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Ožje in širše otrokovo okolje je neizmerno zanimivo in pisano. Otroci v okolju, vse želijo otipati, 

vonjati in z vsem kar najdejo tudi želijo nekaj narediti. To so otrokova spontana nagnjenja po 

odkrivanju in spoznavanju novega, zato moramo to njihovo željo po odkrivanju ožjega in širšega 

okolja spodbujati in omogočiti še večjo raznolikost in pestrost.  In če kje, to zagotovo najdemo v 

naravi, v neposrednem zunanjem okolju, ki je bogat vir vprašanj,  idej za dejavnosti, ki jih lahko 

nadaljujemo tudi znotraj vrtca.  

Pomembno vlogo pri otrokovem spoznavanju okolja imamo tudi odrasli, ki  svoj odnos do narave 

prenašamo na otroke. Zato je zelo pomembno kakšen je. Skrb za ohranjanje narave in varstvo okolja 

je ena izmed temeljnih nalog današnjega časa, je poslanstvo vsakega izmed nas. 

V vrtcu Pedenjped  z načrtovanjem, organizacijo in izvedbo različnih naravoslovnih dejavnosti,  

spodbujamo in gradimo vzgojne procese, ki pomembno vplivajo na postavljanje osnovnih temeljev 

skrbnega ravnanja z okoljem v katerem živimo ter stremimo k zagotavljanju optimalnih pogojev za 

privzgajanje pozitivnega in trajnostnega odnosa do okolja. 

Naš vrtec stoji sredi neokrnjene narave, ki nam nudi neizmerne možnosti za igro, raziskovanje in 

učenje v vseh letnih časih. Tako je spoznavanje okolja hkrati cilj in proces.  

 
Slika 1: Zunanje okolje, naša igralnica 

 



  

Slika 2,3: Že zgodaj jeseni smo dali velik poudarek bivanju na prostem v povezavi z naravo. 

Lotili smo se raziskovanja zelišč, katera lahko najdemo in naberemo v neposredni bližini 

vrtca.  

   

Slika 4, 5: Nabrana zelišča smo vonjali, jih natančno opazovali, ugotavljali razlike, 

spoznavali njihove značilnosti.  

        



    

 Slika: 6,7,8,9: Zelišča  smo tudi  narisali in uporabili v različnih likovnih tehnikah. Nastala je 

imenitna razstava izdelkov.   

Naše aktivnosti so se odvijale tako v neposrednem zunanjem okolju, kot tudi v igralnici. Nabirali in                

poimenovali  smo najrazličnejša zelišča, katera smo s pomočjo staršev, babic, dedkov, literature 

ustrezno posušili, shranili in kasneje uporabili. Spoznavali smo zdravilno moč posameznih zelišč ter 

njihovo širšo rabo.  

Slika 10: Za starše smo uredili zeliščni kotiček,                                  

katerega smo dopolnjevali z našim na novo 

pridobljenim znanjem, zelišči, različnimi podatki, 

recepti… 

                                                                  



   
 Slika 11,12: Izdelali smo preprost herbarij. 

 

   
Slika 13,14: Sušenje in shranjevanje zelišč 

Ko smo imeli zelišča ustrezno označena in shranjena, smo se v hladnih zimskih dneh odločili, da si 

pripravimo čajanko. S pomočjo akcijskega načrta smo se odločili, da bomo pripravili sadni in zeliščni 

čaj.  

 

 

 

 

 

Slika 15: Akcijski načrt za čajanko 



  

Slika 16: Primerjanje kupljenih čajev in domačih zelišč  

   

Slika 17, 18: Ob tem smo spoznali kaj je poparek in prevretek. 

 

Slika 19: Čajanka 

Čajanka je bila res prijeten družabni dogodek, na katerem je še posebej lepo dišalo, saj smo ugotovili, 

da kupljeni čaji niso niti približno tako aromatični, kot naša zelišča, katera smo sami nabrali.  

