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POVZETEK 

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, teoretičnega in praktičnega. V prvem 

delu so opisane splošne značilnosti zdravilnih rastlin, kako jih shranjujemo, nabiramo, 

gojimo ter katere pripravke lahko naredimo iz njih. Opisanih je tudi šestnajst zdravilnih 

rastlin, ki smo jih z otroki spoznavali v vrtcu in za katere menim, da bi jih moral poznati 

vsak.   

Drugi del diplomske naloge je razdeljen na dva dela. V prvem sem anketirala 73 

otrok, starih od pet do šest let, iz štirih različnih vrtcev, da sem ugotovila kakšne so 

njihove predstave o zdravilnih rastlinah (kaj so zdravilne rastline, kje rastejo, kaj lahko 

naredimo iz njih, kako jih poimenujemo, ali so lahko strupene), nato pa sem odgovore 

predstavila z grafi. Rezultati so pokazali, da otroci slabo poznajo zdravilne rastline, 

njihova imena in uporabo ter ne vedo, da imajo zdravilne učinke lahko vsi deli rastlin.   

V drugem delu sem s skupino dvaindvajsetih otrok v vrtcu dva meseca izvajala 

različne dejavnosti. Zdravilne rastline smo spoznavali s pomočjo zgodbe Zelišča male 

čarovnice. Štiri vrste zdravilnih rastlin (ţajbelj, ognjič, kamilica, melisa) smo skupaj z 

otroki posejali, sami pa so nato zanje vsakodnevno skrbeli. Odpravili smo se tudi na 

travnik, kjer smo s pomočjo priročnika Rastlinski vodnik prepoznavali in nabirali 

zdravilne rastline ter jih nato v vrtcu posušili in shranili oz. iz njih izdelali različne 

pripravke (ognjičevo mazilo, melisino olje, sirup iz smrekovih vršičkov, čemaţev namaz, 

čajne mešanice). 

     Po koncu izvajanja dejavnosti sem po dveh tednih ponovno prišla v vrtec in otroke 

anketirala, saj me je zanimalo, če so se njihove predstave o zdravilnih rastlinah 

spremenile. Rezultati so pokazali, da so otroci postali pravi mali poznavalci zelišč, 

njihovih učinkov in uporabe. 
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SUMMARY 

The diploma thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The first 

part consists of general characteristics concerning medicinal plants; how to store, pick 

and grow them, as well as what kind of remedies can be made out of them. There are also 

descriptions of sixteen medical plants which the children got to know to and for which I 

believe everyone should be familiar with.  

The second part of diploma thesis is divided into two parts. In the first part, I 

interviewed seventy-three children aged from five to six attending four different 

kindergartens; in order to find out how knowledgeable they are about medical plants 

(what medical plants are, where they grow, what can be made out of them, their names 

and whether they can be poisonous). My findings are presented with charts. The results 

have shown that the children have poor knowledge of medical plants and their names, 

what can be made out of them and that it is possible to use whole medical plants for 

medical purposes.  

In the second part, I performed different activities with a group of twenty-two 

children for a period of two months. The children were introduced to medical plants 

through a story called Zelišča male čarovnice (Herbs of a Little Witch). We planted four 

different medical plants (sage, pot marigold, chamomile and lemon balm) and the 

children took care of them every day. We also went to a meadow to identify and gather 

plants with the help of a Plant Guide. The plants were later dried and stored; some of 

them were used for making different remedies; from pot marigold balm, lemon balm oil, 

spruce tips syrup, bear’s garlic spread to cooking various sorts of tea. 

After the end of our activities, I visited the kindergarten again in two weeks’ time 

and interviewed the children because I was curious how much they have learnt. The 

results have shown that the children have become little experts of medical plants.  
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1 UVOD 
 

Zdravilne rastline ljudje ţe od pradavnine uporabljajo na različnih področjih; 

najpogosteje se jih posluţujejo za zdravljenje različnih bolezenskih simptomov, saj so 

učinkovita naravna zdravila, ki skorajda nimajo stranskih učinkov. Ljudje so zelo zgodaj 

spoznali njihovo blagodejno delovanje, zato so jih zavestno izkoriščali ter gojili na 

vrtovih. V sodobnem času uporabljamo zdravilne rastline vsak dan, npr. za čaje, izvlečke, 

tinkture, kot zdravila ali za posamezne sestavine določenih zdravil. Z zdravilnimi 

rastlinami zdravimo različne bolezni, z njimi lajšamo in preprečujemo različne teţave. 

Vendar pa je naravno zdravljenje smiselno le, če rastline dobro poznamo in upoštevamo 

priporočene odmerke ter znane indikacije, ki jih imajo posamezne rastline (Pahlow, 

1991). Z uţivanjem nobene rastline ne smemo pretiravati, saj lahko zdravilne snovi v 

prevelikih odmerkih postanejo strupene.  

Za temo zdravilne rastline sem se odločila zato, ker sama zelo nerada posegam po 

sintetičnih zdravilih, kadar to ni res nujno potrebno. Pri laţjih obolenjih si veliko raje 

pomagam z zdravilnimi rastlinami. Ţe od otroštva mi je mama vcepljala ljubezen do 

rastlin, sama je nabirala različna zelišča, kuhala čaje, pripravljala razne sirupe in tinkture 

ter mi vedno govorila, da za vsako bolezen »roţ'ca« raste. Še vedno se vsako poletje z 

druţino večkrat odpravimo v gore, kjer nabiramo zdravilne rastline, jih sušimo ter 

shranjujemo za zimo. V kuhinjski omari imamo domačo lekarno zdravilnih rastlin, v 

kateri ne manjka zelišč, ki pomagajo pri prehladnih, črevesnih in raznih drugih obolenjih. 

Menim, da bi podobno domačo »prvo pomoč« moral imeti vsak. Zelo pomembno se mi 

zdi, da otroci od malih nog spoznavajo zdravilne rastline in njihove učinke, tako kasneje, 

ko odrastejo, ne posegajo ţe ob prvem manjšem prehladu po sintetičnih zdravilih, temveč 

si najprej pomagajo z naravnimi.  

Diplomska naloga je razdeljena na dva dela, teoretičnega in praktičnega. Prvi del 

je namenjen teoretični predstavitvi zdravilnih rastlin, njihovih učinkovin, uporabe in 

učinkovanja. Opisano je tudi njihovo pravilno nabiranje, sušenje, zamrzovanje in 

shranjevanje. Bolj podrobno je predstavljenih 16 najbolj znanih zdravilnih rastlin, ki bi jih 

po mojem mnenju moral poznati vsak. Opisala sem njihove splošne značilnosti (kje 
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rastejo, kdaj cvetijo, kdaj jih nabiramo, kateri deli rastlin so uporabni/zdravilni), pri 

katerih teţavah jih uporabljamo in katere pripravke lahko izdelamo iz njih.  

Drugi del je praktičen. V štirih različnih vrtcih v gorenjski regiji sem intervjuvala 

73 otrok, po tem ko sem pridobila soglasja staršev, da njihovi otroci lahko sodelujejo. 

Njihove odgovore sem analizirala in jih predstavila v obliki grafov. Na podlagi 

pridobljenih rezultatov sem pripravila različne dejavnosti in jih izvedla s skupino otrok v 

Vrtcu Storţek v Preddvoru, kjer sem dobila tudi dovoljenje staršev, da lahko uporabim 

slikovno gradivo, ki je bilo posneto med izvajanjem dejavnosti. Z različnimi dejavnostmi 

sem otrokom skušala privzgojiti spoštljiv odnos do narave. Ţelela sem jim pokazati 

vsestransko uporabnost zdravilnih rastlin, jim pribliţati idejo o naravnem zdravljenju in 

ponazoriti, da marsikatero stvar lahko izdelamo sami doma. Čeprav nam nabiranje zelišč 

in izdelava raznih pripravkov vzame več časa kot nakupovanje, sem otrokom pokazala, da 

nam takšno delo prinaša več zadovoljstva, da so naravni pripravki bolj prijazni organizmu 

in naravi, da je nabiranje zelišč lahko edinstvena sprostitev, skrb za zeliščni kotiček pa 

prava zabava. 

Po končanih dejavnostih sem otroke zopet anketirala, da bi ugotovila, ali so se 

njihove predstave o zdravilnih rastlinah spremenile. Odgovore sem predstavila v grafih in 

jih primerjala z rezultati, ki sem jih dobila pred izvajanjem dejavnosti. Predvidevala sem, 

da se bo njihovo znanje poglobilo in da bo ob pomoči konstruktivistične metode 

zanimanje za nadaljnje samostojno raziskovanje ter uporabo večje, kar se je potrdilo z 

anketo.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OPREDELITEV ZDRAVILNIH RASTLIN IN 

ZDRAVILNE SNOVI V NJIH 
 

Zdravilne rastline vsebujejo zdravilne snovi. Zaradi velike vsebnosti eteričnih olj 

jih,  tako kot dišavnice, uvrščamo med zelišča (Dreu, 2002). Uporabljajo se lahko sveţe 

ali suhe za zdravilne napitke, za razstrupljanje telesa, za preprečevanje, zdravljenje ter 

lajšanje mnogih bolezni in teţav, ki jih spremljajo. Iz njih se pripravljajo čaji in sokovi, 

ali pa jih v farmacevtskih tovarnah predelajo in iz njih izolirajo učinkovine za sestavine 

raznih zdravil (Wagner, 1983). Izredno so cenjene tudi v kozmetiki, kjer najpogosteje 

srečamo kamilico, ţajbelj, oţepek, sivko, roţmarin in poprovo meto (Landa Christensen, 

1995).  

Zdravilne rastline lahko vsebujejo alkaloide, grenčine, eterična olja, flavonoide, 

tanine, glikozide, kremenčevo kislino, saponine, sluzi ter vitamine, minerale in kemične 

elemente v sledeh.  

Alkaloidi so strupene snovi, zato tistih rastlin, ki vsebujejo alkaloide, ni 

priporočljivo uporabljati samostojno (npr. volčja češnja, vrtni mak).  

Veliko rastlin vsebuje snovi grenkega okusa, grenčine, vendar niso vse zdravilne. 

Grenčine pospešujejo izločanje ţelodčnih sokov, koristne so pri pomanjkanju apetita in 

pri slabi prebavi. Najbolj znani zdravilni rastlini z veliko vsebnostjo grenčin sta rumeni 

svišč in tavţentroţa.  

Eterična olja so večinoma zelo hlapne rastlinske snovi, ki so slabo ali netopne v 

vodi. Imajo močan in najpogosteje prijeten vonj. Skoraj vse zdravilne rastline vsebujejo 

eterična olja, ki imajo skupne zdravilne lastnosti: delujejo protivnetno, olajšujejo 

izkašljevanje, pospešujejo izločanje seča, spodbujajo delovanje ţelodca, črevesja, 

ţolčnika ter jeter in blaţijo krče prebavnih organov.  

Flavonoidi so skupno ime za številne snovi, ki imajo različne kemijske in 

fizikalne lastnosti, zato take rastline raznoliko delujejo. Pogosto jih uporabljamo za 

zdravljenje počenih kapilar, za blaţitev krčev prebavnih organov in nekaterih motenj 

delovanja srca.  
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Tanini so rastlinske snovi, ki lahko veţejo beljakovine koţe ali sluznice in jih 

krepijo. Na poškodovani koţi ali sluznici uničujejo podlago, na kateri bi se lahko 

razmnoţevale škodljive bakterije.  

Glikozidi so organske spojine, ki imajo različno kemijsko zgradbo in zdravilne 

lastnosti. Skupna lastnost glikozidov je, da med hidrolizo razpadejo na sladkorni in 

nesladkorni del, imenovan aglikon. Ta aglikon pa določa zdravilne lastnosti posameznih 

glikozidov.  

Rastline, ki vsebujejo kremenčevo kislino, jo po navadi črpajo iz tal in vgradijo v 

celične stene ali v protoplazmo. V njih pogosto ne najdemo čiste kremenčeve kisline, 

ampak njene soli.  

Saponini so rastlinske snovi, ki se v vodi penijo, delujejo hemolitično in 

ustvarjajo oljno emulzijo. Številne zdravilne rastline z vsebnostjo saponinov pospešujejo 

izločanje vode iz telesa, pogosto jih uporabljamo tudi za odstranjevanje sluzi iz dihalnih 

organov.  

Rastlinske sluzi so vrsta ogljikovih hidratov, ki v vodi močno nabreknejo, kar 

povzroči nastanek goste, sluzaste in viskozne tekočine. Skoraj vsaka rastlina vsebuje 

sluzi, vendar pa jih le nekatere vsebujejo dovolj za zdravljenje. Delujejo le lokalno, ker 

jih organizem ne predela.  

Vitamini, minerali in kemični elementi v sledeh so bistvene rastlinske snovi, ki 

so nujne za delovanje našega organizma ter nastajanje celic, encimov in hormonov. Ne 

potrebujemo jih veliko, vendar brez njih ne moremo ţiveti. Oskrbo z njimi nam omogoča 

rastlinska prehrana (Keršek, 2006). 
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2.2 NABIRANJE, SHRANJEVANJE IN PRIPRAVKI IZ 

ZDRAVILNIH ZELIŠČ 

 

NABIRANJE 

Pri nabiranju zdravilnih rastlin moramo imeti v mislih tudi varovanje narave, zato 

jih moramo nabirati preudarno in nikoli ne potrgati celih rastlin. Po travniku hodimo 

previdno, da ne poškodujemo rastlin in jih vedno naberemo le toliko, kolikor jih 

potrebujemo (Pahlow, 1991). Preden se odpravimo nabirat zdravilne rastline, je 

priporočljivo, da si pogledamo priročnik s slikami o njih, saj zdravilno rastlino lahko hitro 

zamenjamo s strupeno (Treben, 1992).  

Zelo pomembno je tudi, da zelišča nabiramo ob pravem času in sicer ob suhem 

vremenu, dopoldne, ko je rosa ţe izhlapela. Popoldan, ko je temperatura višja, iz listov 

izparijo eterična olja (Hoffman, 1998). Rastline v različnih delih dneva, meseca in 

rastnega cikla vsebujejo različne količine učinkovin, ki niso vedno enako razporejene po 

rastlini. Včasih jih je več v listih, včasih v cvetovih ali koreninah. Listi imajo največ 

učinkovin proti koncu obdobja rasti, zato jih nabiramo tik preden se odprejo cvetovi. 

