
VRTEC PTUJ, šolsko leto 2016/2017 

Tudi v letošnjem šolskem letu se je Vrtec Ptuj pridružil nacionalnemu projektu UNESCO 

VRTIČKI. Pri izvedbi projekta je aktivno sodelovalo 400 otrok in 29 strokovnih delavk iz 

desetih enot. 

S projektom smo želeli otroke navdušiti za sobivanje z naravo in spremljanje razvoja rastlin. V 

okolici vrtca smo uredili gredice, skalnjake, korita z začimbnicami, dišavnicami in rožami ter 

na visoki gredi sadili in sejali različne vrtnine in zelišča.  

Vrtnarjenje je za otroke zelo pomembno. Otroci uživajo, ko jim omogočimo stik z zemljo in 

rastlinami. Naše grede in korita nam predstavljajo okolje, v katerem otroci raziskujejo, 

opazujejo, odkrivajo in spoznavajo naravo. 

Kadar je otrok zunaj in ima stik z zemljo, mu omogočimo, da se poveže z naravnimi cikli. Ni 

je igrače, pa naj bo še tako kvalitetna, ki bi enakovredno stimulirati toliko čutov naenkrat, kot 

to naredi narava. 

Narava je edina knjiga, ki na vseh listih nudi veliko vsebine. 
(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

ENOTA MARJETICA 
 

Čas: marec 2017  

Oddelek: 2-4 leta 

Število otrok: 17 

Izvajalke: Sabina Gabrovec, Bernardka Forštnarič, Maja Kokol 

 

 Cilj: Otrok spoznava, kaj potrebujejo 

rastline za življenje.  

 

V našem oddelku smo se odločili, da 

pomladnemu času primerno, posejemo svoje 

cvetlice. Najprej smo se v igralnici 

pogovarjali o tem, kaj vse potrebujejo 

cvetlice za svojo rast, kako skrbimo za njih in 

od kje zrastejo. 

Zunaj smo imeli že pripravljeno zemljo, 

semena cvetlic, lončke in posodice z vodo. Na 

tleh smo imeli kup zemlje, katero so otroci 

najprej spoznavali in raziskovali z rokami. 

https://sl.wikiquote.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe


Tipali so jo, jo metali, stiskali v kepo in 

potresali s prsti. Ugotovili so, da je malce 

mokra, hladna, črne barve in da imajo od nje 

umazane roke. Nato so vzeli vsak svoj lonček, 

ki so ga  do polovice napolnili z zemljo. Ko so 

imeli pripravljeno zemljo v lončku, so izbrali 

semena cvetlic in jih potresli po zemlji v 

lončku. Čez seme so dodali še malce zemlje in 

vse skupaj zalili z vodo. Lončke smo nato dali 

na okensko polico. Vsak dan smo semena 

zalivali in opazovali kaj se dogaja v lončku.  

 

 

 

 

ENOTA TULIPAN 
 

Čas: pomlad, poletje 2017  

Oddelek: 3-4, 4-5 

Število otrok: 41 

Izvajalke: Tatjana Štrafela, Ivana Lorenčič, Barbara Kresonja, Romana Bukvič, Aleksandra 

Murat Milošič 

Cilji:  

- Otrok spozna pomen  pridobivanja zdrave zelenjave na lastnem vrtu, 

- otrok aktivno sodeluje pri pripravi 

vrtička, 

- otrok se seznani z postopkom sajena 

in sejanja in aktivno sodeluje, 

- otrok se seznani z pogoji za rast in 

razvoj rastlin, 

- otrok razvija pozitiven odnos do dela. 

V enoti Tulipan smo se dogovorili, da si bomo 

uredili vrtiček - gredico na našem igrišču. 

Otroci oddelka 3 – 4 leta so z vzgojiteljico 

obiskali tržnico in  kupili sadike paradižnika, paprike in bazilike.  