Otrok, čigar soseda izdeluje domača mila iz zelišč, nas je opozoril na rabo zelišč tudi v te namene. 

Zato smo gospo Ireno Regovec povabili tudi v naš vrtec. Obiskala nas je ravno v času, ko so v našem 



vrtcu gostovali gostje iz Švedske. Vsem nam je pokazala, kako izdeluje milno osnovo iz katere kasneje 

izdela različna zeliščna mila. Tudi mi smo lahko poskusili in tako si je vsak otrok lahko izdelal svoje 

zeliščno milo. Tudi gostje iz Švedske so bili nad postopkom izdelave mil navdušeni, predvsem nad 

dejstvom, da gospa Irena sama nabira zelišča, katera potem doda v milo. 

   

Slika 20,21: Izdelava domačih zeliščnih mil 

Tudi Društvo podeželja Lipoglav je zelo aktivno na različnih področjih, tudi na področju zelišč in 

dišavnic. Veliko tega znanja ima tudi gospa Mihaela Grum, katerega je z veseljem delila z nami.  

Pokazala nam je tudi postopek priprave mazila oz. kreme iz domačega olivnega olja in zelišč. Sama pa 

izdeluje tudi veliko drugih krem, ki blagodejno vplivajo na naše zdravje. 

    

Slika 22, 23: Izdelava zeliščne kreme 

Otroci so preko vseh teh dejavnostih, pridobili veliko osebnih izkušenj, ki so ključnega pomena za 

spoznavanje in odkrivanje narave, v našem primeru zelišč in novih znanj. Z raziskovanjem so 

spoznavali poti in načine kako se pride do različnih rešitev. S tem so gradili svoje znanje in se  aktivno 

učili. Ta neposreden stik z okoljem/zelišči je otrokom omogočil zavedanje vrednosti okolja, razvijali so 

občutek za vredno (v okolju), spoštovanje do okolja ter željo po ohranjanju le-tega. Hkrati smo uspeli 

med seboj povezati in združiti različna dragocena znanja in izkušnje posameznikov, ki bogatijo naše 

življenje v vrtcu ter nekaj tega znanja prenesti oziroma osvežiti tudi v družinah otrok. S tem pa smo  

ponovno potrdili naš način življenja v vrtcu in utrip v njem, ki je močno prepleten z naravo in 

trajnostnim razvojem. 



 

ZELIŠČNA ZAKLADNICA NAŠIH BABIC  
 

Ljudje že dolgo spoznavamo, kako nam zelišča koristijo, hkrati pa nam pomagajo, da navezujemo in 
ohranjamo tesen stik z naravo. Že v času naših babic so ljudje nabirali najrazličnejše zdravilne rastline, 
ki so jih našli v neokrnjeni naravi in jih s pridom uporabljali za lajšanje in zdravljenje različnih vrst 
obolenj. Danes je domačo uporabo zdravilnih rastlin in zelišč v veliki meri nadomestila farmacevtska 
industrija. Neprecenljiva zakladnica izkušenj in znanja  naših prednikov se počasi izgublja. V vrtcu smo 
se odločili, da s pomočjo staršev, starih staršev in bližnje sosede zeliščarice na naše otroke 
prenesemo vsaj delček ohranjenega znanja in modrosti naših babic ter s tem spoznamo pomen 
zdravilnih rastlin za naše zdravje. 
 

 
 
 
Namen projekta je bil, da otroci na zanimiv način spoznajo pomen zdravilnih rastlin za naše zdravje in 
da preko različnih dejavnosti ohranjajo pristen stik z naravo. 
 
Že sama lega našega vrtca nam ponuja čudovito učilnico v naravi, ki jo s pridom izkoriščamo. Vrtec 
obdajajo gozdovi in travniki, ki jih izkoriščamo za pridobivanje najrazličnejših izkušenj. 
 