Cvetovi imajo največ učinkovitih snovi v začetku cvetenja, plodove nabiramo, ko so zreli, 

korenine pa izkopljemo zgodaj spomladi ali jeseni (Treben, 1992). Čas cvetenja je lahko 

v različnih krajih različen. V gorah zelišča cvetijo nekoliko kasneje (Pahlow, 1991).  

Zelišča nabiramo na krajih, ki niso onesnaţeni s kemičnimi snovmi, raznimi 

pesticidi in škropili ter so čim bolj oddaljena od prometnih cest in industrijskih objektov, 

saj škodljive snovi prehajajo v rastline (Messegue, 1980). Najprimernejša za zdravljenje 

so sveţe nabrana, ker imajo največ zdravilnih učinkovin. Trgamo jih lahko ţe zgodaj 

spomladi in tja nekje do novembra. Pri nabiranju rastlin ne smemo stiskati in spravljati v 

plastične vrečke, ker se v njih potijo, pri sušenju pa postanejo črne (Treben, 1992). 

Nabiramo jih v zračne košare, na mreţe ali platoje. Pomembna je tudi izbira primernega 

orodja, ki je odvisna od dela zelišča, ki ga bomo nabrali: zelene dele reţemo s škarjami, 

srpom ali noţem, korenine izkopavamo s primernimi lopatami, cvetove, plodove in 

vršičke pa najpogosteje nabiramo z roko (Rode, 2001).  
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SUŠENJE IN SHRANJEVANJE 

Pred sušenjem rastline drobno nareţemo, jih razporedimo po krpi ali papirju in jih 

posušimo v senci ali v toplih in zračnih prostorih. Nekatere dele rastlin je včasih potrebno 

sušiti z umetno toploto (ne več kot 35 stopinj). Dobro posušene rastline lahko shranimo v 

zaprte kartonske škatle ali steklene posode (plastika in pločevina nista primerni). 

Shranjena zelišča naj bi se porabila v enem letu, ker zaradi oksidacije in drugih procesov 

sčasoma izgubijo zdravilno moč (Treben, 1992). 

Ena izmed metod za shranjevanje je tudi zamrzovanje. Zdravilne rastline 

pripravimo enako kot za sušenje. Zjutraj naberemo sveţe rastline, ker imajo takrat 

največjo koncentracijo aromatičnih olj. Če so rastline prašne in umazane, jih temeljito 

speremo pod toplo vodo, drugače pa ne, ker se izgubljajo arome. Nekatere rastline za 

zamrzovanje nareţemo, druge lahko pustimo cele. Metine in liste dišeče geranije lahko 

zamrznemo cele in jih kasneje uporabimo za punč in druge hladne pijače. Rastline, ki so 

primerne za zamrzovanje, so janeţ, koper, komarček, ţajbelj, poprova meta, roţmarin, 

čemaţ, timijan, majaron (Landa Christensen, 1995). 

 

PRIPRAVKI 

Zelišča lahko uporabljamo zunanje (obkladki, kapljice, kopeli, mazila) ali pa 

notranje, tako da jih zauţijemo (sok, tinktura, prevretek, poparek, prašek, sok, sirup).  

Obkladek uporabimo tako, da kos vate ali gaze namočimo v tekočino (npr. v 

poparek) in ga poloţimo na obolelo mesto za nekaj minut.  

Kopeli so osnova zdravljenja z osmozo. Učinkovine zdravilne rastline hitro 

prodrejo skozi koţo in pridejo do obolelega dela organizma. Za kopeli je potrebna velika 

količina zelišč (Messegue, 1980).  

Mazila so poltrdi pripravki za mazanje koţe. So različna, od mastnih do suhih, 

odvisno kakšno mazilno osnovo uporabimo in kaj ji primešamo. Lahko jih pripravimo iz 

katerekoli rastline, najprimernejše pa so arnika, cvetovi zdravilnega ognjiča, črni bezeg, 

veliki trpotec (Hoffman, 1998).  
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Za pripravo oljnega izvlečka so najprimernejša hladno stiskana olja, kot npr. 

oljčno, mandljevo, sončnično in sojino, ker ţe sama vsebujejo nekatere vitamine in 

nenasičene maščobne kisline, ki imajo blagodejen učinek. Najbolj pogosta metoda za 

pripravo oljnega izvlečka je hladno prelivanje, redkeje vroče vlivanje, priporoča pa se 

uporaba suhih zelišč, razen pri šentjanţevki. (Rode, 2001).  

Tinkture so izvlečki, pridobljeni s pomočjo ţitnega ali sadnega ţganja. Steklenico 

do vratu napolnimo z zelišči in prelijemo z ţganjem, nato pa jo dobro zaprto pustimo stati 

na toplem mestu 14 dni ali več. Vmes jo večkrat pretresemo, na koncu pa precedimo in 

ostanek iztisnemo.  

Za poparek ali preliv sveţa zelišča nareţemo, damo v steklen vrč in prelijemo z 

vrelo vodo. Namakamo jih le kratek čas, da je pripravek zelo svetle barve.  

Zavretek pripravimo tako, da v hladno vodo damo zelišča in počasi segrevamo 

mešanico do vretja. Ko zavre, odstranimo s kuhalnika in pustimo stati 10 minut ali več, 

glede na priporočila za posamezno rastlino. Tako pripravljamo nekatere korenine in cela 

zelišča.  

Sveţi sok dobimo s pomočjo sokovnika, centrifuge, ki rastline naseklja in iz njih 

iztisne sok. Sveţe sokove iz zelišč uţivamo po kapljicah ali namaţemo na obolele dele 

(Treben, 1992).  

Sirup je izvleček, ki ga pripravimo s sladkorjem, jemljemo pa ga po ţličkah ali 

dodajamo v čaj (Rode, 2001). 
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2.3 VRSTE ZDRAVILNIH RASTLIN  
 

V nadaljevanju sem opisala šestnajst zdravilnih rastlin, ki sem jih predstavila 

otrokom v vrtcu.  

2. 3. 1. ŠENTJANŢEVKA (Hypericum perforatum) 

Druga imena za šentjanţevko so kri Svetega Janeza, janţevka, počist, krvočistnik, 

ivanovka, kamenika, krčnica, grilavec, krčevec, navadna krčna zel, krvavec, roţa Svetega 

Ivana itd. Raste na suhih travnatih pobočjih, gričih, na mejah med njivami, ob robu 

gozda, cveti pa od julija do septembra. Zraste od 30 do 60 cm visoko, ima zlatorumene 

venčne liste in ovalne liste z drobnimi pikicami, vidnimi na svetlobi. Če cvetje 

zmečkamo, se pocedi rdeč sok. Vsebuje vrsto zdravilnih snovi (veliko grenkih snovi, 

taninov, eteričnega olja, beljakovin, pektinske kisline, rdečila hiperin, fitosterin). 

Primerna je za zdravljenje ran, blaţi krče, redči sluz in odpravlja depresijo. Olje iz 

šentjanţevke priporočajo pri opeklinah, krvavitvah, poškodbah mišic, udarninah in 

zmečkaninah, oteklinah, zelo primerno pa je tudi za nego suhe in razpokane koţe. Poleg 

olja lahko iz šentjanţevke naredimo tudi tinkturo, čaj in pripravimo sedeče kopeli. 

Nabiramo cvetove, liste in poganjke (nadzemne dele).  

Olje iz šentjanţevke: pribliţno 20 gramov sveţih cvetočih vršičkov damo v 

primerno stekleno posodo in prelijemo z 200 ml oljčnega ali drugega hladno stisnjenega 

olja. Posodo tesno zapremo in postavimo na toplo. Vsebino občasno pretresemo. Ko po 

treh tednih dobi značilno rdečkasto barvo, olje precedimo, prelijemo v primerne 

stekleničke ter hranimo na hladnem in temnem mestu (Rode, 2001). 

 

Slika 1: Šentjanţevka. 

(http://vizita.si/clanek/recepti/vsestransko-uporabna-sentjanzevka.html) 
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2. 3. 2. ZDRAVILNI OGNJIČ (Calendula officinalis) 

Ognjičeva  domača imena so meseček, primoţek, babji prstanec, ringelca, 

sončnica, rigelc, ognjec, vrtni ognjič. Izvira iz Sredozemlja, kot okrasna rastlina pa je 

razširjen tudi po Evropi. Raste na vrtovih in poljih, občasno pa divjega najdemo v bliţini 

naselij. Je 30–60 cm visoka enoletna rastlina, z rumenimi ali oranţno rumenimi cvetovi 

ter sočnimi listi in peclji, ki so lepljivi na dotik. Poznamo več vrst ognjiča, ki imajo vsi 

enako zdravilno moč. Cvetje, stebla in liste nabiramo v sončnem vremenu, ker imajo 

takrat največ zdravilnih snovi. Ta rastlina pomaga pri raku in raku podobnih tvorbah, čisti 

kri, pospešuje celjenje ran. Mazilo iz ognjiča pomaga pri glivičnih obolenjih nog, pri 

vnetju ran, fistulah, ozeblinah, ranah zaradi opeklin itd. Ognjič uporabljamo za čajne 

prelive, tinkture, za sveţe sokove, mazila, sedeče kopeli in za umivanje (Treben, 1992).  

Tinktura: pest cvetov prelijemo z močnim ţganjem, pustimo na toplem pet do 

šest tednov in nato precedimo. S prekuhano vodo razredčena tinktura je primerna za 

obkladke za rane, zmečkanine, nategnjene mišice, preleţanine, za zdravljenje oteklin … 

Mazilo: v maslo (lahko tudi v nesoljeno svinjsko mast) zamešamo ognjičeve 

cvetove (razmerje 1 : 1) in pogrejemo, da se maslo stopi. Cvetovi se posedejo, v maslu pa 

ostanejo zdravilne snovi. Ognjičevo mazilo je primerno za mazanje bolečih sklepov in 

mišic, bolečega trebuha in vseh vrst ran (Keršek, 2006). Kremo lahko uporabljamo tudi 

pri pikih ţuţelk, vnetjih ven, krčnih ţilah in zlati ţili (Galle - Toplak, 2002).  

 

Slika 2: Zdravilni ognjič. 

(Foto Vrtač) 
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2. 3. 3. REGRAT (Taraxacum officinale) 

Regrat ima vrsto ljudskih imen, pravijo mu mlečec, mlečje, jajčar, lederče, farška 

plata itd. Cveti v aprilu in maju na travnatih površinah in na mejah med njivami. 

Zdravilna oz. učinkovita je vsa rastlina (Treben, 1992). S sokom, ki se nahaja v steblu in 

korenini, lahko maţemo bradavice. Regratovi listi imajo veliko kalija in delujejo 

diuretično. Korenina deluje kot neţen stimulant jeter, kot odvajalo, izboljšuje delovanje 

prebavnega sistema in odstranjuje strupe iz črevesja (Mills, 1997). Lahko jo tudi 

prepraţimo in iz nje pripravimo kavni nadomestek. Regrat je krepčilna rastlina, ki čisti 

kri, deluje kot poţivilo, učinkuje proti skorbutu in pomaga uravnavati sladkor. Spomladi 

so njegovi listi najbolj mehki in okusni, primerni so za solato, poleti pa iz njih lahko 

kuhamo čaj. Aprila in maja lahko naberemo cvetove in iz njih pripravimo sirup. 

Poparek ali prevretek: regratov čaj lahko pripravimo iz korenin, listov ali iz 

mešanice obojega. V liter vode damo dobro prgišče sveţih delov zelišča (Messegue, 

1981). 

 

Slika 3: Regrat. 

(Foto Vrtač) 

  



VRTAČ, K. (2012). Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki. Diplomsko delo. 

Ljubljana,  Pedagoška fakulteta 

 

11 

 

2. 3. 4. SULIČASTI OZ. OZKOLISTNI TRPOTEC (Plantago 

lanceolata)  

Druga imena za trpotec so celec, kozja reberca, ovčji jezik, ţilnjak. Njegov 

sorodnik, veliki trpotec, ima enak zdravilni učinek in ga tudi enako uporabljamo. Oba 

rasteta na travniških poteh in poteh med njivami, v jarkih in na vlaţni, neobdelani zemlji. 

Uporabljamo ga pri obolenjih dihalnih organov; pri močni zasluzenosti, kašlju, 

oslovskemu kašlju, pljučni tuberkulozi, pljučni astmi. Dobro čisti kri, pljuča in ţelodec ter 

zdravi rane (Treben, 1992). Pri trpotcu je uporabna vsa rastlina; korenina, cvetovi, 

semena, največ učinkovin pa vsebujejo listi, ki jih ţanjemo preden zraste cvetno steblo. Iz 

njega kuhamo čaje, delamo sirupe, iz listov pa naredimo obloge. Mladi listi vsebujejo 

veliko vitamina C in jih lahko pripravimo v spomladanski zeliščni solati, dodamo 

zeliščnim juham ali skuhamo kot prikuho.  

Trpotčev sirup: primeren je predvsem za otroke. Sveţe liste trpotca nareţemo in 

jih v tanki plasti razporedimo v stekleno posodo. Nanje nasujemo enako debelo plast 

sladkorja. To ponavljamo dokler posoda ni polna, zadnja plast naj bo sladkor. Posodo 

zapremo in jo za 15 do 30 dni postavimo na sonce, da se sladkor počasi stopi, v posodi pa 

nastane temna, prozorna tekočina. Hranimo ga v hladnem in temnem prostoru (Rode, 

2001). 

      

Sliki 4 in 5: Suličasti in veliki trpotec. 

