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V NAŠI HIŠI ŽIVIMO, USTVARJAMO, 

DELAMO,  

DA ZNAMO IN ZMOREMO  

ZA DANES IN JUTRI! 



*

*Starši ne prinašajo sladkarij in drugih prigrizkov 

*Pogostimo se z običajno sadno malico z bolj 
domiselnim dekorjem in izgledom 

*Tisti dan je v središču otrok, ki praznuje in ne 
hrana, ki jo prinese ali zaužije 

*Otrokom pripravimo simbolično darilo 

*NAMEN:  

*Ozaveščanje o zdravi prehrani – tudi pri praznovanju 
rojstnega dne 

* Finančna in psihološka razbremenitev staršev 

* Tudi otroci z dietno prehrano dobijo enako kot ostali 



 



*

*NAMEN PROJEKTNEGA DELA: 

* Otroka seznanjamo s 
starimi – tradicionalnimi 
jedmi, da jih ohranjamo 

* Otrok sodeluje pri pripravi 
jedi: spoznava nove okuse, 
razmišlja o zdravi prehrani 

* Otrok razvija finomotoriko 
ter družabnost 

* Medgeneracijsko druženje 

 

*PREDPRIPRAVA: 

* Poiskati zunanje sodelavce 

* Izbrati ekološko neoporečno 
okolje 

* Vzpostaviti povezavo z 
OPZHR, kuharicami 

* Poskrbeti za ustrezno 
higieno in pripravo jedi 

* Sledenje času: prilagajanje 
jedi glede na sezono 

 

 
*KAJ SO POČELI OTROCI? 

* Skupaj s starši seznanili s projektom 

* Pogovarjali z domačini o tradicionalni lokalni hrani 

* Spoznavali kaj pomeni naravno/ekološko 

* Obiskali ljudi, ki ekološko pridelujejo hrano 

* Sodelovali pri izboru in pripravi jedi 

* Sodelovali s kuharicami in OPZHR (vsebina jedilnika) 
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*Sodeloval je celoten vrtec: naši otroci so 

prinesli ekološka jabolka 

*Tradicionalno so nas obiskali čebelarji in za 

pokušino pripravili več vrst medu 

*Sveže mleko smo natočili pri mlekomatu, ki ga 

oskrbuje lokalna kmetija 

*Za starše smo pripravili plakat o živilih 

slovenskega zajtrka 
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*Priprava čutne poti: medgeneracijsko in mednarodno 

sodelovanje (mednarodni projekt) 

*Za pot redno skrbimo in čistimo in je v sklopu igrišč ter igral 

*NAMEN: razvoj vseh čutil, naravnih oblik gibanja, sožitje z 

naravo, spodbuja učno okolje, ustvarjalnost, raziskovanje, 

igro, reševanje gibalnih problemov, … 

*Razširitev projekta: sodelovanje v Šolskem ekovrtu, priprava 

kompostnika za gnojenje rastlin na čutni poti 

*V vsakem letnem času opazujemo, vonjamo, poskušamo ali 

poslušamo kaj drugega: 

* Pomladno cvetje, dišeča zelišča in dišavnice (timijan, bazilika), jagode, 

maline, ribez, češnje, fižol, ajda, orehi. 
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