POSJET BOTANIČKOM VRTU
U našem odgojno-obrazovnom radu od neprocjenjive je važnosti interes koji polazi od djece.
Prateći djecu i aktivnosti kojima se bave te kasnijom intervencijom odgajatelja, može se
pojaviti i do nekoliko projekata tijekom pedagoške godine. Tako su već prethodno prisutnim
projektom o različitostima, djeca starijih odgojnih skupina tijekom jedne šetnje šumom,
primijetila kako postoji različito lišće, boje, plodovi te drveće koje se razlikuje i po kori.
Kako bi se interes djece povećao, a znanje proširilo, u suradnji s pedagoginjom, djeca
odgojnih skupina „Zečići“ i „Pužići“, posjetila su Botanički vrt u Zagrebu. Educiranim
osobljem djeca su dobila uvid u nekoliko činjenica vezanih za botanički svijet. Interes koji se
je pobudio kod djece je vezan uz činjenicu kako su biljke zelene zbog klorofila kao i
činjenice da drvo bambusa može izrasti i do 1m u danu. Također su upoznali drveća koja nisu
iz našeg područja (močvarni čempres, mesožderka i željezno drvo). Kako bi posjet bio što
interaktivniji, a time i kvalitetniji, djeci su ponuđene neke istraživačke aktivnosti kao što je
npr. zadatak da pronađu drvo za koje misle da je najstarije. Mjerila su njegovu visinu i imala
priliku istraživati najveći list lopoča – matematika i prirodoslovlje.

Izjave djece:
L.Ć.: „Bambus je najveća trava, raste u danu 1 metar.“
„Ja znam da botanički vrt ima 129 godina. Vidjeli smo kornjače i velike ribe kad smo išli preko
mosta.“
S: „Od najjače trave, bambusa, može se kuća raditi.“
S. „Meni je bilo lijepo cvijeće.“
R: „Tamo je bilo drvo s bananama.“
I: „Mesožderka jede pauka, mrava, muhu i leptira.“
F. „ Bilo je drveća koje je bilo prije nas dok nismo živjeli.“
L.D.: „Dvije su vrste kornjača, dobre su hrvatske s točkicama, mislim da se zove močvarna i jede
biljke. A druga je stranac.“
L.Ć.: „Ono veliko drvo ima 208 godina, hrast ima žireve.“
D.S.: „ Mjerili smo stablo kad smo si dali ruke i zagrlili stablo.“
S. „Ispalo je 5 metara a rekla je teta da svake godine naraste 2cm.“
M.: „Mesožderka ima zube.“
M: „Meni se sviđala prašuma sa lavovima.“
L.D.: „Onaj veliki lopoč u bazenu je najveći list i na njega može sjesti dijete kao u brodu.“
L.Ć.: „On je jedan dan prvo bijeli zatim ružičasti.“
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Nakon posjeta Botaničkom vrtu i odrađenih nekoliko aktivnosti, navedene skupine djece
uključile su se u projekt Veliki lov na biljke Udruga Lijepa našom, a nadamo se i posjetu
osoblja Botaničkog vrta kako bi djecu i zaposlenike upoznali sa biljkama iz našeg vrtićkog
dvorišta.
Radeći na projektu sa ovakvom i sličnim temama, djeca upoznaju svijet i prirodu oko sebe na
zanimljiv i prirodan način. Osim znanja koja stječu, dobivaju povratnu informaciju o načinu

ophođenja prema istom. Uz navedeno, razvijaju kompetencije za cijeli život (matematička i
prirodoslovna kompetencija, socijalna i građanska kompetencija, kompetencije na materinjem
jeziku), a samim time i kompetencije za polazak u školu.

