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POVZETEK 

 

V času, ko lahko večino ţivil kupimo v trgovini, otroci skoraj ne poznajo več izvora sestavin 

prehrane. Namen moje diplomske naloge je bil otrokom ponuditi konkretno izkušnjo 

pridelave rastlin, natančneje zelišč, njihove predelave, uporabe v prehrani ter čutno doţivetje 

le teh.  

Raziskovala sem, koliko 3–6 letni otroci vedo o zeliščih. Ob primerih zelišč in izdelkov, ki 

zelišča vsebujejo, sem izvedla ustne ankete. 

Na podlagi dobljenih podatkov, iz katerih je razvidno, da otroci slabo poznajo zelišča, sem v 

eksperimentalni skupini pripravila različne dejavnosti. Otroci so preko lastnih izkušenj 

spoznali razvoj rastlin, jih gojili v zeliščnem vrtu, spoznavali njihovo uporabnost v prehrani 

ter jih čutno doţiveli. Ob zaključku dejavnosti sem otrokom iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine ponovno zastavila ustni vprašalnik, ki je bil identičen prvemu ter primerjala dobljene 

rezultate. 

Ugotovila sem, da so otroci v eksperimentalni skupini pridobili veliko znanja o zeliščih. 

Zanimivo pa je, da se je znanje povečalo tudi v kontrolni skupini. Zaključujem, da je aktivno 

učenje z neposredno izkušnjo uspešna metoda pridobivanja znanja o rastlinskem izvoru hrane. 

Ob vrtnarjenju so otroci razvijali tudi socialne odnose, oblikovali odnos do ţivih bitij in 

spoznavali njihove ţivljenjske potrebe ter razvili pozitivni odnos do vključevanja zelišč v 

njihovo prehrano. 
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SUMMARY 

 

In the time when we can buy most food in stores, children hardly know the origin of food 

ingredients. The purpose of my thesis was to provide children with a concrete experience of 

plants production, namely herbs, their processing, use in nutrition and a sensory experience of 

them. 

 

I researched the knowledge of 3–6 year olds on herbs. Along herbs and products, containing 

herbs, I carried out verbal polls.  

 

Based on the gained results, from which it is clear, that children poorly know herbs, I 

prepared different activities in an experimental group. Children came to know herbs through 

own experience, they grew them in a herbal garden, learned about their use in nutrition and 

sensuously experienced them. At the end of the activities I again questioned the children from 

the experimental and control group about herbs as before and compared the results. 

 

I found out that children from the experimental group gained a lot of knowledge on herbs, but 

it is interesting, that the knowledge also increased in the control group. I conclude that active 

learning with a direct experience is a successful method of gaining knowledge on the plant 

food origin. During gardening children also developed social relationships, formed a 

relationship with human beings, got to know their needs and developed a positive attitude 

towards including herbs in their diet.  
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1. UVOD 
 

Ko otroke sprašujemo ali se z njimi pogovarjamo o ţivem svetu, ugotovimo, da imajo dokaj 

bogato znanje o različnih ţivalih. Veliko manj pa poznajo rastline, ki jih obdajajo in jih lahko 

tudi doţivljajo ter opazujejo. Izhodišče obravnavanja vsebin je opazovanje in doţivljanje 

rastlin. Otrok razvija občutljivost konkretnih zaznavanj, kot so ostrina vida, tipalna 

občutljivost, ostrina vohanja, okušanja, ki so v zgodnjem otroštvu še zelo splošne in razpršene 

(Katalinič, 1992). 

Za otroke je značilno, da vse, kar vidijo in slišijo, ţelijo tudi sami narediti. Okolje jim je 

spodbujevalni vzornik. S starostjo in zrelostjo otrok se ta oţji svet širi ter iz igralnic preide na 

okolico vrtca (Katalinič, 2007, str. 18). 

Otroci na podeţelju, od koder prihaja večina otrok iz našega vrtca, imajo veliko izkušenj z 

naravo in rastlinami. Vendar so njihove izkušnje omejene predvsem na travnik, gozd, 

zelenjavno in cvetlično gredo. O zeliščih pa večina otrok ne ve prav veliko. Mogoče nekateri 

vedo, da se zelišča uporabljajo za čaj, več pa bi ţe teţko pričakovali. Danes, ko je vsa zelišča 

moč kupiti na trţišču ţe posušena in pakirana v različnih embalaţah, mnogi otroci ne vedo, 

kje je njihov izvor ali kako jih pridobimo. Tudi sama ţivim na podeţelju in imam veliko stika 

z naravo, vendar o zeliščih pred izdelavo diplomske naloge nisem bila dobro poučena. Vedela 

sem, kako se uporabljajo v kuhinji, nikoli pa se nisem poglabljala v njihovo domačo 

pridelavo. Zato mi je izbrana tema predstavljala velik izziv. S prebiranjem literature pa sem 

prišla do novih spoznanj in ugotovitev. 

Otrokom sem ţelela predstaviti zelišča vse od začetka, od sejanja, pa do njihove uporabe. 

Omogočila sem jim, da so zelišča spoznali skozi aktivno učenje. 
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1.1 ZAKAJ ZELIŠČNI VRT V VRTCU? 

Vrtnarjenje v vrtcu omogoča otrokom vsakodneven stik z naravo in njenimi ritmi 

(Wilson, 2008). Z vrtnarjenjem otroci razvijajo odgovornost in skrb ter najdejo zadovoljstvo v 

tem, da počnejo nekaj koristnega (Rivkin, 1995). 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec s sod., 1999) je zapisano, da naj bi bilo gojenje rastlin v 

vrtcu dejavnost, ob kateri otroci spoznavajo ţivo naravo v njenem spreminjanju, spoznavajo, 

kaj ţiva bitja potrebujejo za ţivljenje ter razvijajo odgovoren odnos do ţivih bitij. 

V vsakdanjem ţivljenju se pogosto srečujemo z zelišči. So naše najstarejše vrtne rastline. 

Stoletja so jih kuharji uporabljali kot začimbe, da bi izboljšali okus jedem, zdravniki kot 

zdravilne zeli, poleg tega pa so bila osnova za kozmetiko, barvila in parfume (Janulewicz, 

1994). Z njimi se srečujejo tudi predšolski otroci. Mogoče ţe sami sodelujejo pri pripravi 

zeliščnega čaja. Včasih vprašajo: »Kaj je to zeleno na pici?« ali pa mogoče celo z odklonilnim 

odnosom: »Kaj plava na juhi?«. 

Zelišča (začimbnice in zdravilne rastline) so zelo primerne rastline za gojenje v vrtcu. 

Potrebujemo jih v majhnih količinah, zato zeliščni vrt ne zahteva veliko prostora in finančnih 

vlaganj; zadostujejo lahko ţe večje lončene posode. Večina zelišč je nezahtevna za gojenje. 

Njihova uporabnost ni sezonska, ampak so bolj ali manj ves čas na voljo, da jih vsakodnevno 

dodajamo različnim jedem. So pomembna sestavina zdrave prehrane. 

Ob gojenju zelišč se lahko otroci učijo tudi o izvoru hrane – spoznavajo, da hrana izvira 

iz ţivih bitij. Tako tudi razvijajo odnos do zdrave, sveţe, nepredelane hrane. 

 

1.2 PREDŠOLSKI OTROK IN GOJENJE RASTLIN 

Otrok skuša potešiti svojo radovednost tako, da ţeli prijeti ţival ali rastlino, jo otipati ter 

povohati. Hrepeni po zadoščenju čutnih zaznav, kot so vid, tip vonj, okus in sluh (Katalinič, 

2007, str. 6). Otroku v predšolskem obdobju mora biti omogočeno, da na podlagi svojih 

sposobnosti začne odkrivati, doţivljati in spoznavati okolje z razvojem lastnih miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem. Otrokove dejavnosti v naravi, v njegovem ţivljenjskem 

okolju, privedejo k oblikovanju miselnih operacij in nato osnovnih pojmov, kot so na primer: 

prostor, čas, premikanje, gibanje, odnosi med ţivim in neţivim okoljem. To so za otroka 

»ţivljenjske opazovalne vaje«, ves proces pa je njegov cilj (prav tam, str. 14). 

 

Po Froebelovi filozofiji je ţejna rastlina metafora za naravno radovednost otroka. Froebel, 

ustanovitelj koncepta vrtca, je verjel, da otroci potrebujejo primerno spodbudo k aktivnosti 
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tako, da je njihov interes ves čas večji. Čutil je, da imajo otroci ţe po naravi ţeljo kopati po 

zemlji. Konec koncev je bil instinkt poljedelstva eden izmed prvih nagnjenosti k 

civiliziranosti v človeštvu. Izkušnja z rokami naj bi bila senzitivna metoda za pridobitev 

znanja. Narava otroka ţe sama po sebi motivira k dejavnostim, in če si otrok sam najde 

zaposlitev, je njegova pozornost toliko večja in dolgotrajnejša (Cole, 1990). 

 

Namen vrtca na prostem je, po mnenju sester McMillian, da se otroci učijo preko svojih čutil, 

gibanja in igre. Vrt otrokom omogoča tako samostojen osebni razvoj kot tudi razvoj in 

povezovanje v skupini. Ob igranju na vrtu se razvija tudi otrokov jezik ter besedni zaklad. 

Otroci se naučijo prepoznavati različne oblike, barve in poloţaje v naravnem okolju. V 

sodelovanju s sovrstniki se otrok nauči sodelovanja, pogajanja, tolerance in sporazumevanja. 

Veliko vlogo pa ima vrt tudi pri otrokovem čustvenem izraţanju. Svojo jezo lahko izrazi, brez 

da bi povzročil večjo škodo; na drugi strani pa lahko uţiva v miru ob opazovanju roţ in 

dreves. V zgodnjem otrokovem razvoju je namreč pomembno, da otrok pride v stik z ţivo in 

neţivo naravo, da se z njo seznani in izgubi morebiten strah (Straw, 1990). 

 

Ne glede na to, ali gre za podeţelsko ali mestno okolje, rastlinski svet lahko spodbudi 

otrokovo radovednost in ţeljo po raziskovanju. Učitelji otroke seznanijo tudi z vrtnimi deli in 

jih motivirajo k aktivnemu vključevanju v dejavnosti. Pri tem morajo razumeti, da otroci teh 

del še ne zmorejo opravljati enako dolgo in na enak način kot odrasli. Pomembno vlogo pri 

razvijanju različnih medsebojnih odnosov pa ima vključevanje otrok različnih starosti v iste 

aktivnosti (Nimmo in Hallett, 2008). 

Vrt je prostor, kjer se dogaja nepričakovano. Tu so zagotovljene otrokove pravice. Preko igre 

na vrtu je otrokom omogočeno, da uţivajo svoje otroštvo. Prav tako pa je skrb za rastline in 

okolje pomemben del moralnega razvoja. Pri tem se tudi odrasli vse bolj zavedajo, da morajo 

otrokom dopustiti moţnost za ohranjanje njihove prihodnosti (prav tam). 

 

1.3 ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

Narava je področje, v okviru katerega razvijamo otrokove sposobnosti za dejavno 

vključevanje v okolje. Poudarek je na pridobivanju izkušenj z ţivimi bitji in veselju v 

raziskovanju ter odkrivanju. Področje narava postopno razvija naravoslovne pojme, 

naravoslovno mišljenje, sklepanje, zmoţnosti za uvidevanje in reševanje problemov. Ti 

procesi v otroku potekajo nezavedno. Otrok spoznava naravno okolje in se usmerja v aktivno 
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delovanje za njegovo ohranitev. V vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, ki ga 

zanimajo. To raziskovanje je zanj zabavno in razburljivo ter odpira vrata do vedno novih 

zanimivih problemov (Bahovec, 1999, str. 55–56). 

 

Otrok začne odkrivati okolje, doţivljati in spoznavati hkrati z razvojem lastnih miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem. Spoznavanje okolja je zanj hkrati cilj kot tudi proces. 

Razumevanje pojavov v naravi se razvija ob neposredni dejavnosti otroka, kar pa ne pomeni, 

da bi moral otrok vso zakladnico človeškega znanja odkrivati od začetka. Deluje in obnaša se 

kot znanstvenik, le na njemu primerni stopnji. Tudi znanstvenik začenja z lastnimi izkušnjami 

in znanjem, ki ga pridobi preko drugih in tako poskuša pojasniti nek pojav. Osebna izkušnja 

je zaradi starosti otrok, pa tudi zaradi narave odkrivanja ključna. Otroci morajo spremembe in 

dogajanja v naravi izkusiti, doţiveti in začutiti ter zato v pojavih sodelovati. Pri tem 

potrebujejo dovolj časa. Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci 

gibljejo. Pa vendar je ta majhen del sveta zelo pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo ţelijo potipati, 

povohati ali okusiti. Vse, kar slišijo, ţelijo videti, z vsem, kar je dosegljivo in dovolj priročno, 

ţelijo nekaj narediti. Da bi zadovoljili njihova nagnjenja do raziskovanja, moramo otroško 

okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega (Krnel, 2010). 