Skupaj z otroki iz oddelka 4 – 5 smo imeli »delovno akcijo«: na krtinah smo nabrali zemljo za 

našo gredico, na to zemljo smo natresli zemljo, ki smo jo kupili. Gredico v visoki posodi smo 

zrahljali in posejali redkvico, rukolo ter korenček. Posadili smo papriko, paradižnik in baziliko. 

Otroci so aktivno in z navdušenjem sodelovali v vseh fazah, od priprave zemlje, orodja, do 

urejanja, zalivanja, okopavanja in na koncu priprave in pokušanja pridelkov.  

Vrtiček bomo obdelovali do jeseni. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ENOTA ZVONČEK 
 

Čas: pomlad 2017  

Oddelek: 1-3, 2-4, 4-6 

Število otrok: 43 

Izvajalke: Alenka Čuš, Ančka Vidovič, Marija Herga 

V enoti Zvonček smo svoje mini vrtičke 

pripravili kar v igralnici. Vsaka skupina 

otrok je v svoji igralnici nekaj posadila ali 

posejala.  

V skupini 1-3 let pri vzg. Alenki Čuš smo 

posadili fižol.  



Zalivali so ga in opazovali kdaj bo ta fižol pokukal iz zemlje. V 

skupini 2-4 let pri vzg. Ančki Vidovič so posadili fižol in grah, 

sejali so korenček in redkvico. V največji skupini od 4-6 let pri 

Mariji Herga so posadili fižol in ga presadili, ko je zrastel. Vsi 

otroci so dnevno skrbeli za vrtnine, opazovali rast in spremembe. 

Skozi vso leto pa tudi skrbimo za svojo zeliščno gredico, ki jo 

imamo pred vrtcem. 

 

                   

 

 

 

 

ENOTA MAČICE JASLI 
 

Čas: šolsko leto 2016/2017  

Oddelek: 1-2, 2-3, 3-4 

Število otrok: 75 

Nosilka projekta: Valerija Skrt 

Cilj projekta je bil otroke navdušiti za sobivanje z naravo in spremljanje rasti in razvoja rastlin. 

 

 

V prazničnem decembru so 

otroci posejali božično žito. V 

lončke so s pomočjo lopatk 

nasuli zemljo, posejali semena 

in jih zalili. Ugotavljali so, kaj 

bo iz semen zrastlo in vsak dan 

opazovali, kaj se v lončkih 

dogaja. Ko je žito vzklilo, smo 

z njim okrasili mizice in ga 

skrbno zalivali. Pred prazniki 

si je vsak otrok odnesel svoje 

božično žito domov. 
 

Sejanje božičnega žita. 



Ko je sonce že pošteno segrelo zemljo je bil čas, da poskrbimo za naše zunanje vrtičke. Ob 

ogledu korit smo ugotovili, da je nekaj začimb tudi letos prezimilo (drobnjak, timijan, meta), 

zato smo v teh koritih zemljo previdno razrahljali, v ostala korita pa smo nasuli novo zemljo. 

Nato smo si ogledali sadike rastlin in poimenovali njihove sestavne dele. Ugotavljali smo, čemu 

služijo korenine in kako moramo za sadike skrbeti, da bodo lepo uspevale. Posadili smo solato, 

paradižnik, papriko, fižol, rdečo baziliko. 
 

 

Rahljanje zemlje.    

Sajenje solate. 

             

Zalivanje fižola                                                                 … in začimb. 



 

Drobnjak in timijan sta lepo cvetela, zato 

so bili njuni cvetovi prava paša ne samo 

za naše oči ampak tudi za čebele in 

čmrlje.  
 

 

 

 

Vsak dan smo opazovali rast naših rastlin 

in skrbeli, da so bile primerno zalite. 

Otroci so zelišča vonjali, tipali in okušali. 

Drobnjak smo potrgali, ga nasekljali in 

z njim začinili mešanico skute in kisle 

smetane. Nastal je zdrav, osvežilen 

namaz. 

 

 

 

 

 

 

Ko je solata dovolj zrastla, smo si 

pripravili pravo solatno pojedino. 

