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OD PAŠE DO MLEKA IN 
MLEČNIH IZDELKOV 

TANJA MAJERIČ, VRTEC GORIŠNICA 

 SPOZNAVANJE MLEKA – barva, okus, vonj, vrste mleka; 

 PRIDOBIVANJE MLEKA; 

 PREDELAVA MLEKA V MLEČNE IZDELKE –  

- jogurti, skuta, skutini namazi, „BABIČINI SIREKI“; 

 PODEŽELJSKO OKOLJE – KJER SE LJUDLJE UKVARJAJO Z KMETIJSTVOM; 

 PREVLJADUJE POLJEDELJSTVO; 

 2 GOVEDOREJI KMETIJI: ZBIRANJE TER PREDELAVA MLEKA – prodaja mleka 
in mlečnih izdelkov na domu, lokalna tržnica, lokalne ustanove (šola, vrtec, 

dom upokojencev); 
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Raziskovalna pot 

 

 Obisk kmetije – ogled krav na pašniku, v hlevu, prehrana živali, molža krav, domača 

zbiralnica mleka; 

 

 

 

 

 

 Obisk gospodinje Anje – delo v gospodinjski učilnici 

„domači babičini sireki“  

Mala mlečna tržnica 

 Ogled lokalne trgovine; 

 Ogled lokalne tržnice ter aktualne ponudbe; 

 Priprava načrta ponudbe jedi; 

Mlečni izdelki na naši mali tržnici 

 1. skupina: bananin frape; 

 2. skupina: zelenjavno skutin namaz; 

 3. skupina: sadni skutin namaz; 

 „Domači babičini sireki“ 

 

 Priprava prostora, ponujanje ter predstavitev jedi; 
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 Zaključek projekta: sladoledni dan 

 

 Izdelava domačega jogurta po recepturi babice Slavice; 

 Izbira okusa sladoleda – jabolka; 

Namen projekta 

 Spoznavanje ter navajanje na zdravo prehrano, predvsem tisto, ki izvira iz 
lokalnega okolja in so jo uživali že naši predniki; 

 Hrana, ki pomaga posamezniku pri ohranjanju svojega lastnega zdravja; 

 Približati otrokom zdrav način življenja, pomen zdrave prehrane, nuditi 

možnost izkustvenega učenja ter zavedanje življenja v svoji bližnji okolici; 
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