 

Zgodnje učenje naravoslovja se prične z otrokovimi predstavami in v otrokovem okolju. Ne 

postavlja nove dvotirne strukture znanja, ampak skuša nadaljevati ali spreminjati znanje, ki ga 

je otrok prinesel s seboj v vrtec (Krnel, 1997/98, str. 14). 

Iz Piagetove razlage, da otrok sam gradi (konstruira) svoje znanje, izvira t. i. konstruktivizem 

v izobraţevanju (Batistič-Zorec, 2006, str. 63). Po tej teoriji se novi pojmi, ki nastajajo iz 

izkušenj doţivljanja okolice, prilagodijo otrokovemu predznanju, v procesu asimilacije. 

Miselne strukture, ki se pod pritiskom novih spoznanj spreminjajo, prilagajajo novim 

informacijam in bogatijo, pa imenujemo akomodacija (Krnel, 1993, str. 9). Pri asimilaciji gre 

torej za stabilnost, ker se ohrani obstoječa miselna struktura, akomodacija pa prinaša 

spremembo miselne strukture in pomeni napredovanje (Batistič-Zorec, 2006, str. 54). 

 

Konstruktivizem postavlja predznanje kot izhodišče in temelj novemu učenju. S tem sta 

izenačena predznanje ali znanje ter »predneznanje« ali naivne ideje. Obe znanji predstavljata 

enakovredno izhodišče, le pot do ţelenega cilja se razlikuje (Krnel, 1997/98, str. 13–14). 

Teorije konstruktivizma v učenju naravoslovja potrjujejo obstoj dveh struktur znanja. Prva je 

lastna in nam razumljiva, druga pa je bolj abstraktna in manj povezana struktura šolskega 
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znanja. Otroške naivne zamisli se lahko pozneje razvijejo v razlage »po zdravi pameti«, tako 

da tudi odrasli delujejo pogosto po dveh poteh, »po zdravi pameti« in po naravoslovnem 

znanju. Ker so naivne razlage ali razlage »po zdravi pameti« produkt lastnih izkušenj in 

razmišljanj, se zdijo smiselne. Tudi z ostalo pojmovno strukturo niso v nasprotju, saj so iz nje 

izšle. Prav zato jih je teţko spreminjati in jim tradicionalni pouk naravoslovja ne more do 

ţivega. Če učitelj sam pove pravi odgovor, je malo naredil v smeri spreminjanja mišljenja. 

Pogosto je to le nova informacija, ki ne najde pravega mesta v učenčevi glavi (Krnel, 

1997/98, str. 14). 

Konstruktivistična teorija torej izraţa idejo, da ljudje določamo svoje vedenje sami. To ni le 

odsev zunanjega sveta, ampak nastaja v dolgem procesu osebnih konstrukcij pojmov kot 

posledica interakcije z okoljem. Torej lahko z novim znanjem in izkušnjami zgradimo novo 

konstrukcijo znanja, ko nam stara ne ustreza več (Krnel, 1993, str. 9). Konstruktivistični vidik 

poudarja postopno pridobivanje znanja in pomembnost vpliva ţe pridobljenih znanj na 

sprejemanje novega (Krnel, 1993, str. 83). 

 

1.4 AKTIVNO UČENJE 

Otroci nas veliko sprašujejo: »Zakaj to?«, »Kako to?«, skratka večni zakaj. Vsi ti zakaji 

izhajajo iz radovednosti in drobne ţelje po spoznavanju, doţivljanju, odkrivanju okolja 

(Katalinič, 1993, str. 7). Kot je znano, se otrok v predšolskem obdobju hitro razvija, je zelo 

radoveden in veliko sprašuje. Večina odraslih otroku ponudi odgovor, ki ni nujno pravilen. 

Otroci pa resnično potrebujejo nova spoznanja, ki so pridobljena po aktivni poti. Sem sodijo 

raziskovalne igre, s katerimi spodbujamo intelektualne aktivnosti, samostojno iskanje zvez 

med osvojenimi znanji in spretnostmi, ustvarjalnost in zanimanje za naravoslovne vede. Pri 

tem je treba upoštevati, kaj je za otroka proces odkrivanja in kaj je znanstvena metoda. Iz tega 

sledijo naslednje pomembne faze, ki so: opazovanje, likovna in verbalna komunikacija, 

postavljanje hipotez, eksperimentiranje, merjenje, klasificiranje, generalizacija in predikacija 

(napoved). Pametno je razmisliti tudi o vprašanjih, kot so: Ali omogočamo otroku ustrezne 

okoliščine in dovolj časa, da bi šel skozi naštete faze? Ali nismo morda mi in otrok preveč 

obremenjeni z rezultatom (ciljem)? Ali dovolj razmišljamo o odnosu proces-rezultat? Ali 

otrok lahko svoje aktivnosti konča na sredini poti ali morda z novimi vprašanji? V 

nadaljevanju se osredotočimo na pojave, pojme, probleme, ki jih raziskujejo otroci sami ali 

skupaj z nami. Nekatere značilnosti pojmov vplivajo na njihovo učenje, npr. splošnost ali 

specifičnost pojmov, njihova strukturiranost in pojmi iz različnih področij (druţboslovje, 
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naravoslovje). Pomembno vplivajo tudi izkušnje, ki jih otroci lahko povezujejo med seboj ter 

prenos pridobljenih spoznanj v vsakdanje ţivljenje. Iz vsega tega sledi dejstvo, da moramo v 

ospredje postaviti otroka in upoštevati njegove razvojne zakonitosti. V nasprotnem primeru so 

dejavnost lahko še tako skrbno načrtovane, a pričakovanih rezultatov ne bomo dosegli. 

Potrebno je interdisciplinarno raziskovalno in strokovno delo ter empirično preverjanje vpliva 

različnih programov na otrokov razvoj (Marjanovič Umek, 1989, str. 15). Proces učenja 

vključuje vztrajnost in potrpeţljivost, ne pa hitenje in površnost. Ne smemo pozabiti, da smo 

odrasli s svojim odnosom, aktivnostjo in zgledom otrokom vedenjski ter učni vzor (Katalinič, 

2007, str. 6). 

 

Izhodišče spoznavanja ţive narave je opazovanje. Spremembe v ţivem svetu so zelo hitre, 

zato se kar same vsiljujejo otrokovim čutilom in zaznavam. Neposredne (fizične) izkušnje 

otrok z naravo, ki jih sprva pridobivajo preko igre, so izhodišče za razvijanje njihovih 

miselnih sposobnosti. Če je otrokovo razmišljanje vodeno pravilno, se pravi, da morajo sami 

odkrivati, »izumiti« zveze med posameznimi doţivetji in spoznanji, pridobiva še posredne 

izkušnje. Opazovanje mora biti načrtno usmerjeno k posameznim delom celote. V enakem 

razmerju morata biti upoštevana tako vsebinski kot tudi oblikovni (funkcionalni) pomen. 

Motivacija naj bo primerna, občutja otrok pa naj bodo speljana na raven njihovih razmišljanj 

o vzrokih in posledicah, posebnostih in spreminjanj njihovega neposrednega okolja. Zato 

mora biti vsako opazovanje načrtovano tako, da izhaja iz otrokovih izkušenj. Te nadgrajuje z 

načrtovano vodenim raziskovalnim razgovorom, ki vsa njegova razmišljanja vodi k 

povezovanju in razumevanju ţe poznanega. Ob tem pa naj izraţa svoja občutja in spoznanja o 

naravi in se vrednostno opredeljuje v odnosu do nje in spoznava, kako sta njegovo dobro 

počutje in zadovoljstvo prav tako odvisna in povezana z njo (Rotar, 1989, str. 45).  

 

1.5 ZELIŠČA IN ZELIŠČNI VRT 

Zelišča so naše najstarejše vrtne rastline. Stoletja so jih kuharji uporabljali kot začimbe, 

zdravniki kot zdravilne zeli, poleg tega pa so bila osnova za kozmetiko, barvila in parfume. 

Današnjemu vrtnarju so zelišča prav tako koristna, poleg tega pa so dobrodošla skoraj povsod 

na vrtu zaradi zanimivih oblik, lepega listja in cvetja (Janulewicz, 1994, str. 4). 
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1.5.1 OD KOD PRIHAJAJO ZELIŠČA? 

Celo vrsto rastlinskih sopotnikov z začimbnimi in zdravilnimi močmi lahko vsakdo najde v 

svoji neposredni okolici. V novejšem času vse pogosteje uporabljamo domače vrste rastlin kot 

na primer čemaţ, šentjanţevko ali rman. Mednje spadajo tudi rastline, razširjene po vsem 

svetu, kot sta marjetica in ozkolistni trpotec. Izbor zelišč, ki izvirajo iz našega rastlinstva so v 

antiki dopolnili Rimljani z zelišči, ki prihajajo iz juţnih krajev in so jih prek Alp prinesli tudi 

v osrednjo Evropo. Zato danes roţmarin, sivka, ţajbelj in timijan ţe veljajo kot običajna 

zelišča tudi pri nas. Pomorščaki so s potovanj v daljne deţele prinesli tudi zelišča. Taki 

primeri so citronka iz Juţne Amerike, monarda iz Severne Amerike, pelargonije iz juţne 

Afrike ali ingver iz Azije. Kot občudovane okrasne rastline ali visoko cenjeni luksuzni izdelki 

so dolgo časa ostale dostopne le višjim slojem. Globalizacija pa je pripomogla, da se izbor 

eksotičnih zelišč danes hitro širi tudi pri nas (Greiner, 2007, str. 6–7.). 

 

1.5.2 KAJ SO ZELIŠČA? 

Izraz zelišča v botaniki pomeni rastline, ki imajo ves čas vse nadzemne dele zelene in nikoli 

ne olesenijo. V pogovornem jeziku imenujemo zelišča vse rastline, ki imajo zdravilne ali 

začimbne lastnosti. Tudi meja med zelišči in vrtninami je zabrisana. Zelišča imajo različne 

ţivljenjske ritme: dolgoţiva zelišča so grmi na primer lovor, polgrmi, kot je sivka ali trajnice, 

kot je angelika in ostanejo dolgo naši zvesti spremljevalci. Med tem pa eno- ali dvoletna 

zelišča, kot sta krebuljica ali veliki lučnik (papeţeva sveča), dajejo vrtičkarju več moţnosti 

ustvarjalnega kombiniranja (Grainer, 2007, str. 8). 

 

Danes je vsakomur samo po sebi razumljivo, da lahko na policah veletrgovin izbiramo med 

zelišči. 

Vsa naša najbolj znana dišavna zelišča imajo sveţe obrana ali narezana najboljšo in najbolj 

intenzivno aromo. Mnoga med njimi so poleg tega tako lepa, da jih lahko gojimo na okenski 

polici ali v balkonskih zabojčkih kot okras. Tako jih imamo vedno pri roki, kar je še dodatna 

prednost (Trenc-Frelih, 1989, str. 4). 

 

1.5.3 ZDRAVILNE LASTNOSTI ZELIŠČ IN ZAČIMB 

Ljudje so zelišča in začimbe sprva uporabljali predvsem kot zdravilne rastline. V številnih 

delih sveta jih še vedno cenijo tudi zaradi njihovih zdravilnih lastnosti. Številna zelišča in 

začimbe še vedno uporabljajo tako zaradi prijetnega vonja in okusa kot zaradi blagodejnih 
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učinkov na prebavo; rastline jo spodbujajo, preprečujejo napenjanje in pomagajo pri prebavi 

teţke in mastne hrane. S sveţimi zelišči in začimbami so ljudje dobivali potrebne rudninske 

snovi in vitamine ţe davno prej, preden so znanstveniki spoznali njihov pomen za zdravje 

(Norman, 2004, str. 9). 

 

1.5.4 TRADICIONALNA UPORABA DIŠAVNIC 

Zelišča in začimbe so bila v preteklosti tudi pomembno sredstvo proti kvarjenju ţivil: pred 

izumom hladilnika in zamrzovalnika so s svojimi eteričnimi olji in drugimi sestavinami 

podaljševala uporabnost najrazličnejših ţivil in ţe pripravljenih jedi. Nasoljeno ali v razsol 

poloţeno meso, ribe in zelenjava so se ohranili vso zimo, dodane dišave pa so izboljšale okus. 

Čeprav teh načinov konzerviranja zdaj ne bi več potrebovali, jih še vedno pogosto 

uporabljamo, predvsem zaradi izjemno prijetnega okusa in vonja tako hranjenih ţivil. Zelišča 

in začimbe z vonjem in okusom – pa tudi z lepim videzom – poleg okušalnih brbončic na 

jeziku spodbujajo tudi druga čutila (Norman, 2004, str. 10). 

 

1.5.5 PROSTOR ZA GOJENJE POD STREHO 

Pod streho gojena zelišča potrebujejo veliko sonca in svetlobe. V glavnem so najprimernejša 

okna, ki gledajo na jug in zahod (Janulewicz, 1994, str. 19). 

