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POVZETEK 

Za razvoj predšolskega otroka ima velik pomen stik z naravo. Za to, da lahko otrok razvije 

odgovoren odnos do narave, so pogoj pozitivne izkušnje z bivanjem v naravi, ki predstavljajo 

temelj učinkovite okoljske vzgoje (Kos, 2014). »Čeprav se o pozitivnih učinkih in pomembnosti 

tega stika veliko ve in govori, pa življenje današnjih otrok zaradi pretirano organiziranega 

življenja, kulture strahu in moči tehnologije, ki otroke priklepajo k sedenju v zaprtih prostorih, 

postaja vse bolj odtujeno od naravnega okolja« (Clements, 2004; Louv, 2005; Waller in sod., 

2010; v Kos, 2014, str. 50). 

V svojem diplomskem delu sem želela otrokom v vrtcu prikazati, kako lahko sami pridelamo 

svojo hrano, ki je veliko bolj zdrava od kupljene, saj ne vsebuje vseh mogočih škropiv, 

kemičnih dodatkov in konzervansov, ki so potrebni za dobro rast in ohranjanje zelenjave na 

dolgih potovanjih po svetu. V vrtcu so že imeli postavljene visoke grede, ki niso bile v uporabi 

in so samevale. To kaže tudi na nezanimanje strokovnega kadra za to temo. Ko sem jim omenila 

temo moje diplomske naloge, so bile zelo vesele, saj se »njim ne bo potrebno ukvarjati s tem«. 

Zato smo grede obudili in na njih zasadili veliko vrst zelenjave in zelišč. Skupaj smo ugotavljali, 

kaj vse potrebujejo rastline za kalitev in rast, spremljali rast semen, ki smo jih posadili, 

oskrbovali rastline z vodo in na koncu z veseljem pojedli pridelke, ki smo jih delili tudi z 

drugimi skupinami našega vrtca. Z raziskavo sem ugotavljala odnos otrok do rastlin, ali se 

zavedajo pomembnosti rastlin za življenje ljudi, za kakšne namene jih lahko vse uporabljamo 

in koliko imajo otroci zanimanja in znanja o rastlinah. Podatke sem zbrala z analizo otroških 

risb in individualnimi intervjuji pred dejavnostjo, neposredno po dejavnosti in en mesec po 

končani dejavnosti. Rezultati raziskave so pokazali, da je dejavnost vrtnarjenja močno vplivala 

na zavedanje o pomembnosti in uporabi rastlin, povečalo se je zanimanje za dejavnosti, 

povezane z naravo in vrtnarjenjem, odnos do rastlinske hrane pa se je spremenil. Otroci, ki prej 

niso hoteli jesti zelenjave, so jo po dejavnosti vrtnarjenja vsaj poskusili, nekateri pa so ugotovili, 

kako okusna je in jo z veseljem jedli. Napredovali so v poznavanju različne zelenjave in zelišč 

ter njihovih lastnostih in uporabi, seznanili so se z ekološkim načinom pridelave hrane. Takšne 

dejavnosti v vrtu so spodbujale tudi medpredmetno povezovanje z vsemi področji po 

Kurikulumu, otroci pa so ob aktivnem učenju na prostem pridobili tudi delovne navade in skrb 

za živa bitja. Odziv otrok in staršev je bil odličen in zelo sem zadovoljna, da smo z novimi 

idejami in domiselno postavitvijo za vrtnarjenje navdušili mnogo obiskovalcev našega vrta, ki 

so radi postali ob naših gredah, spremljali rast, nas spraševali o napredku in se z nami veselili 

uspeha. Enako se je zgodilo s strokovnimi sodelavkami, za katere upam, da vrtnarjenja v vrtcu 
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ne bodo več dojemale kot »še eno stvar, ki jo morajo narediti«, ampak kot priložnost ponuditi 

otrokom nekaj novega starega znanja in odkriti še več možnosti za raziskovanje. 

Ključne besede: predšolski otroci, začetno naravoslovje, vrtnarjenje, šolski vrt, učenje na 

prostem, rastline 
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THE IMPACT OF GARDENING ON KNOWLEDGE AND 

ATTITUDE OF PRESCHOOL CHILDREN TOWARD PLANTS 

ABSTRACT 

Contact with nature is of great importance to a preschooler's development. In order to establish 

a responsible relationship with nature, the child needs to have positive experiences with living 

in nature. It is the foundation of effective environmental education (Kos, 2014). "Although we 

often talk about the positive effects and importance of contact with nature, children are more 

and more estranged from natural environment due to overplanning of their lives by their parents, 

culture of fear, and the power of technology that chains children indoors" (Clements, 2004; 

Louv, 2005; Waller in sod., 2010; v Kos, 2014, p. 50). In my thesis, I present preschool children 

with the ways and means to produce own food that is much healthier than the one we find in 

supermarkets as it doesn't contain preservatives, chemical additives or crop sprays that are 

needed for good growth and preservation of vegetables in order to transport them across the 

world. The preschool already possessed raised garden beds but they weren't in use. This points 

to lack of interest from the teachers. When I mentioned the topic of my thesis, the other teachers 

were excited in a way as "they didn't have to bother with it." We dusted off the beds and planted 

different vegetables and herbs. Together we discovered what the plants need for germination 

and growth, how the seeds grow, and watered them. When the vegetables were ripe, the children 

were happy to harvest, eat, and share them with other preschool groups. I researched children's 

relationship with plantlife, whether they were aware of their importance to human lives, for 

what purposes we use them, and assessed their level of interest and knowledge of plants. I 

collected the data by analyzing children's drawings and individual interviews before, 

immediately after, and one month after the activity. The results show that active gardening 

heavily improved their knowledge of importance and usability of plants, interest for gardening 

and other nature-related activities grew, and their attitude towards vegetables changed. Children 

who previously didn't eat vegetables, at the very least tried them, and some found out how 

delicious they can be and started eating them more. They progressed in their knowledge of 

different vegetable and herb sorts, their properties and uses, and also gained experience of 

ecological food production. Such activities in the garden promoted interdisciplinary 

cooperation on all levels of the curriculum, while children actively gained new knowledge, 

work habits, and care for outdoor plant and wildlife. The response of children and their parents 

was excellent and I'm very pleased to have made an impression on all visitors with our new 
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ideas and innovative organization of our vegetable garden. They shared in our excitement, 

monitoring our progression, and were pleased of the good results. Co-workers were pleased as 

well and I hope they won't take gardening in preschool as "just more work", but that they will 

perceive it as an exciting opportunity for children to gain some knowledge and discover more 

opportunities for exploring the world around us.  

Key words: preschool children, kindergarten, beginner's natural sciences, gardening, school 

garden, learning outdoors, plants. 
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I. UVOD 

 

V današnjem času vse več ljudi spoznava številne prednosti pridelovanja zelenjave in sadja na 

domačem vrtu, kjer lahko kadarkoli utrgajo slasten sadež ali naberejo zelenjavo za pripravo 

okusnega obroka, saj ni vse v tem, kako je hrana pripravljena, ampak je pomembna tudi 

kakovost uporabljenih sestavin. Tržno naravnano poljedelstvo je izpodrinilo tradicionalni način 

gojenja, pridelovalci uporabljajo umetna gnojila in sredstva za zatiranje bolezni in škodljivcev, 

ki onesnažujejo zemljo in posredno tudi pridelke, ki jih zaužijemo. Domači pridelki so 

zanesljivo sveži in popolnoma dozoreli, zato so okusnejši od kupljenih; celo kuhani ali vloženi 

ohranjajo poln okus in čeprav niso tako popolne oblike, kot so tisti v trgovinah, jih zaužijemo 

z veliko večjim veseljem, saj je v to, da lahko pobiramo pridelke, vložen lasten trud, ki ga 

cenimo veliko bolj, kot če bi hrano kupili v trgovini (Hayes, 2010).  

Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se gibljejo in čeprav je ta del majhen, 

je za otroke neizmerno pisan in zanimiv. Preko čutil vsrkavajo znanje in izkušnje. Vse, kar 

vidijo, želijo potipati, okusiti, ali povonjati. Da bi otrokom omogočili še več možnosti za 

spoznavanje in raziskovanje, moramo njihovo okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega. 

Dejavnosti naravoslovja (ob razširitvi prvotne teme jih lahko povežemo in prepletemo tudi z 

vsemi ostalimi področji) iz vrtca razširimo tudi na okolico vrtca (Marjanovič Umek, 2001).  Če 

ima vrtec to srečo, da se v njegovi bližini nahajajo tudi gozdovi, travniki, potoki in močvirja, 

lahko to izkoristimo za nova učna okolja. Če pa take možnosti nimamo, pa je lahko tudi vrt 

prostor, ki omogoča otrokom doživljanje narave v njeni raznovrstnosti in spremenljivosti (Kos, 

2014).  

Vrtnarjenje je priložnost, ob kateri tudi otroci spoznavajo svet iz popolnoma druge perspektive. 

Ob skrbi za rastline razvijejo odgovoren odnos do živega, prav tako pa ob tem doživljajo 

zadovoljstvo, saj počnejo nekaj koristnega  in smiselnega. S tem, ko spremljajo potek rasti 

rastlin, ki so jih sami zasadili in skrbeli zanje tudi kasneje, otroci tudi lažje sprejemajo nove 

vrste hrane in so bolj odprti za sprejemanje novih okusov (Rivkin, 1995, v Kos, 2014). 

Eden od razlogov zakaj vrtnariti v vrtcu pa je tudi ta: »Malo je stvari, ki tako osrečujejo, kot je 

pobiranje zelenjave z lastnega vrta.« (Alice B. Toklas) 

Tako izkušnjo, kot je doživljanje radosti in veselja ob pobiranju lastnih pridelkov, smo hoteli 

omogočiti tudi predšolskim otrokom s to raziskavo.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 POMEN VRTNARJENJA ZA PREDŠOLSKEGA OTROKA 

Za razvoj predšolskega otroka ima velik pomen stik z naravo. Za to, da lahko otrok razvije 

odgovoren odnos do narave, so pogoj pozitivne izkušnje z bivanjem v naravi, ki predstavljajo 

temelj učinkovite okoljske vzgoje (Kos, 2014). Avtorica navaja, da se o pozitivnih učinkih in 

pomembnosti tega stika veliko ve in govori, vendar vseeno življenje današnjih otrok zaradi 

pretirane organiziranosti, kulture strahu in moči tehnologije, ki otroke priklepajo k sedenju v 

zaprtih prostorih, postaja vse bolj odtujeno od naravnega okolja (Kos, 2014). 

Da lahko otrokom omogočamo doživljanje narave v vsej njeni raznovrstnosti in 

spremenljivosti, ni nujno, da so blizu vrtca gozd, travnik, potok ali močvirje, namesto tega 

imamo lahko v vrtcu gredice z zasajenimi vrtninami. V primerih, ko je naravno okolje preveč 

oddaljeno od vrtca, je vrt veliko lažje dosegljiv in omogoča otrokom ogromno možnosti za 

izkušenjsko učenje. 

Ob vrtnarjenju otroci pridobivajo znanje. Iz naravoslovnih vsebin otroci ob dejavnostih 

vrtnarjenja spoznavajo rastline, živali, kamnine in prst, življenjske potrebe in cikle organizmov, 

spoznavanje preobrazbe vremena in letnih časov; med naravoslovnimi postopki opazovanje, 

zastavljanje raziskovalnih vprašanj in hipotez, spoznavanje odnosa med vzrokom in posledico 

ter eksperimentiranje (Jaffe in Appel, 2007; Miller, 2007; v Kos, 2014).  

Če ne že doma otroci vsaj v vrtcu ob dejavnostih vrtnarjenja in s pridelavo hrane v svoje 

vsakdanje življenje prinesejo delček narave. »Tak stik spodbuja razumevanje okolja, zato je 

pomemben dejavnik okoljske vzgoje ter je ključen za dolgoročno spoštovanje, ohranjanje in 

varstvo narave« (Kos, 2014, str. 51). Ob vrtnarjenju nastajajo priložnosti, ko otroci lahko 

razvijejo odgovoren in ljubeč odnos do živega in hkrati doživljajo zadovoljstvo ob tem, da 

počnejo nekaj smiselnega in koristnega (Rivkin, 1995; v Kos, 2014).  

V zgodnjem otroštvu se pričnejo oblikovati tudi prehranski vzorci, zato je smiselno posvetiti 

pozornost tudi prehranskemu izobraževanju in skrbi za zdravje. V današnjem pretežno sedečem 

načinu življenja, je potrebno učinkovito ozaveščati o pomenu zdrave prehrane in gibanja. 