(http://luirig.altervista.org/cpm/albums/leo-m2/leo-mic-Plantago-lanceolata-1984.jpg) 

(http://luirig.altervista.org/cpm/albums/leo-m2/leo-mic-Plantago-major-1100.jpg) 
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2. 3. 5. KOPRIVA (Urtica dioica) 

Kopriva spada med najbolj zdravilne rastline, uporabni pa so vsi njeni deli 

(korenina, steblo, listi, cvetovi). Zraste od 60 do 90 centimetrov, posuta pa je z grobimi 

ţgalnimi laski. Cveti od junija do septembra. Liste nabiramo od maja do avgusta, 

korenine pa pozno jeseni ali spomladi pred rastjo. (Rode, 2001). Raste ob poteh, v bliţini 

naselij, najraje na tleh, bogatih z dušikom. Vsebuje veliko vitaminov A, C in K ter mnoge 

mikroelemente, zato je priporočljiva spomladanska hrana. V naravni kozmetiki 

uporabljajo koprivo in njene izvlečke za nego lasišča in proti prhljaju. Je najboljše 

naravno sredstvo za čiščenje in tvorbo krvi. Dobro vpliva na trebušno slinavko, zato 

koprivni čaj zniţuje krvni sladkor. Pospešuje odvajanje seča, zdravi obolenja in vnetja 

sečnih poti ter bolezensko zastajanje urina (Treben, 1992). Pripravki iz koprive, kot so 

čajni prelivi, tinkture in kopeli, krepijo vse telo. Uporabljajo se tudi pri zdravljenju 

otroških ekcemov in preprečujejo krvavitve (Hoffman, 1998). 

Koprivna juha: za pripravo potrebujemo 50 dag mladih kopriv, 60 g masla, strok 

česna, ţlica moke, 0,5 litra mleka, poper in muškatni orešček. Koprive prekuhamo v 

osoljeni vodi in jih drobno nasekljamo ali zmešamo v mešalniku. Na maslu rahlo 

popraţimo zdrobljen strok česna in dodamo koprive, posujemo z moko, da se jed zgosti in 

prelijemo z mlekom ter nekaj vode, v kateri smo jih kuhali. Vre naj še 10 minut, nato juho 

solimo, popramo in dodamo malo muškatnega oreška. Na koncu dodamo še ţlico kisle 

smetane (Rode, 2001). 

Koprivna tinktura: spomladi ali jeseni izkopljemo korenine, ki jih dobro 

operemo, drobno nareţemo in z njimi napolnimo steklenico. Prelijemo z ţitnim ţganjem 

in postavimo na toplo mesto za 14 dni (Treben, 1992).  

 

Slika 6: Velike koprive. 

(Foto Vrtač) 
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2. 3. 6. KAMILICA (Matricaria chamomilla) 

Druga imena za kamilico so gumilica, gorček, poljska kamilica, rumenek, mrvca, 

vonjavka, maternik, kamenika, prava kamilica, poljska kamilica, hermanek. Raste na 

poljih, gozdnih senoţetih, lahko pa jo gojimo tudi doma na vrtu. Cveti junija in julija, 

nabiramo in uporabljamo pa cvetne glavice. Kamilični čaj uporabljamo pri bolečinah v 

trebuhu, pri krčih. Pomaga pri driski, napenjanju, izpuščajih, pri motnjah ali izostankih 

menstruacije, pri vročini, bolečinah zaradi ran in zobobolu. Kamilica pomirja in umirja 

krče, pospešuje potenje ter preprečuje razna vnetja. Pri vnetih očeh in očesni veznici ter 

pri mokrih in srbečih koţnih izpuščajih uporabljamo kamilico zunanje kot obkladek in za 

spiranje. Vendar pa Rode v svoji knjigi pravi, da novejše raziskave kaţejo, da kamilice 

izsušijo sluznico in jih odsvetuje za spiranje oči. Vdihavanje kamiličnih par pomaga pri 

nahodu in katarju obnosnih votlin (Treben, 1992). Z uporabo kamilice ne smemo 

pretiravati, saj v večjih odmerkih lahko povzroča bruhanje. 

Kamiličino olje za občutljivo koţo: cvetove kamilic damo v kozarec za vlaganje 

in prelijemo z oljčnim oljem. Pokrijemo in za tri tedne postavimo na sonce. Nato olje 

odcedimo in ga uporabimo za mazanje ekcemov ter vnete in občutljive koţe (Rode, 

2001). 

 

Slika 7: Kamilica. 

(http://www.keystone-bih.com/ljekovito-bilje/kamilica) 
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2. 3. 7. NAVADNI RMAN (Achillea millefolium) 

Druga slovenska imena za rman so arman, škarocelj, krvavnik, rmenček, zavrelec. 

Je ena najstarejših in izredno zdravilnih rastlin, še posebej priporočljiva za ţenske. Zelo 

pogosto raste na suhih in polsuhih travnikih, ob robovih poti, na ozkih poljskih poteh in 

ţitnih poljih. Zaradi vsebnosti eteričnega olja in grenčin ga uvrščamo med dišeče-grenke 

rastline. Rman spodbuja prebavo, lajša krče, blaţi glavobole, zmanjšuje in pomirja vnetja, 

odpravlja gliste, čisti kri, odpravlja slabokrvnost, zaustavlja notranje in zunanje krvavitve, 

ureja premočne menstruacije, odpravlja beli tok, razkuţuje sečila (uporabljamo pri vnetju 

sečnega mehurja). Pri prehladih ga priporočajo kot poparek, sladkan z medom. Zunanje 

ga uporabljamo za spiranje ran, odrgnin in ekcemov (Rode, 2001). Zdravilni deli so 

nadzemni, uporabljamo pa jih za čajne prelive, tinkture, za mazila in sedeče kopeli. Rman 

nabiramo med zgodnjim poletjem in zgodnjo jesenjo, v času cvetenja. 

Rmanov čaj: v pol litra vrele vode damo 10 do 20 ščepcev listov in cvetov rmana. 

Skuhamo le toliko čaja, kolikor ga potrebujemo, kajti na svetlobi počrni in se kvari 

(Messegue, 1981). 

 

 

Slika 8: Navadni rman. 

(http://www.rtvslo.si/zdravje/rman-zaustavlja-krvavitve/165024) 
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2. 3. 8. MATERINA DUŠICA, POLJSKI TIMIJAN (Thymus serpillum) 

Druga imena za materino dušico so še babja dušica, materinka, travniški timijan, 

popovec, duša, preprišč, preţilka, bukovca, divji timijan. Raste na pustih gozdnih 

robovih, na sončnih mejah med njivami, na travnikih, po skalah in ob poteh, nabiramo pa 

jo od junija do avgusta v času cvetenja. Zdravilni so listi in cvetoči zgornji deli 

poganjkov, ki jih nabiramo vse poletje, vendar le ob suhem in sončnem vremenu. 

Materino dušico uporabljamo za čajne prelive, sirup, olje, tinkturo, za zeliščne blazinice 

in kot dodatek h kopelim,. Zelo je učinkovita pri obolenjih dihalnih poti, pri bronhialni 

astmi in celo pri lajšanju napadov oslovskega kašlja. Pri menstrualnih, ţelodčnih in 

trebušnih krčih jo lahko uporabljamo zunanje ali notranje. Koristi tudi pri zdravljenju 

skrofuloze, bledičnosti in slabokrvnosti (Keršek, 2006). 

 

Slika 9: Materina dušica. 

(Foto Vrtač) 
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2. 3. 9. LIPA (Tilia europea L.) 

Lipa je 15 do 20 metrov visoko, mogočno drevo. Njene liste so v zdravilstvu 

začeli uporabljati šele v 18. stoletju, prej pa so uporabljali le lubje. V času cvetenja, junija 

in julija, nabiramo cvetje skupaj s krovnim jezičkom, liste in lubje pa nabiramo spomladi, 

ko se v drevesu nabirajo sokovi. Lipo uporabljamo za čaje in kopeli. Deluje pomirjujoče, 

blaţilno, čisti kri, je rahlo diuretična, spodbuja znojenje. Priporoča se jo vsem, predvsem 

pa ljudem, ki trpijo zaradi kronične nespečnosti, ţivahnim otrokom in starejšim ljudem, ki 

teţko zaspijo, ljudem, ki jih mučita tesnoba in nemir. 

Poparek: z litrom vrele vode prelijemo dobro prgišče lipovih cvetov (Messegue, 

1981). 

 

Slika 10: Lipa. 

(Foto Vrtač) 
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2. 3. 10. META (Mentha/sp.) 

Poznamo več vrst mete, ki imajo vse enake, vendar ne enako močne, zdravilne 

lastnosti. Vodna meta (mentha aquatica) raste ob potokih, v jarkih, na močvirskih 

travnikih in na bogatih ter vlaţnih tleh, ki so občasno poplavljena. Ţe stari Grki in 

Rimljani so jo dobro poznali in jo uporabljali kot zdravilo proti kačjim ugrizom, krčem, 

kašlju, bruhanju, proti teţavam z mokrenjem, vrtoglavici in bolečinam pri mesečnem 

perilu. V srednjem veku pa so odkrili nove zdravilnosti te rastline: spodbuja delovanje 

ţelodca in prebavil, blaţi motnje vida, umirja histerijo, zdravi zlatenico in prsne bolezni, 

blaţi bolečine. Poprova meta je verjetno ena najbolj iskanih rastlin, zato jo gojijo po vsem 

svetu. Sprošča visceralne mišice, pomirja napenjanje in kolcanje, pospešuje izločanje 

ţolča in pomaga pri slabi prebavi. Uporabljamo jo pri zdravljenju ulceroznega kolitisa in 

chronove bolezni. Zelo učinkovita je pri vročini, prehladu in gripi (Hoffman, 1998). 

Krepčilno deluje na vse organe, zelo blagodejno vpliva na srce in ţivce ter krepi 

delovanje jeter in trebušne slinavke. Priporočljiva je pri vseh boleznih nalezljivega izvora, 

grgranje mete pa pozdravi zobobol, bolečine v dlesnih in osveţi zadah. Metine liste in 

cvetove nabiramo tik preden se rastlina razcvete. Iz mete lahko pripravimo prašek, vino, 

kapljice, mentol bombone, kopel, naredimo poparek in prevretek (Messegue, 1980). 

Mentol na koţi in sluznici vzbuja hladen občutek in deluje rahlo anestetično, zato ga 

pogosto uporabljamo pri pikih ţuţelk in srbenju koţe (Galle - Toplak, 2002).  

Preliv iz mete: meto operemo, s stebel osmukamo liste in jih s škarjami drobno 

nareţemo. Nato z njimi napolnimo kozarčke. V 250 ml kisa damo ţličko sladkorja in z 

mešanico prelijemo listke v kozarčkih, da jih prekrijemo. Kozarce tesno zapremo s 

pokrovčki (Dreu, 2002). 

Jogurtovo pecivo z meto: zmešamo 1 lonček jogurta, 2 jajci, 1 jogurtov kozarček 

sladkorja, ½ jogurtovega lončka olja in ½ jogurtovega kozarčka moke. Dodamo vrečko 

vaniljevega sladkorja in pecilnega praška. Vse sestavine penasto in enakomerno 

zmešamo, dodamo ţlico ali dve drobno sesekljane sveţe mete in prelijemo na namazan 

pekač. Pečemo pribliţno 30 minut pri 180 stopinjah (Rode, 2001). 

Čaj: dve do tri čajne ţličke sveţih ali posušenih metinih listov prelijemo z vrelo 

vodo in pokrito pustimo stati od pet do deset minut (Galle - Toplak, 2002). 
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Slika 11: Poprova meta. 

(Foto Vrtač) 

 

2. 3. 11. ČRNI BEZEG (Sambucus nigra) 

Bezeg je od tri do sedem metrov visok grm ali majhno drevo, ki raste na jasah, na 

robovih gozdov, pogosto pa tudi ob hišah (Rode, 2006). Zdravilni deli so cvetovi, 

plodovi, listi in lubje. Jagode oz. plodovi imajo veliko vitamina C in drugih vitaminov. 

Cvetove nabiramo od pomladi do zgodnjega poletja, lubje in plodove pa od poznega 

poletja do zgodnje jeseni. Liste uporabljamo kot obkladek pri zdravljenju modric, ran, 

ozeblin in zvinov. Čaj iz listja in lubja pomaga pri zaprtju ter pri inkontinenci urina (Ašič, 

1989). Cvetovi so učinkovito zdravilo pri prehladu in gripi, uporabljamo jih pri vnetjih 

zgornjih dihal (npr. seneni nahod, vnetje obnosnih votlin), pomagajo pa tudi pri 

naglušnosti, ki jo povzroča katar. Plodovi imajo podoben učinek kot cvetovi, pomagajo 

pa tudi pri revmatizmu. Pripravki iz bezga so poparek, sok, mazilo in tinktura. 

Marmelada iz bezgovih jagod: 2 kg jagod pretlačimo in jih kuhamo v vodi. 

Dodamo ½ kg sladkorja ter kuhamo toliko časa, da večina vode izpari. Shranimo jo v 

steklenih kozarcih. 

Poparek iz bezga: s skodelico vrele vode prelijemo 2 ţlički posušenih ali sveţih 

cvetov in namakamo 10 minut. Vročo tekočino pijemo trikrat na dan. 
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Sok: sveţe plodove kuhamo v vreli vodi dve do tri minute, nato iztisnemo sok. 

Soku primešamo med (1 del medu na 10 delov soka) in zavremo, da se ne pokvari. 

Dvakrat na dan spijemo kozarec soka, ki ga zmešamo z vročo vodo. 

   

Sliki 12 in 13: Črni bezeg. 

(http://www.mojalbum.com/grmovnice/sambucus-bezeg/sambucus-nigra-bezeg-avtor-

katrinca-rastline-mojforum-si/12197072) 

(http://luirig.altervista.org/schedeit/pz/sambucus_nigra.htm) 

 

2. 3. 12. NAVADNA MELISA (Melissa officinalis) 

Druga imena za meliso so medenika, čebeloperka, matičnik, osenica, rojenica, 

citronska melisa, srčna zel. Grmičasta trajnica z roţnatobelimi cvetovi je visoka od 30 do 

90 centimetrov. Raste na humusnih, rahlo vlaţnih vrtnih tleh. Cveti od julija do avgusta, 

nabiramo pa jo od aprila do oktobra. Mlade liste in vršičke naberemo pred cvetenjem. 

