
NASVETI, PRIPOROČILA V PRAZNIČNEM DECEMBRU 

Sneg je rahlo pobelil okolico naše šole in tudi šolski vrt. Ob vrtu stoji 

krmilnica. Vanjo zahajajo ptice. Učenci jih bodo hranili ves zimski čas. 

Delo si bodo delili med seboj v oddelku ali med razredi. 

Učenci radi raziskujejo. Za ptice, ki ostanejo pri nas, so izdelali hišice iz 

različnih ostankov, tudi iz stirodurja, kapa plošče. Bili so ustvarjalni. 

Poglejte  in poskusite še 

sami! Lansko leto so v 

delavnici naredili hišice iz 

lesa. Lahko jih opazite v 

okolici šole. 

 

Mrzli dnevi vas lahko vabijo k ustvarjanju doma. 

*DIŠEČE BLAZINICE  Z VONJEM  SIVKE 

Potrebujete koščke blaga s prazničnimi motivi, ki ga izrežete v željeni 

obliki ( srce, zvonec,). Oba dela obrnete z licem na lice blaga in ju 

zašijete.  Pustite majhno odprtino za obračanje, skozi katero npr. srce ali 

zvonec obrnete. Nato ga napolnite s sivkinimi cvetovi in po potrebi še z 

malo vate. Na koncu odprtino za obračanje zašijete še z nekaj ročnimi 

vbodi. 

Take dišeče blazinice so lahko lep okras, ki visi na kljuki vrat omare in 

preprosto darilce v teh prazničnih dneh. 

 

*SKUPKI RASTLIN RAZVIJAJO OTROKOVA ČUTILA 

Ali se kdaj pogovarjate, da je vsak vrt paša za naša čutila? 

Za otrokovo DOMIŠLJIJO pa še bolj. Zato priporočamo knjigo MATEVŽA 

LIKARJA, OTROCI IN VRT. Nekaj nasvetov smo povzeli prav iz 

omenjene knjige. 

 

 



1. TIP 

Otroci naj snamejo rokavice in rastline otipajo. Začutili bodo njihovo 

raznolikost. Nudili bodo nežni svileni občutek pa tudi boleči vbod.  

Priporočamo rastline prijetne na otip: SONČNICA, NAVADNI 

KOMARČEK, PERJANKO, IVO. Iva ima povešene veje in poživlja vrt 

tudi pozimi. 

2. VID 

Otroke očarajo rastline, ki poženejo močno obarvane cvetove. ORJAŠKI 

LUK bo na dolgih pecljih pognal krogle, polne cvetov in bo na otroka 

naredil vtis. Otrokom bo v veliko veselje tudi vzgoja ORJAŠKIH 

RASTLIN.  Poleg visokih sončnic posadite še OKRASNO RABARBARO. 

3. VONJ 

SIVKE se je potrebno dotakniti, da odda vonj. Prijeten je vonj 

ŠPANSKEGA BEZGA, VRTNIC, ŠMARNIC, MELISE. Otroka preseneti 

ČOKOLADNA KOZMEJA, ki resnično diši po čokoladi. 

4. ZVOK 

Spodbujajte otroke, naj prisluhnejo zvokom ČEBEL, PTIČJEMU PETJU, 

NEŽNEMU ŠELESTENJU RASTLIN. Poleg rastlin prijetne zvoke pričara 

tudi ŽUBORENJE VODE. Uporabite FONTANE s PODZEMNIM 

ZBIRALNIKOM VODE, ki so varne tudi za majhne otroke. Glasbene 

rastline so: BREZA, BAMBUS, SLADKA KORUZA, ČRNIKA, 

PAMPAŠKA TRAVA in MAK. 

5. OKUS 

Pri izbiri rastlin je dobro, če se povpraša otroke. Morda bodo hitreje 

odkrili, kako okusna je zelenjava, čeprav jim barva ni všeč. Izberite tiste, 

ki za rast in zorenje ne potrebujejo veliko časa. Mali vrtnarji imajo od 

vseh opravil  najraje obiranje plodov. 

Otroke je potrebno naučiti, kaj je užitno in kaj ni. Potrebno si je vzeti čas 

in se skupaj z otrokom sprehoditi skozi vrt. OKUSNE RASTLINE so: 

BUČKE, REDKVICA, BLITVA, META, SLADKA KORUZA. Želimo vam 

veliko užitkov ob raziskovanju, katere rastline boste spomladi želeli imeti 

na vrtu. Naj vam ,dragi starši, otroci pri tem pomagajo! 