Raziskave, ki jih je v svojem delu navedla avtorica Marjanca Kos (2014), so pokazale, da otroci, 

ki sodelujejo pri vrtnarjenju, v svojem prehranjevanju pogosteje posegajo po sveži zelenjavi in 
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sadju ter bolje poznajo koristi uživanja sveže rastlinske hrane. Ker so otroci pridobili take 

izkušnje že v otroštvu, to prenašajo tudi na kasnejša življenjska obdobja, poleg tega vrtnarjenje 

spodbuja otroke k večji telesni aktivnosti in izboljšuje splošno počutje. Avtorica Kos (2014) je 

v svojem delu navedla tudi raziskave, ki potrjujejo ugoden vpliv vrtnarjenja na razvoj otrok s 

posebnimi potrebami, prav tako ob gredah nastanejo priložnosti za medgeneracijsko druženje 

in povezovanje z lokalno skupnostjo.  

V raziskavi avtorice Marjance Kos (2014) je najti nekaj precej spodbudnih rezultatov. 

Ugotovila je, da otroci, ki se običajno izogibajo uživanju sveže zelenjave in sadja, jedo 

povrtnine, ki so jih sami pridelali na vrtu. Vzgojiteljice, vključene v tej raziskavi, so navedle, 

da »je za otroka dobro, da spozna, koliko truda je treba vložiti, da dobimo hrano, in da ob tem 

razvije spoštljivejši odnos do nje. Ob tem, ko hrano pridelujejo sami, otroci lažje sprejemajo 

nove vrste hrane in okušajo nove okuse« (Kos, 2014, str. 56).  

1.1 Narava v Kurikulumu za vrtce 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je kar nekaj ciljev, ki jim lahko sledimo pri izvajanju dejavnosti 

vrtnarjenja za različne starostne skupine. 

Cilji za prvo starostno obdobje, ki jih lahko dosegamo z uporabo šolskega vrta (od 1. do 3. leta) 

Otrok: 

 doživlja in spoznava živo in neživo naravo, 

 odkriva, spoznava in primerja živa bitja, njihova okolja in sebe kot enega izmed njih,  

 razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave, 

 opazuje gibanje živih bitij, 

 spoznava snovi, prostor, čas, zvok, svetlobo, 

 se igra z različnimi naravnimi snovmi in predmeti, 

 spoznava tehnične predmete in se z njimi igra, 

 odkriva in spoznava naravne pojave, 

 spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umirajo, 

 odkriva in spoznava, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od narave … 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kavka Simona; diplomsko delo 

4 

Cilji za drugo starostno obdobje (od 3. do 6. leta) 

Otrok: 

 opazuje, odkriva, doživlja in spoznava živo in neživo naravo v njeni raznolikosti, 

povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti, 

 spoznava in odkriva lastnosti materialov in snovi in jih med seboj primerja, razvršča …, 

 razvija naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do žive in nežive narave, 

 odkriva različne pristope k spoznavanju narave, 

 izvaja poskuse in eksperimente, 

 spoznava vremenske pojave, 

 odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih živih bitjih ter 

neživi naravi, 

 pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno 

prispeva k varovanju in ohranjanju okolja, 

 spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja, 

 spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijske 

sposobnosti (Kurikulum, 1999; Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007). 
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1.2 Povezava naravoslovja z drugimi področji 

Vrtnarjenje kot del naravoslovnih dejavnosti v vrtcu ponuja ogromno možnosti za povezovanje 

z vsemi ostalimi področji. Kurikulum za vrtce povezuje naravo z vsemi ostalimi področji 

dejavnosti. 

 

Shema 1:Povezovanje naravoslovja z ostalimi področji (Kurikulum za vrtce, 1999) 

GIBANJE

•iskanje in nabiranje 
semen, plodov v 
gozdu, na travniku, v 
parku

•sprostitev v naravi

JEZIK

•občutja in spoznanja 
ubeseduje, govori, se 
pogovarja

•širi besedni zaklad

•preko literarnih del 
spoznava okolico

UMETNOST

•opazuje, riše, 
pripoveduje, ustvarja

•za svoje umetnije 
uporabi naravni 
material

•dramsko, likovno, 
glasbeno, plesno 
upodobi vsebine iz 
narave

DRUŽBA

•druženje s sovrstniki, z 
otroki iz drugih skupin, 
z odraslimi

•spoznavanje bližnje 
okolice, širšega okolja

MATEMATIKA

•seznanjanje z 
matematiko v 
vsakdanjem žvljenju

•razvršča, grupira, šteje, 
prikazuje s simboli, meri, 
primerja
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Avtorica Marjanca Kos (2014) je v svoji raziskavi ugotovila, da se vzgojiteljice v veliki večini 

zavedajo pomena, ki ga ima vrtnarjenje na otrokov celostni razvoj in sprejemajo dejavnosti v 

vrtu kot sestavni del kurikuluma. Vzgojiteljice so navedle, da ob vrtnarjenju dosegajo cilje z 

vseh razvojnih področij. Največ iz narave, gibanja, družbe in jezika, malo manj pa iz 

matematike in umetnosti. Ne glede na vse, dejavnosti vrtnarjenja vplivajo tudi na druga 

področja razvoja, ki jih navaja avtorica Kos (2014) iz raziskave Miller (2007): otroci z 

dejavnostjo vrtnarjenja pridobivajo kompetence iz področja senzorike, in sicer: uporaba telesa 

kot pripomočka za delo s pripomočki, zaznavanje oblik, barv in tekstur naravnih materialov, 

razvoj ravnotežja, zavedanje telesa, delo z velikimi in težkimi predmeti, uporaba telesa kot 

izraznega sredstva. Napredujejo tudi na socialnem področju: učenje sodelovanja in timskega 

dela, reševanje konfliktov, komuniciranje, izražanje želja, potreb in idej drugim, učiti se deliti, 

se pogajati, deliti znanje in izkušnje z drugimi. Pridobijo vizualno-prostorske spretnosti: 

prostorsko načrtovanje, branje načrtov, razvoj perspektiv, učenje o dimenzijah, pogled od blizu 

in daleč, pomnjenje vidnih podob. Na področju osebnega razvoja se pokaže razvoj kritičnega 

mišljenja, otroci razvijajo spoštljiv odnos do okolja, razvijajo čut za odgovornost, sposobnost 

prevzemanja pobud, odločanje, izražanje čustev in ustvarjalnosti, srečanje z nevarnostmi, 

razvoj samozavesti. 

1.3 Vloga vzgojitelja pri načrtovanju naravoslovnih dejavnosti  

»Majhni otroci prevzamejo odnos vzgojiteljev, staršev in drugih odraslih do narave in 

raziskovanja«. (Kurikulum, 1999, str. 61) 

Vzgojitelji v vrtcu s svojim odnosom do narave in aktivnostmi postavijo zgled, vzor za 

delovanje otrok. Če bo vzgojitelju kot osebi mar za npr. čisto okolje, bo to nezavedno prenašal 

tudi na otroke, saj bo poleg načrtovanih dejavnosti iz varstva okolja tudi nenačrtovano otroke 

opozarjal na papirčke, ki bodo otrokom padli na tla, v vrtcu jih bo opozarjal na ločevanje 

odpadkov, na varčno uporabo vode itd. S svojim ravnanjem otroke navaja tudi  na varno in 

spoštljivo ravnanje z živimi bitji, da bo njihovo spoznavanje sveta varno za njih in za živa bitja 

(Katalinič, Tratnjek in Anželj,  2007). 

Naloga vzgojitelja je tudi, da zagotovi čas, prostor in material ter tako priložnosti, možnosti in 

spodbude za raziskovanje narave v vsej njeni raznolikosti. Otrokom omogoča, da sprašujejo o 

tem, kar vidijo in z opazovanjem, raziskovanjem, eksperimentiranjem, opisovanjem, 

razlaganjem, pridejo do rezultatov, rešitev in odgovorov na vprašanja. Pomembno je, da 
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otrokovo dejavnost opisuje in s tem ozavešča njegove gibe (motoriko), pomaga pri kognitivnem 

in govornem razvoju otroka, širi njegov besedni zaklad (Kurikulum, 1999).  

»Otroci nas veliko sprašujejo, zakaj to, zakaj ono, skratka večni zakaj. Vsi ti »zakaji« izhajajo 

iz radovednosti in drobne želje po spoznavanju, doživljanju, odkrivanju okolja« (Katalinič, 

1993, str. 7).  

»Zato, ker čuti potrebo, da bi svoja občutja in misli izrazil še drugim, nas s tem naravno izziva, 

da mu pomagamo poimenovati (ubesediti) nova doživetja in spoznanja.« (Katalinič, Tratnjek 

in Anželj, 2007, str. 8) 

Vzgojitelji naj otrokom omogočajo, da po načelu učenja od znanega k neznanemu najprej 

raziskujejo tisto, v kar jih spodbudi njihova notranja motivacija, nato pa ga vodijo in spodbujajo 

tako, da ustvarijo okoliščine, iz katerih lahko otrok sam poišče rešitev in reši problem. Da bo 

taka dejavnost uspešna, mora vzgojitelj dobro poznati potek otrokovega razvoja, poleg tega 

mora spremljati tudi dejansko stanje, da lahko primerja, ugotavlja primanjkljaje, pripravi 

dejavnosti za zmanjševanje teh primanjkljajev, torej, da najde bazo, na kateri nato gradi 

otrokovo znanje (Kurikulum, 1999). 

Pomembno je, da otrokovih ugotovitev ne označuje kot »pravilne« ali »napačne«, saj vemo, da 

se spoznanja v naravoslovju stalno spreminjajo.  Namesto tega, da rečemo, da npr. »Zemlja pa 

res ni ploščata! Kje pa si to slišal?«, raje tako izjavo namesto zasmehovanja in izpostavljanja 

uporabimo kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje (Kurikulum, 1999). 

Vzgojitelj naj kotičke v igralnici s pridom izkorišča za to, da otrokom pripravi pripomočke za 

samostojno delo, po katerih lahko otroci posežejo kadarkoli. Tako so jim vedno na razpolago, 

ko se pojavi otrokovo zanimanje za določeno temo. Zato ni nujno, da otrok sodeluje pri 

načrtovani dejavnosti tudi takrat, ko ga od vzgojitelja izbrana tema ne zanima, ampak lahko 

sledi svoji notranji motivaciji, saj se bo takrat naučil veliko več, kot če bi sodeloval le zaradi 

tega, ker si je vzgojitelj za ta dan zamislil tako dejavnost (Kurikulum, 1999).  
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2 BIOLOŠKO (PERMAKULTURNO) VRTNARJENJE 

Korenine biološkega vrtnarjenja segajo daleč v preteklost. Naši predniki so bili poljedelci, ki 

so stoletja obdelovali rodovitno zemljo in živeli od njenih pridelkov. Ko so pridelke pobrali, so 

izčrpano zemljo pustili nekaj časa počivati. Medtem so obdelovali druga, spočita tla. Za 

prehrano takratnega prebivalstva je bilo rodovitne zemlje dovolj. Kasneje so kmetje svojo 

zemljo gnojili z organskimi gnojili. Domačim živalim so postiljali s slamo, listjem in praprotjo, 

hlevski gnoj pa so odvažali na kupe, kjer so jih deževniki in številni mikroorganizmi spremenili 

v hrano za rastline. Na takšen način ponekod še sedaj kmetje gnojijo travnike, pašnike, njive in 

vrtove. Tako gnojene rastline dobro uspevajo in rodijo obilo sadov, ki so zdravi za ljudi in 

živali. Vsako leto dobi rodovitna zemlja izčrpane snovi nazaj v obliki organskih odpadkov. To 

kroženje snovi se ponavlja in spodbuja rodovitnost humusne plasti (Omahen, 1986).  

Z vse večjim razvojem industrije, vse večjimi mesti in industrijskimi centri se je v nekaj letih 

potreba po velikih količinah hrane močno povečala. Število kmečkega prebivalstva se je 

zmanjšalo, rodovitne površine so prekrili asfalt in stanovanjske hiše. Na zmanjšanem območju 

rodovitne zemlje je bilo potrebno z manjšim številom ljudi proizvesti veliko več hrane. Tako 

se je začela sunkovito razvijati moderna kmetijska tehnologija, predvsem vsi mogoči kemični 

izdelki, ki so zagotavljali bujno rast in varstvo pridelka pred škodljivci (Omahen, 1986; Kreuter, 

2013). Na velikih površinah so danes zasajene monokulture, kar pa povzroča, da se rastlinske 

bolezni hitro širijo, poleg tega pa privabljajo insekte, ki se prehranjujejo s prav to monokulturo. 

