PREDSTAVITEV IZVEDBE PROJEKTA

TURIZEM IN VRTEC

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV
Naslov projekta:
MOJ KRAJ MOJ »CHEF«

VRTEC PEDENJPED
CERUTOVA ULICA 6
1000 LJUBLJANA
Trajanje projekta: od septembra 2020 do maja 2021

SODELUJOČE ENOTE VRTCA PEDENJPED

Vrtec: PEDENJPED
Enota

Skupina/oddelek

Korenjak
Korenjak

Čmrlji
Ježki

Starost
otrok
4 – 5 let
5 – 6 let

Število
otrok
22
22

Naslov podprojekta
/

/

Poročilo enote : Korenjak
Naslov projekta: Moj kraj, moj »chef«
NAMEN PROJEKTA:
-

Spoznavanje kraja in njegove kulinarike.
Spoznavanje načina, kako kvalitetno preživeti prosti čas.

CILJI PROJEKTA:
-

Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave.
Seznanjanje z različno prehrano.
Oblikovanje dobrih, a ne togih prehranjevalnih navad ter razvijanje družabnosti,
povezanih s prehranjevanjem.
Seznanjanje z recepti in sledenje le-tem.
Poslušanje jezika v vsakdanji komunikaciji in vključenost v komunikacijske procese z
otroki in odraslimi.

OPIS IZVEDBE PROJEKTA:
Letošnja rdeča nit projekta je bila »MOJ KRAJ, MOJ CHEF«. V okviru izbrane teme smo želeli
spodbuditi lokalne pridelovalce zelenjave in sadja, peke, slaščičarje, sirarje ter kuharje, da se
nam predstavijo s svojimi izdelki oziroma kakšno tipično jedjo na stojnicah. Žal nam to ni
uspelo realizirati, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.
S starši smo se zato dogovorili, da doma skupaj z otrokom pripravijo kakšno jed in pri tem
uporabijo sestavine lokalnega izvora. Ker je ena od skupin vključena tudi v projekt Api vrtec in
ker so v tem vrtčevskem letu v neposredni bližini vrtca zgradili učni čebelnjak, smo staršem

priporočili uporabo medenih pridelkov pri izbiri sestavin. Predstavitev jedi pa pripravijo v
obliki plakata ali risbe ali kratkega videoposnetka.
Vsi sodelujoči so se odločili za predstavitev jedi s pomočjo plakata. Otroci so samostojno
pripovedovali, opisovali postopek priprave jedi in dali poudarek na to, kje so sestavine dobili.
Doma so skuhali oziroma naredili jagodno marmelado, mešano marmelado iz jabolk in hrušk,
rožičev kolač z jabolki, sadne kupe, bučno juho, palačinke, »ne«pijano nevesto, marmorni
kolač, pujske za srečo, zelenjavne juhe, ribo z blitvo in krompirjem, jagodni napitek, buhtle z
marmelado, jabolčno pito, sadno torto itd.

Recepti, pri katerih je bila ena od sestavin med, pa so bili: bananini mafini z medom, medene
miške, medene lizike in skutno-koprivne palačinke z medom. Da bi otroke spodbudili k
uporabi medu v vsakdanjem življenju, smo v vrtcu pripravili degustacijo različnih vrst medu:
cvetličnega, akacijevega, lipovega, gozdnega in kostanjevega. Otroci so spoznali, da se med
seboj tako po videzu kot po okusu kar precej razlikujejo (od zelo sladkega do celo malce
grenkega). Ko smo imeli čajanko in so lahko sami izbirali, s katerim medom želijo obogatiti svoj
čaj, so že vsi poznali vrste medu in njihov okus. Dejavnost smo večkrat ponovili in vedno je
otroke spodbudila, da so se med seboj pogovarjali, delili mnenja o okusih in se pogovarjali o
življenju čebel.

