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Tudi v šolskem letu 2017/18 Vrtec Ptuj sodeluje v nacionalnem projektu UNESCO vrtički,
katerega razpisuje OŠ Zreče. Pri izvedbi projekta je aktivno sodelovalo 373 otrok iz sedmih
enot.
S projektom smo želeli otroke navdušiti za sobivanje z naravo in spremljanje razvoja rastlin. V
okolici vrtcev smo uredili skalnjake, gredice in cvetlična korita, ter na visokih gredah uredili
vrtičke, kamor smo sadili in sejali različne vrtnine in zelišča.
Otroci uživajo, ko jim omogočimo stik z zemljo in rastlinami. Naši vrtički nam tako
predstavljajo okolje, v katerem otroci raziskujejo, opazujejo, odkrivajo in spoznavajo naravo.
Kadar je otrok zunaj in ima stik z zemljo, mu omogočamo, da se poveže z naravnimi cikli. Ni
igrače, pa naj bo še tako kvalitetna, ki bi enakovredno stimulirala toliko čustev naenkrat, kot to
naredi narava.

Vrtiček v enoti Deteljica.
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ENOTA ZVONČEK
Nosilka dejavnosti: Anica Vidovič
Število sodelujočih otrok: 17
Letos smo se v enoti Zvonček odločili, da posadimo in posejemo rože. Predhodno smo se v
igralnici pogovarjali, kaj bomo potrebovali, da rože posadimo in posejemo in kako za bomo za
njih skrbeli.
Najprej smo si zemljo (krtinovce) iz dvorišča naložili v posodo. Potem smo to zemljo in
kupljeno zemljo zmešali skupaj, nato pa jo naložili v lončke in v korita.

Nalaganje zemlje v korita.
Ko smo imeli le-te pripravljene, smo posejali in posadili rože. Na koncu smo to zalili in dali v
naš kozolec. Tam opazujemo, kako naše rože rastejo, cvetijo in da ne ovenijo, jih redno
zalivamo.
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Občudovanje rož.

Koordinatorica: Natalija Ovčar
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ENOTA DETELJICA

Nosilka dejavnosti: Janja Horvat
Število sodelujočih otrok: 17

Na majhnem vrtičku pred vrtcem sta zajček in palček skozi vso šolsko leto z otroki sejala,
sadila, plela, zalivala in čakala, kaj bo zrastlo. Skozi dramatizacijo sta otroke povabila in
naučila, kako se prekoplje zemlja, posadi solata, jagode in česen.

Sajenje…

in zalivanje.

Otroci so z zanimanjem opazovali rast na našem vrtičku. Nato je prišla zima in vrt je prekril
sneg. Palček, zajček in otroci so čakali pomlad, da bodo videli, če bodo vrtnine preživele.
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Ko je prišla pomlad, je palček povabil otroke k sajenju peteršilja in solate. Zajček se je spomnil,
da si tudi on lahko poseje korenje, saj si ne zna predstavljati življenja brez njega. Posejane
rastline so otroci pomagali zajčku odnesti ven na okensko polico naše igralnice.

Zajček seje korenje.
Otroci so na vrtičku opazili, da je polno trave in ga moramo skupaj oplet. Plevel smo naložili
na samokolnico in ga odpeljali na kompost za našim vrtcem.
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Nalaganje plevela.
V mesecu maju smo videl, kako je zrastel peteršilj, korenje in solata, saj smo jih spomladi
skrbno zalivali. Ko je solata dovolj zrastla, so jo otroci z veseljem odrezali in jo poskusili.
Najbolj pa so jim teknile slastne jagode.

Mmm… jagode!

Koordinatorica: Janja Horvat
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ENOTA PODLESEK

Nosilka dejavnosti: Anja Jazbec
Število sodelujočih otrok: 40
V enoti Podlesek so potekale dejavnosti povezane s projektom skozi celo šolsko leto. Zasadili
smo različne rože (pelargonije, surfinije) in zelišča (žajbelj, ameriški slamnik, timijan, majaron,
luštrek, drobnjak, okrasna čebula, meta, melisa). Sadike smo nato posadili, jih zalili in dodali
svežo prst. Spremljali bomo novo rast, pulili plevel in zalivali. Načrtujemo pripravo osvežilnega
napitka iz mete in melise.

Nalaganje zemlje v korita.

Vonjanje začimbnic.

Koordinatorica: Anja Jazbec
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ENOTA TULIPAN
Nosilka dejavnosti: Romana Bukvič
Število sodelujočih otrok: 63
V enoti Tulipan smo se dogovorili, da bomo pripravili vrtičke. V enoto smo dobili nova korita,
v katera smo posadili zelenjavo. Nekaj sadik so prinesle vzgojiteljice, češnjev paradižnik,
papriko in baziliko pa so otroci oddelka 3-4 let kupili na mestni tržnici.

Vzgojiteljice so novo korito napolnile z zemljo, otroci pa so pomagali pri rahljanju zemlje. V
novo gredico smo posadili papriko, češnjev paradižnik, baziliko in paradižnik. Gredice, katere
smo uporabiliže lani, smo prekopali, zrahljali in v njih posejali solato, redkvico, krompir in
kumaro.