Da bi preprečili izbruhe takšnih rastlinskih bolezni in napade insektov, izdeluje kemična 

industrija vse več strupov, ki jih večkrat letno posipajo in škropijo po rastlinah, ne le z 

modernimi poljedelskimi stroji, temveč tudi z letali. Povsem logično je, da strupen prah in 

kapljice ne uničujejo le škodljivcev, ampak tudi številne koristne insekte, deževnike in druge 

organizme (Kreuter, 2013).  

Šele ko so se vsepovsod v naravi začele pojavljati škodljive posledice takšnega kmetovanja 

(rodovitna zemlja je izčrpana in ji primanjkuje humusa; v hrani ugotavljajo pomanjkanje nujno 

potrebnih mineralnih snovi, hkrati pa tudi ostanke škodljivih kemičnih snovi; narašča 

onesnaženost voda; za večjo proizvodnjo vedno »boljših« kemičnih izdelkov se veča poraba 

energije; moderno kmetijstvo uničuje čebele in druge koristne insekte), so nas spomnile na 

drugače, naravi prijazne možnosti (Kreuter, 2013). 
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V današnjem času si spet prizadevamo za to, da bi zelenjavo in zdravilna zelišča pridelali sami. 

Za uspešno pridelavo veljajo štiri glavna pravila, ki so med seboj vzajemno povezana: 

kompostiranje: zato da bi tla ostala živa, rodovitna in zdrava; naravno gnojenje: za dovajanje 

dodatne hranilne snovi, kjer je to potrebno; zastiranje: za spodbuditev življenja v tleh in 

ohranjanje prsti vlažne in rahle; sajenje mešanih kultur: zato da z ugodnim sosedstvom 

spodbudimo rast ter odženemo škodljivce in bolezni (Kreuter, 2013).   

Kompost je zelo pomemben del vrta. Če zemlji ne vrnemo tistega, kar smo ji vzeli, bo sčasoma 

postala pusta in nerodovitna. Predstavlja »trebuh« vrta: prebavlja in predeluje vse organske 

odpadke, ki smo jih preko celega leta zbrali na vrtu, s tem pa tudi zmanjšujemo količino 

gospodinjskih odpadkov in prihranimo nekaj denarja, ki bi ga sicer namenili nakupu dodatkov 

in gnojil za naš vrt. V kompostu se dogajajo kemijski procesi, pri katerem sodeluje malo morje 

delavcev, v njem pa se dogajanje podobno kot v vrhnji plasti zemlje v gozdu (Januš, 2013; 

Kreuter, 2013; Pušenjak, 2009). 

Za kompostiranje obstajajo pravila, ki jim moramo slediti, če želimo dobiti idealno gnojilo. 

Zrak in kisik morata vedno krožiti med odpadki, zato moramo poskrbeti, da je mešanica rahla, 

saj bodo le tako talni prebivalci in mikroorganizmi, ki razkrajajo snovi, lahko preživeli. Prav 

tako je zelo pomembna vlaga, ki mora biti enakomerno razporejena. Če je vlage preveč, se 

snovi zlepijo in začne primanjkovati kisika, zaradi česar živali v kompostu umrejo. Če pa je 

vlage premalo, se prav te živali umaknejo globlje v zemljo in proces se ustavi, zato ni slabo, če 

v sušnih obdobjih kompost kdaj zalijemo. Zadnja od pomembnejših dejavnikov pa je toplota. 

Boljše kot so življenjske razmere v kompostu, hitreje teče delo in več toplotne energije se 

sprosti (Kreuter, 2013). Pomembno je, da se zavedamo, kaj v kompostnik ne spada: kuhana 

zelenjava, meso, mlečni izdelki, bolne rastline, pasji ali mačji iztrebki, plenice, trajni pleveli, 

pleveli s semeni, plastika, steklo, kovina (Hayes, 2010). 

Na biovrtu moramo skrbeti za rodovitnost. S tem, ko pobiramo pridelke in kosimo travo, 

odnesemo veliko organske mase, ki se v naravi spreminja v hrano za rastline, zato moramo take 

izgube nadomestiti. Kot hranilo poleg komposta uporabljamo predvsem organska gnojila, ki so: 

gnoj domačih živali, gnojevko, gnojnico, metuljnice, gnojenje z rastlinami, gnojenje z mletimi 

zrni stročnic, gnojenje z ostanki predelave kmetijskih izdelkov: buč, stročnic, lanu, oljne 

ogrščice; pepel, rastlinska gnojevka, kupljena organska gnojila (Pušenjak, 2010). Območja, na 

katerih dalj časa ne bomo sejali ali sadili, zasejemo z rastlinami za zeleno gnojenje, ki prst 
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pokrijejo in hkrati obogatijo s hranili in dušikom: volčji bob, bob, lucerna, detelja, oljna repica, 

zimska ogrščica, ajda, špinača, rumena ogrščica (Januš, 2013). 

Prst nikoli ne sme ostati gola, saj je kot živa rana, ki je izpostavljena vsem vremenskim vplivom. 

V naravi so odkrite le puščave in skale, gola prst pa v naravi ne obstaja, oziroma le za kratek 

čas. Če se kje pojavi prazen prostor, ga hitro zapolni novo življenje, ki izkoristi prostor za svoj 

obstoj in s tem zaščiti prst in jo ohranja živo. Gozdna tla so zgled za zastiranje v biovrtu. Odmrli 

deli rastlin popadajo na tla, kjer počasi trohnijo. Tako tudi zemljo v naših vrtovih vedno 

zastremo z zastirko. Za to lahko uporabimo žitno slamo, seno, pokošeno travo, deteljo, plevel, 

ali pa pokrivne rastline, npr. buče, ki bodo zaščitile prst in preprečile uhajanje vode. Z zastirko 

tudi dodajamo hranilne snovi, pod njo pa kar vrvi od življenja. S tem, ko zemljo pokrijemo, 

tudi zmanjšamo temperaturna nihanja, kar ugodno vpliva na rast rastlin (Kreuter, 2013). Na 

vlažnih mestih je zastirka lahko škodljiva, saj se v njej hitro naselijo polži, zato na takih krajih 

(in v skalnjakih) tla zaščitimo s kamni. Tako zastiranje je zelo primerno za rastline, ki 

potrebujejo revna tla, v vseh drugih primerih pa je veliko primernejša in koristnejša zastirka iz 

organskih materialov (Simoni, 2003). 

Če malo opazujemo naravo, vidimo, da na istem zemljišču nikoli ne raste samo ena vrsta 

rastline in da se med sosednjimi rastlinami sčasoma razvijejo različni odnosi. Rastline, ki skupaj 

rastejo na nekem zemljišču, medsebojno vplivajo druga na drugo. S tem, ko se razvijajo, 

tekmujejo med sabo v porabi vode in hranilnih snovi iz zemlje ter se medsebojno zavirajo ali 

spodbujajo v rasti. Iz korenin nekaterih rastlin se izločajo posebne snovi, ki lahko prav tako 

spodbujajo ali zavirajo razvoj sosednjih rastlin. Z izločanjem posebnih vonjav in eteričnih olj 

privabljajo ali odganjajo določene žuželke, ki se hranijo s škodljivci na vrtninah (Del Fabro, 

2004).  
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3 PORTRETI RASTLIN V NAŠIH GREDAH 

Za raziskavo sem izbrala različno zelenjavo in zelišča, z njimi pa sem hotela otrokom prikazati, 

da pri različnih rastlinah uporabljamo različne dele: pri nekaterih korenine, pri drugih liste, 

gomolje, cvetove, plodove. 

3.1 DROBNJAK (Allium schoenoprasum)  

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

škrlatni v polkroglastih glavičastih socvetjih. 

Uporaba: liste in cvetove narežemo po potrebi. Najbolj okusni so sveži in uporabni za različne 

jedi: solate, omake, juhe, jajčne jedi, zeliščno maslo in drugo (Greiner in Weber, 2007).  

Dobri sosedje: blitva, kumare, paprika, paradižnik. 

Slabi sosedje: čebula (Henigman, 2015). 

3.2 VRTNI OGNJIČ (Calendula officinalis) 

Opis: do 70 cm visoka rastlina; pokončna, razvejana, oglata in mesnata klobučevinasto dlakava 

stebla; podolgovati dlakavi listi so izmenično razporejeni po celotnem steblu. Cvetovi so veliki, 

rumeni ali oranžni koški, pri sortah obstajajo tudi kremasti ali rdeče rjavi odtenki.  

Uporaba: svež ali posušen; cvetovi in listi za solate. Cvetne liste so že v antiki uporabljali kot 

nadomestek žafrana za ribje ali perutninske jedi. Cvetovi so primerni za dekoracijo solat, riža 

ali sladkih jedi, cvetni popki (vloženi v kis) kot neprave kapre. Čaj iz posušenih ognjičevih 

cvetov čisti kri in nekoliko blaži krče. Mazila, tinkture ali ovoji se uporabljajo za zdravljenje 

ran, vnetij, sončnih opeklin ali udarnin. Primeren je za spiranje las brez leska ali mastnih las ter 

kot blagodejen dodatek kopelim (Greiner in Weber, 2007; Grilc, 2013). 

Dobri sosedje: krompir, zelje, paradižnik. 

Slabi sosedje: / 

3.3 PAPRIKA (Capsicum annum) 

Opis: paprika je enoletna rastlina, ki spada v skupino plodovk. Zraste od 30 do 150 cm, steblo 

je zelnato, pri popolnoma dorasli rastlini začne leseneti. Listi so celorobi, jajčasti, podolgovato-

ovalni s pecljem. Cvetovi so bledo zeleni. Plodovi so viseči ali obrnjeni navzgor. Paprika je 
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izredno zahtevna glede osvetlitve, temperature in oskrbe z vodo; ob pomanjkanju najprej 

odpadejo cvetovi, lahko pa propade cela rastlina (Černe, 1988). 

Uporaba: papriko uporabljamo predvsem kot svežo surovo hrano v solati in kot začimbo, 

primerna pa je tudi za vlaganje in zamrzovanje. Vsebuje veliko vitamina A, B in C in je, tako 

kot česen, pomembna za starejše ljudi, ker preprečuje poapnenje žil, pospešuje krvni obtok in 

znižuje krvni tlak (Fabrizzio, 1996). 

Dobri sosedje: solata, špinača, blitva, redkvica. 

Slabi sosedje: fižol (Januš, 2013). 

3.4 KUMARA (Cucumis sativus) 

Opis: kumara je enoletna rastlina, ki spada v skupino plodovk. Zraste tudi do 10 m, leži na tleh 

ali pa se z viticami pričvrsti na oporo. Večina korenin je do globine 0,5 metra, ki v začetku 

razvoja rastejo izredno hitro, nato pa se rast upočasni. Na steblih se razvijejo izmenično 

razporejeni trokrpati, rahlo dlakavi listi. Pri starejših sortah so rastline dvodomne (vsaka ima 

moške in ženske cvetove), sodobne sorte pa so večinoma križanci in imajo samo ženske 

cvetove, ki so veliki, oranžni in rahlo dlakavi. Plod je obrasel s steklastimi, rjavkastimi ali 

temnejšimi dlačicami ali bodicami. Je različno oblikovan, valjast, klinast, kijast, slivast ali 

nepravilen (Černe, 1988). 

Uporaba: kumare so kot hranilo nepomembne, ker vsebujejo več kot 97% vode. Uporabljamo 

jih kot surovo zelenjavo za predjed in solato. Primerne so tudi za vlaganje in zamrzovanje 

(Fabrizio, 1996). Rezine kumare na očeh lahko pomagajo zmanjšati njihovo zabuhlost in 

olajšati tenzijske glavobole. Dodajanje kumar k solati ima lahko pomembne zdravstvene koristi. 

Vsebujejo snovi, ki morda lahko zmanjšajo tveganje za bolezni srca in krvnih žil (Ferrie idr., 

2016). 

Dobri sosedje: čebula, nizki fižol, sladki janež, zelje. 

Slabi sosedje: redkev (Januš, 2013). 
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3.5 BUČKA (Cucurbita pepo) 

Opis: bučka je enoletna rastlina iz skupine plodovk. Razraste se grmičasto, zavzame približno 

1 m². Iz sredine na dolgih in okroglih steblih poženejo veliki, temno zeleni listi z nazobčanim 

robom, zraven pa tudi veliki, oranžni cvetovi. Plod je podolgovat in gladek, temno zelene barve. 