Ob dnevu zavržene hrane smo se pogovorili o tem, kako se spoštljivo ravna s hrano in zakaj je
to pomembno. Pri sadni malici so otroci najmanjkrat posegali po pomarančah. Ko pa smo jih
oželi in si pripravili pomarančni sok, jih je bilo skoraj premalo. Ker smo želeli sadeže v celoti
porabiti, smo iz olupkov izdelali še univerzalno čistilo, ki je okolju prijazno. Olupke smo
narezali na manjše koščke in jih namočili v alkoholni kis. Kozarce smo za dva tedna postavili v

temen prostor. Ves čas smo opazovali, kaj se dogaja s čistilom, nato pa smo ga lahko
preizkusili. Mize so se po čiščenju kar svetile, pa še po pomarančah je dišalo v igralnici.

Druga skupina pa si je pripravila sadni napitek. Otroci so samostojno rezali sadje ter ga ob
pomoči strokvne delavke naložili v mešalnik. Napitek so pili vsi otroci in ga komentirali z
besedami: »Mnjam!«, »Kako je pa to dobro!« itd.

SODELOVALI SO:
-

Starši in otroci skupin Čmrlji in Ježki.

IZJAVE IN MISLI OTROK:
EMA: »Zelo mi je bilo všeč, ko sva z mamico skupaj kuhali bučno juho. Sva rezali bučo in dodali
kis v juho. Bučo sva kupili na kmetiji.«
JULIJA: »Všeč mi je bilo kuhanje marmelade, ker so bile jagode dobre in potem je boljša
marmelada in je bila res.«
KAN: »Z mamico sva šla v trgovino po jabolka, hruške, banane. Sva vse to narezala na kose. Na
eno kupo sva dala smetano, na druge ne.«
MARCEL: »Z mami sva delala palačinke. Najprej sva dala domača jajčka noter, sladkor in
mešala. Potem sem jih spekel.«
ALEN: »Skupaj sva z mamico kuhala marmelado iz jabolk in hrušk. Pomagal sem ji rezat in
mešat.«

ERVIN: »Delala sva marmorni kolač. Dala sva prava jajčka noter, mleko, kakav ,domačo moko,
čisto malo sladkorja. Vse to sva mešala, dala v pekač in se je speklo. Bilo je zelo dobro.«
EVA: »Z mamico sva kuhali kosilo in to zdravo. Skuhali sva blitvo, krompir, ribo. Sama sem
začinila ribo.«
POLONA: »Z mamico sva šli iskat jabolko v Sadinjo vas. Nato sva naredili testo iz rožičeve
moke. V testo sva dali domača jabolka, stresli vse skupaj v pekač in v pečico. Bilo je zelo
okusno.«
EVELYN: »Jaz sem okrasila torto, mešala sem z modro lopatko. Pa k borovnicam sem dala
sladkor.«
LARA: »Buhtli so bili tako dobri, da smo jih še enkrat spekli.«
DORIJAN: »Namazal sem vaflje z jagodno marmelado, ki jo je mami skuhala. Pa vse sem
pojedel.«
MELANIJA: »Mami je nabrala koprive z rokavicami, potem sva jih pa skuhali. Pa ne pečejo nič
več. To je moja najljubša jed.«

IZJAVE STARŠEV IN DRUGIH UDELEŽENCEV:
-

»Izgleda, da nama je jed uspela, saj je moj otrok vse pojedel sam.«
»Pri pripravi jedi je sodelovala vsa družina. Jaz sem pomagala pri kuhi, mož pa pri
oblikovanju plakata. Imeli smo se lepo.«
»Hvala, da ste me s tem projektom spet spomnili, da je kuhati skupaj z otrokom pravi
užitek in veselje.«

ZAKLJUČNE MISLI in kako/kje je bil projekt javno predstavljen:
Otroci so z velikim navdušenjem predstavljali svoje kuharske mojstrovine. Spoznali smo
raznovrstne jedi. Večinoma so upoštevali navodila in uporabili lokalne sestavine.
Plakate smo najprej razstavili v igralnici, nato pa še v garderobi in na stopnišču. Otroci so se
pred plakati družili in si razlagali, na kakšen način je potekala priprava jedi skupaj s starši. Tudi
starši so si jih z zanimanjem ogledovali in nekateri so celo zaprosili za podrobne recepte.
Celoten projekt smo objavili tudi na vrtčevski spletni strani.
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