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Starost otrok: 3-5 let 

1. Obisk kmetije 

Obisk kmetije je prva načrtovana dejavnost, ki smo jo izvedli v sklopu projekta. Najprej 

smo se pogovorili o tem kdo sploh živi na kmetiji, kaj se tam dogaja in se naslednji dan 

odpravili na naš izlet. Tu smo doživeli nekaj kar je oblikovalo tok dogodkov samega 

projekta. Končno je prišel četrtek, dan obisk na kmetiji. Po jutranji malici smo se 

preoblekli, vzeli vse potrebno in se odpravili na izlet. Kakšen projekt. Peljali smo se s 

kombijem, hodili del poti peš, si ogledovali okolico, srečali zanimive vaščane in že smo 

prispeli na kmetijo pri Branki. Za otroke te skupine in za naju bo ostal ta obisk nepozaben. 

S kakšnim veseljem, zadovoljstvom, navdušenjem so otroci opazovali tiste živali, predvsem 

dečki pa so se navduševali nad mehanizacijo in traktorji. In potem so tu lastniki kmetije. 

Priletna gospod in gospa sta nas velikodušno sprejela na njihovo kmetijo, ki jo obdelujeta 

večinoma sama. Kolikor jima lahko, jima pomaga hčerka. Imeli pa smo tudi to srečo, da 

smo lahko videli kako je mlada gospodinja pripravila skuto. Potem, ko je mleko skuhala, se 

je le to že nekoliko ohladilo in ga zlila v pripravljeno blago, da se je odcedila sirotka. Skuto 

v blagu je še malo pretlačila in ožela. Nam pa je ponudila skuto in sveži sir, ki ju je 

pripravila prejšnji dan. Oboje je po komentarjih otrok bilo: fino, kislo, slano, okusno, … V 

zahvalo smo tudi mi lastnikoma pustili risbico ter jima zapeli in zaplesali nekaj pesmic in 

rajalnih iger. Mat potico pečejo je z enim izmed otrok zaplesala starejša gospodinja. 

Kakšno veselje. Veselili so se otroci, midve in tudi lastniki. Kako lepo ju je bilo vedeti 

nasmejana, željna pripovedovanja. Kljub obilici dela sta si vzela čas in nas sprejela ter nam 

dala mnogo lepih trenutkov. Ko pa smo zapuščali kmetijo nas je ob poti že čakala starejša 

gospa s košarico v roki. S kakšnim nasmehom je komaj čakala, da pridemo mimo, je rekla. 

Veselili pa so se tudi otroci, saj jim je iz košarice delila domače piškote. Tudi njej smo v 

zahvalo kar na cesti zaplesali. Ko je prvo skupino odpeljal kombi, samo ostali počakali na 

gospejino vabilo na njenem dvorišču. Pripovedovala nam je kako živi, da je vesela vsakega 

obiska, da ima srečo, da ji je kljub izgubi cele družine, ostala sestra, ki jo občasno obišče 

ali celo ostane pri njej za par dni. Ponovno smo bili sprejeti kot, da bi se že od nekdaj 

poznali. Gospa je na nas pustila velik pečat in tu je padla ideja, zakaj pa nebi še komu 

drugemu z našo prisotnostjo polepšali dneva. In ravno zaradi nje smo oblikovali lastno 

vodilo našega projekta z Beležnico, kasneje pa še z risbico za lepši dan. 
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2. Namazi iz zelišč in peka žemljic 

Ta dan je bil že od ranega jutra aktiven. Vrtčevski kuhar nam je z veseljem prišel pokazat 

kako se zamesi testo za žemljice in kako se jih oblikuje. Vse pokazane elemente so otroci 

z veseljem preskusili. Preden pa smo začeli z delom smo se ustrezno zavarovali z delovno 

obleko (kapa in predpasnik), ki so nam jo tudi posodili v kuhinji si pripravili prostor in 

seveda umili roke.  Otroci so z navdušenjem gnetli testo, ga in ko je bila žemljica nared 

so jo prestavili na pladenj za peko. Ko smo z peko končali smo kuharja pospremili do 

kuhinje, kjer smo si pogledali v katero peč je zložil naše žemljice. Nato smo nadaljevali z 

igro. Pri sadni malici nam je kuhar že prinesel naše žemljice. Le te smo spravili, saj smo 

načrtovali aktiven počitek, kjer bomo izdelovali zeliščne namaze. Tu se nam je pridružila 

vrtčevska kuhinjska pomočnica, ki je pripeljala še deske, nože in material za izdelavo 

namazov. Otroci so rezali peteršilj, drobnjak, ki smo ga nabrali v vrtčevski visoki gredi. 

Nato so sestavine zmešali v posodi kamor so stresli še skuto, sol in poper. V enega so 

dodali še malo rdeče paprike. Ko so bili namazi nared so si jih otroci mazali na žemljice. 

Nekaj namazov pa smo namazali na kruh in jih pripravili za starše. Le te so starši poskusili 

ko so prihajali po otroke. Z delavnicami priprave namazov  in peke smo ponovno združevali 

naše medgeneracijsko druženje. Tu so bili zaposleni v vrtcu, otroci in starši. Naučili smo 

se kako je prav za prav zabavno, če nas izučeni kuhar nekaj nauči, znanje preskusimo in 

ga pokažemo staršem. Veselilo nas pa je predvsem to, da hrano, ki so si jih pripravili otroci, 

so tudi sami pojedli. Zato smo tekom leta večkrat na ta način pripravljali obroke, predvsem 

so rezali sadje, ker se je dogajalo, da nekateri sploh niso pojedli določenega sadja. Na ta 

način pa so premagali radovednost in sadje poskusili ali celo pojedli.   