Semena posejemo v toplo, dobro pripravljeno rodovitno prst spomladi, ko mine tveganje za 

zmrzal. Ena rastlina lahko da v 2 mesecih ogromno količino plodov (Ferrie, 2016).  

Uporaba: jedilne bučke so zelo lahko prebavljive in jih uporabljamo kot dietno hrano za prikuhe 

in solato. Nekatere sorte so primerne za vlaganje in zamrzovanje (Fabrizio, 1996). So nežnega 

okusa in zadostuje že, če jih kar neolupljene samo na hitro prepražimo na malo masla ali 

olivnega olja. Lahko jih tudi paniramo, ocvremo, kuhamo na pari ali jih dodamo v juhe, 

enolončnice ali omake za testenine. Bučkine cvetove lahko nadevamo in spečemo ali ocvremo, 

lahko pa jih samo pomočimo v testo in ocvremo. Telo oskrbujejo z vitamini A, C in K, topne 

vlaknine v bučkah pa znižujejo raven holesterola LDL tako, da ga izločijo iz telesa, preden se 

lahko absorbira v kri. Vsebujejo tudi snov, ki pomaga živčnim signalom doseči mišice (Ferrie 

idr. 2016). 

Dobri sosedje: visoki fižol, čebula, bob, paradižnik redkvica, sladka koruza, solata. 

Slabi sosedje: / (Jošar, 2015). 

3.6 KORENJE (Daucus carota subsp. sativus) 

Opis: spada v skupino korenovk. Listi korenja so drobno razcepljeni in živo zelene barve, plod 

je običajno rdečkasto oranžne ali svetlo rumene barve. Pri enih sortah so koreni kratki in 

kroglasti, pri drugih srednje dolgi in koničasti (Fowler, 2011). Korenje zelo slabo prenaša 

presajanje, zato ga je treba posejati naravnost na stalno mesto. Semena redko raztrosimo po 

površini in jih rahlo posujemo s kompostom ali s peskom. Sloj naj bo le toliko debel, da veter 

ne odpihne semen. Semena zalijemo in ko vzklijejo, posevek razredčimo in populimo ven vse 

manjše rastlinice, da bodo preostale po 1 cm narazen. Med rastjo jih je potrebno še naprej 

redčiti, korenčke pa ne vržemo stran, saj so zelo dobrega okusa (Harrison, 2013). 

Uporaba: kot dodatek k jedem, za prikuhe in solate, tudi kot napitek in za sladice (Fabrizzio, 

1996). Ko korenje skuhamo in pretlačimo, postanejo s pektinom bogata mehka vlakna naravno 

blažilno sredstvo za razdraženost kože in prebavne težave. Pektin v korenju tudi znižuje visok 

holesterol. Olje korenčkovih semen se uporablja za vlaženje kože (Ferrie idr., 2016). 
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Dobri sosedje: redkvica, bela in črna redkev, čebula, por, solata. 

Slabi sosedje: / (Jošar, 2015). 

3.7 VRTNA JAGODA (Fragaria ananassa) 

Opis:   vrtna jagoda spada med jagodičje. Najbolje uspevajo v vlažnem in hladnem podnebju. 

Za rast potrebujejo srednje težka, dobro odcedna, drenirana tla, zračno sončno lego z dovolj 

vlage in pH od 5,5 do 6,6. Sadimo jih pozno poleti, sadilne jamice napolnimo z mešanico 

komposta in šote ter zalijemo z razredčenim gnojilom iz kopriv. Ko se začnejo jagode debeliti, 

gredice zastremo s 5–7 cm zastirke (Fabrizzio, 1996).  

Uporaba: sveži ali zamrznjeni plodovi za takojšnje uživanje, za deserte, peciva, torte in napitke, 

odvečne vrtne jagode pa konzerviramo s pasteriziranjem, zamrzovanjem in tako, da naredimo 

marmelado (Fabrizzio, 1996). 

Dobri sosedje: česen, čebula, por, solata, špinača, rdeča pesa. 

Slabi sosedje: / (Bruns in Bruns, 2010). 

3.8 SOLATA LEDENKA (Lactuca sativa) 

Opis: solata spada v skupino solatnic. Najbolje uspeva v obogateni, rodovitni prsti, ki je dobro 

odcedna, toda ostane vlažna. Dobro raste na neposredni sončni svetlobi, v vročem vremenu pa 

prenese tudi nekaj sence. Rastline, ki ne dobijo dovolj hranil ali vode, bodo postale grenke in 

šle v cvet, zato jih moramo redno zalivati, skrbeti za dobro zastirko in pogosto gnojiti (Ferrie 

idr., 2016). 

Uporaba: solata je zdrava sveža hrana, ki ima na jedilnem listu pomembno mesto. Vsebuje 

vitamine A, B, C in E ter veliko rudninskih snovi, predvsem kalij (Fabrizzio, 1996). Ljudje, ki 

redno jedo po skledo zelenolistne zelenjave, imajo nadpovprečno visok vnos folne kisline. Če 

želimo shujšati, je smiselno pred obrokom pojesti solato, ki zapolni želodec, zaradi česar lahko 

zaužijemo 7–12 odstotkov manj kalorij z jedjo, ki sledi (Ferrie idr., 2016). 

Dobri sosedje: paradižnik, radič, redkvica, redkev, grah, fižol, repa, zelje, rabarbara, beluš. 

Slabi sosedje: peteršilj, zelena (Januš, 2013). 
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3.9 PRAVA SIVKA (Lavandula angustifolia) 

Opis: gosto do redko košata, od 50 do 100 cm visoka vedno zelena rastlina; listi črtalasti, 

sivozeleni, fino dlakavi; cvetovi modri do vijolični, delno tudi beli ali rožnati in se družijo v 

ozka klasasta socvetja na dolgih pecljih; rastlina močno diši. 

Uporaba: mlade liste in poganjke dodajamo v majhnih količinah ribam, perutnini, v juhe in 

enolončnice ter v zeliščne mešanice. Posušene cvetove uporabljamo za sladice in garniranje. 

Čaj iz cvetov lajša glavobole in pomirja. Eterično olje sivke poživlja in osvežuje. Vrečke s 

cvetovi odganjajo molje iz omar za oblačila. (Greiner in Weber, 2007). Sivka izredno dobro 

vpliva na živčni sistem, zato jo uporabljamo v čajih za težave, povezane z nespečnostjo, 

nervozo, glavoboli, strahom, srčnimi težavami, pri oteženem dihanju in kašlju (Grilc, 2013). 

Dobri sosedje: rožmarin, žajbelj, pehtran, smilj, šetraj, timijan, pelin, netresk. 

Slabi sosedje: / (Grilc, 2013). 

3.10 PARADIŽNIK (Lycopersicum esculentum) 

Opis: paradižnik spada v družino plodovk. Lahko ga vzgojimo iz semen in sadik, ki jih 

presadimo ven spomladi, ko se zemlja segreje. Idealna temperatura prsti je vsaj 15 °C in 

tveganje za slano mora miniti (Ferrie idr., 2016). Je zelo zahtevna rastlina. K njegovi oskrbi 

sodi zlasti pletje, osipanje ali zastiranje tal, dognojevanje, zalivanje, privezovanje rastline k 

opori, odstranjevanje zalistnikov, obiranje listov in vršičkanje (Fabrizzio, 1996).   

Uporaba: paradižnik je zelo pomembna surova in kuhana hrana. Uporabljamo ga predvsem za 

solate, omake, mezge, in napitke. Štejemo ga tudi k začimbam in ga za te potrebe lahko 

konzerviramo ali zamrznemo. Vsebuje zelo veliko vitaminov A, B in C ter mnogo rudninskih 

snovi (Fabrizzio, 1996). Znanost dokazuje, da redno uživanje paradižnika in njegovih izdelkov 

znižuje raven holesterola LDL, pomaga znižati tveganje za možgansko kap, srčni infarkt, krhke 

kosti in več vrst raka (Ferrie idr., 2016). 

Dobri sosedje: solata, por, zeljnata zelenjava, kolerabica, korenje, jagoda, zelena. 

Slabi sosedje: krompir, grah, rdeče zelje (Januš, 2013). 
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3.11 NAVADNA MELISA (Melissa officinalis) 

Opis: gosto košato razrasla rastlina, ki doseže do 1 m višine; listi jajčasti, enakomerno 

nazobčani; rožnatobeli ustnati cvetovi; diši po limoni. 

Uporaba: mlade liste in vršičke naberemo pred cvetenjem. Primerni so za solate, omake in sadne 

solate ter številne druge jedi; tudi k ribam (Greiner in Weber, 2007). Ne sme manjkati v nobeni 

mešanici čaja za nespečnost, nervozo, srčne težave, glavobole, napenjanje in krče (Grilc, 2013). 

Dobri sosedje: vse rastline, razen 

Slabi sosedje: monarda, srčnica, vrbovec (Grilc, 2013). 

3.12 POPROVA META (Mentha Piperita) 

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

vzdolžnimi robovi, pogosto rdečkastim pridihom; ovalni do elipsasti listi, z nažaganim robom, 

razvrščeni nasprotno; cvetovi beli, rožnati ali škrlatni v klasastih socvetjih. 

Uporaba: za sušenje zelišče porežemo pred cvetenjem; liste uporabimo kot začimbo za omake, 

krompir, grah, perutnino in solate; tudi v sladicah, sadnih solatah, sladoledu in za likerje 

(Greiner in Weber, 2007), čaj in tinktura se priporočajo pri težavah s prebavili, meta sprošča in 

poživlja, pomaga pri krčih in napetostih v notranjih organih po obilnem obroku (Grilc, 2013), 

Zaradi visoke vsebnosti mentola metinega čaja ne dajemo dojenčkom in malčkom ali pa jim ga 

ponudimo v zelo majhnih količinah (Grosser, 2011). 

Dobri sosedje: krompir, paradižnik, paprika, brokoli, cvetača, koleraba, solata, zelje (Pušenjak, 

2009), kopriva. 

Slabi sosedje: kamilica (Kreuter, 2005). 
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3.13 BAZILIKA (Ocimum basilicum) 

Opis: od 15 do 60 cm visoka, gosto košato razrasla; listi jajčasto do podolgovato koničasti, 

celorobi ali nažagani; cvetovi beli do rožnati v navideznih vretencih. 

Uporaba: liste uporabimo sveže v zeliščnem maslu, omakah, solatah, juhah, z mesom, ribami 

in testeninami; tudi za sladice in sorbete (Greiner in Weber, 2007); vsebuje veliko eteričnih olj, 

blaži krče v želodcu in pomirja živce; pri konzerviranju izgubi svojo aromo (Kreuter, 2005), 

tvori mleko doječim mamicam (Grilc, 2013). 

Dobri sosedje: Bazilika se tudi v vrtu sklada s paradižnikom. Kot soseda pospešuje zdravje 

kumar (Kreuter, 2005), paprika, jajčevec, buče, peteršilj, radič, koleraba, repa, lubenica, 

melona, špinača (Pušenjak, 2009). 

Slabi sosedje: / 

3.14 NAVADNI ORIGANO (Origanum vulgare) 

Opis: do 50 cm visoka, gosto košata rastlina, ki je nagnjena k divjemu razraščanju; jajčasti, 

dlakavi listi; cvetovi so rožnati ali beli v navideznih kobulih; raste na sončnih legah v suhih in 

prepustnih tleh. 

Uporaba: po potrebi nabiramo sveže liste in vršičke, zelnate dele nabiramo med cvetenjem in 

jih posušimo. Uporabljamo jih za testeninske jedi in pico, poda se k paradižniku in siru. Cvetovi 

za garniranje, čaj iz njih pa lajša želodčno-črevesne težave (Greiner in Weber, 2007).  

Dobri sosedje: rožmarin, žajbelj, šetraj, majaron, hermelika, timijan (Grilc, 2013). 

Slabi sosedje: / 

3.15 PETERŠILJ (Petroselinum crispum) 

Opis: peteršilj je dvoletna rastlina. 

Uporaba: uporabljamo ga kot dišavnico in zdravilno zelišče. Kot dišavnico uporabljamo surove, 

posušene in zamrznjene liste, steblo in korenino, vendar pri konzerviranju izgubijo veliko svoje 

arome. Vsebuje vitamina A in C (Bradley in Courtier, 2007).  Vsebuje veliko kalija, kar 

pospešuje odvajanje urina, in železa, ki je pomemben pri obnavljanju rdečih krvničk. Pospešuje 

tek, pomirja krče in zmanjšuje ustvarjanje plinov v črevesju (Pušenjak, 2007). 

