
Vrtnarski kotiček 

Na Doživljajskem igrišču brsti pomladno razpoloženje tako kot bujno rastje, ki se je prebudilo po vseh 

predelih igrišča in ozelenilo prostočasne aktivnosti otrok. Prva vrtnarska opravila so se začela že 

pozimi s pripravo lesenih okvirjev za mlada drevesa in gajbic za visoke grede. Po pomladanskem 

čiščenju v aprilu so se vrtnarske aktivnosti razbohotile v skupnem Vrtičku, na vrtovih hišk Gradbišča 

ter drugod po zelenih predelih in visokih gredicah igrišča. 

 

Cvetoča gredica jagod v Vrtičku 

Osojni predel igrišča je letos opremljen z visokimi 
gredami, v katerih poganjajo jagode, detelja, ajda in 
ogrščica. Prostovoljec Sergej je v svoji šolski 
seminarski nalogi preučil različne tipe visokih gred, 
izbral primerno sestavo in pripravil načrt za izdelavo. 
Melisa je pozimi pripravila leseni zabojnik in mu 
preluknjala dno. Za prvo plast visoke grede je 
uporabljena ovčja volna kot zaščitni sloj pred 
voluharji, zatem sledi plast vej in listja iz kompostnika 
ter na vrhu plast sveže zemlje. 

 
Sergejev načrt visoke grede 

 
Na najbolj osončenem delu Doživljajskega igrišča leži skupni Vrtiček, ki se ponaša s prenovljenim 

vhodom in z velikim bezgovim grmom v polnem cvetju ob strani. Na sredini Vrtička zorijo prve jagode 

in v gredicah okoli njih so v bujnem rastju zelišča, kot so ameriški slamnik, melisa in meta, njihov novi 

sosed je tudi žajbelj v lesenem predalu ob ograji. V prazni sosednji gredici so svoj novi dom našli 

paradižniki, na drugi strani pa kali sveže posejana ajda. Zraven kraljuje češnja, ki so jo pred nekaj leti 

prinesli gostje z berlinskega partnerskega igrišča, in letos napoveduje obilo plodov. 



Prenovljeni vhod v Vrtiček 

Prostovoljka Paz med presajanjem paradižnikovih sadik 



Manjši otroci radi zalivajo skupni Vrtiček, drevesa in rastje okoli peskovnikov. S starši in sodelavci 

spoznavajo osnove vrtnarjenja in v lončke posejejo prve vrtnine, ki jih lahko odnesejo tudi domov.

Postrojene zalivalke s pripravljeno vodo za zalivanje Vrtička 

  
Malčki s starši med pripravo lončkov in izbiranjem semen za sejanje 

       
Lončki s posejanimi vrtninami 



Starejši od 6 let lahko skrbijo za lastne vrtičke na Gradbišču. Vrtnarski kotiček neposredno dosega 

cilje metode dela z igro tudi skozi samostojno spremljanje dolgoročnih cikličnih procesov ob menjavi 

letnih časov in opravljanju z njimi povezanih aktivnosti. Z obdelavo vrtičkov se otroci naučijo 

prepoznavanja zelišč in vrtnin ter njihovih potreb in značilnosti, poskrbijo za doslednost pri vrtnarskih 

opravilih ter vzpostavljajo osebni stik z naravo med ročno obdelavo zemlje in vzgajanjem rastlin. 

 

Damijanov vrtiček 

Damijan je za svoj vrt prinesel krompir in semena fižola, bučk in paprike, rezerviral pa si je še sadike 

paradižnika s skupnega Vrtička, da jih posadi ob hiški na Gradbišču. Zaradi boljše lege je Matija z 

vrtička ob svoji hiški k Damijanu presadil peteršilj in druge vrtnine. Po zadnji toči je Damijan poročal, 

da je škodo utrpel en krompirjev list, jagode in ostale vrtnine pa so hud naliv prestali brez poškodb. 

  
Pri Damjanu gostujoči Matijev peteršilj (levo) in po toči poškodovana sadika krompirja (desno) 



Med spoznavanjem otrok z vrtnarskimi opravili je še posebej dobrodošlo nabiranje pridelkov ter 

njihova obdelava za pripravo živil. 

 

Bezgovo cvetje 

Bezeg, grmovnica ob robu Vrtička, je odlično zdravilno zelišče, pri katerem so predvsem za 

odpravljanje bolezni dihal uporabni skoraj vsi deli rastline, še posebej cvetovi, ki po ajurvedski 

medicini uravnavajo vse tri doše. Otroci med nabiranjem poleg cvetočih vonjav spoznavajo še 

kulinarično vrednost bezga, ki je lahko tudi okusno živilo, saj so bezgovi cvetovi uporabni za ocvrtke, 

sok ali marmelado. 

Cvetenje bezga ponavadi napoveduje prihod poletja, a je zaradi mile zime Matija že sredi maja nabral 

dovolj bezgovih cvetov za cel kotel, v katerem z namakanjem nastaja osvežilni napitek. 



  
Matija med nabiranjem bezgovih cvetov 

Po enem izmed receptov za osvežilni zeliščni napitek v 10 litrov vode sodi 15 bezgovih cvetov, 5 na 

krhlje narezanih organsko pridelanih limon, kozarec kisa in kilogram sladkorja, po želji tudi listi melise 

in mete. Namočeno bezgovo cvetje je potrebno hraniti 24 ur ali več na hladnem in večkrat premešati, 

po nekaj dneh precejeni in ustekleničeni napitek spraviti v hladilnik za sprotno rabo ali ga zamrzniti.

     
Dekleta namakajo bezgovo cvetje 



     
Priprava zeliščnega napitka iz bezgovih cvetov z listi mete in melise

              
Namočeno bezgovo cvetje z listi melise in mete čez nekaj dni precedimo in napitek je pripravljen 

Prispevek smo pripravili sodelavci Doživljajskega igrišča. 


