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KAKO VRTNARITI Z 
OTROKI
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last podjetja MONTESSORI DOMA, 
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distribuirati le z navedbo vira. 

Za več informacij pišite na info@montessoridoma.si



Bliža se pomlad – čas, ko se prebuja narava in ko pričnemo s prvimi vrtnimi opravi-
li. V delo na vrtu lahko lepo vključite tudi svoje otroke. Zelo radi bodo kopali grede, 
zalivali rastline, sadili, prenašali zemljo s samokolnico, opazovali drobne žuželke, 
se čudili deževnikom, obirali jagode in vonjali cvetlice, ki so jih nabrali na vrtu. 
Stik z naravo je pomemben za celosten razvoja otroka, dejavnosti na vrtu pa otroka odlično povežejo 
z naravo in njenim življenjskim ciklom. Bolj bo otrok poznal naravo, bolj jo bo tudi znal spoštovati. Z 
otrokom preživite čim več časa na prostem v naravi in mu omogočite vrtnarjenje, tudi če živite v mestu. 
Povsem dobro se da rastline vzgojiti tudi na balkonu ali na okenski polici v večjih cvetličnih loncih in 
koritih.

Kot mami mi je pomembno, da moji hčerki tudi preko vzgoje in skrbi za rastline spoznavata naravo 
in njene zakonitosti. Sama imam izredno lepe spomine na poletja, ki sem jih preživljala na podeželju. 
Moja babica je imela ogromen vrt, na katerem je gojila vso možno zelenjavo, in zanj res zgledno skrbe-
la. Spomnim se, da je tudi meni odstopila en košček zemljice, na kateri sem po svoje sadila. Ti zgodnji 
spomini na otroštvo me očitno še danes vlečejo k delu na vrtu. 

Pri nas smo pričeli z vrtnarjenjem kar na balkonu, kjer smo gojili paradižnike, fižol in zelišča. Tudi oken-
ske police smo zapolnili s cvetličnimi lonci. S selitvijo pa smo prišli tudi do svojega vrtička, kjer smo se 
preizkusili v čisto pravih vrtnih opravilih. Letos bomo naš vrtiček spet prestavili na teraso in okenske 
police.

Ob prvih poskusih vrtnarjenja sem se lovila in nisem vedela, kje začeti, saj so edine izkušnje z vrtnimi 
opravili, ki sem jih imela, segale v otroštvo. Brala sem knjige in se sproti učila z mojima hčerkama, ki 
sta bili takrat stari 1 leto in 3 leta. Tako sem preko praktičnih vrtnarskih izkušenj z mojima deklicama, 
z otroki iz vrtca in mojih programov ter z znanjem s področja pedagogike montessori prišla do drago-
cenih znanj in spoznanj, ki sem jih zapisala v to knjižico. 

Želim si, da bi vam knjižica bila v pomoč pri začetnih poskusih vrtnarjenja z otroki. Še več, želim si, da bi 
vas vrtnarjenje z otroki navdušilo tako, kot je mene. Ni lepšega kot uživati pridelke, ki zrastejo izpod rok 
srečnih otrok. Delo z malčkom bo morda trajalo dlje, vendar boste v njegovi družbi neskončno uživali in 
to je tudi dodatna priložnost za gradnjo lepega odnosa z vašim otrokom. 

Zdaj pa zavihajte rokave in pričnite načrtovati, kaj vse boste skupaj z otrokom posadili na vašem vrtičku.

Dragi starši!

Mojca Košič
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Prav gotovo je razlogov, zakaj otroka vključiti v delo na vrtu, veliko več, kot sem jih 
navedla v tej knjižici. Razlogi, ki sem jih zapisala, izhajajo v prvi vrsti iz otrokovih 
notranjih potreb in razvojnih značilnosti. 