Primerni so za solate, omake, sadne solate in za številne druge jedi. Melisa deluje 

pomirjevalno, lajša krče, deluje protibakterijsko in protivirusno. Uporabljamo jo pri 

ţivčnih motnjah, glavobolu in nespečnosti (Greiner, Weber, 2007), odpravlja slabo 

razpoloţenje in ţalost, čisti kri, zniţuje krvni pritisk. Melisa je postala priljubljena zaradi 

»melisinega špirita«, ki ga lahko pripravimo sami ali ga kupimo v lekarni. Priporočajo ga 

za pomoč pri histeriji, menstrualnih motnjah, krčih, napihnjenosti, krčih v črevesju, vseh 

vrstah depresivnih stanj, pri nekaterih oblikah astme.  

http://www.mojalbum.com/grmovnice/sambucus-bezeg/sambucus-nigra-bezeg-avtor-katrinca-rastline-mojforum-si/12197072
http://www.mojalbum.com/grmovnice/sambucus-bezeg/sambucus-nigra-bezeg-avtor-katrinca-rastline-mojforum-si/12197072
http://www.mojalbum.com/grmovnice/sambucus-bezeg/sambucus-nigra-bezeg-avtor-magnolija-rastline-mojforum-si/12202375
http://lh3.ggpht.com/_rWksMjEBTQk/Sa1UCUAIgUI/AAAAAAAALnU/9KC13i9AFdw/s800/leo-mic-Sambucus-nigra-193.jpg


VRTAČ, K. (2012). Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki. Diplomsko delo. 

Ljubljana,  Pedagoška fakulteta 

 

20 

 

Melisino olje: litrsko steklenico do tretjine napolnimo z uvelimi melisinimi listi 

(pribliţno 100g sveţih ali 30g posušenih) in do vrha nalijemo oljčno olje. Steklenice 

zamašimo s koščkom vate in pustimo na toplem štiri do šest tednov. Z oljem masiramo 

obolele ude (Keršek, 2006). 

Ocvrta melisa: pripravimo testo iz 2 dl mleka in enake količine moke, treh jajc, 

ţlice sladkorja in pol ţlice soli. Testo naj bo gosto tekoče. Vršičke melise operemo, 

odcedimo, pomočimo v testo in ocvremo na maščobi (Rode, 2001).  

Kašasti obkladek: melisine liste zmečkamo v kašo in jih poloţimo na mesto, 

kamor nas je pičila čebela ali osa (Kovač, 2009). 

Poletni ledeni čaj: iz ene pesti sveţih melisinih listov naredimo poparek z enim 

litrom vode. Dodamo mu sok ene limone, malo limonine lupine in sladkor po ţelji. 

Hranimo ga v hladilniku (Galle - Toplak, 2002). 

 

Slika 14: Melisa. 

(Foto Vrtač) 
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2. 3. 13. ŢAJBELJ (Salvia officinalis) 

Druga slovenska imena za ţajbelj so še čistec, prava kadulja, vrtni ţajbelj, ţlahtni 

ţajbelj, ţajbl, ţavbej. Zraste do 60 centimetrov, ima vijoličaste cvetove, spodnji deli 

stebla pa so oleseneli in rjavi. Je trajni polgrm, ki dobro uspeva na sončnem rastišču, na 

vrtu ali na travnikih. Zdravilni oz. uporabni deli so listi, ki jih nabiramo junija, julija in 

avgusta. Ţajbelj razkuţuje pri vnetjih prebavil, dihal in izločal. Lajša krče prebavil in 

ureja delovanje ţelodca. Zmanjša čezmerno potenje in rahlo zniţuje količino sladkorja v 

krvi. Uporabljajo ga za čiščenje krvi in lajšanje teţav pri revmatizmu in protinu. Zunanje 

učinkuje razkuţilno in krči tkivo pri ranah na koţi, vnetjih v ustni votlini, ţrelu in 

hemeroidih. Kot začimbo ga uporabljamo v kulinariki, v majhnih količinah ga dodajamo 

k mastnim jedem, v juhe iz stročnic, krompirja in v enolončnice. Čezmerna in daljša 

uporaba ţajblja je lahko nevarna zaradi vsebnosti tujona, ki slabo vpliva na centralno 

ţivčevje. Za samozdravljenje ga zato priporočajo le za zunanjo uporabo, notranja uporaba 

pa naj bi bila pod zdravnikovim nadzorom (Rode, 2001).  

Ţajbljev kis: steklenico napolnimo s cvetovi travniškega ţajblja in čezenj 

prelijemo naravni kis, da prekrije vse cvetove. Steklenico 14 dni pustimo na soncu ali na 

toplem (Treben, 1992). 

 

Slika 15: Ţajbelj. 

(Foto Vrtač) 
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2. 3. 14. PLJUČNIK (Pulmonaria officinalis) 

Druga imena za pljučnik so navadna pljučnica, pljučnica, ptičje seme, skrničnik, 

zdravilna pljučnica, velikonočnica, srčnica, cmule. Izvira iz Evrope, raste pa v gozdovih 

in na senčnih mestih. Najdemo ga lahko ţe zgodaj spomladi, od marca do maja. Ima  

srčaste, svetlo zelene, dlakave liste, ki jih prekrivajo srebrne lise in majhne, vijolične ter 

roza cvetove. Mlade liste lahko pripravimo v solati ali iz njih skuhamo čaj, ki pomaga pri 

kašlju. Poparek iz listov je zelo cenjen pri zdravljenju pljučnih teţav (bronhitis, pljučnica, 

tuberkuloza). Pikčasti listi spominjajo na bolna pljuča in namigujejo na to, za kaj se 

rastlina uporablja (Garland, 1979). 

 

Slika 16: Pljučnik. 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Pulmonaria_officinalis.jpeg) 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Pulmonaria_officinalis.jpeg
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2. 3. 15. LAPUH (Tussilago farfara) 

Lapuh je trajnica, ki raste na revnih tleh, ob poteh, gramoznicah, njivah in 

obreţjih. Rumeni cvetovi se razvijejo zgodaj spomladi, liste pa lahko nabiramo v maju in 

juniju. Lapuh se uporablja za zdravljenje astme, kašlja, katarja in pljučnih obolenj. Sok ali 

poparek iz sveţih listov lahko uporabimo kot razkuţilo, za izpiranje ran in koţnih 

izpuščajev, lahko pa jih zmečkamo ter zavijemo v fino tkanino za obkladek, ki pomaga 

pri koţnih vnetjih, abscesih in izpuščajih (Garland, 1979).  

Lapuhov čaj: dve ţlički narezanih lapuhovih listov polijemo s kropom in pustimo 

stati 10 minut (Kovač, 2009). 

 

Slika 17: Lapuh. 

(http://www.gorenjskiglas.si/novice/nasveti/index.php?action=clanek&id=5742) 
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2. 3. 16. ČEMAŢ (Allium ursinum) 

Druga imena za čemaţ so čremoţ, divji česnik, kačji lek, štrkavec, gozdni česen. 

Je izredno zdravilna rastlina trajnica, katere liste lahko nabiramo spomladi, ko v gozdu 

zavohamo vonj po česnu. Celotno rastlino nabiramo od aprila do maja, v vlaţnih in 

senčnih listnatih gozdovih. Deluje podobno kot česen. Uporabljamo ga za zniţevanje 

krvnega tlaka, pri poapnenju ţil in jetrnih boleznih. Čemaţ čisti celotno prebavno pot, 

dihalne poti in spodbuja delovanje ţlez ter krvni obtok.  

Sok iz čemaţevih čebulic: dve pesti čebulic ali listov v mešalniku zmešamo s 100 

ml vode, odcedimo in shranimo v hladilniku. Jemljemo trikrat na dan po dve ţlici soka 

(Galle - Toplak, 2002).  

Čemaţev namaz: potrebujemo nekaj mladih čemaţevih listov, nekaj ţlic puste 

skute in navadnega jogurta. Skuto najprej dobro zmešamo z jogurtom. Nato dodamo na 

drobno sesekljane čemaţeve liste in dobro premešamo. Če je namaz preredek, mu lahko 

dodamo še nekaj ţlic skute. Uporabimo ga lahko takoj ob sveţem kruhu ali pa kot prilogo 

k narezku. 

Čemaţ v olivnem olju: potrebujemo dva velika šopa čemaţa, 2 dl olja, ţličko 

soli. Čemaţeve liste operemo, jih osušimo s papirnato brisačo, nareţemo in damo v 

multipraktik. Prelijemo ga z oljem, solimo in vse skupaj zmeljemo v multipraktiku. 

Shranimo v kozarčkih za vlaganje in prilijemo še nekaj olivnega olja, tako da je zmes 

prekrita. 

 

Slika 18: Čemaţ. 

(http://www.bodieko.si/recepti-za-cemaz) 
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2.4 GOJENJE ZDRAVILNIH RASTLIN 
 

Rastline rastejo, cvetijo in obrodijo plodove. Na koncu ene rastne dobe od njih 

dobimo seme, iz katerega naslednje leto vzgojimo nove rastline (Dreu, 2002). Zdravilne 

rastline razmnoţujemo s semeni – generativno razmnoţevanje, ter z delitvijo korenin in s 

potaknjenci – vegetativno razmnoţevanje.  

Če ţelimo vzgojiti zdravilne rastline, moramo vedeti nekaj o kalivosti semen. 

Kalivost nam pove ali je v semenu kaj ţivljenja ali ga ni. Pri nekaterih rastlinah kalivost 

ne traja niti eno leto (npr. pri angeliki in baldrijanu), zato moramo taka semena posejati 

takoj, ko so se rastline osemenile. Pri semenu je zelo vaţna tudi njegova čistost. Če je v 

njem veliko raznih odpadkov (semen drugih plevelov in tujih primesi), je kakovost 

semena slabša. Zato moramo biti pazljivi pri nakupu semen in izbrati taka z znanim 

genetskim izvorom, saj je od kakovosti semena odvisna celotna rast. Če smo dobili 

kvalitetno seme, našli primerno rastišče, določili ustrezen čas setve, moramo poznati še 

način setve. Sejemo ali sadimo vse leto, pri tem pa se drţimo navodil, ki veljajo za vsako 

posamezno rastlino. Sadimo ali sejemo jih v vrste, ki so oddaljene druga od druge glede 

na velikost rastline, ki jo vzgajamo. Večja semena posejemo globlje v zemljo kot manjša.  

Najzamudnejši, vendar pa najnujnejši opravili pri gojenju zdravilnih rastlin, sta 

pletje in okopavanje, ki odločata o uspehu ali neuspehu dela na vrtu in njivi. Če ne 

plevemo, bo plevel našim rastlinam jemal svetlobo in hrano, zato ga moramo uničiti, 

kakor hitro skuša prerasti naš posevek. Na vrtu jih po navadi ni potrebno zalivati, za naše 

kraje zadostuje običajna količina padavin, le v hudi suši je potrebno zaliti nekatere 

rastline (Valenčič, Spanring, 2000). 
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2.5 KONSTRUKTIVIZEM 
 

Izvajanja dejavnosti sem se lotila po konstruktivistični metodi, preko katere otroci 

pridejo do novih spoznanj, zato sem nekaj besed namenila tudi konstruktivizmu. 

Konstruktivizem se je pri nas uveljavil predvsem pri pouku začetnega 

naravoslovja in matematike, lahko pa ga uporabimo tudi na drugih področjih, od 

predšolskega obdobja do izobraţevanja odraslih. Osnovna predpostavka konstruktivizma 

je, da znanja drugemu ne moremo »podati«, ampak si ga mora vsak posameznik zgraditi z 

lastno miselno aktivnostjo (Poţarnik, 2004). 

Konstruktivizem je široko področje, ki na eni strani sega od psihologije in 

filozofije do pedagogike ter do izdelanih metod učenja in poučevanja na drugi strani. 

Konstruktivizem je učitelju prijazna teorija, ki na preprost način razloţi zapletene 

psihične mehanizme, ki potekajo pri učenju in grajenju novega znanja. Ko ima učitelj 

izdelano predstavo o tem, kaj je znanje, kdo je učitelj, kdo učenec, bo pouk učinkovitejši, 

dal bo več znanja in tako bodo konstruktivistične ideje postale temelj za ogrodje, ki ga 

postavi učitelj, da si učenec ob njem zgradi svoje znanje. 

Izhodišče konstruktivistične teorije so ideje Piageta in Vygotskega. Piaget je 

konstruktivizem utemeljil z načeli asimilacije, akomodacije in uravnoteţenja. Novo 

znanje vedno prilagajamo svojemu ţe pridobljenemu znanju – asimilacija. V procesu 

akomodacije se obstoječe strukture znanja pod pritiskom novih spoznanj spreminjajo in 

bogatijo. Za doseganje višjih stopenj znanja in razumevanja pa je potrebno uravnoteţenje 

obeh procesov – ekvilibracija (Krnel, 2003).  

Klasičen potek konstruktivističnega poučevanja je zasnovan na treh stopnjah: 

elicitacija (odkrivanje otroških zamisli), intervencija (učni poseg) in uporaba novih 

zamisli. Prva stopnja, kako odkriti otroške predstave, ideje, ki so včasih pravilne, včasih 

pa ne (»mislim da je Zemlja ploščata«), je najbolj obdelana. Učiteljem in vzgojiteljem so 

priporočene naslednje metode za odkrivanje otroških zamisli: risanje slik, pogovor z 

otroki, risanje miselnih vzorcev, shem, grafov ipd. Ko odkrijemo njihove predstave, je 

opravljena prva stopnja konstruktivističnega pristopa. Kako odkrite in znane ideje 

uporabiti pri pouku ali v vrtcu, pa je nekoliko zahtevnejše opravilo in je stvar 

posameznega učitelja, v pomoč pa so mu nekatera splošna navodila. Pomembna je izbira 
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učne izkušnje, da je otrokom dovolj razumljiva, smiselna in v nasprotju z njihovim 

mišljenjem (pomembno je poznati najpogostejše zamisli oz. napačne pojme ter izbrati 

tako izkušnjo, ki izhaja iz učencev). Pouk je lahko izpeljan kot spreminjanje obstoječih 

zamisli, pri tem pa pogosto uporabimo metodo kognitivnega konflikta. Pri predšolskih 

otrocih je običajno organiziran tako, da je njihova zamisel v nasprotju z izidom poskusa, 

ki ga sami izvedejo. Pri starejših otrocih pa konflikt lahko sproţimo s soočanjem različnih 

mnenj (Krnel, 2004). 

