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RaP V NARAVO PO HRANO 

Razširjen program V naravo po hrano je namenjen učencem od 1.-–9.r. Omogoča jim, da s pomočjo 

lastnega terenskega dela in dela na šolskem vrtu utrdijo, dopolnijo in poglobijo znanja, spretnosti in 

veščine, ki so jih pridobili predvsem pri pouku naravoslovja (oz. spoznavanja okolja).  

Pri urah razvijajo spretnosti in veščine, kar vključuje: spretnosti z vrtnim orodjem, nabiranje zelišč in 

druge divje hrane, predvidevanje, opazovanje in opisovanje naravnih pojavov, preizkušanje, zbiranje 

(beleženje) opažanj in rezultatov, predstavitve opažanj in rezultatov, prepoznavanje soodvisnosti in 

povezovanje teorije z življenjskim okoljem. 

Velikokrat z učenci sodelujemo tudi pri dogodkih v kraju kot npr. stojnice na Mestni tržnici. 

 

Učenci bodo: 

– spoznali vrtnine ter nasploh zelenjavo, 

– se urili pri delu na šolskem vrtu (pletje, prekopavanje, zalivanje …), 

– spoznali načine priprave vrta na zimo, 

– pripravili lastne sadike, 

– spoznali pripravo vrta spomladi, 

– se urili v sejanju, sajenju, 

– spoznali pomen bio vrtnarjenja, 

– spoznavali najznačilnejše živalske predstavnike na vrtu, 

– spoznavali načine priprave zelenjave – priprava smutijev, priprava solat, priprava zelenjavnih čipsov 
… 

– se odpravili v naravo po hrano (kostanj, gobarjenje, smrekovi vršički, regrat, bezeg, koprive …) 

– oblikovali pozitivne vedenjske vzorce (vztrajnost, samozavest, medsebojno sodelovanje in 

pomoč, strpnost, sprejemanje drugačnosti, pozitiven odnos do vseh živalskih vrst). 

 

Stvari, ki jih bodo učenci potrebovali: 

– zaščitne rokavice, kakšne grabljice, primerna oblačila in obutev glede na dejavnost, ki se bo izvajala, 

– ostale stvari bodo učenci dobili v šoli (npr. semena, sadike …)  

Če radi vrtnarite, pripravljate hrano, nabirate zelišča in drugo divjo hrano,  potem je predmet sigurno 
za vas! 
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Nekaj zanimivih idej vrtnarjenja: https://www.youtube.com/watch?v=7TJ2WpRHyNg  

 

Slika pridobljena 21. 4. 2020 iz: https://radioprvi.rtvslo.si/2015/09/svetovalni-servis-73/ 
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