Solato smo odrezali, jo očistili, natrgali 

njene liste in jo oprali. Začinili smo jo 

s soljo, bučnim oljem in kisom, ter si jo 

postregli z vilicami. Solata je otrokom tako teknila, da so na koncu spili še kis. 

 

 

 

Ponosni na naš 

pridelek. 

 

 

 

 



Pranje in trganje solate.    Solatna pojedina. 

 

ENOTA SPOMINČICA 
 

Čas: šolsko leto 2016/2017  

Oddelek: 3-4, 5-6 

Število otrok: 55 

Izvajalke: Brigita Skaza, Tina Pavlič, Silva Žuran, Aneja Prosenjak, Vanja Hotko, Maja 

Plesec 

S projektom smo v enoti Spominčica želeli otroke navdušiti za sobivanje z naravo, spremljanje 

in razvoja rastlin. V okolici vrtca smo si uredili korita z začimbnicami, dišavnicami in rožami 

ter na visoki gredi sadili in sejali solato. 

Vzgojiteljice si skupaj z otroki v enoti prizadevamo, da skrbimo za cvetlično gredo, ki krasi naš 

vrtec tik ob vhodu. Ob tem se učimo sodelovanja, vztrajnosti ter razvijamo odgovoren in 

pozitiven odnos do narave.  

Skozi šolsko leto se je zvrstilo več dejavnosti, povezanih s projektom UNESCO vrtički: 

- december 2017 
V oddelku 5-6 let smo sejali žito, ki so ga otroci v času božiča odnesli 

domov. Sodelovalo je 20 otrok. 

 

 
 
 
 

- marec 2017 
Otroci iz oddelka 4-5 let so sadili in sejali 

solato. V mesecu maju so solato pobrali, oprali 

in jo z veseljem in še večjim užitkom zaužili, 

saj je bil to njihov pridelek. Sodelovalo je 16 

otrok. 

 

 



Sadimo solato 

 

- maj 2017 

V sodelovanju z lokalnimi čebelarji, smo posadili češnjo, se ob tem pogovarjali o pomembnosti 

čebel in dreves, ki so ključne za čebeljo pašo in posledično prispevajo k ohranitvi čebel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V maju sta vzgojiteljici Brigita in Tina skupaj z otroki 

zasadili korita pred vrtcem z začimbnicami, dišavnicami in 

rožami. Sodelovalo je 15 otrok. 

  

 

 

 

Otroci vzgojiteljic Silve in Aneje so posadili fižol. Rastoče 

sadike so otroci odnesli domov in tako spodbudili starše k 

vzgajanju rastlin. Sodelovalo je 17 otrok. 



 

Otroci oddelkov 3-4 leta in 4-5 let so obiskali tržnico, kupili sadike paradižnika in bazilike ter 

jih posadili v velik lonec. Za sadike so skrbeli z zalivanjem in rahljanjem zemlje ter spremljali 

rast. Sodelovalo je 35 otrok. 

 

 
 

Najstarejši otroci enote, oddelka 5-6 let, so urejali gredo pred 

vhodom vrtca. Razrahljali so zemljo, populili odvečno travo in 

zasadili različne rože in nekaj zeliščnic.  

Sodelovalo je 22 otrok. 

 

 

 

 

 

 

ENOTA TROBENTICA 
 

Čas: šolsko leto 2016/2017  

Oddelek: 2-4, 5-6 

Število otrok: 41 

Izvajalka: Katja Jurič 

Decembra 2016 smo v skupini 2 – 4 let sejali božično žito. V delavnici je bila pripravljena 

zemlja, seme pšenice, plastični lončki, ki smo jih že predhodno okrasili s servietno tehniko ter 

voda. Otroci so se ob tej dejavnosti naučili sejanja, kako poskrbeti za rastline ter kaj vse za to 

potrebujemo. Nad dejavnostjo so bili navdušeni ter uživali ob pridobivanju novih izkušenj. 