Vzgojiteljica Olga Ebert pravi, da se na teoretskem nivoju konstruktivizem kot 

pristop k učenju in poučevanju otrok v vrtcu razmeroma redko pojavlja, na praktičnem 

nivoju pa so ti pristopi precej bolj pogosti. Med študijem na Filozofski fakulteti je v 

gradivu brala o teoretskih osnovah konstruktivizma in o Tempusovem projektu 

naravoslovja in od takrat se njeno prejšnje, poenostavljeno pojmovanje ni več ujemalo z 

novo pridobljenimi informacijami o konstruktivizmu. S stališča »reorganiziranega« 

razumevanja konstruktivizma je opravila refleksijo praktičnih in teoretičnih spoznanj ter 

dosledno začela upoštevati Tempusova »pravila«: naravoslovje naj bo zanimivo, začnite s 

tistim kar otrok ve in zna, prisluhnite otrokom (skoraj o vsem imajo svoje zamisli), 

»pravih« odgovorov ni (obstajajo pa odgovori, ki so boljši od drugih), ne dopovedujte vi 

njim, oni naj dopovedujejo vam, niste izvir vsega znanja, bodite odprtega duha. V vrtcu, v 

skupini najmlajših, je nezavedno začela upoštevati nekatera »pravila« in jih uporabljala 

kot »način« ţivljenja v vrtcu. Nezavedno je začela uporabljati konstruktivizem kot 

strategijo. Ebertova pravi, da vsaka vzgojiteljica razmišlja na drugačen način in zato se 

konstruktivistični pristop uporablja zelo različno. Tudi sama je konstruktivistične 

strategije razvijala po svoje (Ebert, 2004).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 
 

Ljudi vsepovsod obdajajo rastline: okoli njihovih domov, na polju, v gozdu, na 

travniku, v gorah. Veliko se jih ne zaveda, da je večina rastlin zdravilnih, ker jih ne 

poznajo, včasih pa jih imajo le za »nadleţen plevel«. Kadar so bolni, raje poseţejo po 

sintetičnih zdravilih, namesto da bi si najprej pomagali z naravnimi. Zavedati se moramo, 

da imajo majhni otroci za zgled starejše oz. starše in če odrasli ne bodo nabirali in 

uporabljali zdravilnih rastlin, jih tudi otroci ne bodo in bodo pozneje tudi oni raje posegali 

po sintetičnih zdravilih. Ţe z majhnimi otroki moramo skupaj nabirati zdravilne rastline, 

se z njimi pogovarjati o tem, kdaj in za kaj jih uporabljamo. 

CILJI 

 ugotoviti koliko 5-6 let stari otroci ţe vedo o zdravilnih rastlinah (intervju) 

 na podlagi pridobljenih odgovorov pripraviti različne dejavnosti 

 otroke navajati na spoštljiv odnos do narave (na travniku ne hodimo po 

rastlinah in jih ne trgamo kar tako) 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

S pomočjo individualnih intervjujev sem skušala ugotoviti, kakšne predstave o 

zdravilnih rastlinah imajo 5─6 let stari otroci. Skušala sem dobiti odgovore na naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

Kaj misliš, kaj so zdravilne rastline? 

Kaj misliš, kje rastejo zdravilne rastline? 

Kaj misliš, ali v vseh letnih časih rastejo zdravilne rastline? 

Kaj misliš, za kaj vse se uporabljajo zdravilne rastline, kaj lahko naredimo iz njih? 

Kaj misliš, ali zdravilne rastline cvetijo? 

Kaj misliš, kateri del zdravilne rastline je uporaben, zdravilen? 
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Kaj misliš, ali so zdravilne rastline lahko nevarne, strupene? 

Ali poznaš ime katere zdravilne rastline? Naštej jih. 

Od kod veš vse to, kdo ti je to povedal?  

 

3.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 

Predvidevam, da bo večina otrok vedela, kaj so zdravilne rastline. 

Predvidevam, da bo večina otrok vedela, kje rastejo zdravilne rastline. 

Predvidevam, da večina otrok ne bo vedela, v katerih letnih časih rastejo zdravilne 

rastline. 

Predvidevam, da otroci ne bodo vedeli, za kaj vse se uporabljajo zdravilne rastline. 

Predvidevam, da bo večina otrok vedela, da zdravilne rastline cvetijo.  

Predvidevam, da bo večina otrok vedela, kateri deli zdravilnih rastlin so uporabni, 

zdravilni. 

Predvidevam, da večina otrok ne bo vedela, da so zdravilne rastline lahko nevarne, 

strupene. 

Predvidevam, da bodo vsi otroci znali našteti vsaj eno ime zdravilne rastline. 

Predvidevam, da so otroci informacije o zdravilnih rastlinah dobili od svojih staršev in 

starih staršev. 

Predvidevam, da bo znanje otrok po različnih dejavnostih napredovalo. 

3.4 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

3.4.1 METODA IN TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV  
 

Podatke sem zbirala z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 9 vprašanj odprtega 

tipa. Pred anketiranjem sem pridobila soglasja staršev za sodelovanje njihovih otrok. 
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Vsakega otroka sem individualno intervjuvala, da niso poslušali drug drugega in se pri 

tem ponavljali, s tem pa sem jim tudi zagotovila anonimnost.  

3.4.2 VZOREC 
 

V raziskavi, ki sem jo izvedla, je sodelovalo 73 otrok, starih od pet do šest let. 

Izvedla sem jo v štirih različnih vrtcih, in sicer v Vrtcu Storţek v Preddvoru, v Vrtcu 

Čriček na Zgornji Beli, v Vrtcu pri OŠ Šenčur in v Vrtcu pri OŠ Predoslje. Dejavnosti o 

spoznavanju in seznanjanju z zdravilnimi rastlinami sem izvajala s skupino 

dvaindvajsetih otrok v vrtcu Storţek. 

 

3.4.3 PRIPOMOČKI 

 

Kot pripomoček sem v svoji raziskavi uporabila anketni vprašalnik. 

 

3.4.4 NAČIN IZVEDBE 
 

Anketo sem izvajala v novembru in decembru, s 5–6 let starimi otroki, v štirih 

različnih vrtcih v gorenjski regiji. Izpolnjevala sem jo tako, da sem otrokom prebrala 

vprašanje, na katerega so mi odgovorili, odgovore pa sem si sproti zapisovala v zvezek. 

Otroke sem anketirala posamezno, da ne bi ponavljali odgovorov in v prostoru, kjer jih ni 

nič motilo. Nato sem s skupino dvaindvajsetih otrok izvedla različne dejavnosti, na koncu 

pa sem otroke ponovno anketirala.  

 

3.4.5 OBDELAVA PODATKOV 
 

Rezultate ankete sem uredila, podobne odgovore sem umestila v iste skupine in jih 

prikazala v grafih. V stolpičnih diagramih sem prikazala odgovore otrok pred in po 

izvajanju različnih dejavnostih. 

  



VRTAČ, K. (2012). Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki. Diplomsko delo. 

Ljubljana,  Pedagoška fakulteta 

 

31 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 

 

Graf 1: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, kaj so zdravilne rastline? 

25% otrok je odgovorilo, da so zdravilne rastline roţe, 15% jih je odgovorilo ne 

vem, 11%, če si bolan, ti pomagajo, 10% zdravilne roţe, 7% zdravila, 4% jih je 

odgovorilo, če si bolan, za čaj, 4% marjetica, 24% otrok pa je odgovorilo zelo različno. Ti 

odgovori so bili naslednji: čaj, trava, solata, grozdje, jabolka, hruške, lipa, med, rman, 

meta, korenine, zelišča, začimbe, sirup, šipek, da drevesa rastejo, da so strupene, uţitne 

rastline, ki jih uporabljamo (kategorija Drugo). 
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Graf 2: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, kje rastejo zdravilne rastline? 

Pri tem vprašanju so bili odgovori otrok različni, zato sem štela odgovore. Vseh 

odgovorov otrok je bilo 137. 32% otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline rastejo na 

travniku, 19% v gozdu, 11% v gorah, 6% otrok je odgovorilo, da rastejo na polju, enako 

jih je 6% odgovorilo, da rastejo na drevesih in 6% v zemlji. 5% otrok je menilo, da 

zdravilne rastline rastejo na vrtu, 2% doma in ravno tako 2%, da rastejo v grmovju. 11% 

otrok je odgovorilo različno. Odgovori so sledeči: da rastejo na skalah, na roţah, v 

trgovini, kjer jih kupiš, v Ameriki, po Sloveniji, daleč od nas, če imaš semena, pa lahko 

zraven nas, v Afriki, v Avstraliji, v vodi, na Kofcah, na Triglavu, na Stolu, na Jakobu, na 

kmetiji, ne vem (kategorija Drugo). 
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Graf 3: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, ali v vseh letnih časih rastejo zdravilne 

rastline? 

Največ otrok, 36%, je odgovorilo, da zdravilne rastline rastejo v vseh letnih časih, 

razen pozimi, 19% otrok je odgovorilo, da rastejo samo poleti, 18% samo poleti in 

spomladi, 11%, da rastejo v vseh letnih časih, 7% rastejo samo spomladi, 4% rastejo 

spomladi in jeseni, 5% otrok pa je odgovorilo različno. Odgovori so sledeči: rastejo samo 

jeseni, jeseni in poleti, ne v vseh letnih časih, včasih pa prav v vseh, če jih posadiš rastejo 

v vseh letnih časih, drugače ne – rastejo spomladi in poleti (kategorija Drugo). 
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Graf 4: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, za kaj uporabljamo zdravilne rastline? 

Pri vprašanju, za kaj vse lahko uporabljamo zdravilne rastline, so bili odgovori 

različni, zato sem štela število odgovorov. Vseh odgovorov je bilo 128. 36% otrok je 

odgovorilo, da zdravilne rastline uporabljamo za čaj, 11% za zdravila, 11% za sirupe, 7% 

da smo zdravi, ravno tako 7% če si bolan, 5% za med, 4% za to da ozdraviš in nisi več 

bolan, 2% za jesti, 2% za kašelj in ravno tako je 2% otrok odgovorilo ne vem. 11% jih je 

odgovorilo različno. Odgovori so sledeči: za kri, da jo »vpivnaš«, za kaj lepega, za na 

rane, če nam je slabo, da naredimo marmelado, če kašljaš, za dober okus, za okras, če te 

pečejo oči, za grlo, za kremo, za olje, če te boli trebuh, da ne zbolimo še bolj (kategorija 

Drugo). 

 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

%
 o

d
g

o
v

o
ro

v
 o

tr
o

k
 

Odgovori otrok 

Kaj misliš, za kaj uporabljamo 

zdravilne rastline? 



VRTAČ, K. (2012). Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki. Diplomsko delo. 

Ljubljana,  Pedagoška fakulteta 

 

35 

 

 

Graf 5: Odgovori na vprašanje:  Kaj misliš, ali zdravilne rastline cvetijo? 

90% otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline cvetijo, 7% da ne cvetijo in 3% 

otrok so odgovorili, da nekatere cvetijo, nekatere pa ne. 

 

 

Graf 6: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, kateri del zdravilne rastline je uporaben, 
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50% otrok je odgovorilo, da je uporaben, zdravilen del rastline cvet, 11% jih je 

odgovorilo listi in cvet, 10% listi, 7% notranjost cveta (prah, med), 5% steblo in cvet, 4% 

listi, steblo in cvet, 4% korenine, 4% steblo, 4% vsi deli in ravno tako 4% otrok so 

odgovorili različno. Odgovori so naslednji: cvet, steblo in korenine, cvet in korenine 

(kategorija Drugo). 

 

 

Graf 7: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, ali so zdravilne rastline lahko nevarne, 

strupene? 

52% otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline ne morejo biti strupene, 19% jih je 

odgovorilo z ja, 12% tudi lahko, 11% nekatere so, nekatere niso, 6% pa jih je odgovorilo 

različno. Odgovori so bili naslednji: če jih psi polulajo, tudi kdaj, tiste ki imajo medeni 

prašek so zdrave, tiste ki ga nimajo, so nevarne, škodljive in ti ne pomagajo, samo ena je 

strupena, druge so vse zdrave (kategorija Drugo). 
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Graf 8: Odgovori na vprašanje: Ali poznaš ime katere zdravilne rastline? Naštej jih. 

Tudi tukaj so bili odgovori otrok zelo raznoliki, zato sem štela njihove odgovore. 

Vseh odgovorov je bilo 96. 35% otrok je odgovorilo, da ne pozna nobenega imena 

zdravilne rastline, 15% jih je odgovorilo kamilica, 8% marjetica, 4% meta, ravno tako 4% 

zvonček, 4% trobentica, 4% bezeg in 4% kopriva. 2% otrok sta odgovorila materina 

dušica, 2% melisa, 2% vijolica. 16% otrok je odgovorilo različno. Odgovori so sledeči: 

drevesa, trpotec, regrat, janeţ, sivka, šentjanţevka, dobra misel, sončnica, lipa, rman, 

ajda, rukola, šipek, ognjič, solata, paradiţnik (kategorija Drugo). 
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Graf 9: Odgovori na vprašanje: Od kod veš vse to, kdo ti je to povedal? 

26% otrok je odgovorilo, da vse stvari o zdravilnih rastlinah vedo, ker jim je to 

povedala mami, 22% jih je odgovorilo nobeden, 21% sam/a vem, 10% mama/babi, 5% 

sam/a sem se naučil/a, 4% ati in mami in 2% otrok sta odgovorila dedi. 10% otrok je 

odgovorilo različno. Odgovori so sledeči: bratec, bratci in sestrice, ati, doma, vsi, dedek, 

babica, oči in mami, v knjigi, ker imam eno rastlinsko knjigo (kategorija Drugo). 
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4.1 ANALIZA ANKETE PRED IZVAJANJEM 

DEJAVNOSTI 
 

Pričakovala sem, da bodo otroci znali povedati, kaj so zdravilne rastline: to so 

rastline, ki zdravijo. Presenečena sem bila, ker tega odgovora nisem dobila. Nekateri 

otroci so odgovarjali z imeni rastlin (marjetica, vijolica), drugi da so to roţe, nekateri pa 

so bili tiho. Skušala sem jih spodbuditi s tem, da sem jih vprašala ali so zdravilne rastline 

pohištvo, sladkarije, igrače… tako da so nekateri potem spremenili odgovor in rekli, da so 

zdravilne rastline roţe.  

