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NAMEN PROJEKTA:  
Otrokom omogočiti konkretno izkušnjo pridelave in predelave zelišč nekoč in danes, uporabe v prehrani ter čutno doživetje le 

teh. 
 
CILJI PROJEKTA:  

 Raziskovati naravno in kulturno dediščino z aktivnimi učnimi pristopi ter omogočiti multisenzorno učno okolje  za 
zadostitev otrokovih potreb po celostni zaznavi. 

 Sodelovati s starši in širšim okoljem ter spodbujati medgeneracijsko sodelovanje. 
 Vzpostavljanje komunikacije in interakcije z drugimi institucijami in strokovnjaki lokalnega okolja. 

  
V predšolskem obdobju otroci potrebujejo nenehen stik z naravo, saj jo lahko samo preko doživljanja tudi spoznavajo in 

varujejo. Postopoma odkrivajo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. 
 
Z raziskovanjem naravne dediščine našega kraja smo otrokom omogočili osebno izkušnjo o izvoru hrane, vključevanju zelišč v 

zdravo hrano ter o možnostih ohranjanja zdravja po naravni poti. 
Ob raznolikih dejavnostih, ki so potekale največkrat na prostem so spoznavali, da so zelišča pomemben del narave, ki ga 
moramo ohranjati in zanj skrbeti. Dejavnosti so nam popestrili zunanji sodelavci in institucije lokalnega okolja s katerimi že 

vrsto let uspešno sodelujemo, kot so: Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, Obalne galerije Piran, Mestna knjižnica Piran in 

društvo Anbot. 
 
Raziskovanje je temeljilo na neposredni izkušnji čutnega zaznavanja in doživljanja zelišč, kar jih je spodbujalo k opazovanju 
pojavov okoli sebe ter k soustvarjanju dejavnosti  pri izvedbi projekta. 
 
 
  



 

OTROCI RAZMIŠLJAJO O ZELIŠČIH… 
 
Otroke smo pred pričetkom projekta povprašali ali vedo kaj so zelišča, kje rastejo, za kaj jih uporabljamo? 

 Zelišča so rože, koprive, zalivamo jih z vodo in skrbimo za njih. 
 Če mogoče nismo zdravi skuhamo zelišča in jih spijemo. Potem pa smo zdravi. 
 Te rastline rastejo na vrtu, v rastlinjaku, na njivah, pri moji noni. 

 
 

  



 

 Iz koprive, od listov naredimo lahko čaj. 
 Lavando imamo lahko za čaj ali pa za v omaro, da žužki ne pojejo oblek. 
 Iz zelišč lahko naredimo tablete, bonbone ali pa čaj. 
 Iz limetinih listov narediš čaj, če imaš grde sanje…sem slišala v risankah. Moja nona pa zna iz mente naredit čingume.  

 



 

Ob zaključku projekta pa so otroci povedali tole… 

 Pili smo meliso in to pomeni čebela po grško. 
 Zunaj smo nabirali lovor in smo delali take okraske. Potem lahko dajo mame tudi lovor v mineštro. 
 Meni je bil dober čaj, ki nam ga je naredila Pikina babica. 
 Ja, moja babica nam je prinesla take vrečke za zelišča, ki jih je sešila Ana. 
 Na travi smo nabirali regrat in smo ga pihali. 
 Če tikamo koprivo nas lahko opeče. Moja nona ima tudi na vrtu rožmarin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Limonina trava je tudi zelišče, lahko se naredi dišave, ker tako lepo dišijo. Sem pa enkrat v omaki v vrtcu našla lovor. 
 Imamo ognjičevo kremo v zeliščnem kotičku in lahko zaceli vse rane. 
 V take oranžne posode smo posadili vrtno krešo, drobnjak pa še neki… 
 Tudi korenje smo posadili.  In kamilico. 
 Čajček iz žajblja pomaga za grlo, če me boli. 
 V kotičku smo drobili s tako palčko kamilico, cvetke, pa šipek in še druge čaje. 

 
  



 

Čarovnica Lenčka pozna in ima veliko zdravih zelišč. Kaj pa druge čarovnice in palčki? 
 

 
Čarajo s čarobnim prahom. 
Imajo palčico notri dajo svetleč prah in pol začaraj. 
Čarovnica začara metlo in z njo leti.  
Čarovnica ima črno muco. 
Začara te v žabo morskega psa in krokodila. 
Ima netopirja ki ji pomaga kuhati.  
Čarovnice znajo dati strup v jabolko.  
S čarobnim prahom začara vreme. 
Čarovnica je ukradla princa in se je spremenila v lepo punco. 
 

