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CILJ PROJEKTA:

- Otrok odkriva, spoznava in primerja živo in neživo 

naravo

- Otrok spoznava različno prehrano in pridobiva 

navade zdravega in raznolikega prehranjevanja



Z otroki (3–5 letniki) smo spoznavali, kako lahko iz 

različnih semen s pomočjo zemlje, vode, svetlobe in 

naših rok pridemo do pridelka.



PRIDOBIVANJE SEMEN

Otroci so od doma prinesli različne plodove, iz katerih 

smo pobrali semena (koruza, paradižnik, kumare, buče, 

granatno jabolko, paprika). nekateri otroci so od doma 

prinesli tudi seme pšenice, ajde, solate in sončnic. 













KAJ

KAM S POSUŠENIMI SEMENI?

Vsa semena smo posušili in jih pospravili v kozarčke. Za 

boljšo obstojnost semen smo kozarčke postavili v temen 

prostor.  S pomočjo fotografij so otroci na vsak kozarec 

narisali, katero seme je v kozarčku.





UREJANJE GREDICE

Najprej smo iz že obstoječe gredice odstranili plevel. 

Otroci so s pomočjo grabljic, lopatk, kanglic, 

samokolnic in pridnih rok plevel izpulili, očistili ter ga 

pospravili na kup. 



Naš vrtec se nahaja v neposredni bližini travnikov, zato 

smo naslednji dan  odšli na sprehod in iskali krtine. 







SEJANJE IN KLITJE SEMEN

Vsak otrok je vzel pest zemlje in jo položil v svoj lonček. 

nato je na zemljo položil izbrano seme (vsak otrok si je 

izbral seme, ki ga je sam želel posejati), ga prekril z novo 

plastjo zemlje in zalil.



Lončke s semeni smo postavili na okensko polico, da 

semena dobijo dovolj svetlobe. Vsak dan smo lončke 

opazovali in pridno zalivali ter čakali, katero seme bo 

prvo vzklilo.



Ko smo čakali na vzklitje semen, smo prišli na idejo, da 

bi lahko posejali semena solate in postavili toplo gredo. 

Nabrali smo palice iz leske, jih upognili in postavili na 

našo gredico. 







Po dobrem tednu čakanja so naša semena vzklila. 

Vsak dan je bila opazna rast semen. Še posebno hitro 

so vzklila semena fižola, kumarice, pšenice in koruze. 

Ajda, buče in paradižniki so tudi začeli kliti, vendar 

počasneje. 







KAKO NAPREJ?

Z otroki smo izdelali vsak svojo knjižico, v katero smo risali 

potek klitja semen. Otroci so opazovali svojo ''rastlinico'' 

in jo poskušali čimbolj natančno prerisati. 



Najprej smo narisali sejanje semen, potem smo narisali 

klitje po tednu dni in po dveh tednih.





Ko so semena dovolj vzklila in zrasla, smo jih z otroki 

presadili v gredico, koruzo pa smo odnesli v gredico na 

naše naravno igrišče.









V tem šolskem letu smo z projektom nadaljevali. S tem 

smo naše znanje še nadgradili. Tokrat smo semena 

razvrščali po velikosti, barvi in obliki ter ugotavljali katera 

semena sadimo in  katera sejemo. Skupaj z otroki smo 

izdelali načrt vrta.





ZAKLJUČEK

Otrokom sem želela s projektom prikazati, kako nam 

narava sama ponudi dovolj možnosti za preživetje. 

Kako se krog nikoli ne sklene, se le nadaljuje. Z malo 

volje, časa in domišljije lahko sami pridemo do nečesa 

novega – v tem primeru do semen, sadik in na koncu 

do pridelka. 



Projekt nam je dal veliko novega znanja in novih 

spoznanj, ki jih bodo otroci lahko uporabili v svojem 

življenju. Le na naravo ne bodo smeli pozabiti, saj se 

bodo morali zavedati  njene moči.



HVALA  ZA VAŠO 
POZORNOST!


