PROJEKT- ŠOLSKA VRTILNICA

SEMENA IN VRTOVI – ENOTA RADVANJE JASLI
Sodelovali so : Sabina Polančič, Tamara Mlinarič,
Jelka Železnik, Manja Mrčinko Gojkovič in Maja Rader

Otroke smo aktivno vključevali pri urejanju zelenih površin, tako da so odnašali veje, grabljali in
prinašali listje, pometali drobno kamenje iz zelenih površin, se navajali na primerno igro v
naravnem okolju, da ne poškodujemo naravnega okolja ali rastlinja, opazovali talne živali v
naravnem okolju, se vključevali v urejanje igrišča in visoke grede.
Aktivno so sodelovali pri procesu urejanja visoke grede ter sajenja rastlin, prav tako so spoznavali
potrebne pripomočke in naravne pogoje za rast rastlin. Opazovali so, kako se razvija rastlina,
kako raste ter skrbeli za redno zalivanje. V naravnem okolju so si ogledali sadna drevesa ter
vrtove.
Zapisali: Sabina Polančič in Tamara Mlinarič

SEMENA IN VRTOVI - ENOTA PEKRE
Sodelovali so: Katja Karba Kniplič, Metka Lajh, Lavra Pušnik, Nikolina Lep
Andreja Senekovič, Gregor Habjanič, Jana Kolarič, Teja Hajnžič

V naši enoti so otroci obeh starostnih skupin aktivno sodelovali v aktivnostih. Najprej se je
začelo z opazovanjem in pripravo visoke grede in vrtička. Naše najmlajše je obiskal Krtek in
prinesel sadike zelenjave, zelišč in dišavnic za naš vrt. Pri prvi zasaditvi sadik na visoko gredo so
otroci aktivno sodelovali. Skupaj smo posadili fižol v lonček in tudi opazovali kalitev semena
graha in fižola v prozorni vrečki na oknu. Imeli smo tudi delavnico s starši, s katerimi smo skupaj
izdelali sadilni lonček in vanj zasadili sadike jagod in rož. Prav tako smo posejali semena v
kartone od jajc (timijan, peteršilj, kreša), opazovali rast , kasneje pa slednje prenesli tudi na
visoko gredo.
Pogovarjali smo se tudi o pripomočkih, ki jih potrebujemo pri obdelovanju gredic, vrta. Posejali
smo tudi semena bučk, hkrati pa opazovali vse spremembe, ki so bile vidne iz dneva v dan.
Izredno pomembno vlogo smo dali tudi otrokom, da skrbijo za visoko gredo, ga zalivajo in
obdelujejo z našo pomočjo. Opazovali smo tudi talni živ-žav, ki je v teh toplih dneh tudi zelo
viden.
Otroci drugega starostnega obdobja so se tudi zelo dobro vključili v aktivnosti. Posejali so
razna semena, ga opazovali pri rasti in jih nato posadili. Uredili so tudi okrasne ograjice, ki
krasijo zelišča v zeliščnem vrtu. Vsakodnevno opazujejo, po potrebi obdelujejo zemljo in
zalijejo z vodo. Na našem igrišču imamo tudi zbiralnik deževnice, ki nam omogoča ekološko
zalivanje vrta.

Zapisala: Nikolina Lep

SEMENA IN VRTOVI - ENOTA LIMBUŠ

Sodelovali so: Nina Lukman, Sandra Ladič
Z otroci smo v prazničnem decembru pričeli z izvedbo eko projekta – semena in vrtovi. Najprej
smo spoznali božično travo, opazovali semena in kaj potrebujemo, da lahko seme posadimo,
ter kaj potrebuje za rast. Skupaj z otroki smo semena posadili v steklene lončke in opazovali
njeno rast. Skrbno smo jo zalivali. Ob pričetku pomladi so se pričeli prebujati prvi znanilci,
katere smo na sprehodu opazovali. Pogledali smo korenine zvončka in poimenovali njegove
dele. Ob vedno toplejših dnevih smo si najprej v revijah ogledali različne vrtove, različne
cvetlice. Nato smo si naredili svoj cvetlični plakat. Cvetlice in rastline iz revij smo opazovali tudi
na sprehodih in občudovali urejene vrtove. Pridno smo skrbeli za zeliščne vrtove, ki jih imamo v
vrtcu. Posadili smo medonosne rastline.

Zapisala: Nina Lukman