Otrok ima potrebo in željo po opazovanju in raziskovanju narave.
M. Montessori je večkrat poudarila, kako pomembno je, da otroku pomagamo razumeti naravo, ki 
ga obkroža. Otrok naravo najprej opazuje in jo odkriva. Verjetno se še spomnite vašega dvoletni-
ka, ko se je sredi sprehoda naenkrat ustavil, ker je nekaj drobcenega na tleh ujelo njegov pogled. 
Otrok je počepnil in bil neverjetno dolgo časa sposoben opazovati majhno mravljico, ki je prečkala 
njegovo pot. Zavzeto je trgal venčne liste ivanjščice in radovedno čakal, kako se bo odzvala mačka 
na njegov dotik. Jaz se tega iz zgodnejšega otroštva svojih malih dveh še prav dobro spomnim.

Otrok kaže interes  za skrb za živali 
in rastline v hiši.
Po opazovanju in raziskovanju pa pride obdobje, 
ko otrok ugotovi, da so živali in rastline v hiši od-
visne od nas. Otrok želi sodelovati pri skrbi zanje. 
Dovolite mu, da se vam pridruži, naložite mu ma-
jhne odgovornosti, kot so vsakodnevno polnjenje 
mačje posode ali zalivanje rastlin. Dvoletnik vam 
bo pri teh opravilih z veseljem pomagal in jih tudi 
povsem samostojno opravil, če ga bo okolje pri 
tem podprlo. 

Otrok preko dela na vrtu spoznava 
zakonitosti narave.
Kasneje, ko bo otrok pričel dojemati delovanje nar-
avnega okolja in se naučil predvidevati, kaj se bo 

ZAKAJ OTROKA 
VKLJUČITI V DELO NA 
VRTU?
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zgodilo v prihodnosti, pa je pravi čas, da ga spodbujamo pri odkrivanju vedno novih naravnih pro-
cesov in pri poskusih napovedovanja, kaj se bo dogajalo. Takrat bo tudi razumel, da je potreben 
čas, da čebulica pokuka iz zemlje, in bo potrpežljivo čakal, da se bo to zgodilo. V tem obdobju je 
otrok še posebej dojemljiv za to, kaj rastline potrebujejo za svojo rast in razvoj ter kako vzgojimo 
nove rastline. Ugotovil bo tudi, da imajo različne rastline različne potrebe po svetlobi in vodi ter da 
gredo v svojem življenjskem krogu skozi različne faze. 

Majhni otroci svet okoli sebe odkrivajo in srkajo z vsemi svojimi čutili.
Vrt je krasna priložnost, da otrok razvija svoja čutila in odkriva raznolike vonjave, barve, podlage, 
strukture, zvoke in okuse rastlin, ki rastejo na vrtu. 

Še posebej pa se mi zdi dragoceno to, da lahko predvsem otroci, ki živijo v mestu, preko vrtnar-
jenja spoznajo, kako hrana sploh pride na njihov krožnik. Mnogi otroci imajo napačno predstavo o 
tem in mislijo, da zelenjava raste v trgovinah. Z vzgojo rastlin otrok preko svojih izkušenj vidi, kako 
iz semena zraste rastlinica, in spozna, da za svojo rast potrebuje posebno skrb. Ko je rastlinica 
dovolj velika in plod zrel, se ga lahko utrga in iz njega pripravi slastno kosilo.

Otroci marsikatero hrano, ki je prej niso marali, z lastnim pridelovanjem vzljubijo.  Moja Velika T je 
na tak način vzljubila grah, ki ga je presnega prvikrat poskusila pri vrtnih sosedih.
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Podobno kot pri kuhanju z otroki tudi pri vrtnarjenju velja, da se otroci vseh spretnosti pravega 
vrtnarja šele učijo. V mislih imejte, da bodo majhni otroci kdaj kakšno rastlino preveč zalili, morda 
v lonček nasuli preveč semen hkrati, namesto plevela izpulili mlado rastlinico ali pomotoma nabrali 
zeleno jagodo. Vse to so priložnosti, iz katerih se lahko otrok skozi pogovor veliko nauči. 

