
                                                                                                    

PROJEKTNA TEMA 
OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZDRAVJA S 

POUDARKOM » ODGOVORNO S HRANO« 

Tematski sklopi: 

- Semena 

- Zelenjava 

- Sadje 

- Gibanje 

- Zdravje 

 Semena in zelenjava leta 2018: 

- Bazilika 

- Redkvica 

- Solata paradižnik 

 Sad leta 2018: 

- Jabolko iz domačega sadovnjaka 

 Aktivnosti za zdravje v letu 2018: 

- Hoja, sprehod, tek in plavanje 

Cilji projekta 

Otrok, učenec: 

- Pridobiva izkušnje kako sam in s pomočjo drugih spoznava semena, rastline in njihov 

pomen v zdravi prehrani 

- Seja semena, sadi, skrbi za sadike 

- Spoznava pomen vrta in pridobiva izkušnje vrtnarjenja 

- Spoznava pomen starih sort za zdravo prehranjevanje in ohranjanje raznolikosti in 

pestrosti vrtnin 

- Kritično razmišlja o pomenu vrtnarjenja in lokalni pridelavi hrane 

 

Vzgojitelj, učitelj: 

- Vrt uporablja kot osmišljen medij področnega ali medpredmetnega povezovanja in 

raziskovanja. 

- Ponuja raziskovalne vsebine na vrtu skozi situacije, pojave in probleme 

- Skozi aktivnosti na vrtu vključuje vzgojnoizobraževalni vidik zdrave prehrane in gibanja 

otrok in učencev. 

Leto začetka projekta: 2017 



 

 

Časovno obdobje poteka: september 2017 – maj 2018 

Pomoč za dosego cilja: 

- Strokovna svetovalca: 

* Dane Katalinič dane.katalinic@gmail.com  

* Tina Hribar hribar.tina5@gmail.com   

 

TEMATSKA USMERITEV 

Uveljavljanje aktivnih pristopov in učnih metod  s ciljem doživljanja in spoznavanja pomena 

zdrave prehrane in prehranjevalnih navad, ki se pridobivajo že v otroštvu. 

OBVESTILO 

Izvajalci projekta – mentor bo vabljen na MEDNARODNO KONFERENCO z naslovom« OD 

SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZDRAVJA«,  

ki bo 10. maja 2018 v kongresni dvorani HOTELA RADIN Radenci. 

OKVIRNI PROGRAM 1. MEDNARODNEGA POSVETA/KONFERENCE 

1. Predstavitev projektnih rezultatov projekta »OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO 

GIBANJA IN ZDRAVJA S POUDARKOM ODGOVORNO SD HRANO«, in sicer: 

- Vrtec Radenci – RADENSKI MEHURČKI 

- OŠ Kajetana Koviča Radenci 

- Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci 

- Zdravilišče Radenci 

 

2. Strokovni prispevki/ekspozeji : 

- Vzgojnoizobraževalni vidik zdrave in varne šolske prehrane 

- Odgovorno ravnanje s hrano 

- Avtohtone sorte in lokalno okolje 

- Pomen lokalne pridelave 

- Zdrav življenjski slog 

- Gibanje varovalni dejavnik zdravja 

 

3. Delavnice 

                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ORGANIZATORJI IZVEDBE: 

Program EKOŠOLA  

VRTEC RADENCI – RADENSKI MEHURČKI 

ZDRAVILIŠČE RADENSKA RADENCI 

Laško, 18. 9. 2017 

Avtor in vodja projekta:  

Dane Katalinič, 

koordinator za vrtce 
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