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PRIPRAVA NA DAN DEJAVNOSTI

• Danes boste imeli naravoslovno tehniški dan.

• Odpravili se boste do bližnjega vrta ali parka v okolici doma.

• Primerno se oblecite in obujte. 

• S seboj vzemite kladivo, kos belega bombažnega blaga 

(30x 30 cm), plastični lonček, lupo (če jo imaš) .

POMEMBNO: Najprej preglej celotno predstavitev, nato se odpravi ven!



ZA OGREVANJE

• Tečemo okoli vrta ali parka.

• Naredimo deset počepov.

• Skačemo po levi , nato po desni nogi.

• Skačemo sonožno.

• Hodimo po vseh štirih.

• Skačemo kot zajčki.

• Globoko vdihnemo in izdihnemo.



PA ZAČNIMO
• V vrtu ali parku poišči rastline, ki dišijo.

• Poglej od blizu, lahko uporabiš lupo. Kaj opaziš?

• Ali katero rastlino prepoznaš?

• Ali veš zakaj rastline dišijo?

• A vsi deli rastline enako dišijo?

Pomembno: 

V NARAVI NIČ NE SMRDI, LAHKO BOLJ ALI MANJ DIŠI, ALI PAČ NE DIŠI!



• Rastline nežno pobožaj in si povohaj dlan.

• Odtrgaj nekaj lističev ali cvetov in jih malo zmečkaj med prsti ter jih 
vstavi v lonček. Tako si pripraviš dišavno mešanico.

• Če ti je vonj všeč, lahko dišavno mešanico shraniš za kasneje ali pa se 
odločiš samo za eno dišečo rastlino.

• Za dišavno vrečko boš potreboval približno za en lonček rastlin.



ZA POMOČ
• SEZNAM NEKATERIH DIŠEČIH RASTLIN:

• žajbelj 

• sivka

• rožmarin

• timijan

• origano

• lovor

• meta

• melisa

• majaron



BARVANJE BLAGA ZA VREČKO

• Pobarval boš kos blaga, ki si ga prinesel s seboj.

• Uporabil boš naravna barvila iz rastlin.

• POSTOPEK:

• Izberi liste ali cvetove rastlin, ki so ti všeč.

• Izbiraj različne barve in oblike cvetov ali listov.



• Na polovico blaga položi cvetove, liste po lastni izbiri, nato prekrij z 
drugim delom blaga.

• Vse skupaj postavi na trdo gladko podlago in s kladivom nežno ampak 
natančno udarjaj po blagu tako, da se pokažejo vzorci in barve 
rastlinskih delov.



• Ko si zadovoljen z odtisom, odstraniš ostanke rastlin.

• Delo nadaljuješ doma.



ŠIVANJE DIŠAVNE VREČKE

POTREBUJEŠ: 

• pobarvano blago

• ravnilo

• škarje

• sukanec

• šivanko

• dišeče rastline 

• kuhinjsko sol

• okrasno vrvico



POSTOPEK

• Izreži trak blaga , ki naj bo 25 cm 
dolg in 10 do 12 cm širok.

• Prepogni trak na pol tako, da bo 
lepša stran skrita navznoter.



• Vdeni  en meter sukanca v šivankino 
uho, naredi dvojno nit in na koncu 
vozel.

• Nariši s svinčnikom na daljši stranici 
blaga dve črti, po katerih boš šival.

• Pazi, da bo začetek in konec šiva 
trdno zavozlan.

• Šivi naj bodo kratki, 3 do 5 mm.



• Zašito vrečko obrneš na pravo stran. • Poravnaš kote in robove vrečke.



• V vrečko najprej  do polovice nasuj 
kuhinjsko sol,  nato pa dopolni z eno 
ali več dišavnimi rastlinami.

• Na koncu vrečko zaveži s poljubno vrvico. 

Vrečko fotografiraj in fotografijo pošlji učitelju.



ALI VEŠ:
• Veliko zelišč ima poleg dišečih lastnosti tudi zdravilne učinke.

• Nekatere uporabljamo kot začimbe in z njimi izboljšamo okus jedi.

• Kuhinjska sol je tudi začimba, ki jo uporabljamo  vsak dan v skoraj 
vseh jedeh.

• Sol pomaga pri sušenju svežih rastlin.

• ZA KONEC: 

• Na spletu poišči nekaj koristnih podatkov o rastlini, ki jo imaš v 
vrečki.

• Vrečko lahko uporabljaš kot dišavo , kot zeliščno sol ali jo komu 
podariš.