Najdite vrtno orodje, ki ga bodo otroci lahko uporabljali. Spretnosti rokovanja z vrtnim orodjem in 
vrtnimi pripomočki se morajo otroci šele naučiti, zato ne pričakujte, da bodo z vrtnim orodjem že 
v prvo spretno rokovali. Naj zadostujeta otrokov interes, da se teh spretnosti nauči, in želja, da bi 
vam pomagal. Na začetku bo malo negotov in neroden, a vaja dela mojstra. Tako se učimo. 

Preden otroci dobijo vrtno orodje, jih podučite, za kakšno opravilo se katero orodje uporablja. Iz 
revij lahko izrežete slike posameznih vrtnih orodij in slike različnih vrtnih opravil. Otrok naj preko 
iskanja parov, ki sodijo skupaj, ugotovi, katero orodje sodi h kateremu opravilu. 

V knjižnici si izposodite knjige o vrt-
narjenju, ki so primerne za najmlajše, 
in otrokom tudi na tak način približajte 
vzgojo rastlin in vrtna opravila. Z ve-
seljem bodo tudi pregledovali knjige o 
rožah, živalih in naravi na splošno. Otro-
ci se vedno razveselijo, ko zagledajo v 
straneh svoje knjige fotografije cvetlic ali 
listov, ki so jih našli na svojem vrtu. 

Naučite otroka pravilnih imen za ra-
zlične vrste rož, sadja in zelenjave. Ma-
jhnemu otroku rožo velikokrat poimenu-
jemo le roža, ne povemo pa mu njenega 
pravilnega imena. Ko vidimo ivanjščico, 
jo lahko brez težav predstavimo s tem 

KAKO VRTNARITI Z 
OTROKOM? 
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imenom. Otroci srkajo jezik in besede se naučijo mimogrede. Prav tako uporabljajte bogat besedni 
zaklad, ko opisujete posamezne rastline: rdeč, majhen, velik, dolg, grob, svilnat ipd. 

Ker otroci zelo radi preizkušajo in velikokrat naredijo stvari tudi po svoje, otroku namenite del vrta, 
če le imate dovolj prostora, kjer bo lahko prosto kopal po zemlji, delal luknje in drugače eksperi-
mentiral. Nekaj časa je to počela tudi moja Mala T in se na tak način zelo dobro naučila uporabljati 
lopato in grablje. Pri tem je seveda naletela na deževnike, hrošče, pajke, mravlje, gosenice in bila 
vedno znova navdušena, kaj vse lahko najde v zemlji. 

Na kakšen način bo otrok želel sodelovati z vami pri skr-
bi za vrt, je veliko odvisno od njegove starosti. V obdob-

ju, ko otroke zelo pritegne voda, bodo morda želeli ves 
čas zalivati gredico in prenašati polno zalivalko vode po 
dvorišču. Spet drugi bodo radi grebli po zemlji in sadili 
semena. Skoraj vsi pa bodo uživali v nabiranju pridelka. 
Kako slastne so jagode, ki jih otrok sam pridela!

Kot pri vsaki novi dejavnosti, v katero vključite svojega 
otroka, vam tudi pri delu na vrtu priporočam, da otro-
ku za vsako novo opravilo pokažete, kako naj poteka. 

Že vnaprej si pripravite vse potrebno in otroku dejavnost 
počasi predstavite. Pri otrocih, mlajših od 3 let, ob tem 

ne razlagajte, kaj počnete, ker majhni otroci ne morejo biti 
hkrati pozorni na vaše gibe in besede. Vsekakor pa bodo 

bolj pozorni na predstavitev dejavnosti  in si jo bodo tudi bolje 
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zapomnili, če jo boste predstavili premišljeno in s počasnimi gibi ter s čim manj besed.

