
 
 

Seme vzklije,  
klas zori,  

kruh v peči zadiši! 

Radenci, 10.5.2018                                                                                             Maja Klančar 
 



Jedli smo tradicionalni slovenski zajtrk … 

 otroci so začeli z vprašanji: 

 

• Kaj jemo? Kako kruh pride v trgovino? Iz česa je narejen?  

 

 namesto odgovorov – raziskovanje 

 

 vsako odkritje je vodilo v novo vprašanje 

 

 otroci so z lastno aktivnostjo prišli do novih spoznanj 



Kaj je kruh? 

Izdelali smo prehransko piramido in 

raziskovali hrano, ki jo ljudje uživamo 

in pridelujemo. 

Pokukali smo v pekarno … 

 



… in prišli do spoznanja da moko dobimo iz žita.  

Raziskovali smo moko …  



Zrna pšenice smo položili v papirnate brisačke 
in opazovali kalitve.  

 

Vsak otrok je nato seme 

pšenice posejal v zemljo.  

Razmišljali smo, in raziskovali, 

kaj rastlina potrebuje za rast.  



POSKUS 
 

Pšenici smo za rast pripravili 

različne pogoje: 

 

1. seme v zemlji dobiva sončno 

svetlobo, a ne dobiva vode, 

 

2. seme v zemlji ne dobiva 

sončne svetlobe a dobiva 

vodo in 

 

3. seme v zemlji dobiva vodo 

 in sončno svetlobo. Otroci so predvidevali, da seme, ki nima 

svetlobe, ne bo rastlo – rezultat poskusa 

je poskrbel za presenečenje … 



Ugotovili smo, da je voda izredno pomembna. Za rastline na polju skrbi voda, ki pada z neba … 
 

„Kako nastane dež?“ 
„Kam gre dež?“  

 … raziskovanje nas je 

pripeljalo do kroženja 

vode v naravi …  



… igra in ustvarjanje s semeni … 



Mleli smo žito … 

… rezultat … koruzna in pšenična moka! 



… pečemo … 



 Žemljice so bile odlične. Kruh je bil slasten. Pa tako zelo je dišalo … 



Ogled predstave „Od kod si, kruhek?“  



PESMICA O KRUHU 
(Vida Brest)  

 
Mamica bi kruhek pekla, 

toda moke ni. 
Teci, teci, mlinu reci, 

žita naj zdrobi! 
 

"Rad bi zlato mlel ti žito," 
mlinček ropota, 

"Teci, teci, njivi reci, 
naj pšenice da!" 

 
Dala njiva bi pšenico, 

toda zrela ni, 
Teci, teci, soncu reci, 

 naj jo dozori! 
 

Sonce žito dozorilo, 
mlinček ga drobi, 

oj že kruhek, 
dobri kruhek 
iz peči diši! 