 

1.5.6 NAČRTOVANJE ZELIŠČNEGA VRTA 

Za gredo z zelišči je idealen del vrta, ki gleda na jug. Za vrtove, ki nimajo juţne lege, pa velja 

pravilo, naj sonce obseva zeliščni vrt vsaj pet ur na dan. Zeliščni vrt mora biti praktičen. 

Greda mora imeti zmeren obseg, da so vsa zelišča na njej lahko dosegljiva. Zeliščem ustreza 

rahla, dobro prepustna prst, ki vsebuje nekaj organskih snovi (Janulewicz, 1994, str. 6–7). 

 

 1.5.7 NABIRANJE ZELIŠČ 

Nikoli ne odstranimo več kot petino listov rastline; za ponovno nabiranje počakamo, da listi 

na novo poţenejo. Zelišča nabiramo zgodaj zjutraj, čim se posuši rosa in sonce še nima moči, 

da bi spodbujalo hlapenje eteričnih olj. Ne nabiramo zelišč, ki so še mokra od deţja. Bistvena 

pravila nabiranja: nabiramo z ostrim noţem in ne z roko; naberemo samo količino za sproti, 

ker natrgani deli kmalu izgubijo okus (Janulewicz, 1994, str. 20). 
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1.5.8 SUŠENJE ZELIŠČ 

Zelišča vsebujejo okrog 70 odstotkov vode. Umetnost sušenja je, da hitro odstranimo vodo, 

obdrţimo pa eterična olja. Najbolj ustreza temen prostor z dobrim prezračevanjem in 

temperaturo med 21 °C in 38 °C. Preveč svetlobe lahko razkroji barvo; prezračevanje je 

vaţno, ker odnaša vlago, ki jo izločajo sušeče se rastline. Rastline morajo biti suhe v 4–14 

dneh; naloţimo jih v eni plasti na pladnje, ki so po moţnosti preluknjani, da zrak laţje kroţi. 

Najboljši so leseni okviri, prevlečeni z gazo, raševino ali katerimkoli rahlo tkanim blagom. 

Listi so suhi, ko se začnejo drobiti, cvetovi pa, ko so na otip suhi in rahlo hrustljavi 

(Janulewicz, 1994, str. 20–21). 

 

1.5.9 PORTRETI ZELIŠČ, KI SMO JIH GOJILI V ZELIŠČNEM VRTU VRTCA 

 

DROBNJAK (Allium schoenoprasum var. Schoenoprasum) 

trajnica 

Druga imena: čebulček, drobnik, šnitlah 

Druţina: lukovke (Alliaceae) 

Poreklo: Evropa; vlaţni travniki in rečne loke 

Opis: gnezdasta, 20–30 cm visoka rastlina z zelenimi, cevastimi listi; cvetovi rdečkasto 

škrlatni v polkroglastih glavičastih socvetjih 

Rastišče: sončno do polsenčno; vlaţna apnenčasta tla obogatena s hranilnimi snovmi 

Oskrba: vzdrţujemo zadosti vlaţno; spomladi gnojimo s kompostom; vsake 2–3 leta 

pomladimo z deljenjem korenin; je primeren za gojenje v posodah; razmnoţujemo z 

deljenjem 

Čas nabiranja: vse leto 

Čas cvetenja: junij–avgust 

Uporaba: Liste in cvetove nareţemo po potrebi. Najbolj okusni so sveţi in uporabni za 

različne jedi: solate, omake, juhe, jajčne jedi, zeliščno maslo in drugo. Tudi cvetove je 

mogoče uporabiti kot začimbo in za garniranje. Za sušenje je drobnjak neprimeren. Bolje se 

obnese, če nasekljanega zamrznemo. 

Napotek/opozorilo: Če redno odstranjujemo cvetne popke ostanejo cevasti listi posebno dolgo 

mehki in sočni. Če pustimo, da rastlina vzcveti postanejo listi bolj grobi (Grainer, 2007, str. 

40). Listov ne smemo puliti, ampak jih je treba pri dnu lepo odrezati. Najprej tiste, ki na robu 
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grdo štrlijo ven. Na sredini je treba vedno pustiti šop listov, da ostaja rastlina krepka 

(Norman, 2004, str. 82). 

Vrste: Kitajski drobnjak (Allium tuberosum) (Norman, 2004, str. 83) 

 

Vsi deli rastline imajo neţen vonj in pikanten okus po čebuli. 

Drobnjak je doma v zmerno toplih predelih severne poloble in naravno uspeva skoraj po vsej 

Evropi in Severni Ameriki. Na vrtovih so ga najbrţ začeli gojiti šele proti koncu srednjega 

veka, kot kuhinjsko zelišče pa je postal priljubljen šele v 19. stoletju (Norman, 2004, str. 82). 

 

DOBRA MISEL (Origanum vulgare) 

Trajnica 

Druga imena: navadna dobra misel, čober, divji majaron, dobrovoljka, sušica 

Druţina: ustnatice (Lamiaceae) 

Poreklo: juţna Evropa, severna Afrika, delno Azija; suhe tople lege 

Opis: gosto košato razvejana, do 50 cm visoka rastlina z jajčastimi dlakavimi lističi; cvetovi 

roţnati ali beli v navidezno kobulastih socvetjih 

Rastišče: sončno; na suhih prepustnih tleh 

Čas nabiranja: maj–oktober 

Čas cvetenja: julij–september 

Oskrba: rada se razrašča; spomladi obreţemo; na izpostavljenih legah jo je priporočljivo 

zaščititi pred mrazom; razmnoţujemo s semenom od aprila ali z delitvijo 

Uporaba: liste in vršičke lahko nabiramo sproti; cvetoče rastline poreţemo in posušimo; z 

dobro mislijo lahko začinimo testenine in pico; cvetovi so primerni za garniranje; čaj pomaga 

pri prebavnih motnjah 

Napotek/opozorilo: zelo dobra paša za čebele 

Vrste/sorte: sorta »Compactum« ostane nizke rasti; Kretski origano (O. vulgare ssp. Hirtum, 

O. heracleoticum) ima podoben okus kot timijan (Grainer, 2007, str. 161), Ciprski origano (O. 

onites), Grški ali Turški origano (O. heracleoticum), Zlatolistni origano (O. v. ˝Aureum˝), 

Mehiški origano (Lippia graveolens), Sirski origano (O. syriacum), Kubanski origano 

(Plectranthus amboinicus) (Norman, 2004, str. 92–93) 

Okus: trpko dišeč (Recht, 1990, str. 32) 

Okus origana je nekoliko bolj grob in poprast, v njem pa pogosto zaznamo priokus po 

limonah. Pri origanu imajo poln okus le rastline iz toplejših krajev, v hladnejših predelih pa 

sta okus in vonj manj izrazita. Posušeni listi origana imajo še izrazitejši vonj in močnejši okus 
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kot sveţe rastline. Njihova prvotna domovina je v Sredozemlju in zahodni Aziji (Norman, 

2004, str. 90). 

 

KAMILICA (Matricaria recutita) 

Enoletnica 

Druga imena: gomilica, hermanek, materičnik, Chamomilla recutita 

Druţina: nebinovke (Asteraceae) 

Poreklo: območje Sredozemlja, Mala Azija; travniki, polja, ob robu poti 

Opis: rahla, košata, do 50 cm visoka; razvejana stebla z drobno pernato deljenimi listi; cvetni 

koški iz rumenih cevastih cvetov, obrobljeni z belimi jezičastimi cvetovi; votlo cvetišče je 

značilni prepoznavni znak 

Rastišče: sončno; na humoznih, rahlo ilovnatih tleh 

Čas nabiranja: maj–julij 

Čas cvetenja: maj–september 

Oskrba: nezahtevna rastlina; razmnoţujemo z neposredno setvijo od aprila; kali na svetlobi 

Uporaba: uporabni so sveţi ali posušeni cvetni koški, npr. za zeliščne bovle. Kamilice 

uporabimo notranje v obliki čaja in za zunanjo uporabo kot parne kopeli, dodatek kopelim ali 

obkladek. Delujejo protivnetno, lajšajo bolečine in pomirjajo. Primerne tudi za potpurije.  

Napotek/opozorilo: dolgotrajno uporabo odsvetujejo, ker lahko povzroči vrtoglavico in 

ţivčnost. Kamilic ne smemo uporabljati za spiranje oči (Grainer, 2007, str. 133). 

Vrste: Rimska kamilica (Anthemis nobilis) (Janulewicz, 1994, str. 28) 

Nabiramo razcvetele cvetove in jih sušimo v temni prezračevalni omari (Janulewicz, 1994, 

str. 28). 

 

POPROVA META (Mentha x piperita) 

Trajnica 

Druţina: ustnatice (Lamiaceae) 

Poreklo: gojena rastlina; ponekod podivjana na vlaţnih mestih 

Opis: gosta, košato razrasla, do 1 m visoka rastlina z ţivicami; se hitro razrašča; stebla z 

vzdolţnimi robovi, pogosto z rdečkastim pridihom; ovalni do elipsasti listi, z naţaganim 

robom, razvrščeni nasprotno; cvetovi beli, roţnati ali škrlatni v klasastih socvetjih 

Rastišče: sončno do polsenčno; peščeno humozna do peščeno ilovnata, tla bogata s hranilnimi 

snovmi 

Čas nabiranja: vse leto 
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Čas cvetenja: april–oktober 

Oskrba: nezahtevna rastlina; da omejimo čezmerno razraščanje, na gredici vkopljemo 

pregrade ali gojimo kot posodovko; vsake 2 do 3 leta jo presadimo; razmnoţujemo z delitvijo 

ali z ţivicami 

Uporaba: za sušenje zelišče poreţemo pred cvetenjem; liste uporabimo kot začimbo za 

omake, krompir, grah, perutnino, ovčetino in solate; tudi v sladicah, sadnih solatah, sladoledu 

in za likerje; osveţilni čaj z mentolom pomaga pri prehladih, napenjanju, prebavnih motnjah, 

teţavah z jetri in ţolčnikom; zunanje za vtiranje na bolečih mestih in ustno ter zobno higieno; 

za dišavne blazinice in potpurije (Grainer, 2007, str. 137) 

Vrste: Maroška meta (M. s. ˝Moroccan˝), Dlakava meta (M. x villosa f. alopecurioides), 

Čokoladna poprova meta (M. x piperita citrata ˝Chocolate˝) (Norman, 2004, str. 72–73), 

Klasasta meta (M. spicata) (Janulewicz, 1994, str. 37) 

Poprova meta je kriţanec med klasasto in vodno meto (Norman, 2004, str. 73). 

Eterično olje poprove mete je dišava »pepermint« za sladkarije (Janulewicz, 1994, str. 37). 

Okus: močno sveţe dišeč, hladilen (Recht, 1990, str. 33) 

Mete so naravno razširjene v juţni Evropi in Sredozemlju. Ljudje pa so jih zanesli tudi v 

druge dele sveta z zmerno toplim podnebjem. Različne vrste se pogosto kriţajo med seboj, 

zato je rastline včasih teţko razlikovati, zmeda pa vlada tudi v njihovem poimenovanju. 

Kuharji jih večinoma delijo le v skupini klasastih in poprovih met (Norman, 2004, str. 70). 

 

Ime Mentha lahko zasledimo ţe v grški mitologiji: lepa Mynthe je ljubila Hadesa, zato jo je 

njegova ţena Perzefona ubila iz ljubosumnosti. Mynthe je nato ponovno oţivela v obliki 

dišeče mete, ki rada raste v senci na vlaţnih mestih (Trenc-Frelih, 1989, str. 32). 

 

PRAVI PETERŠILJ (Petroselinum crispum) 

Dvoletnica 

Druga imena: opih, peršin, petrţilj 

Druţina: kobulnice (Apiaceae) 

Poreklo: jugovzhodni predeli Sredozemlja 

Opis: košata, do 50 cm visoka rastlina s svetlo korenasto korenino; stebla razvejana, z 

vzdolţnimi robovi; lističi temnozeleni, pernato deljeni na različne načine; cvetovi 

zelenkastorumeni, v dvojnih kobulastih socvetjih 

Rastišče: polsenčno; na humoznih in vlaţnih tleh 

Čas nabiranja: marec–oktober 
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Čas cvetenja: junij–julij 

Oskrba: potrebuje veliko vode; razmnoţujemo s semenom 

Uporaba: Ko zelišče v drugi sezoni vzcveti, postanejo listi neuporabni. Uporabimo lahko le 

korenino. Sveţe liste ali korenine dodajamo omakam, solatam, mlademu siru, v zeliščno 

maslo, juhe, jajčne jedi, zelenjavo, meso in ribe. Tudi za garniranje jedi. V ljudskem 

zdravilstvu za čiščenje krvi in pri obolenjih izločal. 

Napotek/opozorilo: Med nosečnostjo ga ne uporabljamo. 

Vrste/sorte: peteršilj z gladkimi listi, kot sorta »Gigante d`Italia« diši bolj intenzivno. Srednje 

aromatičen je kodravolistni peteršilj, na primer sorta »Mooskrause« (Grainer, 2007, str. 170), 

Korenasti peteršilj (P. c. var. Tuberosum) (Norman, 2004, str. 19) 

Okus: dišeč (Recht, 1990, str. 19) 

 

Peteršilj izvira iz vzhodnega Sredozemlja, zdaj pa ga gojijo v zmerno toplih predelih vsega 

sveta. Ima rahlo pikantno aromo s pridihom po janeţu in limonah. Njegov močni zeliščni 

okus ima komaj zaznaven poprast priokus. Navadni peteršilj ima neţnejši vonj od kodrastega. 

