢ ozaveščati o pomembnosti lokalnih in tradicionalnih kmetijskih
pridelkov in živil,
➢ spoznavati, da otroku uživanje različne (zdrave) hrane pomaga ohranjati
zdravje,
➢ pridobivati navade zdravega in raznolikega prehranjevanja,
➢ vključiti otroke v pripravo tradicionalnih lokalnih in drugih jedi.
CILJI PROJEKTA:
➢ otroci poznajo postopek nastanka (kuhanja) marmelade,
➢ otroci vedo, da imamo v Slovenski Bistrici tovarno olja Gea in da v njej
nastajajo različni produkti – olja, namazi itd.,
➢ otroci znajo opisati postopek pridobivanja olja,
➢ otroci vedo, da je kulinarika povezana tudi s prazniki in letnimi časi,
➢ otroci se učijo različnih postopkov priprave jedi, učijo se varne uporabe
nožev, kuhalne plošče, pečice, pasirke ...,
➢ otroci spoznavajo, da so živila iz lokalnega okolja veliko bolj kakovostna
in varna za uporabo,
➢ otroci degustirajo pripravljene jedi.
OPIS IZVEDBE PROJEKTA IN POSAMEZNE AKTIVNOSTI:
Kulinariko v povezavi z domačim krajem smo spoznavali skozi vso šolsko leto
na različne načine in z različnimi dejavnostmi. Začeli smo takoj na začetku
šolskega leta z obiskom naše vzgojiteljce.
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TRGATEV
Na prvi dan oktobra smo se odpravili k vzg. Tini na trgatev. Polne brajde
izabele so nas čakale, da iz njih naberemo grozdje. Dve polni vedri grozdja smo
nesli nazaj v vrtec, da iz njega pripravimo nekaj sladkega in dišečega.

Slika 1: Ker so brajde res visoke, je pri trganju pomagala vzgojiteljica
Mateja.
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Slika 2: Neškropljeno grozdje, neposredno iz brajd, je najboljše.

Slika 3: Težki vedri grozdja smo tovorili nazaj do vrtca.
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OD GROZDJA DO MARMELADE
Naslednji dan nas je v vrtcu čakalo veliko dela. Pride roke otrok so morale
najprej grozdne jagode ločit od pecljev, nato ločiti kožice od sočivja.
Vsako posebej smo dali kuhat, nato pa smo skozi pasirko najprej spasirali
sočivje in dobili sok, ki smo ga poskusili. Enako smo naredili z grozdnimi
jagodami. Nato smo oboje skupaj zmešali, še malo pokuhali, dodali želin in
precedili v kozarčke. Marmelado smo staršem ponudli na stojnici, ki smo
decembra pripravili za naše starše.

Slika 4: Ločujemo ...

Slika 5: Med delom nas je obiskala tudi Botra Jesen.
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Slika 6: Za veliki lonec smo potrebovali tudi veliko kuhalnico.
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Slika 7: Pasirali smo s pomočjo pasirke.

Slika 8: Vse skupaj smo še malo pokuhali ...
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Slika 9: ... in pospravili v kozarčke.

PEKA ZDRAVIH BANANINIH PALAČINK Z GROZDNO
MARMALADO
Ko je bila marmelada skuhana, smo jo, seveda, morali poskusti. V igralnici
smo si pripravili kino dan. Iz moke, jajc, banan in malo sode bikarbone smo
naredili testo, iz katerega smo spekli zdrave mini bananine palačinke, ki smo
jih namazali z okusno grozdno marmelado.

Slika 10: Kino dan.
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Slika 11: Iz jajc, banan, moke in malo sode bikarbone smo naredili zmes
za zdrave palačinke brez dodanega sladkorja.

Slika 12: Mini bananine palačinke smo namazali z našo grozdno
marmelado.

Slika 13: In jih za malico z veseljem zmazali.
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OD BUČ DO BUČNEGA OLJA
Naše mesto, Slovenska Bistrica, je poznano tudi po tovarni olja Gea, ki je zelo
blizu našega vrtca. Zaradi ukrepov si je nismo mogli ogledat od znotraj, smo
pa šli na sprehod do nje. O bučah in o tem, kako pridobivamo iz njih olje, pa
smo se pogovorili s pomočjo ogleda dokumentarnega filma in aplikatov.

Slika 14: Buče smo si najprej ogledali, jih primerjali med seboj po barvi,
teži ...

Slika 15: Kako nastane bučno olje smo si ogledali tudi s pomočjo
aplikatov.
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Slika 16: Iz buč smo izdolbli semena in ugotavljali, da se tudi ona
razlikujejo med seboj po velikosti in barvi.

