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Dragi starši in otroci,
narava sprošča in pomirja, stik z zemljo je dobrodejen. Kadar imate možnost,
se odpravite ven. Na sprehod v gozd, vdihniti s kisikom bogat zrak pomladno
ozelenelih dreves, ali na vrt, raziskovati pristen stik z zemljo, ki ga radovedni
otroški prstki naravnost obožujejo.
Pred vami so zabavni izzivi za spoznavanje narave in vrtnarjenje. Skozi
pogovor in delo boste otroku približali naravo, njene zakonitosti, delo na vrtu in
ga motivirali za vrtnarjenje, še preden bosta poprijela za lopato in motiko ter
posejala prva semena.
Skupno delo na vrtu in pridelovanje lastne zelenjave vas bo z otrokom
še bolj povezalo pri doseganju skupnih ciljev. Otroku priskrbite vrtno orodje
njegove velikosti in ga vključite v delo. Pri vrtnarjenju mu poglejte skozi prste,
tudi če delo ne bo opravljeno po vaših merilih. Namenite mu pohvalo za
trud in sodelovanje. Otrok bo z veseljem skrbel za svojo gredico, na katero
bo posejal rastline po svoji izbiri. Najbrž tiste, ki mu najbolj ustrezajo tudi na
krožniku, ko je čas za pobiranje pridelka.
Medtem ko drevo raste, delo na vrtu pa počiva, si vzemite čas in se z otrokom
pozabavajte ob Levčkovem kratkočasniku. Migimigijevi izzivi vključujejo izrezovanje,
zato priporočamo, da kratkočasnik natisnete enostransko.
Želimo vam obilico vrtnarskih in ustvarjalnih užitkov!

PESTROST RASTLINSKEGA SVETA
Bi na zemlji obstajalo življenje brez rastlin? Najbrž ne, saj je na rastline vezano življenje vseh drugih
bitij na zemlji. Rastline predstavljajo vir prehrane za vsa živa bitja. Tudi za mesojede živali. Te lahko
pojedo živali, ki se prehranjujejo z rastlinami. Rastline pa od drugih bitij na zemlji loči prav posebna lastnost:
iz zemlje in zraka lahko hrano zase proizvajajo same. Temu pravimo fotosinteza.

Dele rastline povežite z rožo na desni strani.
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ŽIVLJENJSKI KROG RASTLINE
Rast rastline najlaže predstavimo v obliki kroga. Življenje rastline se prične s semenom, iz katerega
požene kalček. Korenine iz zemlje črpajo hrano in iz zemlje pokuka poganjek. Na steblu zraste popek, ki se
sčasoma razcveti. Z otrokom lahko doma proces tudi opazujeta. V okrasni lonček posadita fižolček in
opazujta, kdaj bo iz zemlje pokukal poganjek. Potek si zapisujta v »fižolčkov dnevnik«. Če pri roki nimate
zemlje in lončka, je za kaljenje semena in opazovanje rasti dovolj že mokra vata, na katero položite
seme.

S puščicami označite smer rasti, na črte zapišite
stopnje rasti ali zaporedje označite s številkami.

KAJ RASTLINE POTREBUJEJO ZA RAST?
Rastline za rast potrebujejo hranilne snovi, ki jih ob pomoči sončne svetlobe in vode pridobijo iz okolja.
Otroka povprašajte, kaj bi se zgodilo z rastlino, ki za rast ne bi imela dovolj vode. Bi seme vzklilo tudi
v temi? Naredita poiskus. V dva lončka posadite seme. Enega prekrijte z večjim lončkom, drugega
pustite na svetlobi in opazujta, kaj se dogaja. Ne pozabita na zalivanje semen v obeh lončkih.

Poiščite in označite pet razlik.

HRANA ZA RASTLINE IN ZA LJUDI
Kaj za svojo rast potrebujejo rastline in kaj ljudje? Bi lahko ljudje zaužili zemljo, rastline pa ovsene
kosmiče? Povprašajte otroka po njegovi najljubši hrani in se pogovorita o zdravi in nezdravi hrani. Ali
ljudje jemo rastline? Katero rastlino otrok najraje poje?

Izrežite spodnje sličice in jih prilepite na pravo
mesto v razpredelnici.