Ko otroku pokažete, kako naj dejavnost poteka, ga pustite, da jo izvaja samostojno in, če je mog-
oče, tudi sam popravlja napake. To mu bo pomagalo razviti kritično mišljenje, pri dejavnosti pa bo 
bolj zbran in pozoren. 

Spodbudite otroka, da občuti zemljo, njeno teksturo in vlažnost. Pojasnite mu, da ni nič narobe, če 
si roke umaže, ker si jih po končanem delu lahko vedno umije.  

Upoštevajte želje svojega otroka in ga vključite v načrtovanje zelenjavnega vrta. Če ima svoj kos 
zemlje in je otrok že starejši, lahko sam izdela načrt za svoj vrtiček. Na list papirja ali v svoj vrtnar-
ski dnevnik lahko nariše ali napiše, kaj bo posadil. 

Z otrokom pojdita v vrtni center in skupaj nakupita potrebna semena in sadike, lahko pa si jih iz-
menjata tudi z drugimi vrtičkarji. 

Priporočam, da si izposodite knjige o vrtnarjenju in se seznanite, kako skrbeti za rastline. Otroka 
vključite v vse te aktivnosti od najzgodnejših let naprej. Delo skupaj z njim bo morda trajalo dlje, 
vendar boste v njegovi družbi neskončno uživali in to je tudi dodatna priložnost za gradnjo lepega 
odnosa z vašim otrokom.
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Gredico, cvetlično korito ali lonec
Če živite v hiši in imate svoj vrtiček, lahko otroku odstopite del vrta, kjer bo lahko vzgajal rastline 
in skrbel zanje. Uporabite lahko star peskovnik brez dna, ki ga napolnite z zemljo iz vrta ali zemljo 
iz vrtnarije. 

Nič hudega, če svojega vrta nimate, veliko zelenjave in zelišč se da vzgojiti tudi na balkonu in na 
okenski polici. Morda pa ima babica velik vrt in ga lahko en manjši del odstopi vnučku. 

Vrtno orodje
Prav tako kot odrasli tudi otroci za opravila na vrtu potrebu-
jejo svoje orodje. Odraslo vrtno orodje z dolgimi ročaji, ki je 
težko in veliko, nikakor ni primerno za majhne otroke, saj se 
le-ti lahko hitro poškodujejo.

Lopatke in grabljice naj bodo majhne in primerne za otroka, 
da bo le-ta lahko uspešno rokoval z njimi. Tako orodje bo za 
otroke tudi varno, hkrati pa bo delo z njim lažje in zabavnejše. 
Plastično otroško orodje navadno ni preveč trpežno in se hi-
tro zlomi, zato poiščite za otroka kovinsko orodje z lesenimi 
ročaji, ki je bolj trpežno in primerno za prava vrtna opravila. 

KAJ POTREBUJEJO MALI 
VRTNARJI?
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Otrok bo potreboval:
• lopato, s katero bo lahko skopal večjo jamo in z njo lepo oblikoval gredice,

• grablje, s katerimi bo lahko ravnal tla, grabljal pokošeno travo, jeseni pa liste, 

• malo vrtno orodje (lopatko, grablje) za sajenje, ki je še posebej primerno, če vrtnarite na okenski 
polici ali balkonu; namesto tega lahko otrok uporabi tudi:

•  staro žlico, s katero bo v cvetlične lončke nasul prst ali pa jo bo uporabil za kopanje, 

• stare vilice, da bo lahko rahljal prst, 

• leseno kuhalnico, da bo lahko z njenim ročajem naredil v zemljo luknjo,

• samokolnico za prevoz zemlje, listja, sadja idr. 