Slika 17: Degustirali smo različna olja – najbolj všeč nam je bilo bučno.

!
Slika 18: Tovarne olje Gea si nismo mogli ogledat od znotraj, smo pa si
ogledali industrijsko prodajalno, kjer smo dobili bučno prgo – ostanek
stiskanja buč.
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JUHA, KI IZ BUČ SE SKUHA
Iz buč nismo skuhali juhe, smo pa namesto kuhanja pripravili dramatizacijo
pravljice Juha, ki iz buč se skuha pisateljice Helen Cooper.

Slika 19: Naj se predstava začne ...

PUSTNA PEKA KROFOV
Čeprav krofi niso avtohtona hrana našega okolja, smo se za pusta vseeno
lotili njihove priprave. V igralnici smo si naredili pravo malo pekarno.

Slika 20: Najprej smo pripravili testo in naredili kroglice, ki so morale
nekaj časa vzhajati.
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Slika 21: Krofe smo spekli, jih napolnili z našo grozdno marmelado in
jih posuli s sladkorjem v prahu. Nato pa vse pojedli.

SADNA MALICA
Pomladi je k nam na obvezne nastope prišla Laura, ki je otrokom pripravila
drugačno malico. Začeli smo jo z ugankami o sadju, pogovoru, kaj lahko iz
določenega sadja naredimo, nato pa so si otroci sami pripravili malico. Mlajši
otroci so rezali sadje za sadno kupo, starejši pa so si narezali večje koščke in
si naredili sadna nabodala. Sadje še nikoli ni bilo tako dobro. Jedli so ga tudi
tisti, ki ga drugače ne.

Slika 22: Priprava sadja za sadno kupo.
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Slika 23: Režemo večje kose za sadna nabodala.

Slika 24: Nabadanje sadja je bilo zelo zabavno.
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PICA
Ob zaključku šolskega leta si je potrebno privoščiti tudi kaj manj zdravega.
Čeprav je bila to še ena jed, ki ne izhaja iz našega območja, smo si jo vseeno
privoščili. Kdo pa nima rad pice?

Slika 25: Zamesili smo testo, ga razdelili na kupčke in začeli s pripravo.

Slika 27: Vsak otrok si je izdelal svojo pico – sestavine si je izbral po
svojem okusu in željah.
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Slika 27: Mmmm ... Kdaj bomo spet pekli?
KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM V PROJEKTU:
Otroci so s sodelovanjem v projektu pridobili veliko novih znanj in izkušenj:
➢ spoznali so postopek nastanka marmelade od obiranja sadja do
polnjenja v kozarčke,
➢ spoznali so, kako pridemo od sajanje buč do olja,
➢ zdaj vsi vedo, da imamo v našem kraju tovarno olja Gea in vedo, kje je
locirana,
➢ spoznali, da lahko kulinarične dejavnosti povezujemo z vsemi področji
kurikuluma,
➢ spoznali, da lahko sezonske pridelke spremenimo v različna živila in da
je lokalno pridelana hrana zares pomembna,
➢ spozavanje, da lahko sodelujejo pri pripravi večine jedi.

VTISI IN IZJAVE SODELUJOČIH OTROK
Otrokom je bil projekt zelo všeč, saj so lahko vsi, tudi tisti najmlajši, aktivno
sodelovali pri pripravi. Povedali so, da bi lahko še večkrat imeli take
kulinarične dneve, kjer bi lahko kuhali in pekli, se ob tem zabavali in bi bili
pravi mali chefi. Najbolj všeč jim je bila priprava pice, saj si je lahko čisto vsak
dan izbral sestavine in priprava sadne malice, kjer smo ugotavljali, da nam
sadje veliko bolj tekne, če si ga namesto običajnih krhljev pripravimo na
nekoliko drugačen način – kot sadno solato ali kot nabodala.
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SODELOVANJE Z OKOLJEM
➢ Tovarna olja Gea Slovenska Bistrica
➢ RIC Slovenska Bistrica

PREDSTAVITEV PROJEKTA
Projekt smo sproti predstavljali staršem s pomočjo fotografij na oglasni deski
v vrtcu in na spletni strani vrtca. Marmelado smo v mesecu decembru staršem
ponudili na stojnici v vrtcu.
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1. KAJ SO OTROCI PRIDOBILI S SODELOVANJEM V
PROJEKTU
Otroci so s sodelovanjem v projektu spoznali kulinariko na različnih
ravnem, z različnimi dejavnostmi, ki so bile vzete iz različnih področij
kurikuluma. Pravzaprav smo povezali kulinariko tako z jezikom, gibanjem,
matematiko, družbo, naravo in umetnostjo. Preko kulinarike smo spoznavali
naš kraj z okolico, kjer smo ugotovili, da je v našem mestu najbolj znana
tovarna olja Gea. V večini skupin smo tako del projekta namenili bučam.
Otroci so spoznali različne običaje iz preteklosti in sedanjostu (od ličkanja in
luščenja koruze, trebljenja buč do kisanja zelja itd.). Ugotovili smo, da je hrana
lokalnega izvora izrednega pomena. Najbolj pomembno pa je bilo, da smo vse
otroke navdušili nad pripravo hrane, saj so ugotovili, da lahko sami aktivno
sodelujejo pri pripravi le-te.

