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EKO BERI

OTROŠKI VRTEC 
SONČEK

SKUPINA ZAJČKI

„SONČKI 
VRTNARIJO”



POVOD ZA IZBIRO EKO KNJIGE

V jesenskem času smo stari, neuporabni peskovnik 
premestili na primernejši kraj, da bi postal naš šolski 
vrtiček.

Napolnili smo ga z novo 
zemljo in začeli razmišljati, 
kaj bi vanj posadili…



Ko nas je decembra obiskal sveti Miklavž, nam je podaril 
čebulice tulipanov in hijacintov. Zato smo v vrtiček posadili 
najprej rožice...



Spomladi se je v nas porodila želja, da bi izvedeli kaj več o 
vrtnarjenju.

Knjiga „JAKEC VRTNARI“, ki jo 
je napisal Lars Klinting, je 
najbolj pritegnila našo pozornost.

V knjižnici smo pobrskali med 
pravljicami…



je zgodba dveh prijateljev, velikega bobra Jakca in malega 
bobra Nejčka, ki sta se nekaj domislila, potem ko jima je 
roža na okenski polici ovenela…

                                Zamenjala sta jo s fižolovo rastlino...

„JAKEC VRTNARI“



S pravljico smo spoznali vrtno orodje… Predvsem pa nam je 
pokazala postopke, po katerih vzgojiti fižolovo rastlino.

V stekleno vazico smo 
postavili košček vate in 
od 2 do 4 fižolčke.



Z zličko smo vato 
namočili z vodo.



Slednjič smo na vnaprej 
pripravljeni, na štiri dele 
upognjeni, trši papir 
narisali prvi postopek.



Bober Jakec nas 
je naučil, da je 
treba nekaj dni 
počakati, preden 
se bo pri fižolčku 
kaj spremenilo...



Zato smo si medtem ponovno prebrali pravljico...

in jo narisali.



Mimogrede smo večkrat pregledovali naše fižolčke. 
Zanimalo nas je, če se je že kaj zgodilo in tudi če je vata še 
mokra.



Fižol dobro nadomešča meso.

da jih lahko

jemo same

in tudi

v mineštrah.

O fižolčkih smo se naučili,



Medtem so zunaj, na našem vrtu, že pokukali hijacinti in mi 
smo posadili še solato in radič.



Redno smo zalivali.



Po stezici leze, po stezici, po stezici...

Dva rožička kaže, dva rožička, dva rožička…

Hišo s sabo nosi, hišo nosi, hišo nosi...

Kdo je ta junak?

To je, to je polžek korenjak!

To je, to je polžek korenjak!

Kdaj pa kdaj smo v zemlji našli obiskovalca – polža…

„POLŽEK”

Janez Bitenc

in peli že poznano pesem... 



Naučili pa smo se tudi novo...

Krt vrtač, nagajač, kaže jezik, nima hlač.

Koplje rov na vso moč in ne sprašuje za pomoč.

Nič ne vidi, nič ne sliši, same luknje ima po hiši.

Ko pa v vrtu vse izrije, se usede in čaj popije.

„KRT VRTAČ”

Verena Cevdek

… in izdelali lutko.



Tudi pesem o krtu smo 
narisali.



Poslušali smo pravljico

„NEPRIJAZNI KRT“ z lutkovno uprizoritvijo

(izvirno delo učiteljice Nadie Kovic) 

Kakšna je bila pravljica?

Kako se je obnašal krt do drugih živali?

Si se tudi ti kdaj obnašal tako kot krt?

Kako so se počutile živali, ko jih je krt 
neprijazno spraševal?

Katero lepo besedo je čriček naučil krta?

Sledila so vprašanja o doživetem:



Nato smo se sami preizkusili 
v dramatizaciji zgodbe.

Na koncu smo še zaplesali 
z igrico s stoli.



Tako je večina naših 
fižolčkov vzkalilo... Rastli so in rastli...



Skrbno smo si zaznamovali 
spremembe.



Medtem ko so fižolčki postajali vedno višji,



in se z njimi igrali štafeto...

mi smo urili pincetni prijem...



Ko so fižolčkova stebla bila že preveč visoka, smo si 
poskrbeli bambusove palice in jih vtaknili v šolski vrtiček. 
Zgradili smo si predor.



Fižolčke smo presadili iz vazic v zemljo ob palice.



Naš vrt je lepo uspeval!





V našem vrtcu zelo radi in pogostoma prebiramo 
pravljice...

Tako smo slučajno našli še zelo 
zanimivo in koristno eko knjigo

„KAKO SE NAUČITI 
SPOŠTOVATI NARAVO S 

KRAVO MARJETICO“,

ki jo je napisala Adrienne Heymans.



Krava Marjetica nas je naučila spoštovati rastline, paziti 
na drevesa, ločevati odpadke in varčevati z vodo.



Naši fižolčki se višajo,

naš vrt postaja vedno lepši in 
bogatejši... Ob pravem času kaj 
naberemo, drugo posadimo...



Zato trganje solate, radiča in špinače ter vsaditev 
paradižnikov so naša zgodba, ki se še ne konča…

Naj vas same

fotografije

popeljejo vanjo...



SOLATA IN RADIČ





ŠPINAČA







PARADIŽNIKI





<<PREPUSTIMO SE PRESENETITI!>>

Otroci

in vzgojiteljice:

Nadia Kovic

Petra Frandolič

Ksenija Buzzinelli