Drugi pripomočki:
• zalivalka z nastavkom – naj bo otroške velikosti, da jo bo otrok lahko 

dvignil, ko bo polna vode,

• vedro za prenašanje kamnov, zemlje, odlaganje plevela in še in še,

• sadilni klin, s katerim bo lahko naredil luknje v prsti za sajenje rastlin,

• vrtnarske rokavice, da bo lahko prijel koprive in bodičaste rastline, 

• gumijasti ali nepremočljivi čevlji,

• predpasnik, s katerim je vrtnarjenje še zabavnejše,

• cvetlični lončki različnih velikosti,
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• lončki za vzrejo sadik (lahko uporabite prazno škatlo za jajca, ki jo skupaj 
s sadikami posadite v zemljo, jogurtove lončke, šotne lončke, s posebnim 
pripomočkom pa lahko lončke za sadike izdelate tudi iz časopisnega 
papirja),

• pršilka za nežno pršenje občutljivih kalic in sadik, 

• paličice ali majhne tablice za označevanje rastlin,

• povečevalno steklo ali lonček za opazovanje žuželk, ki jih otrok najde na 
vrtu,

• rafija in bambusove palice za ovijalke, kot so fižol ali grah,

• škarje,

• star časopisni papir ali stara rjuha (za sejanje semen v notranjosti hiše),

• zemlja za lončnice,

• košarica za obiranje pridelka.

Najdite primeren prostor, kamor bo otrok po končanem delu lahko pospravil svoje orodje in ga tam 
tudi vedno našel, ko ga bo spet potreboval.



12

Zdaj, ko imate predstavo o tem, kako se pripraviti na vrtnarjenje z otroki in kakšne 
pripomočke potrebujete, pa je čas, da se kar pogumno lotite vzgoje rastlin s svojim 
otrokom. V knjižici vam ponujam nekaj idej, ki smo jih tudi sami preizkusili, nekaj pa 
je takih, ki še čakajo na nas, da jih uporabimo v praksi. 
Vzgoje rastlin z otrokom se lahko lotite na dva načina –  vzgojite jih sami iz semen ali pa sadike 
kupite v vrtnem centru. Mi smo velikokrat kombinirali oboje, saj smo s sajenjem nekaterih rastlinic 
kakšno pomlad zamudili in smo morali sadike tudi dokupiti. Lepa stran vzgoje rastlin iz semen je 
otrokovo pričakovanje trenutka, ko kalice pokukajo iz zemlje, in veselje, ko lahko čisto svoje sadike 
aprila ali maja posadi na lastno gredo oziroma v večji lonec. 

PAR IDEJ, KAKO OTROKE 
VKLJUČITI V DELO NA 
VRTU
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Z vzgojo rastlinic lahko pričnete že februarja, ko je čas za vzgojo paradižnika in paprike. Pokažite 
otroku, kako naj posadi seme, kako naj z žlico napolni lončke z zemljo in koliko semen naj da v 
lonček (odvisno od rastline). Skupaj pozorno preberita navodila na embalaži od semena, da jih 
bosta posadila  pod pravimi pogoji (dovolj prostora med semeni, mesec setve). Otroka spodbu-
jajte, naj zemljo redno zaliva, ker semena potrebujejo vlažno prst, da lahko vzklijejo. Opazuje naj 
jih, kako kalijo in rastejo. Starejši otroci si lahko v poseben zvezek zapisujejo, koliko časa je seme 
potrebovalo, da je vzklilo, potem lahko vsak dan merijo, koliko je rastlinica zrasla (npr. pri fižolu) in 

v zvezek dodajo svoje ilustracije.  

Vzporedno s skrbjo za sadike pa lahko z otrokom že tudi pripravita zunan-
je gredice. Pokažite mu, kako naj pripravi zemljo za saditev. Pobereta 

lahko plevel,  zrahljata prst, potreseta kompostno prst in jo rahlo za-
grebeta z grabljami. 

Od sredine maja naprej lahko mlade rastline, ki sta jih vzgojila v 
lončkih, presadita v gredico ali v večje lonce na balkonu. Otroka 
spodbudite, da redno skrbi za posejane rastline, tako da jih zaliva, 
puli plevel in sproti pobira zrele pridelke. Pokažite mu, kako mora 
potipati zemljo, da preveri, ali je suha, in ga naučite, kako naj loči 
plevel od rastline.