 
 
 
 
PALČEK OGNJIČ 
 
Zjutraj se je palček Ognjič odpravil na polje. Tam je nabiral meto in našel čudežno palico. 

Prijel je palico in "Čirule, čarule"… spremenil se je v zmaja. Mimo je pritekla palčkova prijateljica miška vendar ga ni 

prepoznala. Prestrašila se je in zbežala. Palček se je vrnil domov, kjer ga je čakala mama. Mama se je prestrašila, ker ga ni 

prepoznala. Ko je videla, da ima na glavi oranžno kapico je takoj prepoznala svojega palčka. Povedal ji je kaj se je zgodilo na 
polju. Palček je bil pogumen in se ni prav nič prestrašil. Z mamo sta se vrnila na polje in poiskala čarobno palico. "Čirule, 

čarule" in zmaja ni bilo več, mama je s čudežno palico odčarala palčka. 
Palček Ognjič in mama palčica sta iz mete naredila čaj in zelo dobro zobno pasto. Mmmm, zelo je dišalo. 



 

 
 
 
 

KAKŠEN VONJ IMAJO ZELIŠČA? 

 Dišijo in imajo cvetlice.   
 Smo se izkašljali, ko smo jih vohali.  
 Je bilo dišeče.  

 

KAKO PRIPRAVIMO ČAJ? 

 Na rože polijemo vodo. 
 Najprej skuhamo  vodo. 
 Čaj se mora ohladit.  
 Zdravilne rožice najprej posušimo. 

 

 Naš Rožmarinček je dobil ime po 

rožmarinu. 
 Palček Ognjič je zdravilni 

palček, ki pravi da je zelišče 

zdravilna rožica. 

 

KDAJ, ZAKAJ PIJEMO ČAJ? 

 Ko nas boli glava. 
 Ko nas boli trebušček. 
 Ko ne moremo spati. 
 Nono mi skuha čaj, ko sem bolan. 
 Mima mi skuha čaj, ko kašljam. 
 Mamici sem nabrala rumeno rožico, 

ki ima notri en čaj, da bo zdrava. 
 Mamici sem skuhala kamilice, ker je 

bila bolna. 
 S češnjevim čajem zdravimo 

vročino. 
 Ko sem kašljala je mama v lekarni 

kupila kamilice in med. 

 
 

ROŽMARIN 
 
Rožmarin je pravi pobalin. Če dobro ga 
zalivaš raste kot Kosobrin. Z njim si 
hrano okusnejšo pripravimo, v vazo ga 

postavimo.                   
                         
Če glava te boli, rožmarin reši te skrbi.                                                                             
 

Uporaben je za več stvari, možgane 

razbistri. V kuhinji si ga vsaka babica 
želi. 

(otroci in vzgojiteljica) 

 



 

Otroci starosti 4-6 let so obiskali Pomorski muzej Sergej Mašera Piran. Pod vodstvom kustosinje Duške Žitko so si ogledali 

muzejske zbirke. Poudarek je bil na seznanitvi z novo muzejsko pridobitvijo - staro lekarniško omaro, ki so jo uporabljali v 
stari piranski lekarni Lion. Prisluhnili so zanimivi zgodbi o najdbi omare. Tipali in preizkušali so lekarniške pripomočke, vohali 

ter drobili različna zelišča, ki so jih v lekarnah uporabljali nekoč in danes. Pripravili so mešanico zeliščnega čaja in kremo za 

roke. Vse vtise iz muzeja so otroci v vrtcu upodobili na svoj način. Pri izvajanju dejavnosti je kustosinji pomagala muzejska 
prostovoljka, naša bivša sodelavka Jožica Grilj. 