Pri vprašanju, kje rastejo zdravilne rastline, sem bila presenečena, da je vsak otrok 

naštel več krajev, kjer rastejo. 

Na tretje vprašanje pribliţno polovica otrok na začetku ni znala odgovoriti in so 

bili kar tiho. Vprašala sem jih, katere letne čase poznamo, a jih niso znali našteti, zato 

sem jim pomagala s podvprašanji (npr. kako se imenuje letni čas, v katerem sneţi, kdaj 

gremo na morje…). Skupno smo prišli do vseh štirih imen letnih časov, nato pa sem jim 

ponovno postavila vprašanje, na katerega so mi zdaj odgovorili. Pričakovala sem, da bodo 

predšolski otroci takoj znali našteti vse letne čase, vendar sem se motila.  

Pri četrtem vprašanju, za kaj vse uporabljamo zdravilne rastline, je največ otrok 

odgovorilo  za čaj, predvidevam, da zato, ker jim ga starši kuhajo, kadar so prehlajeni oz. 

bolni. Eden od dečkov me je zelo presenetil, ko je naštel več stvari, odgovarjal je zelo 

modro in s premislekom, kot kakšen odrasel. Rekel je, da iz zdravilnih roţ lahko skuhamo 

čaje, naredimo sirup, olje (šentjanţevo), kremo. Povedal mi je tudi, da z dedkom nabirata 

zdravilne rastline in da mu pomaga pri pripravi šentjanţevega olja. 

Na vprašanje ali zdravilne rastline cvetijo, je večina otrok odgovorila z ja, kar sem 

tudi pričakovala, saj otroci v naravi lahko opazujejo, kako roţe cvetijo. 

Šesto vprašanje, kateri del zdravilne rastline je zdravilen, mi je pri vsakem otroku 

vzelo kar nekaj časa. Hitro sem ugotovila, da otroci ne znajo poimenovati delov rastlin. 

Vsakemu otroku sem narisala roţo z vsemi deli (cvet, listi, steblo, korenine), vsak del 

glasno poimenovala ter še enkrat zastavila vprašanje, na katerega so zdaj znali odgovoriti. 
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Na sedmo vprašanje, ali so zdravilne rastline lahko nevarne, je malo več kot 

polovica otrok odgovorila z ne, kar sem tudi pričakovala. Otroci si verjetno mislijo, če so 

rastline zdravilne, potem res ne morejo biti strupene. 

Pri osmem vprašanju sem pričakovala, da mi bo vsak otrok znal našteti ime vsaj 

ene zdravilne rastline, vendar jih kar nekaj ni znalo našteti niti enega, kar me je 

presenetilo. Nekaj otrok je znalo našteti več rastlin, predvidevam da so to tisti, katerih 

starši ali stari starši nabirajo zdravilne rastline skupaj z otroki, ali pa jim o njih 

pripovedujejo.  

 

4.2 DEJAVNOSTI OTROK V VRTCU 
 

Odgovori otrok so mi bili v pomoč pri pripravi dejavnosti, s katerimi sem 

izboljšala njihove predstave o zdravilnih rastlinah. Pripravila sem 12 različnih dejavnosti, 

v vrtcu pa sem bila sedemkrat (dvakrat smo v enem dnevu izvedli več dejavnosti). 

 

4.2.1 BRANJE PRAVLJICE ZELIŠČA MALE ČAROVNICE IN 

RISANJE KOPRIVE 

Cilji 

 doţivljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del  

 otroci se vţivijo v zgodbo in preko nje spoznavajo zdravilne rastline, njihovo 

uporabnost in zdravilnost, kje rastejo 

 otroci pozorno poslušajo zgodbo in se vključujejo v komunikacijo  

 otroci se likovno izraţajo 

Analiza 

Odločila sem se, da za uvodno dejavnost otrokom preberem knjigo Zelišča male 

čarovnice, saj se otroci skozi zgodbo zelo veliko naučijo. Z otroki smo se zbrali na 

blazini, kjer sem jim najprej povedala, kaj bomo delali. Nato sem začela z branjem 

zgodbe, vmes pa sem jih spraševala kaj mislijo, da določeni izrazi pomenijo (slika 19). 

Ko smo prišli do izraza tinktura, sem otroke vprašala, kaj mislijo da to je. Eden od dečkov 
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je rekel, da je tinktura, »da moraš vedeti, koliko je vroč čaj«, drugi pa je rekel, »da moraš 

vedeti, koliko je voda vroča«. S seboj sem imela tinkturo iz arnike, ki sem jo pokazala 

otrokom, jim jo dala povonjati in jim razloţila za kaj se uporablja (za modrice in 

udarnine). Eden od dečkov je dvignil hlačnico in pokazal udarjeno koleno ter rekel, naj ga 

namaţem. Nato so ostali otroci začeli kazati, kje so udarjeni in ţeleli, da tudi njih 

namaţem. Eden od otrok je rekel: »uh, kako peče«. Za prgišče so mislili, da je: »zato, ker 

prdiš«, začimba, zelišče, luknja. Kaj je prgišče, sem jim pokazala tako, da sem vzela 

vrečko s posušeno meliso, segla z roko v vrečko in s sklenjenimi prsti zajela zelišče. 

Povedala sem jim, da je to, kar mi ostane med prsti, prgišče. Za herbarij je eden od 

dečkov rekel, da je ogromna barka, drugi je rekel, da greš na barko, ena od deklic pa, da 

je to roţa. V knjigi sem jim prebrala o arniki, kamilici, na koncu pa še o koprivi. Otroci so 

zgodbo z zanimanjem poslušali in vse bolj so se pomikali proti meni (slika 20).  

Ko sem končala z branjem, smo zgodbo obnovili, da sem videla, koliko so jo 

otroci spremljali in razumeli. Vprašala sem jih, kako se zgodba začne in dvignili so roke 

ter začeli pripovedovati. Zelo dobro so si zapomnili, za kaj se uporabljata arnika in 

kopriva. Pokazala sem jim tudi šentjanţevo olje in jim povedala, za kaj se ga uporablja. 

Malo sem si ga nanesla na roke, jim ga dala povonjati, nato pa so ţeleli, da namaţem še 

njih (slika 21). Ena od deklic je rekla, da diši kot med. Eden od dečkov je rekel: »uh, kako 

je mastno.« Pokazala sem jim še ognjičeve cvetove, namočene v olivnem olju ter jim 

povedala, da se iz tega lahko naredi krema. Za posušeno lipovo cvetje je ena od deklic 

rekla, da diši kot suho jabolko.  

Nato sem otrokom rekla, da bodo narisali koprivo. Na mizi so imeli pripravljene 

liste in barvice, da so takoj začeli risati. Vmes sem jim povedala še nekaj stvari o koprivi 

in jih vprašala, zakaj nas kopriva opeče, druge rastline pa ne. V knjigi sem jim pokazala 

koprivo, pokrito z ţgalnimi laski in jim povedala, da nas ti laski opečejo. Na koncu so 

nastale zelo zanimive risbe kopriv, nekateri otroci so narisali tudi ţgalne laske.  
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Slika 19: Branje knjige Zelišča male čarovnice. 

 

Slika 20: Otrokom je bila pravljica zelo zanimiva, zato so mi hodili vedno bliţe. 

 

Slika 21: Otrokom sem pokazala šentjanţevo olje in vsi so ţeleli, da jih namaţem.  
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4.2.2 BRANJE KNJIGE ZELIŠČA MALE ČAROVNICE IN SEJANJE 

ZDRAVILNIH RASTLIN  

Cilji 

 otroci spoznajo, da tudi doma lahko posadimo in gojimo zdravilne rastline 

 spoznajo, kaj vse potrebujejo za gojenje in njihovo pripravo 

 naučijo se odgovornosti in skrbi za rastline 

Analiza 

Ta dan so bili v skupini prav vsi otroci, s katerimi smo se zbrali v krogu. Rekla 

sem jim, naj tistim, ki jih zadnjič ni bilo, povedo kaj smo delali prejšnji dan, da bodo še 

oni vedeli. Na kratko smo obnovili zgodbo, nato pa sem jim rekla, da jim bom danes 

prebrala nekaj o melisi, kamilici in ţajblju, ker bomo kasneje te rastline skupaj posejali.  

Po branju sem otroke razdelila v dve skupini po šest otrok in v dve skupini po pet 

otrok. Vsaka skupina je šla k svoji mizi, ki sem jo predhodno zaščitila s časopisnim 

papirjem, nanjo dala podstavek, posodo ter šest plastičnih lončkov. Rekla sem jim, da 

bodo s plastičnimi lončki hodili po prst, ki je bila na eni mizi ter jo dajali v svoj lonec na 

mizi (slika 22). Ko so bili lonci napolnjeni s prstjo, sem najprej v prvi skupini vsakemu 

otroku dala nekaj semen melise, ki so jih potresli po loncu. Nato je vsak otrok po semenih 

potresel še čisto malo prsti. Preden pa smo semena posejali, so jih otroci povonjali (sliki 

23 in 24). Drugi skupini sem dala semena ţajblja, tretji kamilice in zadnji semena ognjiča. 

Ko so vse skupine posejale semena, sem otroke vprašala, kaj zdaj potrebujejo semena, da 

bodo vzklila in povedali so, da vodo. Prinesla sem jim pršilko in vsaka skupina je zalila 

posejana semena. Nato je po en otrok iz vsake skupine na plakat, ki je visel na steni, 

narisal postopek sejanja zdravilnih rastlin (slika 25). Lonce s posejanimi semeni smo nato 

odnesli na okensko polico. Otrokom sem naročila, da morajo vsak dan skrbeti za semena, 

ki smo jih posejali, da bodo iz njih zrastle rastline.  
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Slika 22: Otroci so s PVC lončki hodili po prst in jo nosili v korita. 

     

Sliki 23 in 24: Preden smo semena posejali, so jih otroci tudi povonjali. 
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Slika 25: Ko smo semena posejali in zalili, so otroci na plakat narisali celoten postopek 

sejanja. 

 

4.2.3 SPOZNAVANJE DELOV RASTLIN IN RISANJE KOPRIVE 

TER OSTALIH RASTLIN 

Cilji 

 otroci spoznavajo posamezne dele rastlin  

 otroci opazujejo rastlino pod povečevalnim steklom in jo nato narišejo 

 na koncu dejavnosti otroci znajo našteti, katere dele ima rastlina 

Analiza 

Z otroki smo sedeli v krogu na blazini in najprej sem jim iz knjige Zelišča male 

čarovnice prebrala o lapuhu in koprivi. Nato smo naredili kratko obnovo, da so mi otroci 

povedali, za kaj se uporabljata ti dve zdravilni rastlini. Potem sem jih vprašala, katere 

dele imajo rastline, vendar mi niso znali odgovoriti. Rekla sem jim, da tako kot imamo 

ljudje dele telesa (roke, noge, glavo), tako imajo tudi rastline dele. Počasi so začeli 

naštevati: eden je rekel cvet, drugi steblo, tretji list. Predvidevala sem, da bodo na 

korenine pozabili, vendar je eden od dečkov, potem ko smo še enkrat ponovili vse dele, 

rekel, da imajo rastline v zemlji korenine. Vprašala sem jih tudi, kako rastline dobijo 
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vodo in deček je rekel, da jo črpajo korenine. Kaj dobimo iz cveta, ki oveni, pa je eden od 

dečkov pravilno odgovoril, da semena. Nato sem jim v knjigi Svet rastlin in živali 

pokazala sliko, na kateri je bilo prikazano, kako po rastlini prehaja voda.  

V loncu sem jim prinesla različne rastline (trobentica, zvonček, pljučnik, lapuh, 

kopriva), ki sem jih dan prej izkopala v gozdu in jih posadila (slika 26). Za vsako rastlino 

posebej sem jih tudi vprašala, kako se imenuje. Ko sem pokazala pljučnik, je ena od 

deklic v njem prepoznala velikonočnico. Otrokom sem povedala, da ima vsaka rastlina 

več ljudskih imen, kakor smo ţe spoznali v knjigi Zelišča male čarovnice. Spoznavali so 

različne vrste korenin, jih vonjali in si jih podrobno ogledovali. Eden od dečkov je med 

vonjanjem koprive rekel, da smrdi po zemlji (slika 29).  

Nato sem otroke razdelila v dve skupini. V prvi skupini je vsak dobil koprivo, si jo 

podrobno ogledal pod povečevalnim steklom (slika 27) in jo nato narisal, v drugi skupini 

pa je vsak otrok dobil drugo rastlino (eno s korenino, drugo brez), si jo pogledal pod 

povečevalnim steklom in jo narisal (slika 28). Ena izmed deklic, ki je imela pljučnik, je 

rekla, kako ima kosmate liste. Ko so zaključili, sta se skupini zamenjali.  

 

Slika 26: Ogledali smo si rastline, z vsemi deli. 
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Slika 27: Pod povečevalnim steklom so si otroci podrobno ogledali koprivo. 

 

Slika 28: Risanje zdravilnih rastlin.  

 

Slika 29: Ko je deček povohal korenino pljučnika, je rekel: »kako smrdi po zemlji.« 
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Risanje zdravilnih rastlin z vsemi njenimi deli 

 

Risbi 1 in 2: Pljučnik. 

Na prvi risbi je deček narisal cvetove pljučnika v pravih barvah. Rastlino si je zelo 

podrobno ogledal in narisal pravo obliko listov ter na njih bele lise. Korenine je narisal 

take kot so bile, nekoliko debelejše (risba 1).  

Na drugi risbi je deklica narisala cvetove pljučnika v pravih barvah, oblike listov 

pa ni dobro opazovala, manjkajo tudi lise (risba 2).  
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Risba 3: Lapuh. 

Deklica, ki je risala lapuh, ga je odlično opazovala in narisala. Cvet je pravilne 

oblike in barve, korenino je narisala veliko večjo kot steblo, prav tako kot je tudi bila 

(risba 3). 