Dobri sosedje: paradižnik, čebula, redkvica, redkev. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kavka Simona; diplomsko delo 

18 

Slabi sosedje: solata; peteršilj samega sebe ne prenaša, zato ga je potrebno vsako leto saditi na 

drugo mesto (Kreuter, 2005). 

3.16 FIŽOL (Phaseolus vulgaris) 

Opis: fižol spada v skupino stročnic, pri katerih uporabna semenska zrna zorijo v strokih. 

Visoke sorte fižola dajejo odličen pridelek in pri tem zasedejo malo prostora. Rastline 

potrebujejo za vzpenjanje visoke palice ali mreže. Lahko dosežejo tudi do 2,5 m višine 

(Harrison, 2013). Za rast potrebujejo sončno lego in dobro odcedno alkalno prst z veliko 

organskega materiala. Postavimo jim zavetje, da jih veter ne bi poškodoval. Semena sadimo, 

ko je zemlja topla, torej spomladi in poleti. Ko semena posadimo, jih dobro zalijemo, nato pa 

jih ne zalivamo do kalitve, da zmanjšamo tveganje gnitja (Ferrie idr., 2016).  

Uporaba: fižol uporabljamo za samostojno jed, prikuho in solato. Vsebuje vitamine A, B in C 

in mnogo rudninskih snovi, zlasti fosfor in železo. Je dober vir beljakovin, poleg tega vsebuje 

tudi silicij, ki je pomemben za vzdrževanje močnih kosti in zdravega vezivnega tkiva, in 

maščobno kislino omega 3, ki je koristna za srce. Fižol v zrnju je težko prebavljiv, v stroku pa 

lažje (Fabrizio, 1996).  

Dobri sosedje: solata, redkvica, redkev, špinača, bučka, kumara, zelena, repa, kapucinka. 

Slabi sosedje: čebula, česen, por (Januš, 2013). 

3.17 GRAH (Pisum sativum) 

Opis: grah spada v skupino stročnic. Potrebuje sončno lego in ima najraje najboljšo prst. Zemljo 

dobro obdelamo do globine 30 centimetrov, vkopljemo dobro uležan organski material in 

privzdignemo gredo, če je zemlja plitva. Dobra odcednost je bistvena, ker je grah nagnjen h 

gnitju. Grah tudi izboljšuje kakovost zemlje s pomočjo koreninskih gomoljčkov. Ti gomoljčki 

na koreninah črpajo dušik iz zraka in ga vračajo v zemljo za uporabo bodočih posevkov. Ko 

grah poberemo, posadimo na njegovo mesto zelenolistno zelenjavo, ker bo tam odlično 

uspevala (Ferrie idr., 2016).  

Uporaba: grah je najbolj hranljiva zelenjavnica, ki jo lahko uporabimo kot prikuho in za solato. 

Primeren je tudi za globoko zamrzovanje. Vsebuje beljakovine, škrob, maščobo, vitamine A, 

B, C, E in K ter mnogo drugih rudninskih snovi (Fabrizzio, 1996). Grah je tudi ljudsko zdravilo 

za vse od razdraženega želodca do bradavice. Visoka vsebnost vlaknin v grahu pomaga tudi pri 

ohranjanju nižje ravni glukoze po obroku (Ferrie idr., 2016). 
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Dobri sosedje: solata, redkvica, redkev, koleraba. 

Slabi sosedje: čebula, česen, por, krompir, fižol (Januš, 2013). 

3.18 REDKVICA (Rapanus sativus) 

Opis: redkvica spada v skupino korenovk. Posamezne sorte redkvic so lahko kroglaste ali 

valjaste ter imajo belo ali rdečo kožico, poznamo pa tudi sorto, ki ima le na spodnjem delu belo 

kožico. Posadimo jih neposredno v plitvo brazdo v rodovitno, rahlo prst, skozi katero se rastoče 

korenine zlahka prerinejo, zahtevajo pa veliko vode in zastirko čez poletje. Posejemo jih na 

redko, nato še mlade rastlinice redkvic razredčimo na 5 cm razmika (Ferrie idr., 2016). 

Uporaba: redkvico uporabljamo kot surovo kot prigrizek h kruhu, pivu, siru in drugim jedem. 

Dodajamo jo k pripravi solate in skupaj z listi kot prikuho (Fabrizio, 1996). Mlade redkvice 

uporabljamo v kuhinji kot dodatek k juham ali jih na hitro popečemo in dobimo izvrstno 

popestritev obroka. Gomolj vsebuje vitamine A, B in C ter veliko mineralnih snovi. Redkvico 

uporabljamo zaradi zelo hitre kalitve tudi za markirno setev (glede na rast redkvic lahko 

ocenimo, ali se je zemlja že dovolj ogrela za sejanje ostale zelenjave) (Fowler, 2011). Včasih 

so redkvice uporabljali v medenem sirupu za kašelj, kot obkladek za bolečine v sklepih, njihov 

sok pa so pili za pomiritev razdraženega želodca (Ferrie idr., 2016). 

Dobri sosedje: solata, por, zeljnata zelenjava, koleraba, zelena, kamilica. 

Slabi sosedje: krompir, grah, rdeče zelje (Januš, 2013). 

3.19 ROŽMARIN (Rosmarinus officinalis) 

Opis: gosto košato razrasla, do 2 m visoka vedno zelena, močno razvejana rastlina; listi podobni 

iglicam, usnjati; zgornja stran gladka, temnozelena, spodnja stran sivopolstena; cvetovi 

svetlomodri, v navideznih vretencih. 

Uporaba: vršičke vejic, liste in cvetove dodajamo sredozemskim jedem, perutnini, svinjski 

pečenki, ribam, zelenjavnim juham, siru in pikantnim omakam, pri pečenju na žaru in za 

aromatizirana olja (Greiner in Weber, 2007). 

Dobri sosedje: žajbelj (Kreuter, 2005). 

Slabi sosedje: / 
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3.20 ZELENI ŽAJBELJ (Salvia officinalis) 

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. 

Uporaba: sveže ali suhe liste uporabljamo kot začimbo za meso, perutnino, ribe, enolončnice, 

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

svežih ali posušenih listov pomaga pri vnetju grla; obrazne kopeli za čiščenje kože (Greiner in 

Weber, 2007), močno aromatični žajbelj odganja listne uši, gosenice in polže, zato ga je 

smiselno posaditi ob rob zelenjavnega vrta (Kreuter, 2005). 

Dobri sosedje: kapusnice, paradižnik, fižol (Pušenjak, 2009), rožmarin, koromač, zelje, korenje, 

grah (Kreuter, 2005). 

Slabi sosedje: / 

3.21 KROMPIR (Solanum tuberosum) 

Opis: krompir spada v skupino gomoljnic. Rastline iz te skupine razvijejo v tleh gomolje, ki se 

razvijejo iz odebeljenega dela stebla, njihov namen pa je shranjevanje rezervne hrane. Krompir 

je izjemno produktiven, saj lahko ob primernem gojenju da 3–4 kilograme gomoljev na 1 m². 

Potrebuje rodovitno, dobro odcedno prst z visoko vsebnostjo organskih snovi. Gojimo ga na 

neposrednem soncu, zaščitenega pred mrzlim vetrom, kjer ima dovolj prostora in vode v času 

rasti. Sadimo ga spomladi in zgodnje sorte začnemo pobirati že poleti, pozne pa v začetku jeseni 

(Ferrie idr., 2016).  

Uporaba: iz krompirja pripravljamo jedi na različne načine: lahko ga kuhamo, pečemo, cvremo, 

blanširamo; krompir je na krožniku skoraj nepogrešljiv, saj je zelo okusen in je odlična priloga 

k mnogim jedem. Uporabnosti v kulinariki pa ima krompir tudi zdravstvene koristi. Obkladki 

iz surovega krompirja ali rezine krompirja na koži se že dolgo uporabljajo kot zdravilo za 

bradavice, rane in opekline. Para vročega pečenega krompirja, ki ga položimo tako, da se 

dviguje v uho, naj bi ublažila bolečino v ušesu. Če zaužijemo beli krompir z lupino vred, 

povečamo vnos kalija, ki uravnava krvni tlak (Ferrie idr., 2016). 

Dobri sosedje: hren, nizki fižol, brstični ohrovt, kumina, poprova meta. 

Slabi sosedje: paradižnik, grah (Januš, 2013). 
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3.22 ŠPINAČA (Spinacia oleracea) 

Opis: špinača spada v skupino špinačnic. Zraste do 25 cm visoko in ima ploske trikotne liste. 

Zahteva bogato, rodovitno, dobro odcedno prst z veliko organskega materiala, tako da se ne 

izsuši v toplejšem vremenu, ker bi tako ušla v cvet. Semena posadimo 1 centimeter globoko v 

vrste v razmiku 30 centimetrov. Kaljena semena redčimo in odvečne rastlinice uporabimo kot 

mlado špinačo (Ferrie, 2016). 

Uporaba: špinača je ena izmed najbolj zdravih in z vitamini najbolj bogatih vlaknin. 

Uporabljamo jo kot prikuho, za solato in zamrzovanje. Vsebuje poleg vitaminov A, B in E še 

vsaj toliko vitamina C kot limona in zelo veliko železa (Fabrizio, 1996). Surova ima blago 

sladek okus, ki je dober v solatah, predvsem če uporabljamo mlade liste. Njena aroma postane 

močnejša, če jo skuhamo. Zgodaj obrano mlado špinačo lahko uporabimo v solatah ali narahlo 

skuhano v pari. Starejšo špinačo lahko skuhamo v pari, lahko jo pripravimo samostojno ali jo 

dodamo v juhe, kremne omake, omlete ali jedi s testeninami (Ferrie, 2016). 

Dobri sosedje: zeljnata zelenjava, visoki fižol, redkvica, redkev, repa. 

Slabi sosedje: rdeča pesa (Januš, 2013). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV PROBLEMA 

Zanimanje za naravo je bolj ali manj prirojeno vsakemu otroku. Ko se spomladi z otroki 

odpravimo ven na sprehod, jih zanima vsaka žuželka, ki jim prekriža pot, z veseljem opazujejo 

rast in cvetenje spomladanskih cvetlic, jih vohajo in okušajo, tipajo in poslušajo ter tako naravo 

vsrkavajo z vsemi čutili. V današnjem času obstajajo vse mogoče pametne naprave, ki nas 

oddaljujejo od narave, zato je pomembno, da otrokom privzgojimo zdrav odnos do narave. To 

pomeni, da se posameznik zaveda odgovornosti do okolja, v katerem živi, in oblikuje spoštljiv 

odnos do vseh živih bitij, s katerimi si deli življenjski prostor. En od načinov za to, da otroku 

privzgojimo pravilen odnos do narave, je domači vrt, na katerem skupaj pridelujemo rastline. 

Ob tem se pri otrocih preko zabavnih dejavnosti razvijajo ročne spretnosti, otroci pridobivajo 

delovne navade, razvijajo ustvarjalne sposobnosti in se navajajo na samostojno delo (Angerer, 

2000). 

 

Avtor Graham Bell v svoji knjigi Permakulturni vrt pravi: »Vrtnarjenje je dejavno preživljanje 

prostega časa: to ni nekaj, kar bi počeli, da bi nam čas hitreje minil, ampak je ustvarjalna 

izkušnja, ki nas bogati. Kako nespametno je govoriti, da »smo zunaj«, kot bi bila naš »pravi« 

prostor v svetu naša hiša namesto prostor pod milim nebom.« (Bell, 2010, str. 11). 

 

Včasih starši nimajo možnosti ponuditi takšnih dejavnosti svojim otrokom, zato je toliko 

pomembneje, da to zagotovi vrtec in na tak način izravnava razlike, ki nastajajo v raznoliki 

družbi. Cilj dejavnosti vrtnarjenja v vrtcu je aktivnost otroka pri svojem raziskovalnem delu in 

spontano pridobivanje znanja, ki nastane kot rezultat raziskovalne svobode. Spodbudni naravni  

material iz neposrednega otrokovega okolja je v ospredju ves čas, saj otroke vabi k raziskovanju 

in zastavljanju vprašanj, vzgojitelj pa mora zagotoviti pogoje, kjer lahko otroci samostojno 

pridejo do odgovorov na zastavljena vprašanja (Katalinič, Tratnjek in Anželj, 2007).  