Otroci so dnevno opazovali 

kaj se dogaja v lončkih in 

potrpežljivo čakali, da žito 

zraste. Otroci so bili na svoj 

končni izdelek zelo ponosni, 

ob božiču so žito odnesli 

domov. 

 

 

 

 

 

 

SAJENJE ROŽ 

Aprila so otroci skupine 5-6 let sadili 

rože v korita, ki bodo krasila okenske 

police vrtca. Otroci so v zemljo 

naredili luknjo, iz lončka vzeli sadiko 

rože, jo nato dali v narejeno luknjo in 

jo zasipali z zemljo. Poskrbeli smo 

tudi za ostale rože in jih zalili. 

 

 

 



ENOTA VIJOLICA 
 

Čas: šolsko leto 2016/2017  

Oddelek: 5-6 

Število otrok: 24 

Izvajalka: Magda Jazbec  

V enoti Vijolica so potekale dejavnosti povezane s projektom skozi celo šolsko leto. Zasadili 

smo  različne  rože in zelišča, skrbeli za puljenje plevela in skrbno zalivali. Vse to je obrestovalo 

naše sadove kateri krasijo našo cvetlično gredo in korita. 

 

 

ENOTA PODLESEK 
 

Čas: šolsko leto 2016/2017  

Oddelek: 1-2 

Število otrok: 14 

Izvajalki: Svetlana Petrinec, 

Sabina Brkič 

CILJ: otrok odkriva, spoznava 

in primerja spremembe v naravi 

 

Z otroki smo si na sprehodu 

ogledali zelenjavne in cvetlične 

vrtove, se pogovarjali o 

zelenjavi in cvetlicah, ki rastejo 

na njih.  

  



Nato smo uredili cvetlična korita, tako da so jih otroci najprej napolnili z zemljo, nato posadili 

fižol in posejali cvetlice. Z otroki smo vsak dan, preden smo zemljo v koritih zalili, opazovali 

spremembe. 

 

 

 

ENOTA DETELJICA 
 

Čas: šolsko leto 2016/2017  

Oddelek: 2-4, 3-5, 5-6 

Število otrok: 62 

Izvajalka: Vesna Poplatnik, Hedvika Korošak, Zdenka Kropej, Janja Horvat 

CILJI : 

 otroke navdušiti za sobivanje z naravo, 

spremljanje rasti in razvoja rastlin 

 otroke ozaveščati o pomenu samooskrbe 

V bližini vhoda enote Deteljica imamo urejeni dve 

dvignjeni gredici. Na gredicah gojimo različna zelišča 

(drobnjak, rožmarin, poprovo meto, žajbelj…). Skozi 

vse leto skrbimo za zelišča, jih zalivamo, okopavamo in 

trgamo. Z veseljem jih uporabimo kot dodatek k  

skutinem namazu, posušili pa jih bomo tudi za zeliščni 

čaj. 

Letos smo si omislili okroglo cvetlično gredico. Zgodaj 

spomladi smo čebulice cvetlic (gladiole, petunije, 

lilije…) posadili v lončke. Imeli smo jih na polici v 

igralnici. Otroci so jih z veseljem zalivali in nestrpno 



pričakovali kdaj bodo začele rasti. Ko so bile dovolj velike, smo jih presadili na cvetlično 

gredico.  

Cvetlična gredica krasi neposredno okolico vrtca. 

 

 

 

ENOTA NARCISA 
 

Čas: maj 2017  

Oddelek: 1-2 

Število otrok: 14 

Izvajalka: Nataša Širovnik 

 

V enoti Narcisa nas je obiskala 

ljubiteljica narave in zelišč 

gospa Ambrožič Darja. Ob 

knjigi Čarovnička Darjula, ki jo 

je napisala prav ona, nam je 

predstavila nekaj zelišč iz vrta 

Čarovničke Darjule. Predstavila 

nam je predvsem zdravilna 

zelišča, kot so melisa, ognjič, 

materina dušica in druge. 



 

Gospa Ambrožič nam je v spomin pustila v enoti 

nekaj zelišč, ki jih bomo posadili na naš vrt. 

 

          

 