Nasuli smo svežo zemljo…

…in posadili sadike.
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Otroci vrtičke zalivajo in opazujejo prve rastline, ki so zrasle iz zemlje. Zelenjavo iz vrtička
bomo kmalu lahko tudi poskusili in si postregli zraven zajtrka.

Rastline lepo uspevajo.

Koordinatorica: Clarisa Bezjak
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ENOTA VIJOLICA

Nosilka dejavnosti: Magda Jazbec
Število sodelujočih otrok: 24
V enoti Vijolica urejamo UNESCO vrtiček skozi celo leto. Uredili smo ga ob že zasajenem
skalnjaku. Spremljamo rast, pulimo plevel in zalivamo. V poletnih dneh si bomo pripravili
osvežilni melisin napitek. Otroci starejših skupin so v večini pri vonjanju prepoznali sivko.

Vonjanje sivke.

Koordinatorica: Magda Jazbec
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ENOTA NARCISA

Nosilka dejavnosti: Maja Prosenjak
Število sodelujočih otrok: 110
Projekt UNESCO vrtički se je odvijal v pomladnih, nadaljevali pa ga bomo tudi v poletnih
mesecih. V sklopu projekta smo uresničevali cilje in vsebine, ki smo jih načrtovali v začetku
leta. Osredotočili smo se na raziskovanje zelišč, vrtnih rastlin in cvetlic.
Kup zemlje ob vrtcu smo spremenili v zeliščni vrt in ga skupaj z otroki zasadili z zelišči.

Urejanje gredice z zelišči.
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Ko smo dobili visoke grede, so otroci vanje najprej nasuli zemljo.

Polnjenje gredic z zemljo.
Grede smo zasadili z zelenjavnicami in rastlinami, ki jih zasadimo na domačem vrtu.

Zasadili smo sadike.

13

Ob tem bomo seveda v poletnih mesecih tudi poskusili zelenjavo in sadje iz domačih gredic.
Otroci bodo lahko opazovali rast rastlin, okušali plodove in skrbeli za gredice, da bodo vedno
urejene.

Skrb za rastline.
Naš vrtiček je še v nastajanju, tako da bo v teh mesecih dobil še pravo, privlačnejšo podobo. Z
izvajanjem rojekta bomo nadaljevali do konca šolskega leta.

Koordinatorica: Maja Prosenjak
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ENOTA MAČICE – JASLI

Nosilka dejavnosti: Valerija Skrt
Število sodelujočih otrok: 72
V začetku šolskega leta je na vrtičkih v naši enoti rastlo še veliko zelenjave. Otroci so pobrali
bučke, paradižnik in papriko. S pobranimi pridelki smo si popestrili naše obroke.

Trganje bučk …

… in paprike.
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Ko smo pobrali vse pridelke, smo prekopali zemljo in jo pustili počivati čez zimo. Spomladi
smo preverili, katera zelišča in začimbnice so prezimile in jim razrahljali zemljo. 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.

Vonjanje začimbnic.

Namaz iz domačega drobnjaka.
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Spomladi smo v enoto dobili tri nova korita. Na dno smo nastlali slamo, korito pa napolnili z
zemljo. Posadili smo kamilice, čebulo, papriko, paradižnik in jajčevce ter posejalali korenje,
peteršilj in solato. Ob svetovnem dnevu Zemlje smo v lončke posadili še fižol in grah. Skrbno
smo jih zalivali in radovedno opazovali njihovo rast. Ko so rastline dovolj zrastle, so jih otroci
odnesli domov, nekaj pa smo jih posadili v naša korita.

Polnjenje korit.

Opazovanje rasti graha in fižola.
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Videz naše enote smo polepšali s cvetočimi rožami. Korita smo najprej napolnili z zemljo, vanjo
previdno položili sadike rož, korenine zasuli in rože zalili. Cvetlična korita smo postavili na
okenske police, kjer jih vsak dan občudujemo in skrbno zalivamo.
Zacvetele so tudi kamilice. Pobrali smo njihove cvetove in jih dali sušit. Čez nekaj dni so
ponovno zacvetele in kmalu jih bo dovolj, da si bomo lahko skuhali kamilični čaj.

Sajenje rož.

Pobiranje cvetočih kamilic.
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Tudi solata se je zelo razrastla. Otroci so mlado solato izpulili, oprali, začinili in si z njo
popestrili kosilo. Solato smo precej razredčili. Tako bodo imele ostale sadike dovolj prostora,
da bodo lahko oblikovale glave. V kratkem bomo lahko pripravili pravo solatno pojedino.
Upamo na dobro letino, otroci pa že nestrpno čakajo, da zazori prvi paradižnik.

Puljenje in pranje solate.

Z izvajanjem projekta bomo v enoti Mačice – jasli nadaljevali vse do konca šolskega leta.

Koordinatorica: Valerija Skrt
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