 

Pomembno je, da otroci že v zgodnjem otroštvu oblikujejo pozitiven odnos do živega in s tem 

tudi do rastlin, spoznavajo izvor rastlinske hrane, velik pomen pa ima tudi bivanje na prostem 

in aktivno učenje (Kurikulum, 1999). 
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Iz izkušenj vemo, da vrtnarjenje zahteva kar precej potrpljenja, saj posajene rastline ne bodo 

zrasle kar nam pred očmi, zato je zelo pomembno, da vzpodbujamo navdušenje za vrtnarjenje 

in ga tudi ohranjamo. Zelo hitro bi se lahko zgodilo, da otroci izgubijo zanimanje za takšne 

dejavnosti zaradi tega, ker se spremembe v rasti ne zgodijo dovolj hitro, da bi otroci lahko ves 

čas spremljali novosti in bi jih to »vleklo« v take dejavnosti, zato za začetek izberemo rastline, 

ki kalijo  in rastejo zelo hitro in so spremembe kmalu vidne (Likar, 2009). 

 

S tem diplomskim delom bi otrokom v vrtcu radi prikazali pomembnost rastlin za človeka. 

Poudarili bomo pomembnost samooskrbe ter omejitve in prednosti, ki jih prinašajo letni časi. 

V raziskavi bomo ugotavljali, kakšen odnos imajo otroci do rastlin, ali so otroci skrbni do njih 

ter vpliv izkušnje z vrtnarjenjem na znanje in odnos do rastlin.  

5 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji empiričnega dela so sledeči: 

- ugotoviti, kako pomembne se otrokom zdijo rastline za človeka; 

- ugotoviti, ali so otroci skrbni do rastlin, ki smo jih posadili/posejali, in kako se to izraža; 

- ugotoviti, ali otroci sploh vedo, kako se prideluje hrana in kaj vse za to potrebujemo. 

Zastavili smo si naslednji raziskovalni vprašanji: 

- Kako se je odnos otrok do rastlin spremenil po izkušnji z vrtnarjenjem? 

- Kako se je znanje otrok o rastlinah po dejavnosti na vrtu spremenilo? 

6 METODA DELA 

6.1 VZOREC 

Način vzorčenja je neslučajnostni, izbran namensko glede na potrebe raziskave. V raziskavi je 

sodelovalo 36 predšolskih otrok iz dveh vrtčevskih skupin, starih od 3 do 5 let iz Vrtcev 

Brezovica, enota Vnanje Gorice. 

Podatke smo zbrali z individualnimi intervjuji otrok. Vprašalnik smo priredili po vprašalniku 

avtorjev Jane Fančovičove in Pavola Prokopa (Development and Initial Psychometric 

Assessment of the Plant Attitude Questionnaire, 2010). Preden smo sploh začeli z dejavnostmi, 

smo izvedli pred-test. Sledil je celoten projekt, kjer so otroci sodelovali pri dejavnostih, ki so 

obsegale vse od priprave grede do pobiranja pridelkov. Na koncu smo izvedli po-test, s katerimi 
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smo preverjali usvojeno znanje in spremembe v odnosu otrok do rastlin, po enem mesecu pa še 

pozni po-test, s katerim smo preverjali trajnost pridobljenega znanja. Skupno vprašalnik obsega 

19 parov trditev, razporejenih v 3 sklope: pomembnost, uporaba in zanimanje za rastline. Iz 

vsakega sklopa smo predstavili 2 para trditev, ki so bile najbolj zanimive, nato sledijo še skupni 

rezultati. 

6.2 NAČIN ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo zbirali z individualnimi intervjuji otrok in analizami otroških risb. Pred začetkom 

raziskave smo izvedli intervjuje in risanje risb, s katerimi smo ugotavljali njihove predhodne 

predstave o rastlinah, njihov odnos do rastlin in zanimanja. Nato smo izvedli dejavnosti 

vrtnarjenja. V vrtcu so že imeli grede, v katerih so bile posajene nekatere rastline. Vse smo 

pregledali in uporabne presadili, postrigli ali pustili na njihovem mestu, neuporabne (plevel) pa 

smo populili in zasadili nove. Tako so imeli otroci neposredno izkušnjo s pridelavo hrane 

rastlinskega izvora, od priprave grede do pobiranja pridelka. Na koncu smo naredili po-test, ki 

je vseboval enak intervju in risanje risb, z njim pa smo želeli ugotoviti napredek v znanju in 

spremembe v odnosu predšolskih otrok do rastlin in rastlinske hrane. Mesec dni po izvedbi po-

testa smo izvedli še pozni po-test, ki je prav tako vseboval intervjuje in risanje risb, z njimi pa 

smo ugotavljali trajnost znanja. Ob izvedbi dejavnosti smo si odzive otrok, njihovo sodelovanje 

in lastna opažanja zapisovali in dokumentirali.  

Rezultate smo kvantitativno in kvalitativno obdelali, jih prikazali v obliki tabel in grafov ter jih 

interpretirali. 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kavka Simona; diplomsko delo 

25 

6.3 OPIS DEJAVNOSTI 

Prvi obisk (27. 3. 2018)  

Ob mojem prvem obisku sem otroke povabila v krog, kjer smo se pogovarjali o njihovih 

izkušnjah z vrtnarjenjem. Pogovarjali smo se o tem, ali imajo doma vrt, kaj delajo na vrtu, kaj 

sadijo in kaj sejejo, kako skrbimo za rastline. Nato sem jih poprosila, naj na risalni list narišejo 

gredo in na njej čim več rastlin, ki se jih domislijo. Pri pogovoru so otroci našteli nekaj vrst 

zelenjave, ki jih poznajo od doma ali iz vrtca, nato pa so risali sami. 

Ko so vsi narisali, sem vsakega posebej povprašala o tem, kaj je narisal, in si vse zapisala na 

zadnjo stran otrokove risbe, da bi pri analizi lažje prepoznala narisane oblike. Nato smo v večji 

steklen kozarec posadili fižol. Posadili smo ga tako, da smo vanj natlačili papirnate brisačke, 

nato pa smo čisto ob  steno kozarca dali fižolova semena, ki so bila predhodno namočena v 

vodi, da bi jih dobro videli, ko bodo vzkalili in rastli. Kasneje je še vsak otrok posadil svoje 

fižolčke, vsak v svoj kozarček in nato tudi vsak svoje zalil. Posadili smo tudi eksperimentalne 

fižolčke: en lonček smo postavili v omaro (brez svetlobe), enega smo postavili ven (brez 

toplote), enega sploh nismo zalivali (brez vode). S tem smo ugotavljali, kaj potrebuje seme za 

kalitev in rast. Kasneje sem izvedla tudi intervjuje, potrebne za raziskavo. Vsakemu otroku 

posebej sem postavila po dve trditvi, on pa je povedal, s katero se strinja bolj. 

 

  

Slika 1: Risanje risb (zgoraj), posadili bomo fižol (spodaj in desno). 
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Drugi obisk (31. 3. 2018) 

Štiri dni po sajenju fižola je posajeni fižol v steklenem kozarcu že vzklil. Dobro so bile vidne 

korenine, steblo in klična lista, ki sta bila še malo skrita v lupini. Fižol, ki je bil zunaj, je v rasti 

zaostajal za tistim, ki je bil notri na toplem. Fižol, ki ga nismo zalili, je ostal nespremenjen, 

fižol, ki je bil v omari brez svetlobe, je v rasti le malo zaostajal za fižolom, ki je rastel v idealnih 

pogojih, le da je bil brez barvila. 

 

Slika 2: Rast testnih fižolov. 

Tretji obisk (3. 4. 2018) 

Fižoli v testnih kozarcih rastejo že en teden. Do sedaj so fižoli, ki rastejo v idealnih pogojih, in 

fižoli, ki rastejo brez svetlobe, enako napredovali. Pri obojih je vidna glavna korenina s 

stranskimi koreninicami in steblom, pri fižolih, ki rastejo brez svetlobe, sta klična lista še skrita 

v lupini, pri fižolih, ki rastejo v idealnih pogojih, pa je lupina že odpadla in se že vidita klična 

lista in pravi listi. Pri fižolih, ki rastejo na hladnem, in pri fižolih, ki rastejo brez vode, še ni 

vidnih sprememb.  

 

Slika 3: Testni fižoli že rastejo en teden. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kavka Simona; diplomsko delo 

27 

Četrti obisk (9. 4. 2018) 

Šest dni kasneje od zadnjega obiska je fižol občutno zrastel. Fižol, ki raste v idealnih pogojih, 

ima dolgo steblo in dva lista lepe zelene barve. Fižol, ki raste v temi, ima daljše steblo, ki pa je 

blede barve, listi pa še niso razprti in prav tako bledo rumene barve. Fižolu, ki raste na hladnem, 

je že počila lupina, ki obdaja klična lista, korenina je že malo pogledala ven. Pri fižolih, ki 

rastejo brez vode, se ni zgodilo nič.  

Iz tega poskusa smo ugotovili, da rastline lahko vzklijejo v prostoru brez svetlobe, vendar 

kasneje za rast svetlobo potrebujejo. Lahko zrastejo tudi v hladnejšem okolju, vendar za to 

potrebujejo dalj časa. Nikakor pa rastline ne morejo uspeti brez vode.  Kasneje smo vse fižolčke 

pobrali iz kozarcev in si jih dobro ogledali. Vse fižolčke smo nato posadili ven. 

  

Slika 4: Fižoli, ki so rasli v idealnih pogojih (levo), fižoli, ki so rasli brez vode (sredina zgoraj), fižoli, ki so rasli na 

hladnem (sredina spodaj) in fižoli, ki so rasli brez svetlobe (desno). 
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Peti obisk (19. 4. 2018) 

Ker smo v vrtcu že prej imeli visoke grede, smo morali pregledati, v kakšnem stanju so. Na 

največji gredi je raslo nekaj lanske solate, čez večino grede pa so je razrasli meta, melisa in 

plevel. Solato smo pustili, da še malo zraste, meto in meliso pa so otroci s škarjami postrigli in 

dali v košaro. Kasneje smo listke potrgali in jih posušili za čaj. Med plevelom, ki smo ga 

populili, smo našli še nekaj korenčkov in čebulo, ki so ostali še od lanskega leta. Korenčke so 

otroci med kosilom z veseljem pojedli.  

Nato je vsak otrok pripravil svoje sadike. V lončke za sadike so dali zemljo, nato pa so si izbrali, 

kaj bi radi posejali. V zemljo so naredili luknje in vanje dali semena, ki so jih nato zasuli in 

zalili. Na lesene palčke so se otroci, ki so to znali, tudi podpisali, na drugo stran pa smo napisali, 

kaj so posejali.  

  

Slika 5: Posejali bomo semena za sadike (zgoraj), pobiramo meto (spodaj levo), semena je potrebno še zaliti (spodaj desno). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kavka Simona; diplomsko delo 

29 

Šesti obisk (23. 4. 2018) 

Danes smo pregledali stanje na manjši gredi. Na njej sta rasli hermelika in netresk. Oboje smo 

presadili na drugo gredo, zemljo v tej pa smo z lopatami dobro prekopali. Nato smo posadili 

krompir. Izkopali smo luknje in vanje dali krompir, nato pa ga še obsuli, da so nastali hribčki – 

razori.  

Na srednje veliki gredi je rasla melisa, ki smo jo postrigli, potrgali listke iz stebel in jih dali 

sušit na sonce. 

 

  

Slika 6: Na gredi so prej rasle hermelike in netresk (zgoraj), 

zemljo smo dobro prelopatali (sredina), posadili smo 

krompir (spodaj), pobrali smo meliso (spodaj desno). 
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Sedmi obisk (24. 4. 2018) 

Danes smo v največjo gredo posejali nekaj zelenjave. Posejali smo špinačo, korenček, redkvico, 

solato in grah. S kamenčki smo razmejili gredo in na večje kamne narisali in napisali, kaj raste 

v določenem polju. Vse smo tudi dobro zalili. Pregledali smo tudi stanje na srednje veliki gredi, 

kjer so že od lanskega leta rasle jagode in melisa. Vse smo presadili v večje posode in jih dobro 

zalili, zemljo v gredi pa prelopatali in pripravili za sajenje. Počakati moramo le, da bodo 

temperature toplejše, saj bomo sem posadili bučke, kumare in papriko. Zalili smo tudi vse ostale 

grede. Pogledali smo tudi, kako rastejo naše sadike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Zalivanje (zgoraj), kamni za označevanje rastlin (sredina), sadike (spodaj, sadimo grah (spodaj desno). 
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Osmi obisk (7. 5. 2018)  

Z veseljem smo opazovali rast naših rastlinic, ki smo jih skrbno zalivali. 