V jeseni poberita vse pridelke, ostanke zdravih rastlin zložita na 
kompost, poberita zrela semena in jih shranita ter pripravita zemljo 

na počitek. 
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Vprašajte otroka, kaj posaditi
Predlagam vam, da pri izbiri rastlin, ki jih boste posadili na vrt skupaj s svojim otrokom, upoštevate 
njegove želje in predloge. Vprašajte ga, kaj si želi posaditi in za katero rastlino bi želel skrbeti. 

Pri nas sta deklici velikokrat izbrali zelenjavo in sadje, ki jo imata zelo radi, recimo korenček, fižol, 
jagode in maline. Seveda smo posadile potem še drugo zelenjavo, a za tisto, ki sta jo predlagali 
sami in jo tudi posadili, sta še posebej radi skrbeli, obirali plodove in jih na koncu tudi pojedli. 
Marsikatero zelenjavo sta vzljubili zaradi vključevanja v pridelavo. Tako je bilo z grahom, ki ga Ve-
lika T ni ravno oboževala, ko pa ga je enkrat surovega poskusila pri vrtnih sosedih, samo ga morali 
posaditi tudi mi in grahova kremna juha je postala njena najljubša juha. 

Izberite hitro rastočo zelenjavo
Priporočam, da malček posadi kakšno zelenjavo, ki hitro raste (redkvice so že take), da bo pridel-
ek kmalu viden. Sicer pa ni nič narobe, če se starejši otroci ob tem učijo potrpežljivosti. Mala in Ve-
lika T sta ugotovili, da redkvica veliko prej pokuka iz zemlje in je veliko prej na krožniku kot korenje. 

Take rastline so tudi bučke, ki jih imajo otroci ponavadi radi. Tudi solata hitro zraste in če vaš 
malček ni ravno ljubitelj solate, ga boste morda na ta način navdušili za to jed. 
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Zanimive rastline
Od vrtnih opravil imajo otroci najraje obiranje plodov. Zelo ga bo pritegnilo obiranje dišečih jagod, 
paradižnika, malin, sladkega graha in fižola, ki ju bo kasneje pri pripravi lahko tudi luščil. To otroci 
tako radi počnejo. 

Kako dragoceno je, ko  otrok zasadi seme graha, opazuje, kdaj bo seme vzklilo, skrbno zaliva ras-
tlinico in spremlja razvoj ploda od cvetenja do oblikovanja strokov ter zrn. Ko je grah zrel, pa ga 
lahko obere, olušči in si iz njega pripravi slastno rižoto ali juho. 

Otroku bo zagotovo zanimiva tudi buča velikanka, ki bo rasla na njegovem vrtu in jo bo lahko konec 
jeseni izrezljal.

Ne pozabite na cvetlice
Spomladi z otrokom posadita pisane rože, ki bodo zagotovo pravi okras 

njegove gredice. Ko bodo cvetlice poleti zacvetele, jih bo lahko nabral in 
doma postavil v vazo. Cvetlice lahko tudi posušita na zračnem prosto-

ru, na varnem pred dežjem, in naredita šopke iz suhih rož. S posušen-
imi cvetovi sivke pa lahko napolnita vrečice iz blaga. 

Iz cvetlic ali cvetov, ki jih nabere na vrtu, lahko otrok izdela tudi svoj 
herbarij. Za stiskanje cvetlic so najbolj primerne rastline s povsem 
odprtimi cvetovi. Otroku pokažite, kako naj nabrane rastline položi 
med časopisni papir in ga obteži s težkimi knjigami. Pri stiskanju 
cvetlic lahko uporabi tudi poseben pripomoček – stiskalnico cvet-

ja, ki je otrokom zaradi posebnega načina uporabe zelo zanimiva.  