Vsebuje veliko ţeleza ter vitaminov A in C (Norman, 2004, str. 18.). 

 

Grki in Rimljani so poznali peteršilj, vendar ga niso uporabljali kot kuhinjsko zelišče, temveč 

so ga častili kot sveto rastlino in so jo uporabljali pri obredih ter kot zdravilno zelišče. Tudi 

pozneje so ljudje verjeli, da ţe samo njegov oster vonj lahko preţene čarovnice in duhove 

(Trenc-Frelih, 1989, str. 40). 

 

ŢAJBELJ (Salvia officinalis) 

Polgrm/trajnica 

Druga imena: čistec, prava kadulja, vrtni ţajbelj 

Druţina: ustnatice (Lamiaceae) 

Poreklo: področje Sredozemlja; na suhih kamnitih pobočjih 

Opis: do 30 cm visoka, košato razrasla rastlina; grobi, ozko eliptični, podolgovati ali jajčasti, 

narezani ali celorobi listi; večinoma sivozeleni, pri nekaterih sortah z večbarvnim vzorcem, 

polsteno dlakavi; cvetovi modri ali vijolični, včasih beli, v navideznih vretencih 

Rastišče: sončno; suha, apnenčasta, prepustna tla 

Čas nabiranja: april–oktober 

Čas cvetenja: junij–avgust 

Oskrba: zaščitimo pred zimo; razmnoţujemo s potaknjenci 
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Uporaba: sveţe ali suhe liste uporabimo kot začimbo za meso, perutnino, ribe, enolončnice, 

juhe, šunko in sir, svinjsko pečenko ali jagnjetino; cvetove za garniranje; ţajbljev čaj iz sveţih 

ali posušenih listov pomaga pri vnetju grla; noţne kopeli delujejo dezodorantno; za grgranje 

pri vnetjih ustne votline in ţrela; obrazne kopeli za čiščenje koţe; za okrasne venčke, 

potpurije in zeliščne šopke; odganja ţuţelke in se uporablja kot kadilo pri obredih 

Napotek/opozorilo: lahko draţi ţelodec, zato ga ne smemo čezmerno uporabljati. Med 

nosečnostjo ga notranje ne uporabljamo (Grainer, 2007, str. 186). 

Vrste: Škrlatni ţajbelj (S. o. skupina Purpurascens), Pisanolistni ţajbelj (S. o. ˝Tricolor˝), 

Drobnolistni ţajbelj (S. microphylla), Grški ţajbelj (S. fruticosa) (Norman, 2004, str. 98–99) 

 

Ţajbelj je včasih blag, muškaten in balzamičen, drugič pa močno diši po kafri ter ima toplo 

pikanten in rahlo trpek okus. Posušeni ţajbelj ima izrazitejši vonj in okus od sveţega. 

Nekatere zvrsti navadnega ţajblja imajo široke, druge pa ozke podolgovate liste. Mladi, svetlo 

zeleni listi imajo manj oster vonj od starejših, sivkasto zelenih. Ozkolistne zvrsti imajo lepe 

svetlo vijoličaste, modre ali bele cvetove, širokolistne pa večinoma ne cvetijo (Norman, 2004, 

str. 96). 

 

Vrtni ţajbelj se je razširil prek samostanskih vrtov iz Sredozemlja v severna območja. 

Botanično ime te ustnatice temelji na besedi salvare, kar pomeni »zdraviti«. Vrtni ţajbelj je 

ena najstarejših zdravilnih rastlin. Svojo veljavo je kot zdravilna rastlina ohranil do naših dni 

(Trenc-Frelih, 1989, str. 46). 
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2. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, HIPOTEZE IN 

METODE 
 

 OPREDELITEV PROBLEMA 

Vrtnarjenje v vrtcu omogoča otrokom vsakodneven stik z naravo in njenimi ritmi (Wilson, 

2008). Z vrtnarjenjem otroci razvijajo odgovornost in skrb ter najdejo zadovoljstvo v tem, da 

počnejo nekaj koristnega (Rivkin, 1995). 

V Kurikulumu za vrtce (Bahovec s sod., 1999) je zapisano, da naj bi bilo gojenje rastlin v 

vrtcu dejavnost, ob kateri otroci spoznavajo ţivo naravo v njenem spreminjanju, spoznavajo, 

kaj ţiva bitja potrebujejo za ţivljenje ter razvijajo odgovoren odnos do ţivih bitij. 

V vsakdanjem ţivljenju se pogosto srečujemo z zelišči. So naše najstarejše vrtne rastline. 

Stoletja so jih kuharji uporabljali kot začimbe, da bi izboljšali okus jedem, zdravniki kot 

zdravilne zeli, poleg tega pa so bila osnova za kozmetiko, barvila in parfume (Janulewicz, 

1994). Z njimi se srečujejo tudi predšolski otroci. Mogoče ţe sami sodelujejo pri pripravi 

zeliščnega čaja. Včasih vprašajo: »Kaj je to zeleno na pici?« ali pa mogoče celo z odklonilnim 

odnosom: »Kaj plava na juhi?«. 

Zelišča (začimbnice in zdravilne rastline) so zelo primerne rastline za gojenje v vrtcu. 

Potrebujemo jih v majhnih količinah, zato zeliščni vrt ne zahteva veliko prostora in finančnih 

vlaganj; zadostujejo lahko ţe večje lončene posode. Večina zelišč je nezahtevna za gojenje. 

Njihova uporabnost ni sezonska, ampak so bolj ali manj ves čas na voljo, da jih vsakodnevno 

dodajamo različnim jedem. So pomembna sestavina zdrave prehrane. 

Ob gojenju zelišč se lahko otroci učijo tudi o izvoru hrane – spoznavajo, da hrana izvira iz 

ţivih bitij. Tako tudi razvijajo odnos do zdrave, sveţe, nepredelane hrane. 

 

CILJI 

- Ugotoviti, koliko predšolski otroci vedo o zeliščih. 

- Zasnovati in izvesti dejavnosti, v katerih bodo otroci aktivno in z neposredno 

izkušnjo spoznavali gojenje zelišč v zeliščnem vrtu: njihovo pridelavo, njihove 

ţivljenjske potrebe, lastnosti in uporabnost. 

-  Po opravljenih dejavnostih raziskati, koliko znanja so otroci pridobili o zeliščih. 
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

- Koliko predšolski otroci vedo o zeliščih: Kako dobro jih prepoznavajo? Ali poznajo 

njihov rastlinski izvor? Ali poznajo njihovo uporabnost? 

- Ali z izvedbo dejavnosti, v katerih otroci z neposredno izkušnjo, skozi aktivno učenje 

spoznavajo pridelavo, lastnosti in uporabnost zelišč, izboljšamo njihovo znanje o 

zeliščih? 

- Ali z gojenjem in uţivanjem pridelanih zelišč v vrtcu lahko spremenimo odnos 

predšolskih otrok do uţivanja le-teh? 

- Ali s skrbjo za rastline v zeliščnem vrtu vrtca pri predšolskih otrocih izboljšamo 

poznavanje ţivljenjskih potreb ţivih bitij in razvijamo odgovoren odnos do njih? 

 

 RAZISKOVALNE HIPOTEZE  

- Predvidevam, da večina predšolskih otrok ne prepozna rastlinskega izvora zelišč. 

- Predvidevam, da večina otrok ne pozna uporabnosti zelišč. 

- Predvidevam, da lahko z izvedbo načrtovanih dejavnosti, v katerih otroci z 

neposredno izkušnjo, skozi aktivno učenje spoznavajo pridelavo, lastnosti in 

uporabnost zelišč, znatno izboljšamo njihovo znanje o zeliščih. 

- Predvidevam, da lahko z gojenjem in uţivanjem pridelanih zelišč v vrtcu lahko 

spremenimo odnos predšolskih otrok do uţivanja le-teh.  

- Predvidevam, da s skrbjo za rastline v zeliščnem vrtu vrtca pri predšolskih otrocih 

izboljšamo poznavanje ţivljenjskih potreb ţivih bitij in razvijamo odgovoren odnos 

do njih. 

 

OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

 

METODA 

V diplomski nalogi sem uporabila kavzalno metodo.  

 

VZOREC 

Vzorec je priloţnostni. V moji raziskavi je sodelovalo skupaj 36 otrok. Eksperimentalno 

skupino je predstavljalo 18 otrok, starih od 3 do 6 let, iz vrtca Murenčki, enote Zalog. 

Kontrolno skupino pa 18 otrok, iste starosti, iz Marijinega vrtca Cerklje.  
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POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem zbirala z ustnim vprašalnikom v eksperimentalni skupini, na začetku in 

koncu izvedenih dejavnosti. Dvakrat, v enakem časovnem obdobju kot v eksperimentalni 

skupini, sem podatke zbirala tudi v kontrolni skupini, kjer pa nisem izvajala načrtovanih 

dejavnosti. 

Vsi otroci, ki so sodelovali v moji raziskavi, so dvakrat individualno odgovarjali na enak 

ustni vprašalnik. Vprašanja so se nanašala na prepoznavanje zelišč in uporabnost le-teh v 

izdelkih, ob konkretnih primerih (rastoča zelišča v lončkih, kamilični čaj, skutni namaz z 

drobnjakom in pica z origanom). Odgovore otrok sem sproti beleţila v tabelo. Tako sem 

preverila predznanje otrok in na podlagi tega načrtovala dejavnosti. Ob izvajanju 

dejavnosti v eksperimentalni skupini sem opazovala odzive otrok in si podatke sproti 

zapisovala. 

Rezultate sem statistično obdelala in jih prikazala v obliki tabel in grafov. 
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3. REZULTATI Z RAZPRAVO 

3.1 PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 

 

3.1.1 SETEV ZELIŠČ V POSODICE 

 

Cilji: 

- Otroci si pridobijo znanja o tem, kako posejemo seme v posodice. 

- Otroci spoznajo semena nekaterih zelišč, njihovo pripravo za sejanje ter načine 

sejanja. 

 

Potek dejavnosti: 

V vrtec sem prinesla kupljena semena kamilice, mete, drobnjaka, peteršilja, origana in ţajblja. 

Poleg tega pa še zemljo za sejanje, polivinil in posodice. Zdruţili smo nekaj miz ter jih 

zaščitili s polivinilom. Semena iz vsake vrečke sem stresla v dlan in jih pokazala vsakemu 

otroku posebej. Otroci so semena tudi potipali, jih prijeli v roko in jih vonjali. Opazovali in 

ugotavljali so namreč, katera semena so večja in katera manjša, katera so okrogla in katera 

robata ter kakšne barve so. Razdelili so se v skupine po štiri. Prinesla sem šest posodic, za 

vsako vrsto rastlin svojo. Vsak otrok je vanjo dal nekaj pesti zemlje. Vsaka skupina si je sama 

izbrala, katero zelišče oziroma začimbo bo posejala. Otroci so se morali v skupini dogovoriti 

in uskladiti svoje ţelje. Ko so se dogovorili, sem jim v dlani natresla semena, ki so jih posejali 

ter jih prekrili s tanko plastjo zemlje. Vsak otrok je lahko z malo vode tudi zalil rastline. Na 

posodice sem napisala imena rastlin, ki smo jih posejali. Nek otrok pa je povedal, da zna 

napisati ime zelišča, ki so ga posejali. Dala sem mu moţnost, da ga je napisal na ustrezno 

posodico. Te so otroci postavili na okensko polico. 
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Analiza:  

Otroci so z otipom in vonjanjem pobliţje spoznali posamezno seme in si ob čutni zaznavi tudi 

bolje zapomnili semena. To je pripomoglo k laţjemu razlikovanju med semeni. Ugotovili so 

tudi, da semena nimajo vonja, tako kot rastline, ki kasneje zrastejo iz njih. Pri delu v skupinah 

so bili otroci zelo aktivni. Dve skupini sta bili celo tako zavzeti, da sta posodico napolnili s 

kupčkom. Ko so ugotovili, da bo seme, ko ga bodo ţeleli posejati, padlo dol, so nekaj zemlje 

stresli stran. Otroci so se med sabo pogovarjali, kaj je kdo posejal. Bila sem presenečena, saj 

so si dobro zapomnili imena zelišč in začimb, ki so jih sejali. Vprašala sem jih, kaj te rastline 

zdaj potrebujejo, da bodo zrasle. Neka deklica je povedala, da potrebujejo vodo. Nekaj otrok 

je ponovilo za njo. To so si zapomnili, ker so ravno zalivali semena. Spodbujala sem jih, naj 

povedo še kaj, kar potrebujejo rastline za svojo rast. Ista deklica je povedala, da rastline 

potrebujejo sonce. Deček je takoj dodal, da potrebujejo svetlobo, ki jo oddaja sonce. Ţelela 

sem izvedeti, kaj še oddaja sonce, kar potrebujejo rastline za svojo rast. Deček je takoj 

povedal, da oddaja tudi toploto. Vprašala sem jih, kam bi lahko postavili te posodice s 

posejanimi zelišči in začimbami, da bi bili izpolnjeni ti pogoji. Otroci so bili enotnega mnenja 

in so predlagali, da jih postavimo na okensko polico. Ta dejavnost je bila zelo povezana s 

socialnim učenjem. Spodbujala sem sodelovanje med otroci. Vsem otrokom sem omogočila, 

da so bili aktivni udeleţenci. Ob tem pa so razvijali tudi samopodobo. Cilji so bili realizirani.  