RASTLINA POTREBUJE ZA RAST:

RASTLINA NE POTREBUJE ZA RAST:

DELO NA VRTU
Kako otrokom približati delo na vrtu, da se ne bodo prehitro naveličali, ker seme ne vzklije čez noč?
Spremenite jih v svoje pomočnike. Poiščite vrtno orodje, primerno njihovi velikosti. O delu na vrtu pa se
lahko ob spodnji sliki tudi pogovorite. Katera orodja potrebujemo za delo na vrtu? Kaj z njim počnemo?
Čemu služijo vrtne rokavice? Za kaj bi še lahko uporabil cvetlični lonček? Ali otroci lahko uporabljajo
vrtne škarje? Katero je otrokovo najljubše vrtno orodje?

Preštejte predmete na sliki. Starejši otroci v spodnji
kvadrat vpišejo število predmetov, mlajši naj narišejo
enako število pik, kot je predmetov na sliki.

ŽIVALI NA VRTU
Na vrtu je vedno živahno. Živali se skrivajo v zemlji, v travi, v drevesih, ptički iščejo svojo hrano. Približajte
otroku vidni in nevidni živalski svet na vrtu. Katere živali, ki jih najdemo na vrtu, že pozna? Katere so
koristne in katere nekoliko manj? Kako preživi zimo pikapolonica? Spoznajta življenjski krog metulja in
ga narišita (jajčece, ličinka, buba, metulj).

Preštejte živali na sliki. Starejši otroci v spodnji kvadrat
vpišejo število živali, mlajši naj narišejo enako število
pik, kot je živali na sliki.

Po črtkanih črtah razrežite spodnjo sliko. Pomešajte
razrezane koščke in jih poskusite sestaviti nazaj.
Spodbudite otroka, da tudi sam nariše priljubljeni motiv,
ga razreže in ponovno sestavi.

POMLADNI DAN
Spomladi se prične delo na vrtu. Z otrokom se pogovorita, kaj vse je treba v tem letnem času postoriti
na vrtu. Kako si sledijo pomladna vrtna opravila? Kaj bosta letos posejala in posadila na vrtu? Naredita
načrt dela in sajenja, pri tem si lahko pomagata s setvenim koledarjem.

Izrežite sadike in jih razporedite ali nalepite po
velikosti, od najmanjše proti največji.

DREVO SKOZI LETNE ČASE
Drevesa se skozi letne čase spreminjajo. Nekatera bolj, druga manj. Katere listavce in katere iglavce
pozna otrok? Kaj se dogaja z listavci skozi letne čase in kaj z iglavci? Ali veste, da tudi med iglavci obstaja
izjema? Macesen je pri nas edini iglavec, ki pozimi ostane brez iglic. V katerem letnem času so listavci
otroku najbolj všeč? Skupaj razmislita, kaj se z listi dogaja jeseni in zakaj je bolje, da listi pred zimo popadajo
iz dreves.

Pobarvajte in dorišite drevo tako, kot si ga
predstavljate v različnih letnih časih.

POSADI SVOJE DREVO
Ste že kdaj posadili drevo? Posaditi drevo je koristno, je pa malce bolj zahtevno kot posaditi rastlino
na vrtu ali v lonček in jo opazovati, kako raste. Drevo raste počasi in spremlja generacije. Ali veste, da
25 metrska bukev v eni uri proizvede dovolj kisika za dihanje 10 ljudi? Vendar pa porabi kar 80 let, da
zraste do te višine. Kako pa drevo vidi otrok? Katere vrste dreves pozna? Za kaj vse lahko uporabimo
drevo oziroma njegove dele?

Otroku predstavite dele drevesa, ki so zapisani na
levi in mu pomagajte, da jih poveže z risbo drevesa
na desni strani.
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VRTNAR LEVČEK
Naš levček se rad igra, raziskuje in tudi vrtnari. Vsako spomlad poskrbi, da so gredice prekopane, zemlja
razrahljana, semena posejana. Skupaj z otrokom razmislita, kaj vse sodi na pomladni vrt. Ali na vrtu
samo sejemo ali tudi sadimo? Na vrt sodijo le vrtnine ali tudi začimbe in rože? Ko končata z delom na
pomladnem vrtu pa lahko poskusita narisati tudi svoj labirint.

Levčku se je pripetila manjša nevšečnost! Izgubil je seme,
iz katerega bo vzklila njegova najljubša začimba, bazilika.
Pomagaj mu najti seme v zapletenem vrtnem labirintu.