Risanje koprive: prvič brez predhodnega opazovanja, drugič s predhodnim 

opazovanjem in opazovanjem s povečevalnim steklom 

 

Risba 4 
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Deklica je prvič koprivo narisala v pravi barvi, tudi listi so pravilne oblike, malo 

nazobčani. Korenine ni narisala (risba 4).  

 

Risba 5 

Po podrobnem opazovanju s povečevalnim steklom je deklica okoli vsakega 

koprivnega lista naredila trikotnike, kar pomeni, da ima kopriva nazobčane liste, iz njih 

pa je narisala tudi ţgalne laske. Korenino je narisala veliko in čez koprivo, saj so bile 

korenine koprive, ki sem jim jo prinesla, prepletene okoli rastline (risba 5). 

 

Risba 6 
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Ko je deklica prvič risala koprivo, si ni dobro predstavljala kakšno obliko listov 

ima. Iz stebla je narisala ţgalne laske, ker sem jim povedala, da nas ti laski opečejo. 

Korenine ni narisala (risba 6). 

 

Risba 7 

Po podrobnejšem opazovanju je deklica narisala pravilno obliko listov, pravo 

barvo rastline, iz stebla ţgalne laske in močno korenino (risba 7). 

  

Risbi 8 in 9 

Ko je prvič narisal koprivo, deček ni znal točno narisati oblike listov, vedel pa je, 

da jih ima veliko in da je rastlina podobna smreki. Iz listov je narisal ţgalne laske, 

korenine pa ni narisal (risba 8).  

Po podrobnejšem opazovanju je deček narisal nazobčane liste in korenino (risba 

9).  
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4.2.4 NABIRANJE ZDRAVILNIH RASTLIN 

Cilji 

 otroci se naučijo kdaj, kam, kako, s katerimi pripomočki nabiramo zdravilne 

rastline 

 spoznajo nekatera pravila nabiranja (predhodno si pogledamo priročnik o 

zdravilnih rastlinah, nabiramo le tiste rastline, ki jih res dobro poznamo in le 

toliko, kot jih potrebujemo) 

Analiza 

Ko sem prišla v vrtec in smo se z otroki usedli v krog, so me vprašali, če bomo 

prebrali »Lenčko«. Povedala sem jim, da bomo tokrat odšli na sprehod, kjer bomo 

nabirali zdravilne rastline. Najprej smo si v knjigi pogledali slike rastlin, ki sem si jih 

doma označila, da jih bomo nabirali (rman, trpotec, bezeg, materina dušica, travniška 

kadulja in kopriva). Otroci so sami opazili, kako so si nekatere rastline podobne med 

seboj. Opozorila sem jih, da nabiramo le tiste rastline, ki jih zares dobro poznamo, ker 

hitro lahko zamešamo zdravilno rastlino s strupeno. Otroke sem vprašala, kam nabiramo 

zdravilne rastline. Odgovorili so le nekateri, in sicer, da jih nabiramo v vrečko. Rekla 

sem, da jih ne smemo nabirati v vrečko, ker rastline dihajo in se vrečka hitro orosi, 

rastline pa tako izgubljajo zdravilno moč. Rastline nabiramo s škarjami ali z rokami v 

košaro, in sicer v sončnem vremenu ter dopoldan. Rekla sem jim, da vedno naberemo le 

toliko rastlin, kolikor jih potrebujemo, ena od deklic pa je rekla, da zato, ker se potem ne 

bi mogle več razmnoţevati. Povedala sem jim tudi, da po travniku ne hodimo kar 

povprek, da ne pohodimo rastlin.  

Nato smo se odpravili nabirat rastline, ena od deklic je nesla košaro, jaz pa sem 

imela s seboj knjigo, da smo sproti preverjali, če nabiramo prave rastline. Pred vrtcem 

smo si ogledali lipo in nabrali cvetove. Otroci so nato našli in nabrali materino dušico 

(slika 30) ter trpotec, rman pa sem jim utrgala jaz, ker cvetovi še niso bili odprti in ga niso 

prepoznali. Eden od dečkov je zagledal koprivo in jo ţelel utrgati, pri tem pa je zakričal, 

saj ga je rastlina opekla (slika 31). Ko smo prišli do bezga, so ga otroci hiteli nabirat. 

Eden od dečkov ga je nabral cel šop in rekel, da ga bo odnesel domov, ker bosta z mami 

naredila sirup. Travniške kadulje najprej nismo nikjer videli, na koncu pa sem jo 

zagledala na travnatem pobočju blizu vrtca. Otroci so začeli vpiti: »kadulja, kadulja, 
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kadulja,« in jo hiteli nabirat (slika 32). V vrtcu smo nato rastline razporedili po mreţi in 

jih tam posušili (slika 33). 

         

        Slika 30: Nabiranje materine dušice.            Slika 31: »Auu, kako peče!« 

 

Slika 32: Ko sem otrokom rekla, koliko kadulje raste na travniku, so začeli vpiti: 

»kadulja, kadulja« in jo hiteli nabirat. 
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Slika 33: Nabrali smo veliko zdravilnih rastlin in jih v vrtcu posušili. 

 

4.2.5 IZDELOVANJE TINKTURE, OGNJIČEVE KREME IN 

KUHANJE ČAJEV 

Cilji 

 otroci se seznanijo s postopkom izdelave tinkture, kreme in kuhanja čajev 

 spoznavajo, za kaj se uporablja posamezen čaj (za katero bolezen), tinktura in 

krema 

 otroci spoznajo, da lahko uporabljamo sveţe in posušene zdravilne rastline 

Analiza 

Za začetek sem otrokom prebrala o lapuhu, planinskem mahu in o šentjanţevki ter 

jim pokazala tudi sveţ lapuh, mah in posušeno šentjanţevo cvetje. Nato sem jim 

povedala, da se bomo razdelili v tri skupine, kjer bomo naredili tinkturo iz korenin 

koprive, ognjičevo kremo in kuhali čaje iz sveţih ter posušenih zdravilnih rastlin.  

V prvi skupini, kjer so delali tinkturo, so si otroci nadeli rokavice in s škarjami 

narezali korenine na drobne koščke (slika 35), zgornji del pa smo uporabili za kuhanje 

čaja. Z narezanimi koreninami so napolnili steklenico in jih prelili z ţganjem.  

V drugi skupini smo delali ognjičevo mazilo iz posušenih cvetov in nato še iz olja, 

v katerem so bili namočeni sveţi ognjičevi cvetovi. Vsak otrok je v ponev dal ţlico 
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kokosovega masla, ki smo ga nato segreli. Ko se je stalilo, sem ga polovico prelila v 

steklen kozarec, vanj pa smo vlili še ognjičevo olje. Drugo polovico masla smo še malo 

segreli in v njem popraţili suhe ognjičeve cvetove (slika 34). Nato smo kremo v ponvi 

ohladili na okenski polici, naslednji dan pa jo zopet nekoliko segreli in precedili skozi 

laneno krpo.  

Tretja skupina je kuhala čaje iz posušene šentjanţevke, melise, lipe, bezga in iz 

sveţega pljučnika, lapuha ter koprive (slika 36). Čisto za konec smo se zbrali pri mizi, 

kjer smo kuhali čaje in vsak otrok je poizkusil vsakega čaja malo (najprej melisinega, 

nato lipovega…). Čaj smo sladkali s sirupom iz smrekovih vršičkov, ki je bil otrokom 

zelo všeč. Povedala sem jim, da ga bomo prihodnjič tudi mi naredili.  

 

Slika 34: V stopljeni kokosovi masti, smo popraţili ognjičeve cvetove. 
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Slika 35: Rezanje korenin koprive za tinkturo. 

 

Slika 36: Kuhanje čajev. 
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4.2.6 IZDELAVA SIRUPA IZ SMREKOVIH VRŠIČKOV IN 

REGRATOVIH CVETOV TER ČEMAŢEVEGA NAMAZA 

Cilji 

 otroci se seznanijo s postopkom izdelave sirupa in čemaţevega namaza 

 otroci spoznavajo uporabnost in zdravilne učinke sirupa 

 spoznavajo zdravilne lastnosti čemaţa  

Analiza 

Iz knjige Zelišča male čarovnice sem otrokom najprej prebrala nekaj o regratu in 

trpotcu. Ko sem pokazala knjigo, so se otroci takoj razveselili, saj se jim je zelo priljubila. 

Med branjem o trpotcu je eden od dečkov rekel, da mu je mami rekla, da trpotčeve liste 

damo na rano. Za regrat pa je ena od deklic rekla, da ga doma večkrat pripravijo v solati. 

Otrokom sem nato povedala, da bomo naredili sirup iz smrekovih vršičkov in regratovih 

cvetov ter čemaţev namaz. Dva dečka sta rekla, da so tudi v prejšnjem vrtcu z 

vzgojiteljico naredili sirup iz smrekovih vršičkov. Eden je povedal, kako so ga naredili.  

Otroci so se razporedili okoli mize in nato je najprej eden od njih dal v steklen 

kozarec plast vršičkov, naslednji jih je z roko potlačil (slika 37), posul s sladkorjem, nato 

je naslednji ponovno dal plast vršičkov, sladkor… Ravno tako smo naredili tudi z 

regratovimi cvetovi, na koncu pa so otroci kozarca še pokrili (slika 38).  

Sledila je priprava čemaţevega namaza. Ko sem ga otrokom dala povonjati, so se 

nekateri kremţili, da smrdi po česnu, drugim pa je bil vonj všeč. Eden od dečkov je rekel, 

da bratec doma tudi naredi tak namaz in da se mu zdi zelo dober. Ena od deklic je 

narezala čemaţ (slika 39), ki smo ga nato stresli v skledo, druga deklica je dodala skuto, 

tretja pa jogurt. Vse skupaj sem zmešala in vsakemu namazala košček kruha (sliki 40 in 

41). Trije otroci so rekli, da ne bodo jedli, vendar sem jim rekla, naj vsaj poskusijo, da jim 

bom dala čisto majhen košček, na koncu jim je bil še kar dober. Večini je bil namaz zelo 

všeč in so ţeleli, da jim ga še namaţem. Eden od dečkov je rekel, da je pekoč, vendar ga 

je vseeno pojedel.  



VRTAČ, K. (2012). Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki. Diplomsko delo. 

Ljubljana,  Pedagoška fakulteta 

 

58 

 

 

Slika 37: Tako kot smo potlačili smrekove vršičke, smo tudi regratove cvetove. 

  

Slika 38: Kozarec smo pokrili.                  Slika 39: Rezanje čemaţa. 
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Sliki 40 in 41: Čemaţ smo zmešali s skuto in jogurtom, ga namazali na kruh ter pojedli. 

 

4.2.7 IZDELAVA MELISINEGA OLJA IN KAŠASTEGA 

OBKLADKA IZ MELISE TER SPOZNAVANJE NEKATERIH 

NOVIH ZDRAVILNIH RASTLIN 

Cilji 

 otroci se seznanijo s postopkom izdelave melisinega olja in njegove 

uporabnosti 

 spoznajo postopek izdelave kašastega obkladka iz melise in za kaj ga 

uporabljamo 

 spoznajo nekatere nove zdravilne rastline in njihovo uporabnost  

Analiza 

Z otroki smo se zbrali na blazini, kjer smo se pogovorili, kaj smo delali nazadnje, 

ko smo se videli. Eden od dečkov je začel navdušeno pripovedovati, da sta doma z mami 

naredila sirup iz smrekovih vršičkov. Nato sem jim iz knjige Zelišča male čarovnice 

prebrala o materini dušici, poprovi meti in o ţajblju. Tako smo prišli do zaključka naše 

zgodbe. S seboj sem prinesla tudi metine liste in jih otrokom dala povonjati. List so 

pomencali med rokami in ga povonjali. Eden od otrok je rekel, da diši po »čigumijih«, 
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drugi je rekel, da po čokoladi in tretji po zeliščnih bombonih. Pogledali in vonjali so tudi 

materino dušico, bezeg in pehtran.  

Nato smo utrgali nekaj listov melise, ki smo jo posejali pred tremi meseci, jih dali 

v lonček ter zmečkali z leseno paličico za obkladek. Otrokom sem povedala, da si tak 

obkladek naredimo, kadar nas piči čebela, osa… Deklici, ki jo je pičil komar, smo na 

mesto pika poloţili ta obkladek. Nato se je ena od deklic namazala z ognjičevo kremo, 

vzgojiteljica pa je ob tem povedala, da jo uporabljajo vsakodnevno (slika 42).  

Nato smo naredili še melisino olje. Otroci so natrgali sveţe melisine liste (slika 

43), z njimi napolnili steklenico, prelili z olivnim oljem (slika 44) in jo postavili na toplo, 

kjer bo morala stati še štiri do šest tednov. Povedala sem jim tudi, da si olje vtremo v 

koţo, kadar nas bolijo roke ali noge. Potem smo precedili smrekove vršičke ter jih prelili 

v steklenico, regratove vršičke pa so otroci le premešali, ker se sladkor na dnu kozarca ni 

povsem stopil. Ko smo končali, so se otroci usedli za mize in poskusili sirup, ki smo ga 

naredili, še prej pa so ga povonjali (slika 45). Pojedli so tudi jogurtovo pecivo z meto in 

pehtranovo potico, ki sem ju spekla. Otroci so bili nad sirupom navdušeni. Rekli so, da je 

najboljši in da ga bodo tudi sami doma naredili.  

Na hodniku smo na mizi razstavili pripravke iz zdravilnih rastlin (sirup iz 

smrekovih vršičkov, tinkturo, melisino olje, ognjičevo mazilo) ter rastline, ki smo jih 

posejali pred tremi meseci (slika 46). 

 

Slika 42: Otroci so se v vrtcu velikokrat mazali z ognjičevo kremo, ki smo jo naredili. 
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Sliki 43 in 44: Melisine liste smo natrgali, z njimi napolnili steklenico in jih prelili z 

olivnim oljem. 