 

Slika 1: Priprava zemlje za zelišča. 
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3.1.2 SETEV ŢAJBLJEVEGA IN SAJENJE FIŢOLOVEGA SEMENA V LONČKE 

 

Cilj:  

- Otroci spoznajo, kaj rabi seme, da vzkali in zraste v rastlino. 

 

Potek dejavnosti: 

Vsak otrok je dobil svoj PVC prozoren lonček. Napolnil ga je s papirnatimi brisačami. Ob 

stene lončka je posejal ţajbljeva semena ali posadil fiţolova semena. Vsak otrok je še zalil 

svoja semena. Lončke sem podpisala, nato pa so jih postavili na različna mesta (na okensko 

Slika 2: Sejanje zelišč v PVC posodice.  

 

Slika 3: Zapisovanje imen zelišč na  

posodice. 
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polico v igralnici in zunaj, v omaro v igralnici, v škatlo z odprtino, v hladilnik). Jaz pa 

svojega lončka nisem zalila in sem ga postavila na okensko polico poleg drugih. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza: 

Nekateri otroci so papirnate brisače v lončke kar močno natlačili, spet drugi so vanje dali zelo 

malo. Semena so nekateri potresli po vrhu, drugi so upoštevali navodila in so jih potisnili med 

papirnato brisačko in steno lončka. Tudi količina vode pri zalivanju je bila zelo različna. Neka 

deklica je v svoj lonček natočila toliko vode, da so semena kar plavala v njem, spet drugi so 

zalili zelo malo. Otroke sem besedno spodbujala, da bi semena ustrezno pripravili. 

 

3.1.3 OPAZOVANJE KALITVE RASTLIN  

 

Cilji:  

- Otroci spoznajo, da iz semena zraste nova rastlina.  

- Urijo se v pozornem opazovanju poteka kalitve. 

- Spoznavajo in spremljajo razvoj rastline. 

 

 

Slika 5: Sejanje semen v 

lončke. 

Slika 4: Semena v lončkih. 
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Potek dejavnosti:  

Otroci so vsak teden s pomočjo povečevalnih stekel opazovali spremembe semen v lončkih. 

Te so z okenske police, iz omare, škatle ter hladilnika prinesli na mizo, kjer so jih primerjali 

med sabo. Če je bila vidna kakšna sprememba, so si jo ogledali vsi otroci. Poimenovali smo 

dele rastline, ki so pričeli kukati iz semena. Otroci so primerjali semena, ki so bila na toplem 

v igralnici na okenski polici, zunaj na okenski polici, kjer je bilo hladno, v omari brez 

svetlobe, v škatli z odprtino in v hladilniku. Svoje lončke so otroci tudi sami fotografirali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Analiza: 

Otroci so vsako jutro, ko so prišli v vrtec, pogledali svoj lonček, kjer so posejali ţajbelj 

oziroma posadili fiţol. Primerjali so jih z drugimi. Postopoma jim je zanimanje nekoliko 

upadlo, ker zelo dolgo ni bilo nobene spremembe. Mogoče bi morala semena pred sejanjem in 

sajenjem namočiti v vodo, da bi hitreje vzkalila. Prve spremembe so se zgodile, ko so v 

lončkih, kjer je bilo preveč vode, začela semena plesneti. To spremembo je najprej opazila 

ena izmed deklic v svojem lončku. V začetku je bila zelo navdušena, ker se je nekaj 

spremenilo, ko pa je izvedela, da so njena semena v lončku pričela odmirati, pa je njeno 

veselje minilo. Vsi otroci so si ogledali njen lonček. Ugotavljali so vzroke, zakaj je prišlo do 

tega pojava. Nekateri otroci so menili, da je bilo slabo seme, da je narobe, ker ga nismo 

posadili v zemljo. Vzela sem lonček, v katerem je bilo plesnivo seme fiţola in drug lonček, 

Slika 7: Opazovanje sprememb v lončkih. 

Slika 6: Opazovanje kalitve 

s povečevalnim 

steklom. 
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kjer je bilo seme nespremenjeno. Otroke sem vzpodbudila, naj potipajo kakšna je brisačka v 

lončku. Hitro so prišli do rešitve, da je v lončku s plesnivim semenom preveč vode. To se je 

pojavilo pri semenih v lončkih treh deklic. Bile so ţalostne, ker so vedele, da se iz njihovih 

semen ne bo nič razvilo. Zato sem jim predlagala, da v nove lončke posejejo krešo. Ta je zelo 

hitro kalila in deklice so bile potolaţene. Pojavljati so se pričele tudi spremembe pri drugih 

semenih in motivacija pri otrocih je zelo narasla. Deček, ki je imel svoj lonček v škatli z 

odprtino, je kar skakal po igralnici, ko je opazil, da je lupinica fiţolovega semena počila. 

Otrokom je bilo v veselje, če se je v njihovem lončku zgodila sprememba, saj so lahko lonček 

nosili okrog in spremembe pokazali tudi ostalim otrokom. Ugotovili so, da se spremembe 

najhitreje pojavljajo v lončku, ki je v škatli na toplem in z odprtino od koder prihaja svetloba. 

Ko so videli, da so se v lončku, ki ga nismo zalivali, semena posušila, so takoj vedeli, da je 

vzrok pomanjkanje vode. Najbolj pa so bili presenečeni nad semeni, ki so kalila v omari, saj 

so bile rastlinice, ki so se razvile iz teh semen, svetlo rumene barve. Za semena, ki so bila v 

hladilniku pa so ţe vnaprej ugotovili, da ne morejo vzkaliti, ker niso izpostavljena primernim 

temperaturam. Kalitev je trajala še nekoliko dlje, ker v začetku ni bilo veliko sončnih dni, ki 

bi pospešili sam proces. Proti koncu pa so bili sončni ţarki tako močni, da so posredno uničili 

nekaj rastlin. Spremembe pa so se tedaj dogajale zelo hitro.  

 

3.1.4 OPAZOVANJE RASTI (RAZVOJA DELOV RASTLIN) IN BELEŢENJE 

PODATKOV 

 

Cilji:  

- Opazujejo in spoznavajo posamezne rastlinske dele (korenine, steblo, listi). 

- Spoznavajo preproste načine merjenja in beleţenja podatkov. 

- Otroci utrjujejo in izpolnjujejo znanje o različnih rastlinskih organih in njihovem 

zaporednem razvoju na mladi rastlini. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so pogosto opazovali rastline, ki so rasle v lončkih. Poimenovali smo dele rastlin, ki so 

se na novo razvili. V posebno shemo smo skupaj označevali zaporedje razvoja ţajblja, v 

drugo pa fiţola. Ob vsaki sliki smo zapisali tudi datum, ko smo opazili določeno spremembo. 

Ko so rastline ţe nekoliko zrasle, so jih otroci merili s prirejenim merilcem, ki sem ga sama 

izdelala. Izmerjene količine so označevali v posebno tabelo. Otroci so poimenovanje delov 

rastlin utrjevali tudi zunaj v zeliščni gredi, kjer so bile rastline bolj razvite.  
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Analiza: 

Otroci delov pri tako mladi rastlini še niso znali poimenovati. Ko sem jim povedala, kateri del 

rastline je to, mi nekateri kmalu ne bi verjeli, ko pa so pogosteje opazovali, so videli nadaljnji 

razvoj in so tudi sami prepoznali dele. Spodbujanje opazovanja rasti ni bilo potrebno, saj so 

bili otroci motivirani od samih sprememb, ki so jih opazili na rastlinah. Shemo za 

označevanje rasti fiţola sem našla v knjigi z naslovom: »Mamica, očka, raziskujta z mano«, 

avtorja D. Kataliniča. Drugo shemo za opazovanje rasti ţajblja pa sem pripravila sama. Ko so 

otroci opazili kakšno spremembo in so jo videli tudi v shemi, so me takoj obvestili, da smo 

zapisali datum ob sličici, ki je prikazovala spremembo. Zaporedje razvoja rastlin so otroci 

odkrili popolnoma samostojno. Za merjenje rastlin sem izdelala preprost meter oz. merilno 

palico, na kateri so bili kvadratki. Ker otroci še niso poznali merske enote – centimetra, so 

namesto tega šteli kvadratke na merilni palici. Pred seboj so imeli tudi razpredelnico s 

kvadratki, ki so jih pobarvali toliko, kolikor je merila njihova rastlina v višino. Merjenje smo 

izvedli dvakrat. Pri merjenju otroci niso imeli nobenih teţav, saj sem dejavnost priredila 

njihovim razvojnim zmoţnostim. V zeliščni gredi pa so otroci sem ter tja izpulili tudi kakšno 

zelišče, da so si lahko ogledali tudi korenine, med tem ko so poimenovali in opazovali tudi 

ostali del rastline. 

 

 

Slika 8: Merjenje rastline. 
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3.1.5 PRIPRAVA GREDE ZA ZELIŠČA 

 

Cilji: 

- Otroci se seznanijo s postopkom priprave grede. 

- Z lastno aktivnostjo in primernim orodjem uredijo gredo za posaditev zelišč. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnico sem prinesla vrtno orodje za obdelavo zemlje. Z otroki smo si ga skupaj ogledali 

in ga poimenovali. Pogovorili smo se tudi o varni uporabi in rokovanju z njim. S pomočjo 

ţrebanja sem otroke razdelila v tri skupine. Prva skupina je orodje odnesla na vrt poleg igrišča 

za vrtcem. Tu smo si skupaj ogledali košček zemlje, ki smo jo dobili v uporabo. Označili smo 

njene meje. Otroci so začeli kopati in grabiti zemljo. Spodbujala sem jih tudi k odstranjevanju 

plevela in kamnov z gredice. Skupine so se na 15 minut med sabo menjale. Ostali otroci so se 

igrali na igrišču poleg naše gredice. 

 

 

 

 

Slika 9: Rahljanje zemlje. 

Slika 10: Odstranjevanje plevela. 
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Analiza: 

Otroci so bili za dejavnost zelo motivirani, saj so vsi ţeleli manipulirati z orodjem. V začetku 

so vsi naenkrat ţeleli imeti orodje, vendar smo imeli na voljo manjšo gredico in nikakor ne bi 

mogli delati vsi naenkrat. Ko sem predlagala ţrebanje so se vsi otroci strinjali. Velik poudarek 

sem dala tudi varnosti. Otroci so sami ugotovili, da naj orodja ne dvigujejo v višino glave in 

ne mahajo z njim naokrog ter da pazijo tudi na ostale otroke okrog sebe. Ko so otroci prišli na 

gredo, so nekateri začeli kopati jamice, drugi so zemljo spravljali z gredice na travo. Otrokom 

sem pričela postavljati miselna vprašanja (npr. Kaj bo z rastlino, če jo bomo vsadili v tako 

veliko jamo? Ali bo lahko rasla, če bomo celo zasuli z zemljo? Kako bomo posadili rastline, 

če bomo vso zrahljano zemljo spravili na travo?), ki so jih vzpodbujala k razmišljanju in 

spremembi svojega ravnanja. Zemlja je bila zelo trda, zato so imeli otroci kar veliko dela, da 

so jo zrahljali. Zelo zanimivo mi je bilo poslušati otroke, ko so se dogovarjali, kdo bo s kom 

zamenjal določeno orodje. Prišlo je tudi do manjših nesporazumov, ki pa so jih otroci sami 

uspešno rešili. Zanimivo je bilo, da so ţeleli preizkusiti različna orodja in se niso vsi na enkrat 

potegovali za istega. Tudi pri odstranjevanju plevela so se zabavali, ko so opazovali, kakšne 

so njegove korenine. Našli so tudi deţevnika, ki so ga opazovali, nato pa ga odnesli na travo. 

Otroci so na koncu točno vedeli, do kod sega naša gredica. Cilji so bili realizirani. 

 

3.1.6 PRESADITEV ZELIŠČ IZ POSODIC V GREDO 

 

Cilj:  

- Otroci se seznanijo s potekom presaditve mlade rastline. 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnici smo se z otroki pogovarjali o tem, kaj potrebujemo za sajenje rastlin v našo 

gredico. Otroci so pripravili pripomočke, vodo in rastline ter jih odnesli k naši gredici. 