  

 

 

 

 

  

Slika 8: Zalivamo (zgoraj), jagode (desno), krompir (spodaj). 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kavka Simona; diplomsko delo 

32 

Deveti obisk (18. 5. 2018) 

Ta dan smo izdelali ogrodje za fižolov šotor in zasadili fižol. Na vrtčevskem igrišču smo si 

izbrali prostor, kjer bi ga postavili, nato pa smo skupaj z otroki v obliki kroga odkopali travo, 

da smo prišli do zemlje. Ko smo odkopavali travo, smo naleteli na veliko prebivalcev, ki živijo 

v zemlji. Videli smo črve, stonoge, hrošče, deževnike. Travno rušo smo pobrali, potem smo 

postavili palice, na katere se bo fižol vzpenjal in naredil živi zeleni šotor. Tam, kjer smo 

odkopali zemljo, smo nasuli nekaj nove zemlje, bogate s hranili, nato naredili luknjice in 

zasadili fižol. Vse smo dobro zasuli in zalili, nato pa smo fižole tudi pokrili s kopreno, saj smo 

ugotovili, da naše gredice za svoje stranišče uporabljajo mački. S tem namenom smo z mrežo 

zaščitili tudi ostale grede, saj z zastirko nismo mogli, ker naše rastline še niso vzklile, ali pa so 

bile še čisto majhne. 

 

Slika 9: Odkopali smo zgornjo plast zemlje. Pri tem so nam pomagali otroci iz vseh skupin. Uporabljali smo motiko in 

rovnico (zgornja vrsta). Fižol je posajen in pokrit s kopreno. Opazovanje življenja v zemlji. Pokrita greda (spodnja vrsta). 
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Deseti obisk (21. 5. 2018) 

Naša zelenjava pridno raste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 10: Korenje, redkvice (zgornja vrsta), grah, solata, 

grabljice držijo mrežo dvignjeno (spodnja vrsta). 
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Enajsti obisk (23. 5. 2018) 

V srednje veliko gredo, ki smo jo že prej opleli in zrahljali z lopatami, smo danes posadili sadike 

paprik, bučk in kumar. Najprej smo ugotavljali, koliko prostora mora biti med rastlinami, nato 

pa so otroci z lopatami naredili luknje, vanje natresli nekaj gnojila in nato vanje zakopali 

rastlinice. Da naše grede ne bi obiskovali mački, smo jo prekrili z mrežo, v katero smo naredili 

luknje, da so lahko rastline rasle neovirano. (To je bila le začasna rešitev, dokler nismo dobili 

slame za zastirko.) V dva večja lonca smo posadili tudi paradižnik, mu prav tako dodali gnojilo 

in nato še palice za oporo. S pomočjo mlajših otrok smo vse skupaj dobro zalili. 

 

 

 

 

Slika 11: Posadili smo bučke, kumare, papriko in jih pokrili z mrežo. 
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Dvanajsti obisk (25. 5. 2018) 

Ta dan smo šli h gredam in pregledali našo zelenjavo. Videli smo, da je solata zrasla že toliko, 

da bi jo lahko pobrali in imeli za kosilo, zato smo jo najprej oprali v vodi, nato pa nesli 

kuharicam, ki so nam jo pripravile za kosilo. Našli smo tudi nekaj redkvic, ki smo jih prav tako 

pojedli ob kosilu. Obrali smo jagode, s katerimi smo okrasili sladoled. Ker jih je bilo premalo 

za vse, smo jih razdelili na koščke, da jih je lahko poskusil vsak.  

 

  

Slika 12: Oprali smo solato in jo nesli kuharicam, nabrali smo jagode (zgoraj). Nabiranje redkvic, solata pri kosilu, jagode 

na sladoledu ((spodaj). 
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Trinajsti obisk (7. 6 2018) 

Danes smo izdelali zeliščno spiralo. Iz opek smo naredili obliko, v katero smo nasuli zemljo. 

Posadili smo zelišča: baziliko, meliso, rožmarin, žajbelj, origano, sivko, meto, peteršilj, 

drobnjak, ognjič; in zasejali še nekaj nizkih rož: portulak, nageljčke in spominčice. Ker smo 

vedeli, da bodo v naši spirali okoliški mački videli novo možnost za stranišče, smo se 

pozanimali, kaj bi jih odganjalo. Ugotovili smo, da jim vonj cimeta ni všeč, zato smo ga nekaj 

potresli po robovih spirale. 

Ob pregledu gred smo ugotovili, da so redkvice zrasle že toliko, da bi jih lahko pobrali, zato 

smo največje kar populili. Napeljali smo tudi mrežo na šotor, po kateri se bo lahko vzpenjal 

fižol. 

Slika 13: Postavili smo ogrodje za spiralo, nasuli zemljo in posadili zelišča (zgoraj in sredina). Napeljali smo mrežo za fižol 

(sredina desno). Pobrali smo redkvice (spodaj). 
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Štirinajsti obisk (20. 6. 2018) 

Danes smo imeli kar nekaj dela. Najprej smo obstrigli travo v fižolovem šotoru, ki se je ni dalo 

pokositi s kosilnico. Zelo je bilo potrebno paziti, da s travo nismo odstrigli še kakšnega fižola. 

Videli smo, da naše kumare že lezejo po tleh, zato smo naredili leseno ogrodje z mrežo, na 

katerega so se lahko navijale. Nato smo s slamo zastrli zemljo pri kumarah, bučkah in papriki. 

Vse smo tudi dobro zalili. Pobrali smo večje kumare in korenje, ki smo jih pojedli pri zelenjavni 

malici. Ta dan smo izvedli tudi po-test. Otrokom sem razdelila risalne liste, nato pa so narisali 

vse rastline, ki so se jih spomnili. Intervjuje sem izvedla tako, da sem vsakega otroka posebej 

povprašala za mnenje o trditvah, kjer si je lahko od dveh trditev izbral tisto, s katero se strinja.   

 

Slika 14: Postrigli smo travo, postavili stojalo za kumare (zgoraj), zalili vse grede, pobrali korenje in kumare (sredina), 

rastline zastrli z zastirko in pojedli malico (spodaj). 
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Petnajsti obisk (3. 7. 2018) 

Danes smo pregledali, kaj vse je zraslo in če lahko še kaj poberemo. Zrasla je ena velika buča 

in kar nekaj kumar, ki smo jih pobrali v košare in nesli kuharicam v kuhinjo. Našli smo tudi 

nekaj korenčkov. Pri zeliščni spirali smo prepoznavali zelišča in jih vohali.  

 

 

 

 

  

Slika 15: Buče, kumare (zgoraj), pomencamo s prsti, da dobimo vonj (spodaj), melisa, žajbelj, meta (spodaj desno). 
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Šestnajsti obisk (16. 7. 2018) 

Ob zadnjem obisku smo skupaj z otroci še enkrat pregledali vse grede in rastline, ki smo jih 

posadili, nato pa smo izvedli še pozni po-test. Otroci so na risalne liste narisali rastline, ki so si 

jih zapomnili iz naših dejavnosti, nato pa sem izvedla še individualne intervjuje, pri katerih so 

si otroci od ponujenih trditev izbrali tisto, s katero se najbolj strinjajo. Kasneje bodo za vrt 

skrbeli otroci in vzgojiteljice iz vrtca  

Slika 16: Krompir, kumare, buče, paprika, grah, korenje, solata, zeliščna spirala, šotor iz fižola. 
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7 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Odgovori otrok na vprašanje o pomembnosti rastlin za življenje (odgovori otrok iz pred-

testa, po-testa in poznega po-testa) 

 

Graf 1: Pomembnost rastlin za življenje. 

Iz grafa lahko razberemo, da obstaja občutna razlika v odgovorih otrok na vprašanje o 

pomembnosti rastlin za življenje pred in po dejavnosti. Pred dejavnostjo je 6 otrok odgovorilo, 

da življenje brez rastlin ne bi bilo mogoče, medtem ko se je za ta odgovor po dejavnosti 

opredelilo 24 otrok.  

  

0

5

10

15

20

25

30

PRED-TEST PO-TEST POZNI PO-TEST

6

24 23

30

12 13

Življenje brez rastlin ni mogoče. Življenje brez živali ni mogoče.



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Kavka Simona; diplomsko delo 

41 

Odgovori otrok na vprašanje o pomembnosti rastlin za življenje v mestih (odgovori otrok 

iz pred-testa, po-testa in poznega po-testa) 

 

Graf 2: Pomembnost rastlin za življenje v mestih. 

Otroci so že v vrtcu vzgajani v duhu okoljske vzgoje, saj v Kurikulumu (1999) lahko najdemo 

kar nekaj ciljev in primerov dejavnosti, ki otroke vodijo do spoznanja, da so rastline za naš 

obstoj ključne in da jih potrebujemo (več). Tako si razlagam rezultat otroških odgovorov, ki 

prikazuje že v pred-testu, da se otroci zavedajo pomembnosti zelenih površin v mestu. Z 

intenzivno dejavnostjo vrtnarjenja se ta občutek pri otrocih še poveča. 

Skupni odgovori otrok na vprašanje o pomembnosti rastlin za življenje 

 

Graf 3: Pomembnost rastlin skupaj. 
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Odgovori otrok na vprašanje o zanimanju za lasten vrt z rastlinami (odgovori otrok iz 

pred-testa, po-testa in poznega po-testa) 

 

Graf 4: Zanimanje za lasten vrt. 

Graf prikazuje, kako se zanimanje za lasten vrtiček pred in po dejavnosti spremeni. Pred 

dejavnostjo otroci mogoče sploh niso vedeli, kaj pomeni imeti svoj vrt in skrbeti za rastline, po 

dejavnosti pa so si lahko dobro predstavljali, saj so vse doživeli sami, poleg tega pa jim je bilo 

zelo všeč in so zelo radi sodelovali. En mesec po dejavnostih se je želja po lastnem vrtu še 

nekoliko povečala.  
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Odgovori otrok na vprašanje o zanimanju za preživljanje prostega časa v naravi 

(odgovori otrok iz pred-testa, po-testa in poznega po-testa) 

 

Graf 5: Zanimanje za preživljanje prostega časa v naravi. 

Iz grafa lahko razberemo, da so se otroci pred začetkov dejavnosti bolj veselili odhoda v 

trgovino kot odhoda na travnik. V trgovini obstaja toliko možnosti za doživljanje veselja ob 

igračah, ki jih lahko kupimo, igralih, na katerih se lahko igramo, dobrot, ki jih lahko pojemo, 

kot jih na travniku ni; z dejavnostjo vrtnarjenja pa so morda uvideli nove, drugačne trenutke 

veselja, navdušenja in tudi ponosa: ko so videli, da je iz semen, ki smo jih posejali in zanje 

skrbeli, nekaj zraslo in da to lahko celo še pojemo! Podobni sta bili vprašanji: kje rajši preživljaš 

prosti čas (narava/za računalnikom) in kje se rajši sprehajaš (po travniku, gozdu/po mestu). 

Rezultati teh vprašanj so bili v vseh fazah testiranja v korist naravi.  
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Skupni odgovori otrok na vprašanje o zanimanju za rastline 

 

Graf 6: Zanimanje otrok za rastline skupaj. 

Odgovori otrok na vprašanje o uporabi rastlin v prehrani (odgovori otrok iz pred-testa, 

po-testa in poznega po-testa) 

 

Graf 7:Uporaba rastlin v prehrani. 

Otroci so skozi potek projekta očitno vedno raje jedli solato in zelenjavo nasploh. Kar deset 

otrok več se je po koncu projekta opredelilo, da rajše uživajo solato kot meso. Kot je ugotovila 

tudi Marjanca Kos (2014) v svoji raziskavi, so otroci po dejavnostih vrtnarjenja veliko rajši 

posegali po zelenjavi in sadju, poleg tega pa so bili kasneje tudi lažje sprejemali nove vrste 

hrane in okušali nove okuse.  
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Odgovori otrok na vprašanje o uporabi rastlin v gradnji (odgovori otrok iz pred-testa, 

po-testa in poznega po-testa) 

 

Graf 8: Uporaba rastlin v gradnji. 

Pri tem vprašanju so odgovori precej neodločeni, vendar je v odgovorih iz po-testa nekaj več 

otrokom bolj všeč hiša iz lesa, kar si štejem kot uspeh, saj to mogoče pomeni, da bo nekaj otrok 

več, ko bodo odrasli, želelo za bivanje uporabljati naravne materiale in ne toliko umetnih 

(seveda če bodo za vsako posekano drevo posadili nekaj novih). 

