Naziv šole: OŠ MEDVODE
Ime in priimek strokovnega delavca: AJDA STUPAR, prof. bio-gos
Področje: SKRB ZA ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE
Sklop: ZDRAVA PREHRANA
Vsebina: ZELIŠČA
DEJAVNOSTI IN NAČINI IZVEDBE :
Kratek opis: Učenke 4.r, 6.r. in 7.r obiskujejo RAP – ZELIŠČA tekom celega leta ob ponedeljkih. Delavnico
vodi učiteljica biologije in gospodinjstva.
CILJI*

NAČELA
**

Z vidika šole:
- Zagotoviti spodbudno,
kreativno in varno
(socialno in fizično) učno
okolje za učenje v času
pred poukom (cilj 1).
- Zagotoviti smiselno
izrabo prostega časa ter
razvoj zdravega
življenjskega sloga (zdravo
prehranjevanje) (cilj 10).

DOKAZI***
Dejavnosti, ki potekajo v okviru razširjenega programa pri
učencih spodbujajo in razvijajo znanje, spretnosti in veščine,
podpirajo učenca pri uresničevanju njegovih izvirnih zamisli in
dosežkov ter doseganju njihove uporabne vrednosti.
Z učenkami:
- smo v uvodnih urah prebirali knjige in slikovno gradivo o
zeliščih,
- smo izmenjevali že pridobljeno znanje in izkušnje z zelišči,
- smo obiskali zeliščni vrt.

Učenci pri tem razvijajo praktične življenjske veščine,
ustvarjalne sposobnosti, se izražajo na svojstvene načine,
sodelujejo z drugimi, rešujejo probleme in prevzemajo pobude.
Z vidika učenca:
Učenke:
- Razvijati (osebne)
- so izdelale vsaka svojo zeliščno knjižico ,
interese učencev, področja - vestno izpolnjujejo knjižico z vsebino (vrste in priprava čajev,
nadarjenosti in talente,
zelišča v kulinariki, zdravstvu, kozmetiki in domači uporabi),
spodbujati inovativne poti - sušijo zelišča,
učenja in kreativne učne
- pripravljajo zeliščne čaje,
dosežke (cilj 5).
- pečejo zeliščna peciva in predlagajo recepte,
- so izdelale zeliščni vrt v lončkih in zanj skrbijo,
- so izdelale plakat : ZELIŠČNA LEKARNA
- so izdelale ZELIŠČNO SOL za novoletna darila,
- aromaterapija.
Načelo avtonomije in
Učenke so se vključile v dejavno po lastni izbiri.
odgovornosti.
Učenke sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti.
S tem, ko so učenke izpolnjujejo zeliščno knjižico krepijo
odgovornost za skrb za lastno zdravje in dobro počutje. Hkrati
so se avtonomno odločajo za uporaba pridobljenega znanja tudi
v času ko niso v šoli.
Načelo stalnega
Knjižico učenke uporabljajo tudi pri dejavnostih izven šole, kar
strokovnega izobraževanja jih motivira za pridobivanje dodatnih znanj in uporabe zelišč.
in usposabljanja.
Učenke velikokrat pridobljeno znanje delijo na skupnih urah.
Primer: učenka je s starši odšla na potovanje v tujino in prinesla
nove čaje za pokušnjo ter z ostalimi delila pridobljeno znanje.

PRILOGA: FOTOGRAFIJE
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UČENKE SO IZDELOVALE ZELIŠČNO SOL

