
Predstavitev dejavnosti :  

V skupini desetih otrok smo v jesenskem času posvetili  večji poudarek na jesenski h plodovih in 

zdravi pripravi hrane iz njih.  

Dejavnosti so se dva tena vrtele okrog spoznavanja jesenskih plodov. Otroci so iz domačega okolja 

prinašali jesenske plodove (sadje/zelenjavo in oreščke).  V skupini smo jih razvrščali, prepoznavali z 

otipom okusom, jih okušali in iz njih izdelovali okusne sladice,  juhe in napitke.  

 

Iz domačih sliv smo pripravili slastno 

marmelado v katero smo dodali le 

malo sladkorja (eno žličko). 

Z njo smo se posladkali pri 

popoldanski malici, ker pa je 

marmelada lahko tudi odlična 

ozimnica jo je vsak otrok v vazici 

odnesel domov. Prav tako je lahko 

domača marmelada odlično darila, 

zato smo z njo presenetili tudi 

sosednje skupine.  

 

Iz grozdje, ki so ga otroci prinesli od 

doma smo si pripravili sveže iztisnjen 

grozdni sok. Najprej smo ga oprali, 

ločili grozde od stebla in s pomočjo 

posode za pasiranje pridobili slasten 

sok.  

  

 

 

 

 

V naslednjih dneh smo se preizkusili tudi v kuhanju zelenjavnih juh. Pripravili smo si kremno bučno 

juho  z orehi in zelenjavno juho iz raznovrstne zelenjave, ki so j otroci prinesli od doma. Zanimive so 

ugotovitve glede všečnosti zelenjavnih juh.  Obe so otroci z veseljem pojedli in si želeli dodatkov. 

Predvsem pa je velik uspeh doživela bučna juha z orehi. Ideja je padla s strani otrok  v začetku 

prinašanja plodov v vrtec.  Klasični bučni juhi smo na koncu dodali kavno žlično praženih orehov. 



POZDRAVLJENI OTROCI IN STARŠI 

Letos se v nahrbtniku skriva prijazna 

zverinica…. levček Toni. 

S seboj nosi kuharski dnevnik in zanimivo 

knjigo, ob kateri se mu kar sline pocedijo. 

Nahrbtnik bo vsak konec tedna pri eni družini. 

Skupaj pokukajte v knjigo in si izberite enega 

od zdravih in okusnih receptov.  

Recept preizkusite in svoje mnenje, vtise in 

doživetja zabeležite v kuharski dnevnik. Lahko 

prilepite tudi kakšno fotografijo ali risbe o 

postopku dela oz. končni izdelek.  

Če imate doma kakršen koli drug recept za 

pripravo zdravih in okusnih priboljškov, ga 

lahko realizirate in recept delite z nami. 

Ob sredah bo nahrbtnik z levčkom Tonijem 

prihajal v družino, v ponedeljek pa ga le 

prinesite v vrtec in tako delite z nami 

zanimive in okusne izkušnje. 

 

Orehe smo na hitro popražili na maslu in jih potresli po juhi. In ker dober glas seže v deveto vas, so 

takšno idejo otroci prenesli tudi domov,  k svojim starim staršem in tetam. Kar nekaj staršev je 

poročalo o super ideji otrok , katero so poskusili tudi doma…O zaključku spoznavanja in pripravljanja 

dobrot smo pripravili jabolčno pito s domačo polnozrnato pšenično moko. Pita je bila prava pika na i.   

 

 

Dejavnosti v vrtcu so nas spodbudile, k zdravi prehrani, k iskanju novih zdravih in okusnih jedi, zato 

smo po končanem tematskem sklopu uvedli tematski nahrbtnik, ki 

je potoval od družine do družine, ob ponedeljkih pa so otroci 

predstavili v skupin kaj so pripravili. V nahrbtniku je bila lutka 

levček Toni, kuharska knjiga Škratova čarobna kuhinja/ Marja Božič 

in Kuharski dnevnik, v katerega so starši zapisali, katero zdravo jed 

so skupaj z otrokom pripravili. Otroci pa so zraven dodali tudi risbe 

s postopki izdelave ali pa končne izdelke.  

 

 


