Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu
Vsako leto tretji petek v novembru obeležujemo dan slovenske hrane, osrednji dogodek ob tem
dnevu pa je tradicionalni slovenski zajtrk. Ker minulo leto to ni bilo izvedljivo, je Ministrstvo za kmet.,
gozd. in preh. skupaj z ostalimi partnerji določilo nadomestni datum za izvedbo zdaj že
tradicionalnega slovenskega zajtrka, in sicer v petek 11.6.2021.
Ta, zdaj že tradicionalni dogodek, se je razvil na pobudo čebelarjev, najprej kot medeni zajtrk. Tako
smo se v našem vrtcu odločili, še zlasti glede na spremenjen letni čas tega zajtrka, da bomo celi
teden posvetili čebelam, medonosnim rastlinam, pomenu čebelarstva, pomenu kmetijske
dejavnosti in lokalno pridelane hrane. Tako smo se za nasvet in gradivo obrnili tudi na dr. Petra
Kozmusa, vodilnega strokovnjaka s področja vzreje krajnske čebele, sicer zaposlenega na
Čebelarski zvezi Slovenije.
Otroci so tako v tem tednu spoznali življenje čebel v čebeljem panju, o medonosnih rastlinah, hrani
za čebele in nenazadnje o njihovih pridelkih, ki jih ljudje s pridom uživamo. Pod čebelarjevim
vodstvom so si ogledali tudi čebelnjak. S pomočjo strokovnih delavcev so otroci posejali v lončke
medovite rastline, si skupaj pogledali video posnetek o krajnski sivki, pobarvali pobarvanko in
izdelali dekoracijo za igralnico ter pogrinjke za medeni zajtrk ter še marsikaj zanimivega.
V tem letnem času se obilo dogaja tudi na travnikih in poljih in na sploh je živahno na kmetijah.
Tako je bil pri vzgojnem delu poudarek tudi na lokalno pridelani hrani, o njeni prednosti ob uživanju
ter dejstvu, da tako pripomoremo k ohranjanju delovnih mest na podeželju.
Verjamemo, da skupaj zmoremo več, zato želimo dati tej temi, ki je za vse še kako pomembna,
poseben poudarek. Le s skupnim trudom za ohranitev čebel, varovanja okolja in kar najbolj naravno
pridelane hrane bomo lahko uspeli. V naših rokah je, kaj predajamo otrokom jutri.
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