Skupni odgovori otrok na vprašanje o uporabnost rastlin 

 

Graf 9: Uporabnost rastlin za življenje skupaj. 
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Odgovori otrok na vsa vprašanja (odgovori otrok iz pred-testa, po-testa in poznega po-

testa) 

 

Graf 10: Rezultati raziskave o zanimanju, uporabi in pomembnosti rastlin. 

Zavedanje otrok o pomembnosti za življenje in uporabi rastlin na splošno je po dejavnosti 

vrtnarjenja zelo naraslo. Iz grafa je razvidno, da otroci pred izkušnjo z vrtnarjenjem rastlinam 

niso dali tako pomembne vloge, kasneje pa je zavedanje o pomembnosti zelo naraslo, zato 

sklepam, da je bila otrokom celotna dejavnost zanimiva, da smo jim vzbudili še več zanimanja 

in želje po vrtnarjenju in da so se ob njej tudi zabavali. 
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Razlike v narisanih rastlinah na vrtu pred dejavnostjo, neposredno po dejavnosti in mesec 

po dejavnosti. 

Rastlina Predtest Po-test Pozni po-test 

Bazilika 0 4 3 

Brokoli 6 1 3 

Bučka 1 9 7 

Cvetača   1 

Čebula 1 1 1 

Česen 1  1 

Češnja 1   

Drobnjak 0 2 4 

Fižol 8 20 20 

Grah 8 16 8 

Jabolko 2   

Jagoda 0 11 7 

Korenje 22 32 27 

Koruza 3 2 2 

Krompir 6 16 18 

Kumara 4 16 11 

Limona 1   

Lubenica 3 1 3 

Melisa 0 4 4 

Meta 0 3 0 

Ognjič 0 17 6 

Origano 0 1 0 

Paprika 5 4 4 

Paradižnik 8 22 20 

Peteršilj 1 3 3 

Ptica 1   

Rdeča pesa 1   

Redkvica 4 14 16 

Riba 1   

Rožmarin 0 6 1 

Sivka 0 19 13 

Solata 13 22 23 

Starši na vrtu 2   

Špinača 0 6 1 

Zelje 2  2 

Žajbelj 0 4 3 

SKUPAJ 130 261 225 
Tabela 1: Razlike v narisanih rastlinah na vrtu pred dejavnostjo, neposredno po dejavnosti in mesec po dejavnosti. 
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Otroci so pred dejavnostjo narisali skupaj 105 rastlin, povprečno 2,91 rastlin na risbo. Od 36 

otrok jih je 23 narisalo tudi gredo z zemljo, večina jih je risala samo plodove (užitne dele 

rastline, ne pa tudi cele rastline. Največ otrok je narisalo korenje (22 otrok) in solato (13 otrok), 

narisali pa so še grah (8 otrok), paradižnik (8 otrok), fižol (8 otrok), krompir (6 otrok), kumare 

(4 otroci), redkvice (4 otroci), buče (1 otrok). Nihče od otrok v pred-testu ni narisal špinače in 

jagod, prav tako ni nihče narisal nobenega zelišča. Pod ostalo sem štela vse, kar so narisali, in 

nisem zajela v nabor rastlin za raziskavo (limona, brokoli, zelje, rdeča pesa, lubenica, jabolko, 

koruza, čebula, česen, češnja, ptica, riba, starši na vrtu), skupno pa so teh narisali 26. 

Po dejavnosti so otroci narisali skupaj 256 rastlin, povprečno 7, 11 rastlin na risbo. Od 36 otrok 

jih je 32 narisalo tudi gredo z zemljo. Največ otrok je narisalo korenje (32 otrok), solato (22 

otrok) in paradižnik (22 otrok), narisali pa so še fižolov šotor (20 otrok), sivko (19 otrok), ognjič 

(17 otrok), grah (16 otrok), kumare (16 otrok), krompir (16 otrok),  redkvice (14 otrok), jagode 

(11 otrok), buče (9 otrok), špinačo (6 otrok), rožmarin (6 otrok), žajbelj (4 otroci), baziliko (4 

otroci), meliso (4 otroci), papriko (4 otroci), meto (3 otroci), peteršilj (3 otroci), drobnjak (2 

otroka) in origano (1 otrok). Pod ostalo sem štela vse, kar so narisali, in nisem zajela v nabor 

rastlin za raziskavo (brokoli, lubenica, čebula, koruza), skupno pa so teh narisali 5, kar je 21 

manj kot v pred-testu. 

Otroci so en mesec po dejavnosti narisali skupaj 214 rastlin, povprečno 5,94 rastlin na risbo. 

Od 36 otrok jih je 32 narisalo tudi gredo z zemljo. Največ otrok je narisalo korenje (27 otrok) 

in solato (23 otrok), narisali pa so še paradižnik (20 otrok), krompir (18 otrok), redkvice (16 

otrok), sivko (13 otrok), kumare (11 otrok), grah (8 otrok), buče (7 otrok), jagode (7 otrok), 

ognjič (6 otrok), meliso (4 otroci), baziliko (3 otroci), žajbelj (3 otroci), peteršilj (3 otroci), 

rožmarin (1 otrok), origana in mete pa ni narisal nihče. Pod ostalo sem štela vse, kar so narisali, 

in nisem zajela v nabor rastlin za raziskavo (zelje, koruza, česen, brokoli, lubenica, čebula, 

cvetača), skupno pa so teh narisali 15.  
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IV. SKLEP 

Skozi celoten empirični del diplomskega dela smo zasledovali različna raziskovalna vprašanja 

in cilje. Raziskava prinaša 5 glavnih ugotovitev: 

S prvim zastavljenim raziskovalnim ciljem smo želeli ugotoviti, kako pomembne se otrokom 

zdijo rastline za človeka. Rezultati, pridobljeni pred dejavnostjo, kažejo na to, da se otroci niso 

toliko zavedali pomembnosti rastlin za življenje človeka, saj se je le 38,5 % otrok opredelilo za 

ugoden vpliv rastlin na človeka. Neposredno po dejavnosti in mesec po dejavnosti pa so bili 

odstotki podobni: takoj po dejavnosti se je za trditve, ki potrjujejo pomembnost rastlin za 

človeka, opredelilo 66,3 % otrok, en mesec po dejavnosti pa še malenkost več (66,7 %). Skupne 

vrednosti vseh treh sklopov so še bolj zgovorne. Pred dejavnostjo se je za ugodne učinke rastlin 

na človeka opredelilo 42,7% otrok, po dejavnosti 65,9 % otrok, en mesec po dejavnosti pa 66,2 

% otrok, kar kaže na to, da so ob dejavnostih vrtnarjenja otroci spoznali, da rastline ugodno 

vplivajo na kvaliteto življenja in jih je zato potrebno negovati. 

Z drugim ciljem smo ugotavljali, ali so otroci skrbni do rastlin, ki smo jih posadili/posejali in 

kako se to odraža. Preko dejavnosti smo opazili, da na začetku otroci niso bili toliko pozorni in 

skrbni. Ko smo prvič sadili sadike v grede, so bili z rastlinicami kar grobi, ko pa smo jim 

razložili, da se tako lahko polomijo, so postali bolj pozorni. Z obema rokama so držali sadike 

in korenine nežno zakopali v zemljo. Redno smo jih zalivali, velikokrat so se otroci sami 

spomnili, da imajo rastline verjetno suho zemljo in da bi jih bilo potrebno zaliti. Pri tem opravilu 

so zelo uživali in včasih so nam pomagali tudi ostali otroci iz vrtca. Otroci so med prostimi 

dejavnostmi na igrišču sami od sebe šli preverit grede in ko so opazili kakšno novost, so takoj 

prišli poročat. 

S tretjim raziskovalnim ciljem smo želeli ugotoviti, ali otroci sploh vedo, kako se prideluje 

hrana in kaj vse za to potrebujemo. Čisto na začetku smo naredili preizkus kalitve fižola pod 

različnimi pogoji. Raziskovali smo 4 različne dejavnike, ki bi morda vplivali na kalitev in rast 

naših fižolov. En lonček smo postavili v omaro – preizkus kalitve brez svetlobe, enega na 

zunanjo okensko polico – preizkus kalitve pri nižji temperaturi, enega nismo nikoli zalili – 

preizkus kalitve brez vode, enega pa smo postavili na optimalno mesto, ta je imel na voljo 

dovolj vode in svetlobe ter primerno temperaturo. Otroke smo povprašali o njihovih napovedih, 

kje bodo fižoli zrasli boljše, kje slabše, kje morda sploh ne bodo zrasli. Največ otrok je 

napovedalo, da bodo najbolje zrasli fižolčki, ki so na toplem in imajo dovolj vode in svetlobe, 

najslabše pa bodo zrasli fižoli, ki so brez vode in svetlobe. Ko smo jih vprašali, ali bodo vseeno 
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zrasli vsi fižoli, so odgovorili da vsi. Ko so minevali dnevi, smo spoznali, da v skladu z 

njihovimi napovedmi najbolje rastejo fižoli, ki so rasli v optimalnih pogojih. Rasli so visoko, 

bili so lepe zelene barve in imeli krepko steblo in liste. V nasprotju z njihovimi napovedmi pa 

so se obnašali fižoli brez vode. Ti niso zrasli niti malo. Prav tako smo najprej mislili, da tudi 

fižoli zunaj ne bodo zrasli, vendar smo kasneje opazili, da se je lupina razpočila in da ven kuka 

korenina. Najbolj so jih presenetili fižoli, ki so rasli brez svetlobe. Njihova stebla so bila dolga 

in bleda, tudi listi so bili brez barve, vendar so vseeno rasli enako hitro kot fižoli, ki so rastli ob 

najugodnejših pogojih. Tako smo ugotovili, da za kalitev rastline potrebujejo vodo in primerno 

temperaturo, za nadaljnjo rast pa tudi svetlobo. 

Zastavili smo si tudi raziskovalni vprašanji. S prvim smo se spraševali, kako se je odnos otrok 

do rastlin spremenil po izkušnji z vrtnarjenjem. Že prej smo ugotovili, da so postali bolj skrbni 

pri sajenju in zalivanju rastlin, opazili pa smo tudi to, da so se otroci med sabo opozarjali, naj 

pazijo na rastline v gredah, naj gledajo pod noge, da ne pohodijo fižola, ki smo ga posadili v tla 

za fižolov šotor, če je žoga padla na rastline, so jo šli pobrat in spotoma preverili, če je z 

rastlinami še vedno vse v redu. Spremenil se je tudi odnos do rastlinske hrane, ki je bila 

postrežena pri obrokih. Že tako imajo v vrtcu dvakrat na teden namesto sadne zelenjavno malico 

in velikokrat smo za zelenjavno malico pojedli kar zelenjavo, ki je zrasla na naših gredah. 

Pregledali smo pridelke in primerne pobrali. Delili smo jih tudi z ostalimi skupinami, saj je 

zraslo veliko zelenjave. Pripravili smo tudi zeleno solato za h kosilu, bučke za juho, grah za 

omako, korenje in redkvice pa smo velikokrat pojedli kar vmes, takoj ko smo jih izruvali in 

oprali. Nabrali in sušili smo tudi zelišča za čaje. Pri vseh dejavnostih so otroci z velikim 

zanimanjem in navdušenjem sodelovali. 

Zanimalo nas je tudi, kako se je spremenilo znanje otrok o rastlinah po dejavnosti na vrtu. Ob 

dejavnostih vrtnarjenja se je pri otrocih obogatilo naravoslovno znanje. Spoznali so, kaj vse je 

potrebno za kalitev in rast rastlin, kako moramo skrbeti zanje, kdaj jim pripraviti oporo, kako 

jih zaščititi pred škodljivci. Spoznali so nove vrste zelenjave in zelišč, spoznali so dele rastlin 

in kateri deli so pri različnih vrstah užitni, seznanili so se s pripravo in uporabo zelenjave v 

prehrani. Ob analizi otroških risb smo ugotovili, da so pred dejavnostjo otroci povprečno 

narisali 2,9 rastlin na risbo, po dejavnosti pa povprečno kar 7,1. Po dejavnosti se je občutno 

povečalo tudi število narisanih zelišč. Pred dejavnostjo je en otrok narisal le eno zelišče, po 

dejavnosti pa smo na risbah prešteli kar 79 narisanih zelišč. 
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