 

Slika 45: Sirup iz smrekovih vršičkov so otroci najprej povonjali, nato pa popili. 
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Slika 46: Na hodniku smo naredili razstavo pripravkov iz zdravilnih rastlin ter posejane 

rastline. 
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4.3 REZULTATI IN INTERPRETACIJA ANKETNEGA 

VPRAŠALNIKA O ZDRAVILNIH RASTLINAH, PRED 

IN PO IZVAJANJU DEJAVNOSTI V VRTCU   
 

 

Graf 1: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, kaj so zdravilne rastline? 

Pred izvajanjem dejavnosti 

22% otrok je na vprašanje, kaj misliš, kaj so zdravilne rastline, odgovorilo z ne 

vem, 14% jih je odgovorilo, da so rastline ki pomagajo, če smo bolni, 14% zdravila, 14% 

zdravilne roţe, 9% roţe, 27% otrok pa je odgovorilo različno. Odgovori so bili naslednji: 

sirup, uţitne rastline, ki jih lahko uporabljaš, šipek, da so strupene, med, čaj, jabolko, 

hruške, marjetica (kategorija Drugo). 

Po izvajanju dejavnosti 

82% otrok je odgovorilo, da so zdravilne rastline tiste, ki pomagajo, če smo bolni, 

9% jih je odgovorilo, da so to rastline, ki pomagajo, če si prehlajen in 9% jih je 

odgovorilo, da so ţiva bitja ter ne vem (kategorija Drugo). 
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Graf 2: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, kje rastejo zdravilne rastline? 

Pred izvajanjem dejavnosti 

Pri tem vprašanju so otroci našteli več krajev, kjer rastejo zdravilne rastline, zato 

sem štela število odgovorov. Vseh odgovorov otrok je bilo 39. 28% otrok je odgovorilo, 

da zdravilne rastline rastejo na travniku, 28% v gozdu, 8% na vrtu, če jih posejemo, 8% v 

gorah, 5% doma, ravno tako 5% na drevesih, 5% v grmovju in 5% v zemlji. 8% jih je 

odgovorilo različno. Odgovori so sledeči: na skalah, ne vem, v trgovini, kjer jih kupiš 

(kategorija Drugo). 

Po izvajanju dejavnosti 

Vseh odgovorov je bilo 82 (100%). 27 % otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline 

rastejo na travniku, 15% v gozdu, 15% na vrtu, če jih posejemo, 7% ob cesti, 7% na 

polju, 7% v gorah, 6% ob hišah, 6% na morju, 4% na drevesu, 3% so odgovorili med 

ploščicami in ravno tako 3% ob vodi. 
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Graf 3: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, ali v vseh letnih časih rastejo zdravilne 

rastline? 

Pred izvajanjem dejavnosti 

28% otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline ne rastejo v vseh letnih časih, 

ampak samo poleti, 18% jih je odgovorilo v vseh letnih časih, 14% v vseh, razen pozimi, 

14% samo spomladi, 13% samo poleti in spomladi, 13% pa jih je odgovorilo različno. 

Odgovori so sledeči: samo jeseni, samo spomladi in jeseni, ne v vseh, včasih pa prav v 

vseh (kategorija Drugo).  

Po izvajanju dejavnosti 

91% otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline rastejo v vseh letnih časih, samo 

pozimi ne, 9% pa jih je odgovorilo, da ne rastejo pozimi in jeseni. 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Samo 

pozimi ne 

Samo 

poleti 

rastejo 

Samo 

poleti in 

spomladi 

rastejo 

Ja, v vseh Ne, samo 

spomladi 

Drugo Pozimi in 

jeseni ne 

rastejo 

%
 o

d
g

o
v

o
ro

v
 o

tr
o

k
 

Odgovori otrok 

Kaj misliš, ali v vseh letnih časih rastejo 

zdravilne rastline? 

Pred 

Po tem 



VRTAČ, K. (2012). Spoznavanje zdravilnih rastlin s predšolskimi otroki. Diplomsko delo. 

Ljubljana,  Pedagoška fakulteta 

 

66 

 

 

Graf 4: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, za kaj uporabljamo zdravilne rastline? 

Pred izvajanjem dejavnosti 

Otroci so našteli več stvari, zato sem seštela število odgovorov. Vseh odgovorov 

je bilo 31. 32% otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline uporabljamo za čaj, 16% jih je 

odgovorilo, če si bolan, 10% za zdravila, 10% za jesti, 6% za zdravje, 6% da ozdraviš in 

nisi več bolan, 6% za šopek, 13% pa jih je odgovorilo različno. Odgovori so sledeči: da 

ne zboliš še bolj, za kri, da jo »vpivnaš«, da čebelice nabirajo med, če kašljaš (kategorija 

Drugo).  

Po izvajanju dejavnosti 

Vseh odgovorov je bilo 91 (100%). 23% otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline 

uporabljamo za čaj, 20% za kremo oz. mazilo, 19% za sirup, 7% za pecivo, 7% za med, 

5% za namaz, 5% za olje, 3% za obkladek, 3% za zdravila, 3% za sok, 3% za juho 

(špinačno), 2% za tinkturo. 
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Graf 5: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, ali zdravilne rastline cvetijo? 

Pred in po izvajanju dejavnosti 

Vsi otroci so pred in po izvajanju dejavnosti odgovorili, da zdravilne rastline 

cvetijo. 
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Graf 6: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, kateri del zdravilne rastline je 

uporaben? 

Pred izvajanjem dejavnosti 

50% otrok je odgovorilo, da je uporaben, zdravilen del rastline cvet, 22% listi, 

10% korenine, 9% cvet in listi,  9% pa jih je odgovorilo različno. Odgovora sta sledeča: 

cvet, listi in steblo ter pecelj in cvet (Kategorija Drugo).  

Po izvajanju dejavnosti 

64% otrok je odgovorilo, da je vsa rastlina uporabna, zdravilna, 18% jih je 

odgovorilo cvet, 9% cvetovi, listi in korenine, 9% pa jih je odgovorilo različno. Odgovora 

sta sledeča: listi in cvetovi, listi (kategorija Drugo). 
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Graf 7: Odgovori na vprašanje: Kaj misliš, ali so zdravilne rastline lahko nevarne, 

strupene? 

Pred izvajanjem dejavnosti 

50% otrok je odgovorilo, da zdravilne rastline ne morejo biti strupene, nevarne, 

36% jih je odgovorilo z ja, 9% nekatere so, nekatere niso, 5% pa jih je odgovorilo 

različno. Odgovori so bili naslednji: samo ena je strupena, druge so vse zdrave, tiste ki 

imajo medeni prašek, so zdrave, tiste ki ga nimajo, so nevarne, škodljive in ti ne 

pomagajo (kategorija Drugo). 

Po izvajanju dejavnosti 

46% otrok je na vprašanje ali so zdravilne rastline lahko nevarne, strupene 

odgovorilo z ja, 27% otrok je odgovorilo tudi lahko, 18% ja, če pretiravaš z uporabo in 

9% ja, če jih zamešaš. 
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Graf 8: Odgovori na vprašanje: Ali poznaš ime katere zdravilne rastline? 

Pred izvajanjem dejavnosti 

Tudi pri tem vprašanju sem štela odgovore otrok. Vseh odgovorov je bilo 25. Kar 

68% otrok je odgovorilo, da ne pozna nobenega imena zdravilne rastline, 8% jih je 

odgovorilo kopriva, 8% marjetica, 16% pa jih je odgovorilo različno. Odgovori so bili 

naslednji: materina dušica, trpotec, vijolica, zvonček (kategorija Drugo). 

Po izvajanju dejavnosti 

Vseh odgovorov je bilo 109 (100%). 15% otrok je odgovorilo kamilica, 12% 

melisa, 11% kopriva, 11% ţajbelj, 9% bezeg, 8% regrat, 7% ognjič, 7% materina dušica, 

5% kadulja, 4% meta, 3% trpotec, 2% čemaţ, ravno tako 2% rman, 2% arnika in 2% 

smrekovi vršički. Pod kategorijo drugo (3%) pa so bili odgovori sledeči: lipa, lakota, 

marjetica (kategorija Drugo). 
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Graf 9:  Odgovori na vprašanje: Od kod veš vse to, kdo ti je to povedal? 

Pred izvajanjem dejavnosti 

36% otrok je odgovorilo, da vse stvari o zdravilnih rastlinah vedo, ker jim je to 

povedala mami, 27% jih je odgovorilo, da ve sam/a, 23% nihče, 14% pa jih je odgovorilo 

različno. Odgovori so sledeči: bratec, bratci in sestrice, ati in mami.  

Po izvajanju dejavnosti 

41% otrok je odgovorilo, da vse te stvari vedo, ker sem jim jaz to povedala, 36% 

jih je odgovorilo mami, 14% zapomnil/a sem si in 9% nihče. 
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5 ZAKLJUČEK 
 

Namen moje diplomske naloge je bil ugotoviti, kakšne predstave imajo predšolski 

otroci o zdravilnih rastlinah in koliko se bodo njihove predstave skozi dejavnosti 

spremenile. 

S pomočjo prve raziskave (anketiranje) sem ugotovila, da večina otrok slabo 

pozna zdravilne rastline, nekateri niso znali našteti niti enega imena. Izjema je bil le 

kakšen otrok, pri katerem sem ugotovila, da se doma stari starši ali starši veliko ukvarjajo 

z zdravilnimi rastlinami; jih nabirajo, naredijo razne pripravke iz njih, zraven pa 

vključujejo tudi otroka.  

Po izvajanju dejavnosti v vrtcu sem opazila pozitivne rezultate. Ţe med samimi 

dejavnostmi so se otroci z zanimanjem vključevali v spoznavanje zdravilnih rastlin, še 

posebej pa jih je pritegnila zgodba Zelišča male čarovnice, ki sem jim jo vsakič, ko sem 

prišla v vrtec, prebirala. Dvema deklicama je iz knjige, ko smo brali o trpotcu, zelo ostalo 

v spominu, da zdravilne rastline lahko rastejo tudi med tlakovci (ploščami), kar sta v 

intervjuju tudi povedali. Preko branja zgodbe otrokom zelo pribliţamo določene 

informacije, saj se v junake vţivijo in z njimi podoţivljajo stvari. Po izvajanju dejavnosti 

so vsi otroci, razen enega, vedeli, kaj so zdravilne rastline. Vsi so vedeli v katerih letnih 

časih rastejo, katere pripravke lahko naredimo iz njih, da so lahko strupene, če 

pretiravamo z uţivanjem. Vsak otrok je naštel vsaj dva imena, največ jih je naštelo pet 

imen, eden od dečkov pa me je zelo presenetil, saj mi je naštel kar 13 imen, med njimi 

lakoto in rman, ki smo ju omenjali samo tisti dan, ko smo rastline nabirali v gozdu in na 

travniku. Pri postavljanju dveh vprašanj, sem morala nekaterim otrokom nekoliko 

pomagati. Pri vprašanju, kaj misliš, kaj so zdravilne rastline, so mi nekateri začeli 

naštevati imena zdravilnih rastlin: rman, materina dušica… Rekla sem jim, da so to imena 

in jih vprašala, kaj oni mislijo, kaj so zdravilne rastline (ali so to hrana, pohištvo…). 

Otroci so mi nato povedali odgovor. Kljub temu, da sem izvedla dejavnost spoznavanja 

delov rastlin, se je nekaterim otrokom pri vprašanju, kaj misliš kateri del zdravilne 

rastline je uporaben, zdravilen, zataknilo in sprva niso znali odgovoriti. Nato sem jim, 

tako kot pri prvem anketiranju, narisala cvetlico in ponovila vprašanje, na katerega so mi 

zdaj znali odgovoriti.  
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Zastavljene cilje sem dosegla, otrokove predstave o zdravilnih rastlinah so se 

močno izboljšale. Cilj, da otroci spoznajo najbolj znane rastline in vidijo, kaj vse se da iz 

njih narediti, sem dosegla, kar me zelo veseli. 

Ugotovila sem, da se otroci veliko naučijo, če so jim stvari pribliţane na njihov 

način, preko zgodbe, če sodelujejo pri dejavnostih, sami preizkušajo stvari npr. skuhajo 

čaj, naredijo obkladek… Potrebno jih je spodbujati k sodelovanju, ne pa odvračati, češ da 

so za take stvari še premajhni. Če imamo mi, vzgojitelji in starši pozitiven, ljubeč odnos 

do rastlin, narave in smo jim za zgled, potem ga bodo pridobili tudi otroci.  

Ko bom delala kot vzgojiteljica, bom izvedla projekt spoznavanja zdravilnih 

rastlin, tako da bomo od zgodnje pomladi pa do jeseni spoznavali različne rastline, delali 

razne pripravke. Med izvajanjem dejavnosti sem opazila, da otroci uţivajo ob 

spoznavanju novih rastlin in pripravkov ter z velikim veseljem aktivno sodelujejo. 

Vsakič, ko sem prišla v vrtec, so me z navdušenjem hiteli spraševati, kaj bomo danes 

delali, v dejavnostih pa so zelo uţivali, me spraševali, zakaj je to tako, ţeleli so čim več 

stvari narediti in preizkusiti sami, pa tudi doma so nato nekateri s starši delali razne 

pripravke (sirup iz vršičkov, kremo). To je tisto, kar mi daje vedeti, da sem uporabila 

pravo metodo in otrokom uspešno pribliţala zdravilne rastline. Prepričana sem, da se bo 

njihovo zanimanje še poglabljalo, da bodo tudi sami v bodoče radi posegali po naravnih 

zdravilih in znali ceniti vsa bogastva, ki nam jih ponuja mati narava.  
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7 PRILOGA 
 

7.1  ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

1. Kaj misliš, kaj so zdravilne rastline? 

2. Kaj misliš, kje rastejo zdravilne rastline? 

3. Kaj misliš, ali v vseh letnih časih rastejo zdravilne rastline? 

4. Kaj misliš, za kaj vse se uporabljajo zdravilne rastline, kaj lahko naredimo iz 

njih? 

5. Kaj misliš, ali zdravilne rastline cvetijo? 

6. Kaj misliš, kateri del zdravilne rastline je uporaben, zdravilen? 

7. Kaj misliš, ali so zdravilne rastline lahko nevarne, strupene? 

8. Ali poznaš ime katere zdravilne rastline? Naštej jih. 

9. Od kod veš vse to, kdo ti je to povedal?  

 