  
  



 

Da bi spoznali razliko med lekarno nekoč in danes, so otroci obiskali lekarno v Portorožu in Piranu. Ogledali so si manjši 

laboratorij za izdelavo krem in sirupov. Še danes hranijo stekleničke različnih velikosti, posode in tehtnice, ki so jih pri delu 
uporabljali lekarnarji nekoč. Izvedeli smo, da se ljudje danes vračajo k naravnemu načinu zdravljenja z zelišči. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na Tartinijevem trgu so na Dan zemlje otroci starejših oddelkov sadili zelišča in dišavnice. Okrašene lončke z rastlinami so 

nato otroci podarili prebivalcem in obiskovalcem Pirana. Ob koncu delavnic pa je JP Okolje Piran vsaki enoti podarilo 
kompostnik, da bodo rastline, ki jih bomo v prihodnje sadili in gojili še bolj zdrave in okusne. Mlajši oddelki pa so v vrtcu 
raziskovali, kaj rastline potrebujejo za rast, urejali gredice in pripravljali zeliščne kotičke, ki bodo del čutne poti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V sodelovanju z društvom 
ljubiteljev kulturne in naravne 
dediščine Anbot, nas je 
predsednica Natalija Planinc 
povabila na delavnico, kjer smo 
izdelovali lovorjeve nize. 
Podarili jih bomo mamam, 
babicam, nonam, da bodo imele 
vedno pri roki lovorjev list, ko 
bodo kuhale fižolovo mineštro 

in druge dobrote.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Z akademskim 
kiparjem Iztokom 
Maroh smo iz 
gline izdelovali 
posode, v katere 
bomo shranili 
različna zelišča. 

Pomagali smo si z 
balončkom, ki smo 

ga na koncu tudi 
počili.  
Ob kiparjevi 
pomoči so spretne 

otroške roke 

ustvarile čudovite 

glinene posode.  
 



 

Naše spoznavanje in raziskovanje zelišč so s svojim znanjem o zeliščih obogatili tudi starši in stari starši. Z Ivino mamo 
Sabino, ki je po poklicu učiteljica biologije smo izdelali ognjičevo mazilo. Z mazilom smo napolnili posodice, ki smo jih sami 
poslikali. Doma nam je sešila vrečke, ki smo jih pobarvali in napolnili z zelišči.  

V vrtnariji Vrunč na Belem križu so si otroci ogledali zdravilne rastline. Zelišča smo otipali, povohali in izvedeli marsikaj 

zanimivega o sajenju. Vrtnarka je otrokom podarila semena in sadike, ki smo jih v vrtcu presadili in posejali. 
  



 

 

Sarin očka Peter, ki je 
po poklicu kuhar, nam je 
pomagal pripraviti zelo 
okusen in zdrav 
spomladanski namaz.  

 
SPOMLADANSKI NAMAZ 
SESTAVINE: 
ŠOPEK REDKVIC, 
PETERŠILJ, TIMIJAN, 1 
NAVADEN JOGURT, 1 
KISLO SMETANO, 
POLOVICO LIMONE, 
OLJČNO OLJE (4 ŽLIČKE 

–  PO ŽELJI TUDI VEČ), 
SOL. 
Redkvice narežemo ali 

naribamo, nasekljamo 
peteršilj ter vse sestavine 

dobro zmešamo. Namaz je 
še bolj okusen, če nekaj ur 

počaka. Če pa smo 
lačni,  ga jemo takoj.  
:-) DOBER TEK! 
 



 

Pikina nona Marjetka nam je povedala, kdaj je primeren čas za nabiranje določenih zelišč. Skupaj smo pripravili zeliščni čaj, 

ki je vseboval kamilice, materino dušico in poprovo meto. Zelišča smo tudi drobili in si izdelali dišečo vrečko. Pri Janovi noni 
Lini smo si ogledali zeliščni vrt in spoznali uporabnost sivke. 

 
 
                    
 
 



 

V projektu so sodelovali otroci od 2. do 6. leta starosti enote Mornarček Piran in Barčica Portorož. 

 
Zaključna predstavitev projekta bo v Mestni galeriji Piran, razstava izdelkov otrok za starše in širšo javnost pa v galeriji 

Herman Pečarič Piran. 
 
Zunanji sodelavci v projektu: 

 Duška Žitko, kustosinja, Pomorski muzej Piran 
 Nives Marvin, kustosinja, Obalne galerije Piran 
 Nada Leban, knjižničarka, Mestna knjižnica Piran 
 Lekarna Portorož 
 Lekarna Piran 
 Iztok Maroh, akademski kipar 
 Društvo Anbot Piran 
 Ema Perkovič, prostovoljka 
 Jožica Grilj, prostovoljka 

 

Tekst in oblikovanje: Lavra Bregar in Renata Novak 

Oblikovanje fotografij oddelkov 2014/2015: Lavra Bregar 

Tisk: tiskarna Bens, Koper  

Založil: Vrtec Mornarček Piran 

  



 

 

                        
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