2. VTISI
IN
IZJAVE
SODELUJOČIH

OTROK

TER

DRUGIH

Otroci so se vseh naših dejavnosti veselili. Zelo jim je bilo všeč, da so lahko
kuhali in sami aktivno spoznavali kulinariko. V prihodnje si želijo več takšnih
dejavnosti. Vloga malih chefov jim je bila pisana na kožo, ne glede na to, da
vrtec nima prostorskih pogojev za kuhanje. Vzgojiteljice smo bile pri
dejavnostih zelo prilagodljive in smo po potrebi naše igralnice spremenile v
pekarne, kuhinje, sušilnice ...
Starši in obiskovalci našega vrtca pa včasih kar težko verjamejo, kako in
na kakšne načine lahko otroci sodelujejo pri različnih oblikah spoznavanja
kulinarike.
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3. SODELOVANJE Z OKOLJEM
Letošnje sodelovanje z okoljem je bilo zaradi epidemije nekoliko okrnjeno.
Sodelovali smo z :
➢ RIC Slovenska Bistrica
➢ Tovarna olja Gea Slovenska Bistrica
➢ Sadjarska kmetija Frešer
➢ Tednik Panorama (objava člankov)
➢ Čebelarsko društvo Slovenska Bistrica
➢ Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
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4. ZAKLJUČNA MISEL
Ko smo vzgojitelji septembra videli, kakšna bo letošnja tema projekta Turizem
in vrtec, smo bili zelo navdušeni. V vrtcu smo se že v preteklih letih občasno
lotevali različnih dejavnosti v povezavi s kulinariko, letos pa smo temu
namenili še več časa. Ugotovili smo namreč, da je to tema, ki je otrokom zelo
blizu in jih nedvomno zelo zanima. Ker jih zanima, tudi sami zelo radi
sodelujejo pri vseh dejavnostih, pa naj bo to kulinarična matematika, gibanje,
jezik ali kaj drugega.
Tudi zato smo odločeni, da bomo v prihodnjih letih kulinariki namenili več
časa in da otroci niso bili samo to leto mali chefi.

Luciano Pavarotti je nekoč dejal: ˝Ena izmed najlepših
plati življenja je, da se moramo redno ustaviti in se
posvetiti hrani.˝
5. JAVNA PREDSTAVITEV PROJEKTA
Javne predstavitve projekta letos zaradi epidemije ni bilo. Smo pa vse projekte
predstavili sproti preko fotografij na oglasnih deskah skupin v vrtcu ter na
spletni strani vrtca.
Prav tako bomo zaključno skupno nalogo objavili na spletni strani našega
vrtca.

6. JAVNA PREDSTAVITEV VRTCA IN DEJAVNOSTI
POVEZANE S PROJEKTOM V MEDIJIH
Letošnje leto je prineslo tudi spremembe pri predstavitvah naših dejavnosti v
povezavi s projektom Moj kraj moj chef v medijih. Srečanje turističnih
podmladkov je odpadlo. Glavni medij predstavitve vrtca v povezavi s projektom
je bila letos spletna stran vrtca.
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7. SEZNAM SODELUJOČIH MENTORJEV
TINA PAJEK, vzgojiteljica, koordinatorica in nosilka projekta

MARTINA MARČEC, vzgojiteljica
VANJA UNGAR, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
ALEŠ TOČAJ, vzgojitelj
URŠKA FRAS, vzgojiteljica
JANA CEHTL, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
ANA KUSIĆ, vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice
KRISTINA VIDMAR RAJH, vzgojiteljica
VALERIJA KLEMENČIČ, vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice
TINA PAJEK, vzgojiteljica
MATEJA VEBER, vzgojiteljica - pomočnica vzgojiteljice

Slovenska Bistrica, 8. 6. 2021

Žig:

TINA PAJEK, univ. dipl. zgod. in prof. geog., PI-PV,
koordinatorka in nosilka projekta

KRISTINA VIDMAR RAJH, dipl. vzg. prdš. otr.,
pedagoška vodja

ALEŠ TOČAJ, mag. prof.,
ravnatelj vrtca Blaže in Nežica
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