Najprej so sami preizkusili presaditi nekaj rastlin iz posodice v gredo. Prosili so me za pomoč, 

da jim pokaţem, kako naj sadijo rastline. Demonstrirala sem jim, nato so z dejavnostjo 

nadaljevali samostojno. S posebnim klinom so naredili jamico v zemljo in vanjo poloţili 

rastlino iz posodice skupaj s koreninami in zemljo ter prekrili korenine. Ob koncu so vse  

rastline s pomočjo lončkov zalili z vodo. 
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Analiza: 

V pogovoru, ki je tekel o pripomočkih, ki jih potrebujemo za presaditev rastlin, mi je nek 

deček takoj pripomnil, da potrebujemo zelišča. Otroke sem motivirala z vprašanji, kako 

rastlino damo v zemljo. Neka deklica je odgovorila, da naredimo jamico. Nadaljevala sem z 

vprašanji: »S čim naredimo jamico? Ali z roko?« Nekaj otrok je odgovorilo, da lahko z roko, 

lahko pa z malo motiko. Nek deček je povedal, da bi morali imeti kaj »špičastega«, da bi 

zasadili v zemljo. Tako smo prišli do pojma pripomočki. Dva otroka sta pripomočke poiskala 

v prostorih vrtca, ostali pa so pripravili vedro z vodo in plastične lončke ter rastline v 

posodicah in vse skupaj odnesli na vrt za vrtcem. Zanimivo je bilo opazovati otroke, ki so 

najprej popolnoma samostojno pričeli presajati zelišča v gredo. Nek deček je z motiko skopal 

jamico in vanjo poloţil rastlino ter jo popolnoma zasul. Neka deklica je to opazila in dečka 

takoj opomnila, da morajo biti steblo in listi nad zemljo. Sami so izrazili ţeljo, da jim 

pokaţem, kako se sadi rastline. Demonstrirala sem z eno rastlino. Otroci so samostojno 

nadaljevali. Skupaj smo le določali razmik med rastlinami. Otroci so dejavnost izvajali po 

skupinah, ker je bila naša gredica majhna in ni bilo dovolj prostora, da bi vsi naenkrat 

sodelovali. Tudi vloge so otroci menjali med seboj. Vsak je preizkusil narediti jamico in vanjo 

posaditi rastlino ter jo tudi zaliti. Sadike, ki so se močno prepletale med sabo in so bile še zelo 

šibke, so posadili v šopkih po več rastlin skupaj, da jih niso poškodovali. Ti dve rastlini sta 

bili peteršilj in origano. Otroci so se med sabo dopolnjevali in si pomagali. Tu je bilo očitno 

razvidno, kateri otroci so doma ţe kdaj opazovali oziroma sodelovali pri vrtnih opravilih in 

Slika 12: Sajenje zelišč v 

gredo. 

Slika 11: Izdelava lukenj s 

pripomočki. 
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katerim je ta dejavnost čisto tuja. Slednjih ni bilo veliko. Skozi dejavnost so se vsi otroci 

seznanili s sajenjem rastlin v gredo. 

 

3.1.7 OPAZOVANJE RASTI IN SKRB ZA RASTLINE (zalivanje, puljenje plevela) 

 

Cilji:  

- Pridobivajo nova znanja o posameznih delih rastlin. 

- Odkrivajo in spoznavajo, da je ţivljenje ţivih bitij odvisno od drugih bitij in od neţive 

narave. 

- Se učijo odgovornega odnosa do rastlin (nega rastlin). 

- Spoznavajo zaporedje razvoja rastlinskih organov in pogojev za razvoj. 

 

Potek dejavnosti: 

Vsak dan, ko smo odšli na igrišče, smo si skupaj z otroki ogledali še našo zeliščno gredico. 

Otroci so opazovali, če so se rastline kaj spremenile. Vsake dva do tri dni so otroci gredo tudi 

zalivali. V manjše vedro so si natočili vodo in s PVC lončki zalivali vsako rastlino posebej, 

direktno na zemljo in ne po rastlini. Po določenem času, ko je zrasel tudi plevel, so ga otroci 

izpulili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Odstranjevanje plevela. 
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Analiza: 

Otroci so bili zelo pozorni do naše zeliščne gredice. Navadili so se, da si gredo vedno pred 

vstopom na igrišče ogledati tudi rastline. Če so bile vidne kakšne spremembe, so jih hitro 

opazili. Večje spremembe so bile opazne predvsem po vikendu oziroma po deţevju. Vreme 

nam je v začetku nekoliko zagodlo, saj je bilo za pomlad precej hladno in rastline so se 

razvijale počasneje. Vendar nam je bilo toliko bolj naklonjeno ob koncu meseca maja in v 

juniju, ko so se dogajale hitre spremembe. Opazili so, da rastlina raste, da je njena velikost 

vse večja, da se razvijajo listi. Zaznali so tudi, da se rastline razmnoţujejo in jih je vse več in 

so bolj goste ter da za svojo rast potrebujejo več prostora. Najbolj pa so jim bili všeč cvetovi 

kamilic, predvsem deklicam. Z veseljem so rastline tudi zalivali. Večinoma so se otroci sami 

dogovorili, kdo bo kateri dan zalil rastline. Med prazniki, ko ni nihče zalival, se nam je skoraj 

posušil ţajbelj. Tako so otroci spoznali, da so rastline odvisne od ljudi in okolja. Zelo hitro se 

je razmnoţeval tudi plevel. Ko je bila gredica ţe močno zaraščena z njim, je neka deklica dala 

pobudo, da bi ga lahko odstranili. Lotili smo se tudi te dejavnosti, ki pa večini otrok ni bila 

preveč pri srcu. V začetku je bilo zanimivo le nekaj minut, ko so pulili rastline in spraševali, 

če je tisto kar so izpulili tudi plevel ter se zabavali ob opazovanju njegovih dolgih in 

razvejanih koreninic. Bilo je zelo vroče in otroci so se hitro naveličali. Proti koncu je vztrajalo 

le še nekaj deklic, ki so polepšale izgled naše zeliščne gredice. Nato pa so otroci pogosteje 

samoiniciativno izpulili kakšen plevel sem ter tja, ko so ga opazili.  

 

3.1.8 LIKOVNO USTVARJANJE OB DOŢIVLJANJU PROCESA KALITVE 

 

Cilj: 

- Otroci doţivljajo spreminjanje rastline v razvoju in ga podoţivljajo z risbo. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so vsak dan opazovali kalitev semen v lončkih. O spremembah smo se pogovarjali. 

Tako sem otrokom dala navodila, naj vsak po svoje nariše kalitev semen. V igralnici so si 

poiskali vsak svoj umirjen prostor, kjer so z risanjem podoţivljali kalitev. Risali so s suhimi 

barvicami na bel papir.  
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Analiza: 

Otroci so kar nekaj časa razmišljali, kako bi narisali trajanje same kalitve. Omenili so mi, da 

poteka zelo dolgo in počasi. Večina otrok je na svojih risbah upodobila in posnemala videz 

predmetov. Nekaj otrok je dolgotrajnost uprizorilo s ponavljanjem predmetov (rastlin) v 

vodoravni smeri. Stebla v obliki vijug in spiral ter listi, ki se ponavljajo v navpični smeri pa 

predstavljajo stopnjevanje oziroma rast. Presenetila pa me je risba nekega dečka, ki je svoja 

doţivljanja izrazil na ekspresivni način v obliki spirale, ki ponazarja nekaj ţivega, gibanje in 

rast. 

 

 

Slika 14: Spirala, ki predstavlja 

rast. 
Slika 15: Vijugasta stebla predstavljajo rast rastlin.       

Slika 16: Ponazoritev rastline  

in stopnjevanje v 

navpični smeri.   

Slika 17: Navpični nizi listov in poudarjena 

semena.       
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3.1.9 PLESNO USTVARJANJE OB DOŢIVLJANJU PROCESA KALITVE 

 

Cilj:  

- Otroci doţivljajo spreminjanje rastline v razvoju in ga podoţivljajo skozi gibanje. 

 

Potek dejavnosti: 

Dejavnost podoţivljanja kalitve smo nadgradili še z gibalno dejavnostjo. Otroci so dobili 

navodila, naj zaplešejo kalitev rastline. Razporedili so se v najbolj prostoren del igralnice, kjer 

so se vsak na svoj način gibalno izraţali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza: 

V začetku so otroci ponavljali drug za drugim in se vsi polegli na tla, kjer so predstavljali 

seme v zemlji. Nato pa so se gibali vsak po svojih občutjih. Nekateri so bili dolgo časa na tleh 

in so se zelo počasi premikali. Ti so kalitev doţivljali kot dolgotrajen proces. Nekateri pa so 

dolgo časa mirovali, nato pa so se hitreje dvigali. Otroci so z deli telesa ponazorili rastlinske 

organe. Sklepam, da so ti otroci doţivljali kalitev kot proces, ki je zelo dolg, da nastane prva 

sprememba, nato pa se vse odvija hitreje in so spremembe vidnejše.  

 

 

Slika 18: Plesno izraţanje doţivljanja kalitve.  
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3.1.10 LIKOVNO USTVARJANJE PO VONJANJU ZELIŠČ 

 

Cilj:  

- Otroci se likovno izraţajo ob doţivljanju vonja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potek dejavnosti: 

V igralnico sem prinesla nekaj vejic mete in ţajblja. Na eno mizo sem poloţila meto, na drugo 

pa ţajbelj. Otroci so se posedli za obe mizi. Dobili so navodilo, naj vsak odtrga en list, ga 

zmečka v roki in vonja. Skupini sta se nato zamenjali, da so vsi otroci povonjali in doţiveli 

vonj obeh zelišč. Razdelila sem jim list in suhe barvice. Naročila sem jim, naj  narišejo, kar so 

doţiveli ob vonjanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Vonjanje zelišč. 

Slika 20: Vonj, izraţen s krivuljami nad rastlinami. 
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Analiza: 

Odzivi otrok ob vohanju obeh zelišč so bili zelo različni. Otroci, ki so vohali meto, so takoj 

pripomnili, da ima enak vonj kot ţvečilni. Nek deček pa je dodal, da imajo tudi nekateri 

bonboni tak vonj. Neka deklica je povedala, da jo vonj mete pomirja in bi jo kar ves čas 

vonjala. Večini otrok je bil vonj mete všeč. Ţajbelj pa so hitro odmaknili od nosu in se 

nakremţili. Vonj jim je bil neprijeten in zelo močan. Nek deček je povedal, da mu ga mami 

skuha, kadar ga boli grlo in ga grgra. Pri poustvarjanju vonja z risanjem so bili otroci malo 

zmedeni in niso točno vedeli, kaj ţelim od njih, nato sem jim pojasnila, naj narišejo, kako so 

občutili vonj in kakšen je bil. Nekaj otrok je risalo rastline, drugi so risali sebe. Zanimivo je 

bilo, da je večina otrok pri rastlinah poudarila liste. Nekateri so okrog rastline narisali močno 

barvno polje, ki po mojem mnenju pomeni izrazit in močan vonj rastline, ki so ga občutili. 

Ponekod so bile okrog rastline narisane tudi tanke in rahle črtice, ki so se ponavljale in 

verjetno predstavljajo neţnejši vonj, ki so se ga otroci zapomnili in doţiveli ter traja dlje časa. 

Otroci, ki pa so na risbi risali človeško figuro, so v ospredje postavili sebe in svojo aktivnost. 

Risbe so bile zanimive in raznolike. Pri vonjanju zelišč sem otrokom namenila toliko časa, kot 

so ga ţeleli.  

Slika 21: Iz risbe je 

                razvidno, da  

                je otrok močno 

                doţivel vonj  

                rastline. 

 

Slika 22: Vonj, izraţen z 

barvnimi črticami 

okrog rastline. 
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3.1.11 PLESNO USTVARJANJE PO VONJANJU ZELIŠČ 

 

Cilj:  

- Otroci se gibalno izraţajo ob doţivljanju vonja zelišč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potek dejavnosti:  

Otroci so ponovno vonjali enaki zelišči. Vsak otrok se je razporedil k tistemu zelišču, kamor 

je hotel. Nato so se otroci razporedili po praznem delu igralnice, kjer so v tišini lahko izrazili 

svoje občutke in doţivljanja vonja obeh zelišč. Najprej sem jih vzpodbudila, da predstavijo 

metin vonj in nato še ţajbljev. Tako so vonj vsak po svoje izrazili z gibanjem.  

 

Analiza: 

Vonj jim je bil ţe nekoliko znan, zato nekateri niso mečkali listov, ampak so vohali cele 

vejice. Za zaznave in doţivljanje vonja so potrebovali manj časa, čeprav so ga imeli na voljo 

dovolj. Ko so otroci dobili navodilo, naj odplešejo to zaznavo, so me zelo čudno pogledali. 