V skupini otrok, starih od 5 do 6 let, je bila želja po aktivnem raziskovanju, spoznavanju, okušanju 
različnih okusov zares velika. Pot našega raziskovanja nas je najprej peljala k bližnji sosedi zeliščarici 
Mihaeli Grum. Pri njej smo si ogledali zares velik zeliščni vrt, povedala nam je veliko skrivnosti o 
posameznih zeliščih. Otroci so okušali različna zelišča in jih vonjali.  Še posebej navdušeno so okušali 
t.i. kapucinko. Pritegnili so jih njeni lepi cvetovi,  izvedeli pa so tudi, da v sebi skriva zdravilno moč. 

 

   
Sliki 1, 2: Zeliščni vrt Mihaele Grum, okušanje kapucink. 

 
 
Spoznali smo zanimivo hišico – žuželčnik, »hotel za žuželke« kot so ga poimenovali otroci. Žuželčnik je 
postavljen v neposredni bližini zeliščnega vrta. V njem imajo različne žuželke svoje domovanje, kjer 
tudi prezimijo, ob prvem spomladanskem soncu pa so že pripravljene na opraševanje zelišč. 
 



 
Slika 3: Žuželčnik. 

 
Že v jesenskem času smo gredico, ki jo imamo na igrišču vrtca, pospravili in pripravili na zimski 
počitek. Takrat smo posadili tudi sadike nekaterih zelišč (žajbelj, timijan itd.), ki jim zima ne pride do 
živega.  
Spomladi smo od bližnjega kmeta pripeljali hranilno zemljo in vrt še dodatno obogatili z zelišči. 

 

  



 
Sliki 4, 5: Delo na vrtu. 

Otroci so dobro spoznali meliso in njen vonj po svežini. Zeliščarica Mihaela Grum nam je priskočila na 
pomoč pri pripravi zelo okusnega osvežilnega napitka. Postrigli smo nekaj melise iz našega vrta, nato 
pa smo odšli k sosedi zeliščarici še po zajeten šop melise. Meliso smo očistili in nastriženo na manjše 
koščke namočili v loncu vode. Namočeni melisi smo dodali še nekaj na kose narezanih limon. 
Naslednji dan smo pripravek precedili čez gosto gazo. Tekočino smo segreli, dodali nekaj sladkorja in 
še vročo nalili v steklenice. Melisin sirup je odličen osvežilni napitek, ki so ga otroci z veseljem pili. Kar 
nekaj staršev otrok je želelo dobiti recept za pripravo sirupa. Spomladi, ko se je melisa na naši gredici 
dobro razrastla, smo jo zopet postrigli in med letom večkrat sami pripravili sirup. 

 

   
Sliki 6, 7: Priprava melisnega sirupa. 

 

V jesensko-zimskem času, ko se prebudijo najrazličnejši virusi, ko so bolečine v grlu pogostejše, smo 
pripravili žajbljeve lizike in melisne bombone. Tako žajbelj kot melisa imata zelo močno aromo, zato 
ni bilo treba dodajati nobenih umetnih snovi. 

 



   
Sliki 8, 9: Priprava žajbljevih lizik in melisnih bombonov. 

 

Pripravili smo dve vrsti sirupov, ki pomagata v boju proti nadležnemu kašlju. Sirup iz črne redkve smo 
pripravili tako, da smo odrezali vrh redkve, v sredico gomolja izdolbli luknjo in vanjo natresli jušno 
žlico biološkega trsnega sladkorja oz. jo napolnili z medom. Ko se sladkor spremeni v sirup, lahko 
pripravek zaužijemo večkrat na dan. Redkev smo postavili na steklen kozarec, v katerega se je v 
naslednjih urah nacedil sladek sirup.  

Drobno sesekljano rdečo čebulo smo dali v posodico, dodali med in pustili nekaj ur. V nekaj urah se je 
med popolnoma utekočinil. Mešanico smo precedili skozi gazo v stekleničko in sirup je bil pripravljen. 
Otroci so z lahkoto poizkusili oba sirupa, vendar jim je bil okus sirupa iz rdeče čebule boljši. Čebulni 
sirup smo pripravljali celo zimo in otroci so sami spremljali, kako ga zmanjkuje in ugotavljali, kdaj bo 
treba pripraviti novega. 

