PROJEKT TURIZEM IN VRTEC – Moj kraj moj cheef
V skupini Žogice smo izvedli 14 – dnevni projekt, ki smo ga poimenovali Mali šefi. Namen projekta je
bil otrokom približati pomen priprave jedi iz lokalnih sestavin in k sodelovanju povabiti družine. Ker
letos nismo mogli izvesti Dneva družine na tak način kot običajno (druženje z družinami v
popoldanskem času), smo preko sporočila k sodelovanju povabili družine.
Naleteli sva na velik odziv staršev. Otroci so doma z družino pripravljali različne jedi. Starši so pripravo
jedi bodisi posneli ali fotografirali. Otroci so posnetke, fotografije, recepte… prinesli v vrtec ter jih
predstavili svojim vrstnikom. Ob fotografijah in posnetkih so ostalim vrstnikom podrobno predstavili
ime in način priprave jedi in pripovedovali o doživetjih ob pripravljanju jedi. Na to so bili zelo ponosni.
Ob tem so si krepili samozavest in pridobili različne spretnosti in znanje ob pripravi hrane. Na ta način
smo spoznali veliko raznovrstnih jedi. Iz pripovedovanj in predstavitev otrok je bilo zaznati, da so otroci
ob tem izredno uživali.

Poleg tega smo v skupini dali velik poudarek pogovoru o pomenu uporabe lokalno pridelane hrane.
Otroci imajo s tem že veliko izkušenj. Pogovarjali smo se o tem zakaj so domače oziroma lokalne
sestavine veliko boljše, kot tiste ki jih uvozimo iz drugih držav. Iz pogovora je bilo zaznati, da o tem že
veliko vedo. Otroci so povedali, da so takšne sestavine bolj zdrave, sveže, dobrega in boljšega okusa...

Naša kulinarična doživetja smo nadaljevali tudi s pripravo jedi v igralnici. Z otroki smo skupaj pripravili
dve jedi in sicer habance, ki so zelo znana idrijska jed in jabolčni zavitek, ki smo ga pripravili kot sladico
za večerjo, ko smo z otroki skupaj preživeli noč v vrtcu. Otroci so se seznanili z varno uporabo različnih
pripomočkov in higieno pri pripravi hrane. Najprej smo se pogovorili o sestavinah, ki jih za pripravo
potrebujemo, nato pa smo skupaj z otroki izdelali recept za pripravo habanc. Otroci so narisali
sestavine in zapisali postopek priprave.

Otroci so na to temo tudi likovno ustvarjali. Upodobili so jedi, ki so jih pripravljali doma in v vrtcu.
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