Pozno jeseni lahko v nizek cvetlični lonec zasadite čebulice tuli-
panov in ga postavite na prosto. Pri nas doma smo tulipane in narcise 

zasadili prvič, ko je bila Mala T stara 2 leti in je pri tem neverjetno lepo 
sodelovala. Tulipani in narcise so nas marca, ko so pričeli kukati iz zemlje, 

prav lepo presenetili.
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Vzgojite lahko tudi sončnice, ki bodo cvetele celo poletje. Ko rumeni cvetni listi ovenijo, lahko otrok os-
muka semena na list papirja (krasna dejavnost za finomotoriko) in jih pusti nekaj dni, da se posušijo. S 
posušenimi semeni lahko pozimi nahrani ptice ali pa jih naslednjo pomlad spet poseje. 

Zasadite zelišča
V cvetličnih lončkih in gredicah lepo uspevajo tudi slastna zelišča. Posadite lahko baziliko, pe-
teršilj, drobnjak, meto, meliso in koper. Vzgojite jih lahko iz semen ali pa sadike kupite na tržnici 
oziroma v vrtnariji. 

Ko boste imeli vrt oziroma lonce polne različnih zelišč, se vam bodo odprle dodatne dejavnosti, ki 
so primerne za otroke. Otrok lahko izdela tudi zeliščno sol, iz mete ali melise pripravi sok, zelišča 
posuši in shrani. Možnosti in idej je veliko.

Vse zgoraj naštete rastline lahko posadite tudi na balkonu ali na terasi v večje cvetlične lonce ali 
korita. Gojenje zelenjave v loncih in koritih omogoča vzgojo lastne zelenjave tudi na majhnih vr-
tovih, otrokom pa se plodovi razvijajo dobesedno pred očmi. 



Skrb za živali na vrtu
Na vrtu lahko srečamo mnoge žuželke, ptice in druge manjše živali. Otroku pojasnite, da so nekatere 
živali na vrtu koristne, saj pripomorejo, da vrt ostane zdrav: deževniki rahljajo prst, pikapolonice rade 
jedo listne uši, ptice pojedo veliko žuželk, ki so za rastline škodljive, čebele pa pomagajo cvetovom, 
da razvijejo svoja semena in sadeže.

Spodbudite otroka k iskanju živali, ki obiskujejo vrt ali v njem prebivajo. Ne pozabite tudi na hrošče 
in pajke, ki se jih marsikateri odrasel tudi boji, vključno z mano, čeprav večina ni nevarnih. Temu sem 
se poskušala izogniti, da ne bi strahu prenesla na svoji deklici. Presenetljivo je, da se sedaj pajkov in 
hroščev bojim veliko manj kot prej. Ja, soočenje s strahom dela čudeže. 

Na vrtu lahko z otrokom vzgojita rastline, ki bodo privabile koristne živali. Sončnice in vse rastline 
z jagodami privlačijo ptice. Metulje spomladi privabljata jeglič in šebenik, poleti sivka in metuljnik, 
jeseni pa verbena in astre. Tako bo lahko otrok metulje na vrtu občudoval celo sezono. Poskusite z 
otrokom vzgojiti gosenice do odraslih metuljev in mu na ta način prikazati razvojni krog te prekrasne 
živali. Nam je to uspelo že nekajkrat in vedno znova se čudimo tej čudoviti preobrazbi. 

Spomladi z otrokom obesita valilnico za ptice, poleti v senco postavita ptičje napajališče s svežo 
vodo, pozimi jim natrosita hrano v ptičjo hišico.  

V zimskem času lahko poskrbita tudi za različne koristne žuželke, ki so poleti prišle na vrt. Pikapo-
lonice so lepe in ljubke živali, ki jih imajo otroci radi, saj prinašajo srečo. Naredita jim prezimovališča, 
v katerih bodo lahko varno preživele zimo. V kolute drevesnega debla zvrtajte različno velike luknje 
in jih obesita na sonce. 

