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Pri otrocih ni majhnih korakov. 
Vse, kar storijo in naredijo so velike stvari. 
Predvsem srca imajo večja kot mi – odrasli. 
Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, 
česar se zavedajo – 
tudi majhen kamenček, 
ki so ga opazili na cesti, 
listek z drevesa, 
poljubček kar tako, 
mravljico ali črička, 
predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih… 
  
(Pearl S. Buck) 
  
  



 
 
 

PREDSTAVITEV VRTCA 

 
 
 

• Vrtec Antona Medveda Kamnik je sestavljen iz 14 enot, 

• različni projekti: Eko šola, Otroci potrebujejo gozd,…. 

• bivanje v naravi, 

• izkustveno učenje,  

• spontana igra,… 

 

 

 



IZMENJAVA SEMEN 

• Tako imenovana ŠTAFETA SEMEN, 

• poteka že 6 leto,  

• namen: gibanje za sejanje, izmenjavo in ohranjanje 
avtohtonih, tradicionalnih ter domačih vrst semen in sadik, 

• časovni okvir: spomladi,  v mesecu aprilu, prilagajamo se 
podnebnim razmeram (kdaj se pričnejo dela na vrtu), 

• povezovanje več generacij, prenašanje znanja iz roda v rod, 

• medgeneracijsko povezovanje: vključujemo znanja staršev, 
starih staršev, pedagoških delavcev in zunanjih strokovnjakov, 

• pridobivanje semen je dosleden in dolgotrajen proces,  

 

 



• mladi generaciji moramo privzgojiti občutek za naravo 

• taki dogodki ohranjajo tradicijo in jo preoblikujejo na boljše, 

• prikazovanje pridobivanja semen direktno iz vrtička – 
spoštovanje do narave, ki se razvija le s pravim odnosom, 

• pomembno tudi za samooskrbo celotne države, kar 
zmanjšuje transport kupljene zelenjave in podpira lokalno 
skupnost. 

 

 



CILJI:  

• otrok razvija spoštljiv in odgovoren odnos do narave, hrane, 
okolja, ljudi in vsega kar ga obdaja, 

• otrok veliko časa preživi v naravi in se pri tem nauči skrbeti 
zanjo in ima do nje pristen odnos, 

• otrok spozna življenjski cikel rastlin, 

• otrok pridobiva konkretne izkušnje in znanje z različnimi 
dejavnostmi v naravi, 

• otrok spoznava različna naravna okolja, 

• bivanje v naravi naj postane način življenja pri otrocih, 
strokovnih delavcih in starših, 

• spodbujanje socialnih veščin in sodelovalnega učenja. 

 

 



POTEK IZMENJAVE SEMEN 

• 14 dni pred potekom izmenjave,  

• obvestilo o poteku izmenjave: oglasne deske, spletna stran 
vrtca, spletna stran Občine Kamnik, 

• povabilo k sodelovanju: poimenovanje semen in sadik – 
predaja strokovnim delavkam v oddelku, 

 

 





IZMENJAVA SE TEKOM LET SPREMINJA 

PRVA 3 DO 4 LETA NAMENJENA ODRASLI POPULACIJI  (OTROCI 
NISO BILI AKTIVNI UDELEŽENCI) – VIŠINA ODRASLIH. 



OTROCI AKTIVNO VKLJUČENI IN UDELEŽENI  V CEL PROCES – 
IZMENJAVA JE ZAŽIVELA IN POSTALA USPEŠNEJŠA.  
 





NA DAN IZMENJAVE 

• skupaj z otroki postavimo stojnico, 

• višina stojnice je prilagojena otrokom, 

• poimenujemo semena in sadike in jih razvrstimo po stojnici, 

• stekleni kozarci opremljeni z nalepkami (napis in risba) – lažja 
predstavljivost za otroke, 

• mlajši si stojnico ogledajo skupaj s strokovnimi delavkami že v 
dopoldanskem času,  

• popoldan pa starejši otroci skupaj s strokovnimi delavkami 
aktivno sodelujejo na stojnici, 

• v manjše papirnate vrečke (žakeljčke) naložijo semena in jih 
ponudijo obiskovalcem, 

 

 

 

 



• starejši otroci so pripravili poleg stojnic tudi različno poučno 
gradivo, 

• poudarjali so, da so semena podarjena in naj uspešno 
rastejo.  



PRIDOBITEV SEMENA IZ ZELJA 

• 2 leti da pridobimo seme, 

• opazovanje rasti, razvoja rastline,  

• skrb za rastlino, 

• poimenovanje posameznih delov razvoja – poteka v 
določenem zaporedju, 

• zaščita pred mrazom, 

• opazovanje, 

• med področno povezovanje (vsa področja dejavnosti), 

• pridobivanje novih spoznanj v procesu aktivnega učenja, 

• narava je pravo okolje za raziskovalno, kreativno in kritično 
učenje. 

 

 







SONČNICA ZA OTROKE 

• posodica iz časopisnega papirja, zemlja, sončnično seme, za 
posaditev v zemljo, 

• "SEME POTREBUJE VODO DA ZRASTE, OTROK PA LJUBEZEN 
DA ODRASTE." 

 



VODA 

• PADAVINSKA VODA, 

• VODA ZA IGRO. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Narava je mogočna učiteljica in 
otroci se na šolskem dvorišču lahko 

naučijo zelo veliko stvari, kakršnih se 
med sedenjem v učilnici ne morejo.  

(Myrna Johnson) 
 


