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 Otrok celostno spozna rastlino, zelišče OGNJIČ in 
njene lastnosti 



 Spoznavamo poimenovanje rastline od korenin do cveta 

 Spoznavnje poimenovanja različnih zelišč iz zeliščne grede 

 Spoznavanje recepta za izdelavo čaja ter mazila iz Ognjiča 
ter zbiranje različnih raceptov (sodelovanje z družinami, 
starimi starši) 

 Otrok spoznava črkovni zapis zelišč, ime zelišča zapiše na 
tablico, kar uporabimo na zeliščni gredi za prepoznavnej 
rastlin 

 Izmišljevanje pesmi o Ognjičuter 

 Skupaj izdelamo knjigo z uporabnimi lastnostmi ter 
nasveti o uporabi Ognjiča  

 



 Sodelovanje z lokalnim zeliščarskim društvom. 
Povabimi jih na obisk v vrtec, kjer nam povedo zakaj 
lahko uporabljamo Ognjič ter druga zelišča. Pomagajo 
nam urediti zeliščni vrt, izmenjamo si zelišča.  

 Obisk knjižnjice in iskanje informacij o zeliščih ter 
Ognjiču 

 Otroci med seboj sodelujejo in si pomagajo 

 ŠTAFETA SEMEN: izmenjava semen in sadik Ognjiča, 
ter drugih zelišč 

 Na dnevu Odprtih vrat vrtca predstavimo naš projket 
staršem ter ostalim obiskovalcem  

 



 Otrok meri in na grafu označuje rast rastline in se tako 
seznanja z merskimi enotami 

 Otrok beleži razvoj rastline po fazah v časovnem obdobju 

 Izdelamo didaktično igro spomin s sličicami delov rastline 

 Izdelamo didaktično igro, kjer otrci zlagajo razrezanke 
fotografije Ognjiča v celoto 

 Izdelamo didaktično igro iz fotografij, ki jih posnamejo 
otroci. Otroci morajo fotografije razporediti po pravilnem, 
časovnem zaporedju procesa razvoja rastline Ognjiča od 
semena do cveta 



 Otrok podrobno opazuje in spoznava dele rastline Ognjiča pod digitalno mikro kamero (semena, 
liste, steblo, cvet, korenine), Otrok z digitalno mikro kamero posname povečane fotografije, ter ji 
primerja z realno velikostjo  

 Spoznavanje razlike med zelišči in drugimi rastlinami 

 Spoznavanje zdravilnih in drugih koristnih lastnosti OGNJIČA  npr.:koristne lastnosti, ki jih ima pri 
preganjanju zajedalcev  

 Otrok spremlja in spoznava rast Ognjiča od semena do cveta 

 Otrok spremlja in podrobno opazuje rast rastlin v različnem okolju (zunaj in v prostoru) 

 Otrok spoznava kakšen učinek ima na razvoj rastline okolje in različni vplivi npr.: vlažna zemlja, zelo 
mokra zemlja, suha zemlja 

 Otrok podrobno opazuje razvoj rastline v prozornem koritu, kjer imajo možnost spremljati in 
opazovati rast korenin (sicer nevidni del rastline) 

 Otrok spoznava kaj rastlina potrebuje za rast in kaj se z rastlino zgodi, če ji kaj od tega odvzamemo 

 Otrok spoznava in si iz OGNJIČA izdela:  

 Čaj 

 Kremo 

 Barvo za slikanje (eksperimentiranje) 

 Spodbujanje veselja do dela z zemljo 

 Spoznavanje vrtnarskih pripomočkov 

 



 Slikanje z naravno barvo, ki smo jo naredili iz ognjiča 

 Slikanje z rastlino Ognjič (namesto čopiča) in vodeno 
barvo 

 AV: fotografiranje rastline pod digitalno mikrokamero  

 VAJA SENZIBILIZACIJE: Otrok po porobnem 
opazovanju riše in slika Ognjič (svinčnik in vodena 
barva) 

 



 Otroci so aktivni pri urejanju zeliščarske grede (kopljejo 
zemljo, vozijo samokolnico, presajajo in sadijo rastline) 

 IZLET do zeliščarskega društva, kjer si ogledamo zelišno 
gredo 

 Izdelamo igro gibalno igro Ristanc s sličicami Ognjiča 
 Orientacijski pohod »Po sledeh Ognjiča« 
 Igramo se igro zaupanja »Ognjčeva pot«, ki poteka v paru 

dveh otrok. Enemu otroku prekrijemo oči s trakom, nato pa 
se poda na pot tako, da z eno roko drži trak, ki je napeljan 
po prostoru, z drugo roko drži drugega otroka-prijatelja, ki 
ga spremlja in mu pomaga. Ko skupaj prideta do ovire na 
poti mora otrok z zavezanimi očmi z vonjem in tipom 
prepoznati določeno zelišče in poiskati Ognjič. 
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