Niso vedeli, kako bi se gibali. V prvem poizkusu so se razporedili po igralnici in skoraj 

negibno stali na mestu. Postavila sem jim nekaj vprašanj, npr.: »Ali je bil vonj močan? Ali ste 

imeli občutek, kot bi vas odrinil? Ali se je razširil po prostoru? Vas je morda vzpodbudil k 

skakanju ali vrtenju ali pa k počasnim gibom? Se je širil hitro ali počasi? Ali se premikamo na 

mestu ali po prostoru?« Ta vprašanja so jih vzpodbudila k razmišljanju o vonju, ki so ga 

zaznali. Gibalni odziv je bil zanimiv. Opazila sem tudi, da so nekateri otroci med plesom 

posnemali motive drugih otrok. Pri plesu so otroci vonj mete predstavili bolj umirjeno v 

neţnejših ritmih. Gibi so bili počasnejši. Nekateri so se tako predali doţivetjem, da so med 

Slika 23: Vonjanje mete in ţajblja. 
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plesom celo miţali. Ples, ki je predstavljal doţivljanje ţajblja, pa je bil hitrejši, bolj divji in 

poskočen. Gibi so bili hitri in odrezavi. Vse skupaj sem tudi posnela in ob koncu smo si 

ogledali posnetke ter komentirali gibanje. Otroci so bili nad tem zelo navdušeni, ko so lahko 

opazovali sami sebe pri plesu.  

 

 

3.1.12 PRIPRAVA ZELIŠČNEGA ČAJA 

 

Cilji:  

- Otroci spoznajo uporabnost zelišč. 

- Spoznajo postopek priprave čaja. 

- Spoznajo, katera zelišča lahko uporabimo za čaj in katere njihove dele. 

 

Potek dejavnosti: 

Z otroki smo se najprej pogovorili o tem, katera zelišča lahko uporabimo za pripravo čaja. 

Nekaj otrok je odšlo na zeliščno gredo, kjer so nabrali meto in kamilice. Metine liste so 

odstranili s stebla in jih sprali z vodo. Kamilicam pa so odstranili cvetove. Na kuhalniku smo 

segreli vodo do vrelišča. Otroci so v prvo kozico stresli metine liste, v drugo pa cvetove 

kamilice. Počakali smo nekaj minut in nato čaj precedili v drugo kozico. Sladkali so ga s 

sladkorjem. Otroci so si razdelili plastične lončke. Neka deklica je nalivala kamilični čaj, 

druga pa metin. Vsak otrok je poizkusil oba.  

 

Sliki 24 in 25: Plesno ustvarjanje po vonjanju zelišč.  
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Analiza: 

Dejavnost smo izvedli v igralnici, da so bili otroci lahko ves čas prisotni in aktivni, zato smo 

uporabili manjši električni kuhalnik. Otroci so povedali, da jim doma mami skuha kamilični 

čaj, metinega pa niso poznali. Kamilični čaj so vsi otroci prepoznali tako po vonju kot tudi po 

okusu. Nekaj otrok je povedalo, da jim kamilični čaj mami skuha doma, kadar imajo teţave z 

očmi in jih z njim spirajo oziroma ga pijejo kadar jih boli trebuh. Vendar je bil večini otrok 

metin čaj boljši po okusu kot pa kamilični. Le dva otroka sta pritrdila, da jima je kamilični čaj 

boljši. Neka deklica je ugotovila, da je ta čaj manj sladek, kot ga pripravljajo doma. Njenemu 

mnenju se je pridruţilo še nekaj otrok. Otroci so bili s čajem zadovoljni in so popili ves čaj, ki 

Slika 26: Trganje cvetov kamilice za čaj. 

Slika 27: Okušanje in primerjanje čajev. 
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smo ga skuhali. Zanimivo je bilo, ko je nek otrok povedal, da ne mara čaja in ga doma ne pije. 

Tu pa ga je pil ravno tako kot ostali otroci, saj je pomagal pri pripravi le-tega. Na ţeljo otrok 

smo čaj skuhali tudi naslednji dan, vendar sem jim predlagala, da ga shladimo in ga pijemo 

kot osveţilno pijačo. Tokrat je bil otrokom še boljši.  

 

 3.1.13 PRIPRAVA SKUTNEGA NAMAZA Z ZELIŠČI 

 

Cilji:  

- Otroci spoznavajo uporabnost rastlin, ki so jih pridelali sami. 

- Otroci se seznanijo s pripravo skutnega namaza z zelišči.  

- Spoznajo, katera zelišča lahko uporabimo v namazu. 

- Otroci razvijajo ročne spretnosti. 

 

 

 

 

Potek dejavnosti: 

Dva dečka in tri deklice so odšli v zeliščno gredo po drobnjak. Tega so sprali z vodo. Nekaj 

deklic je s plastičnimi noţi razrezalo drobnjak na krajše delce. Drugi otroci so pripravili 

posodo, vanjo stresli skuto, jo osolili ter zmešali. Neka deklica je mešanici dodala še narezan 

drobnjak. Premešali so. Razrezala sem kruh, otroci pa so si, s pomočjo plastičnih noţev, 

namaz sami namazali. 

 

 

Slika 28: Rezanje drobnjaka. Slika 29: Priprava namaza. Mešanje 

sestavin. 
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Analiza:  

Najbolj zanimivo mi je bilo dejstvo, da so vsi otroci, brez izjeme, jedli skutni namaz, ki so ga 

sami pripravili. Ni bilo niti enega otroka, ki bi rekel, da namaza ne bo jedel. Posodo so 

izpraznili do zadnjega kotička. Ni jih motilo, četudi je bil drobnjak narezan na malo daljše 

koščke in nekaj tudi razcefranega, saj so se pri rezanju zelo trudili. Ker so bili sami aktivni pri 

izdelavi so ga z veseljem jedli. V delovni proces so bili aktivno vključeni tako dečki kot tudi 

deklice. Prvič, ko sem jim prinesla skutni namaz z zelišči, ki sem ga naredila doma, pa ga je 

poizkusila le dobra tretjina otrok; nekateri pa so ga celo izpljunili. Otroci so dali tudi pobudo, 

da bi v naslednjih dneh, ko smo imeli načrtovan piknik, namesto ostale hrane sami pripravili 

skutni namaz. Ideja je bila odlična in otroci so ţe zjutraj pred zajtrkom pripravili namaz, ki 

smo ga odnesli na piknik, kjer smo ga skupaj pojedli. Menim, da sem jim s tem omogočila, da 

so pridobili občutek odgovornosti in samostojnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 30: Mazanje namaza na kruh in okušanje. 
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3.1.14 PRIPRAVA PICE 

 

 

Cilji:  

- Otroci spoznajo uporabnost rastlin, ki so jih pridelali sami. 

- Otroci spoznajo postopek priprave pice. 

- Spoznajo, katero zelišče spada na pico. 

 

Potek dejavnosti:  

V skupino sem prinesla sestavine za pripravo pice. Skupaj z otroki smo si najprej ogledali 

sestavine. Otroci so kuharico prosili za posode in pripomočke, ki smo jih potrebovali za delo. 

Testo smo zamesili ţe pred zajtrkom, da je med zajtrkom vzhajalo. Umili so si roke. Otroci so 

sestavine dodajali sami. Ob tem sem jim le pripovedovala, kaj in koliko naj še dodajo. Testo 

sta zgnetli dve deklici. Pekač so potresli z moko in nanj dali testo ter ga razvlekli. Namazali 

so ga s paradiţnikovo mezgo in nanj zloţili šunko in sir. Medtem so šli štirje dečki v zeliščno 

gredo po origano, ki smo ga sami pridelali. Tri deklice so ga narezale in potresle po pici. 

Deklice so počistile mize, na katerih so pripravljale pico. Dva dečka sta pico s pekačem 

odnesla kuharici in jo prosila, če nam jo lahko speče.  Ko je bila pečena, jo je kuharica 

prinesla v igralnico. Deţurna otroka sta razdelila prtičke, neka deklica pa je ob pomoči 

vzgojiteljice razrezala pico na manjše kose, tako da je vsak dobil en kos.  

 

Slika 31: Otroci so na pikniku jedli skutni 

namaz z drobnjakom. 
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Analiza: 

Za pripravo testa dečki niso bili preveč motivirani. Pri tem sta bila navzoča le dva dečka. 

Ostali so se med tem časom igrali v kotičkih. Deklice je zanimal ves postopek od začetka do 

konca. Med sestavinami je bil tudi kvas, ki pa otrokom ni bil poznan, zato sem jim pokazala, 

kako se ga uporabi in jim razloţila, zakaj ga potrebujemo. Ko je bilo testo pripravljeno, so pri 

nalaganju šunke in sira sodelovale vse deklice. Dečki so bili dejavni kot opazovalci. 

Vzpodbudila sem jih, če bi bil kdo pripravljen prinesti origano. Takoj sem dobila štiri 

prostovoljce, ki so šli ponj. Zelišča so ţe dobro poznali, zato so prinesli pravo rastlino. 

Slika 32: Rezanje origana, priprava testa in 

oblaganje testa s šunko ter sirom.  

 

Slika 33: Potresanje origana po pici. 
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Razloţila sem jim, da origano izboljša okus pice. Neka deklica se je ponudila, da bi origano 

narezala. Pridruţili sta se ji še dve deklici. Imele so nekaj teţav, saj so rezale s plastičnimi 

noţi. Vendar so bile vztrajne, saj so ţelele začimbo same potresti po pici. Všeč mi je bilo, da 

so se otroci sami med seboj dogovarjali, kaj bo kdo naredil oziroma so se prostovoljno javili 

za določeno nalogo. Otroci so se dejavnosti udeleţili prostovoljno. Lahko so sodelovali pri 

dejavnosti, se za nekaj časa odmaknili in se ponovno vključili. Takih otrok je bilo kar nekaj, 

posebno dečkov. Ko je bila pica pečena, so bili vsi otroci v pričakovanju, da bodo čim prej 

okusili, kaj so pripravili. Neka deklica je pripomnila, da origano lepo diši. Otroci so povedali, 

da je bila pica zelo okusna in bi jo morali še kdaj pripraviti. Nek deček je v skupini podal 

idejo, da bi en košček pice odnesli tudi kuharici v zahvalo za njeno pomoč. Ostali otroci so se 

s tem strinjali. V naslednjih dneh so mi nekateri otroci pripovedovali, da so pico pripravljali 

tudi doma skupaj s svojimi starši. 

 

3.1.15 DROBNJAK V JUHI 

 

Cilji:  

- Otroci spoznajo uporabnost rastlin, ki so jih pridelali sami. 

- Otroci spoznavajo različno prehrano in pridobivajo navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja. 

- Razvijajo ročne spretnosti. 

 

Potek dejavnosti:  

Otroci so pred kosilom v zeliščni gredi natrgali drobnjak. V vrtcu so ga splaknili pod tekočo 

vodo in ga pustili nekaj minut, da se je osušil. Na lesenih deskah so s plastičnimi noţi 

razrezali drobnjak na drobne delce. Stresli so ga v manjšo posodo in ga pri kosilu po ţelji 

dodali v juho.  
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Analiza:  

Pobuda za to dejavnost je prišla od otrok. Neka deklica je pripomnila, da drobnjak doma dajo 

v juho vsakič, ko je na jedilniku goveja juha in ji je zelo všeč. Ideja je bila zanimiva, zato smo 

dejavnost izvedli. Zaradi varnosti so za rezanje drobnjaka otroci uporabili plastične noţe. 

Rezanje je bilo sicer malo teţje, vendar so otroci ravno tako z veseljem opravljali svojo 

nalogo. Nekaj otrok je namesto rezanja, drobnjak kar trgalo na drobne delce. Pri kosilu je 

posodica z drobnjakom potovala od enega do drugega otroka. Vsak posameznik pa je po ţelji 

juhi dodal drobnjak. Bila sem presenečena, kako so nekateri otroci postopoma dodajali 

drobnjak. Najprej so ga dali v juho le ščepec in jo poizkusili. Očitno jim je bil okus všeč in so 

ga še dodajali. Dodajali so ga toliko časa, da so izpraznili posodo. Celo juho so si iz tega 

razloga ponovno naloţili. Vsem je bilo zanimivo, saj, kot so mi povedali, so vedno mislili, da 

v juhi plava trava in je niso ţeleli poizkusiti. Zdaj pa so spoznali, da je to drobnjak in je po 

vrhu vsega še dobrega okusa.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 34: Okušanje drobnjaka v juhi. 
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3.2 REZULTATI UGOTAVLJANJA ZNANJA, KI SO GA OTROCI 

PRIDOBILI Z DEJAVNOSTMI 

 

V nadaljevanju predstavljam rezultate ustnega anketiranja otrok, ki sem jih pridobila z 

odgovori otrok.  

3.2.1 REZULTATI PRVEGA USTNEGA VPRAŠALNIKA V EKSPERIMENTALNI IN 

KONTROLNI SKUPINI 

 

Vsakemu otroku posebej sem pokazala najprej rastoča zelišča v lončkih. Otroka sem vprašala 

za vsako zelišče posebej, če ve, kako se imenuje oziroma, kje se uporablja. Otroci so te 

rastline ob prepoznavanju lahko tudi tipali in vonjali. Nato sem jim ponudila tudi izdelke, v 

katerih so bila uporabljena zelišča. Te so lahko tudi okusili.  
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Tabela 1: Prepoznavanje zelišč pred izvajanjem dejavnosti (eksperimentalna skupina). 