 

  



 
 

 
Slike 10, 11, 12: Priprava sirupa iz črne redkve in rdeče čebule. 

 
Tudi s pomočjo literature smo raziskovali, katere zdravilne rastline lahko najdemo v naravi (rman, 
trpotec) in kako si z njimi lahko pomagamo. Otroci so radi zahajali v naravo in pogosto smo s seboj 
vzeli košarico za nabiranje zelišč. Spoznali so, da je za delo s šipkom potrebna posebna previdnost, saj 
se lahko kaj hitro zgodi, da začne koža srbeti. Nabrana zelišča smo posušili, še posebej pa je bilo 
veselo, ko smo iz zelišč pripravljali čaj. Otroci so pripravljen čaj vonjali, okušali, ocenjevali, primerjali 
okuse ter ga navadno sladili z medom. 

Že nekaj let pripravljamo čajanko za babice in dedke. To leto smo jih pogostili s pristnim domačim 
čajem. 



 

   
 

    
 

 
Slike 13, 14, 15, 16, 17: Nabiranje zelišč, priprava čaja, čajanka. 

Zdravilna zelišča so bila pomemben element najrazličnejših dejavnosti. Nastalo je tudi nekaj čudovitih 
likovnih izdelkov. Slikali smo tihožitja na temo skodelica čaja, zdravilna zelišča smo slikali po 
fotografski predlogi, izdelovali namizne dekoracije, šivali mošnjičke za shranjevanje zelišč in z barvami 
za keramiko poslikali svoje skodelice za čaj. 

 



     
 

    
Slike 18, 19, 20, 21: Likovne dejavnosti. 

 
Veseli nas, da je ob koncu leta kot zaključek celoletnega projekta nastala prikupna in predvsem 
uporabna zbirka domačih receptov z naslovom Recepti iz domače lekarne. Zamisel za pripravo zbirke 
je nastala že v začetku leta, ko sem staršem predstavila, česa se bomo v prihajajočem letu lotili. Staši 
so zapisovali enostavne recepte za pripravo domačih zdravil za lajšanje preprostejših zdravstvenih 
tegob, ki so se v njihovi družinski praksi izkazala za učinkovita. Ob koncu leta smo zbirko podarili vsaki 
družini. 
 
Veselimo se dejstva, da so omenjeni recepti dejansko v uporabi, saj nam starši sporočajo, da po zbirki 
večkrat posegajo. V tem letu je v skupini večina otrok novih, vendar na željo staršev nadaljujemo z 
vpisovanjem receptov v zbirko. 
 

        
Sliki 22, 23:  Zbirka Recepti iz domače lekarne. 

 
 
 
 
 



ZAKLJUČEK 
 

Neposreden stik z okoljem in bogastvo, ki ga ponuja narava, omogoča otroku razvijati občutek za 
spoštovanje in željo po ohranjanju nečesa lepega – nečesa, kar ni delo človeških rok.  

Otroci so med letom pridobili veliko izkušenj, na osnovi katerih so usvojili nova znanja. Pri samem 
raziskovanju smo uporabljali različne vire (knjige, narava, leksikoni, revije, računalnik). Spoznali so, da 
si lahko pogosto tudi sami (s pomočjo staršev) z domačimi zdravilnimi pripravki pomagajo pri lajšanju 
blažjih zdravstvenih tegob, da farmacevtska industrija ni vedno edina pot do našega zdravja. Veseli 
smo, da pri svojem delu nismo ostali sami, saj smo v raziskovanje aktivno vključili tudi starše. 

Ugotovili smo, kako zelo pomembno je, da ljudje ne izgubimo pristnega stika z naravo, ki nam (vsaj za 
zdaj) ponuja veliko dobrin. 
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