VARNOST OTROK NA VRTU!
Na družinskem vrtu je treba zagotoviti varnost otrok. Polega nevarnih stvari, ki jih takoj opazimo 
(orodje, škropiva itd.), najdemo na vrtu tudi celo vrsto rastlin, ki so strupene in imajo ostre trne. Po-
zanimajte se o njih!
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Sem Mojca, mama dveh deklic – Veliki T 
in Mali T, žena, ustanoviteljica MONTES-
SORI DOMA – bloga, spletne trgovinice in 
akademije Montessori doma. Po osnovni 
izobrazbi sem magistra znanosti s področja 
politologije, pedagoginja montessori (0–3 in 
prav kmalu tudi 3–6) ter članica upravnega 
odbora Združenja montessori Slovenije. 

V prvi vrsti sem odvetnica otrok, pa ne pravic 
(ker imajo otroci tudi svoje dolžnosti), ampak 
spoštljivega odnosa do otrok. Zelo blizu so 
mi načela in principi montessori pedagogike, 
ki je v svoji osnovi vzgoja za mir. Želim si, da 
bi vsak starš poznal in razumel potrebe ma-
jhnih in malo večjih otrok ter s tem videl edin-
stvenost svojega otroka, ga spoštoval kot 
dragoceno bitje in mu dovolil svojo pot razvo-
ja. Hkrati z njimi pa bi rasli tudi starši in tako 
bi skupaj spreminjali svet na bolje.

V ljudeh cenim preprostost, iskrenost in poštenost. To so tudi vrednote, ki me najbolj zaznamujejo. 
Verjamem, da se mir na svetu prične z mirom v srcu vsakega posameznika in da smo odrasli, še 
posebej starši, otrokom največji vzgled. Ob tem ne mislim, da moramo biti za naše otroke popolni, 
lahko pa stremimo k temu, da jim s svojim zgledom predamo tisto, kar želimo, da bi postali. 

Preko bloga, spletne trgovinice in programov Akademije Montessori doma staršem pomagam, 
da bi bolje prepoznali in razumeli potrebe svojega otroka ter z njimi vzpostavili bolj harmoničen, 
umirjen in ljubeč odnos. Otrokom pa dajem priložnosti, da preko svojih izkušenj na programih do-
bijo občutek, da zmorejo sami in razvijajo vse tiste veščine in spretnosti, ki jih bodo potrebovali, ko 
odrastejo.  

Sem avtorica e-knjig “Brez plenic pred drugim letom” in “Kako kuhati skupaj z otroki - vodič mon-
tessori za starše”. S pomočjo prve knjigice vas naučim prepoznati, kdaj je pravi čas za odvajanje od 
pleničk, kako se na to pripravite vi in kako pripravite otročka, ki mu daste vedeti, da ga “poslušate in 
“slišite!”. Knjiga “Kako kuhati skupaj z otroki” pa odkriva nepozabna doživetja ob kuhanju z otroki. 
Resnično sem vesela, da je pred vami že moja tretja e-knjiga, ki vam ponuja cel kup nasvetov, 
kako se lotiti vrtnarjenja z otroki.

Prav lepo vas vabim, da mi sledite na spletni strani (klik tu >>), kjer boste našli aktualne programe 
in veliko uporabnih blog objav, lahko pa pobrskate tudi po spletni trgovinici, v kateri se nahaja bo-
gat izbor izdelkov, ki podpirajo montessori vzgojo. Prav tako ste vabljeni, da se pridružite Facebook 
skupnosti (klik tu >>), ki šteje že več kot 7.800 oboževalcev, s katerimi dnevno komuniciramo o 
pogledih vzgoje, hkrati pa najdete tudi vse utrinke iz skupin Akademije Montessori.

KDO JE mag. MOJCA KOŠIČ?
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