 

  
kamilični 
čaj kamilice peteršilj 

skutni 
namaz z 
drobnjakom drobnjak meta 

pica z 
origanom origano žajbelj 

  f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

prepozna 3 16,7 4 22,2 6 33,3 2 11,1 2 11,1 0 0,0 1 5,6 0,0 0,0 0 0,0 

ne 
prepozna 15 83,3 14 77,8 12 66,7 16 88,9 16 88,9 18 100,0 17 94,4 18,0 100,0 18 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele in grafa lahko razberemo, da je največ otrok prepoznalo peteršilj. Teh je bila ena 

tretjina. Dobra petina otrok je prepoznala cvet kamilice, nekoliko niţji odstotek je prepoznal 

kamilični čaj. Desetina otrok je prepoznala drobnjak in drobnjak v skutnem namazu. Origano 

na pici je prepoznal le en otrok, medtem ko mete, origana in ţajblja ni poznal nihče od 

vprašanih. Vsi podatki kaţejo, da večina otrok, ki so bili anketirani, ne prepozna samih zelišč 

in zelišč uporabljenih v izdelkih. 

Graf 1: Prepoznavanje zelišč pred izvajanjem dejavnosti (eksperimentalna skupina). 
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Tabela 2: Prvo prepoznavanje zelišč (kontrolna skupina).  

 

  
kamilični 
čaj kamilice peteršilj 

skutni 
namaz z 
drobnjakom drobnjak meta 

pica z 
origanom origano žajbelj 

  f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

prepozna 11 61,1 8 44,4 7 38,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 22,2 

ne 
prepozna 7 38,9 10 55,6 11 61,1 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 14 77,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot polovica anketirancev je prepoznala kamilični čaj. Skoraj polovica jih je prav tako 

prepoznala cvet kamilice. Sledil je peteršilj, ki ga je poznala dobra tretjina otrok, petina pa je 

prepoznala ţajbelj. Ostalih zelišč otroci niso prepoznali niti kot rastočih rastlin niti 

uporabljenih v izdelkih. Skupni rezultati prikazujejo, da, tako kot v eksperimentalni tudi v 

kontrolni skupini, večina otrok ni prepoznala zelišč in njihove uporabe. 

 

Graf 2: Prvo prepoznavanje zelišč (kontrolna skupina). 
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Tabela 3: Prepoznavanje vseh zelišč pred izvajanjem dejavnosti (eksperimentalna skupina). 

 

  f f % 

prepozna 18 11,1 

ne prepozna 144 88,9 

skupaj 162 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Prepoznavanje vseh zelišč pred izvajanjem dejavnosti 

(eksperimentalna skupina). 
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Tabela 4: Prvo prepoznavanje vseh zelišč (kontrolna skupina). 

  f f % 

prepozna 30 18,5 

ne prepozna 132 81,5 

skupaj 162 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati po prvem anketiranju otrok kaţejo, da večina otrok, ki so bili anketirani, niso 

prepoznali zelišč in izdelkov z zelišči. Iz tega je razvidno, da sta skupini dokaj uravnoteţeni 

na nivoju predznanja o zeliščih in njihovi uporabi. Rezultati iz obeh grafov prikazujejo 

podatke, s katerimi lahko potrdim prvo in drugo raziskovalno hipotezo, da večina otrok ne 

prepozna rastlinskega izvora zelišč in njene uporabnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Prvo prepoznavanje  vseh zelišč (kontrolna skupina). 
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3.2.2 REZULTATI DRUGEGA USTNEGA VPRAŠALNIKA V EKSPERIMENTALNI 

IN KONTROLNI SKUPINI 

 

Tabela 5: Prepoznavanje zelišč po izvedenih dejavnostih (eksperimentalna skupina). 

 

  
kamilični 
čaj kamilice peteršilj 

skutni 
namaz z 
drobnjakom drobnjak meta 

pica z 
origanom origano žajbelj 

  f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

prepozna 15 83,3 17 94,4 17 94,4 15 83,3 15 83,3 18 100,0 18 100,0 17 94,4 14 77,8 

ne 
prepozna 3 16,7 1 5,6 1 5,6 3 16,7 3 16,7 0 0,0 0 0,0 1 5,6 4 22,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dani rezultati kaţejo, da večina otrok prepozna zelišča in njihovo uporabo v izdelkih, kar 

kaţe na dejstvo, da so dejavnosti pozitivno prispevale k dobljenim rezultatom. Iz grafa lahko 

razberemo, da so vsi prepoznali meto in origano na pici. Le po en otrok ni pravilno 

poimenoval kamilice, peteršilja in origana. Dobre štiri petine otrok je prepoznalo in pravilno 

Graf 5: Prepoznavanje zelišč po izvedenih dejavnostih (eksperimentalna skupina). 
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poimenovalo kamilični čaj, drobnjak v skutinem namazu in drobnjak, ki je še rasel. Dobre tri 

četrtine otrok pa je znalo poimenovati ţajbelj. 

 

Tabela 6: Drugo prepoznavanje zelišč (kontrolna skupina). 

 

  
kamilični 
čaj kamilice peteršilj 

skutni 
namaz z 
drobnjakom drobnjak meta 

pica z 
origanom origano žajbelj 

  f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % f f % 

prepozna 13 72,2 14 77,8 9 50,0 3 16,7 3 16,7 8 44,4 4 22,2 8 44,4 7 38,9 

ne 
prepozna 5 27,8 4 22,2 9 50,0 15 83,3 15 83,3 10 55,6 14 77,8 10 55,6 11 61,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki kaţejo, da je tri četrtine otrok prepoznalo kamilico, slabe tri četrtine otrok pa 

kamilični čaj. Skoraj polovica otrok je pravilno prepoznala tudi peteršilj. Slaba polovica otrok 

je pravilno poimenovala tudi meto in origano. Sledi ţajbelj z dobro tretjino pravilnih glasov. 

Tabela 7:  Graf 6: Drugo prepoznavanje zelišč (kontrolna skupina). 
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Zelišči, kot sta origano na pici in drobnjak pa otroci slabše poznajo. Petina jih je prepoznala 

origano na pici in slaba petina drobnjak v skutinem namazu in v rastoči obliki. Otroci, ki niso 

bili deleţni načrtovanih dejavnosti z zelišči imajo nekoliko manj znanja na tem področju. 

  

Tabela 7: Prepoznavanje vseh zelišč po izvedenih dejavnostih (eksperimentalna skupina). 

 

  f f % 

prepozna 146 90,1 

ne prepozna 16 9,9 

skupaj 162 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultati po drugem anketiranju otrok v eksperimentalni skupini, kjer so bile izvedene 

dejavnosti, kaţejo, da je večina otrok prepoznala dana zelišča in njihovo uporabo v izdelkih. 

Kaţe se določen odstotek otrok, ki niso znali odgovoriti na vprašanje: »Katero zelišče je to?« 

oziroma »Katero zelišče je v tem izdelku?«. Ţelela sem, da jih otroci poimenujejo. Zelišča in 

izdelke, kjer so bila zelišča uporabljena so imeli otroci pred seboj. Nekateri so pokazali na 

zelišče, ki je bilo v izdelku, vendar ga niso znali poimenovati. Te odgovore otrok sem štela, 

kot »ne prepozna«, saj niso bili popolni. 

 

 

 

 

Graf 7: Prepoznavanje vseh zelišč po izvedenih dejavnostih 

(eksperimentalna skupina). 
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 Tabela 8: Drugo prepoznavanje vseh zelišč (kontrolna skupina). 

 

  f f % 

prepozna 69 42,6 

ne prepozna 93 57,4 

skupaj 162 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti rezultati pa kaţejo, da so si določeni otroci kljub temu, da niso sodelovali pri načrtovanih 

dejavnostih, pridobili določena znanja o zeliščih in njihovi uporabi. Bili so namreč zelo 

vedoţeljni. Skoraj polovico odgovorov je bilo pravilnih. Očitno sem jih s svojim obiskom in 

rastlinami motivirala, da so samoiniciativno poizvedovali o zeliščih. 

 

Vseeno pa je razlika med tretjim in četrtim grafom očitna. Razvidno je, da se otroci z 

aktivnim učenjem, ob aktivni udeleţbi pri dejavnostih veliko več naučijo in si to tudi bolj 

zapomnijo. Na osnovi teh rezultatov lahko potrdim tretjo hipotezo, da z izvedbo načrtovanih 

dejavnosti, v katerih otroci z neposredno izkušnjo, skozi aktivno učenje spoznavajo pridelavo, 

lastnosti in uporabnost zelišč, znatno izboljšamo njihovo znanje o zeliščih. Ostali otroci 

ostanejo na niţji stopnji znanja. 

 

 

 

Graf 8: Drugo prepoznavanje vseh zelišč (kontrolna skupina). 
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4. ZAKLJUČEK 
 

Ko strnem vse občutke, ki sem jih doţivljala ob izdelavi diplomske naloge, lahko rečem, da se 

je bilo vredno truditi. Uţivala sem ob druţenju z otroki in vzgojiteljicami pri izvajanju 

dejavnosti. Zelo pozitivni odzivi so tudi z njihove strani. Presenečena sem bila, ko sem se po 

pribliţno devetih mesecih ponovno oglasila v vrtcu, kjer sem izvajala praktični del diplomske 

naloge. Otroci, ki so sodelovali pri dejavnostih in še niso šli v šolo, so me takoj prepoznali. 

Pritekli so k meni in me spraševali, kdaj bomo spet sadili zelišča, kuhali metin čaj, pekli pico 

z origanom in tako dalje. Otroci so si dejavnosti, ki so jih izvajali, zelo dobro zapomnili. To je 

bil tudi glavni namen mojega dela. 

V teoretičnem delu moje diplomske naloge nisem imela teţav z zbiranjem literature o 

rastlinah. Te je zares veliko. Literature o tem, kako otrokom pribliţati vrt, pa je nekoliko 

manj. Naslonila sem se na konstruktivistično teorijo in aktivno učenje, ki sem ju v 

diplomskem delu tudi predstavila.  

Po zgledu konstruktivizma sem se najprej prepričala o predznanju otrok. V dveh skupinah 

otrok sem izvedla ustne vprašalnike o poznavanju zelišč. Pri tem sem uporabila sveţe rastline 

ter nekatere izdelke, ki vsebujejo ta zelišča. Otroci so zelišča zelo slabo poznali. Na podlagi 

teh spoznanj sem v eksperimentalni skupini izvajala načrtovane dejavnosti. Otroci so zelo radi 

in z zanimanjem sodelovali. Dokazali so, da so veliki raziskovalci, zato sem jim dala dovolj 

časa in moţnosti za opazovanje, raziskovanje in izvajanje dejavnosti, saj menim, da so se le 

tako lahko največ naučili.  

Po izvedenih dejavnostih sem izvedla ponovni ustni vprašalnik, ki je bil enak prvemu. V 

eksperimentalni skupini so se rezultati močno izboljšali. V kontrolni skupini sem pričakovala 

enake rezultate kot ob prvem izpraševanju. Vendar so rezultati pokazali drugače. Očitno so se 

otroci sami zanimali za zelišča, saj sem jih verjetno z vprašalniki motivirala k temu, ker so 

bili rezultati nekoliko boljši od prvih.  

Moje mnenje je, da bi moralo delo v vrtcu na vseh področjih potekati na podoben način, kjer 

bi imeli otroci moţnost samostojnega raziskovanja, reševanja problemov in iskanja 

odgovorov. 

Veliko sem razmišljala, kaj bi še lahko vključila v diplomsko nalogo. Zelo zanimivo bi bilo 

primerjati poznavanje zelišč otrok na podeţelju in v mestu. Če bi imela na voljo več časa, bi 

lahko otroci, ki so bili vključeni v dejavnosti, te dejavnosti predstavili tudi ostalim skupinam 

ter jim prenesli usvojeno znanje. Če ti otroci ne bi odšli po različnih osnovnih šolah, bi lahko 
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po nekaj mesecih ponovno izvedla ustni vprašalnik, kjer bi preverila, koliko so si otroci 

zapomnili.  

Pomen mojega dela je bilo dokazati, da je aktivno učenje z neposredno izkušnjo najboljša 

metoda pridobivanja znanja. Menim, da bi bilo dobro tovrstno metodo vključiti v vsakdanjo 

prakso v vrtcu. Otroci imajo veliko ţeljo po raziskovanju, zato jim to tudi omogočimo. 

Ponudimo jim čim bolj različna sredstva in jim dovolimo, da samostojno raziskujejo. Ne 

potrebujejo nenehnega vodenja, kot so mnogi še pred nedavnim mislili. Na koncu bodo otroci 

zadovoljni, saj bodo vedeli, da je nek izdelek sad njihovega truda. Raznovrstne izkušnje bodo 

pripomogle k oblikovanju samostojne in avtonomne osebnosti. S svojim primerom bi ţelela 

vzpodbuditi vse, ki se ukvarjate s predšolskimi otroki, da jim ponudite tudi izkušnjo z zelišči. 

Dejavnosti so dokaj enostavne za izvedbo, pri tem ni velikih stroškov, odziv otrok pa je 

odličen, saj si pridobijo bogate izkušnje. 
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