
         

 

 
 
Starost otrok: 4 – 6 let 
 

1. Otroci in peka 

V tem šolske letu smo se veliko posvečali peki. V času zaprtja vrtcev so otroci to počeli doma 

s starši. Veseli naju, da so otroci pri dejavnostih peke bili tako dejavni, spretni in navsezadnje 

tudi ustvarjalni in iznajdljivi. V vrtcu smo v sodelovanju z vodjo kuhinje, Jutko, pripravili 

ajdove palačinke, vaflje, perece ter jabolčni in skutin zavitek. 

Pri pripravi mase za peko palačink so otroci presejali v skledo moko, dodali jajce in mleko ter 

dobro premešali. Vodja kuhinje je v kuhinji pripravila ponev za peko palačink, z zajemalko 

zlivala maso na naoljeno ponev, tako, da jo je razlila po vsej površini. Na vsaki strani je pekla 

nekaj minut. Pri pečenju so se preskusili tudi nekateri otroci. Otroci so si nato palačinko 

namazali z marmelado, jo zavili in pojedli. 

Sestavine za vaflje so nam pripravili v kuhinji. Otroci so sestavine sami dobro premešali. 

Medve sva vlivali maso v pekač, kjer so se vaflji spekli. Otroci so si na vrhu vaflja namazali 

marmelado in posipali čokolado v prahu. 

Za perece smo se odločili, ker predstavljajo nekakšno madžarsko mešanico med presto in 

žemljico. V kuhinji so nam pripravili vse sestavine po receptu za pripravo kvašenega testa- 

perecev, ki jih lahko jemo namesto kruha. Vzhajano testo smo razdelili na kose, potem pa 

vsak kos razvaljali v dolg, tanek svaljek. Svaljke smo razpolovili in po dva spletli v obroč. Testo 

smo nato premazali z jajcem in ga spekli v pečici.  

Sedaj, ko so otroci že spoznali, da za peko rabimo moko so se otroci seznanili s tradicionalno 

jedjo kraja, jabolčnim zavitkom. Sodelovali so v predpripravi za pripravo jedi (umivanje rok, 

zaščitna obleka, pokrivala) in spoznali sestavine za pripravo zavitkov. Otroci so ribali jabolka z 

ribežem,  sami so dodajali sestavine, ki jim jih je po receptu pripravila vodja kuhinje, ter vse 

skupaj zmešali. Z zanimanjem so vlekli testo po katerem so nato nadevali jabolka in skuto. 

Vodja kuhinje jim je pomagala zavitke prestaviti v pekač. Ker smo pripravili toliko zavitkov, 

smo jih ponudili tudi sosednji skupini, zaposlenim v kuhinji in staršem, ko so prihajali po 

otroke. 

Med skupno peko so si otroci pridobili veliko novih veščin in znanj. Razvijali so svojo 
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spretnost, koordinacijo oči in rok, vadili so branje receptov, šteli in merili, ter pomagali  

dodajati in mešati sestavine. Pomagali so tudi mesiti testo, uporabljali robotski stroj in 

eksperimentirali. Svoja doživetja so tudi likovno upodabljali ter ustvarjali iz bioloških 

odpadkov. Ob delu smo zapeli pesmice s vsebino o peki. 

Otroci so se naučili, da varnost vključuje umivanje rok s toplo vodo in milom pred kuhanjem 

in nato temeljito sušenje. Skupna peka je bila tudi odlična priložnost, da se je otrok naučil 

pomembnosti reda in čistoče. Naučili smo se, kako zložiti prtiček in kako lepo pogrniti mizo. 

Da bi kljub zaprtosti vrtca otroci zapolnili svoj čas s starši, sva jih povabili k branju Kovi novic. 

V enih Kovi novicah je bila naloga, da prebrskajo po receptih, spečejo nekaj po lastni želji 

skupaj z otroki in to fotografirajo. Nekateri starši so nam tako poslali fotografije njih in 

njihovih malih kuharskih pomočnikov. Skupaj s starši so pekli torte, krofe, kruh,… Spoznali so 

kuhinjske pripomočke in jih spretno uporabljali. 

 

 

2. Otroci in ustvarjanje s »hrano« 

Da so kuharji  tudi umetniki smo s pomočjo vodje kuhinje, ki je pripravila jajčni namaz, otroci 

oblikovali in sestavili »piščančka na travniku«. Pri tem so uporabljali svoje veščine rezanja z 

nožem in svojo domišljijo. Z velikim veseljem je bilo opazovati otroke, ki so svojega piščančka 

na travniku tudi zaužili. Sleherni otrok je poskusil jajčni namaz. Pri omenjeni dejavnosti smo 

poskrbeli za higieno rok, otroci pa so tudi vedeli, da potrebujejo predpasnike in kape. Spet se 

je jasno pokazalo, da če otroke vključimo v pripravo najrazličnejših jedi, jih bodo z veseljem 

pojedli, med samo pripravo pa so marsikaj naučili. 

V naši skupini smo se lotili tudi ustvarjanja iz olupkov sadja in zelenjave. Vsak otrok je dobil 

risalni list ter olupke iz sadja in zelenjave. Te so nam priskrbeli v kuhinji. Otroci so nekatere 

kose strgali na manjše koščke in iz njih sestavljali poljubne slike. Nastale so prav umetnije. 

Vsekakor ni ostalo smo pri umetnosti, namreč otroci so kot po tekočem traku odgovarjali na 

vprašanje kam z odpadki hrane: »Mi imamo doma kompost. Mi pa pelamo te odpadke k 

dedeki, ker ima pujceke. Mi pa vse damo v kanto in smetarji odpeljejo.« 

 

 

 

 



3. Otroci in okus 

Otroci v vrtcih preživijo večji del dneva in tam pokrijejo pomemben del prehranskih potreb. 

Za organizirano prehrano otrok v vrtcu je odgovorna strokovno usposobljeno oseba, ki v 

našem vrtcu načrtuje in pripravlja obroke, pozna načela prehranskih priporočil. 

Prehranjevalne navade posameznika so povezane z znanjem in veščinami, pridobljenimi v 

zgodnjem otroštvu. V vrtcu se zavedamo tega, zato vrtčevskim otrokom na preprost in 

zanimiv način predstavljamo, katera živila so zdrava izbira in jih je treba uživati več, katerih 

pa manj. Opažava, da čedalje več otrok zavrača določeno hrano, ki jo po vseh merilih zdrave 

prehrane pripravljajo v kuhinji vrtca. Otrok se uči s pomočjo čutil in gibanja. Zelo pomembna 

je senzorična igra, ki vključuje vsa otrokova čutila. Zato sva otrokom pripravili različna živila, 

ki so jih poskušali z zavezanimi očmi in skušali ugotoviti, kakšno živilo so poskusili. Z 

okušanjem hrane so se otroci navajali na pozornost čutenja okusa in vonja ter sprejemanje 

manj poznanega živila. Na vprašanje zakaj imamo jezik? So otroci odgovarjali: Pomaga nam 

pri izgovorjavi, pri mešanju hrane s slino, z njo okušamo in tipamo hrano. Kar pa se tiče 

uživanje tekočin, pa lahko rečem, da odkar otroci nosijo s sabo bidone oziroma steklenice za 

vodo spijejo dosti več vode, kot prej, ko so imeli kozarce. 

 
 


