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Sončnice v vrtcu ali
iz malega raste veliko
// Alenka Bradač

1: Skupina triletnih
vrtičkarjev je
živopisane lončke
napolnila z zemljo
in vanje potisnila
semena za sončnice,
ki so jeseni
razveseljevale ptice.
foto: Krista
Dobnikar
2: Med poletjem
so otroci sončnice
v cvetličnih loncih
pred igralnico
pridno zalivali in te
so rasle, cvetele in
semenile.
foto: Alenka Bradač

Neko pomlad sem skozi okno svojega stanovanja vrgla
pest sončnic z namenom, da privabim ptice. Uspeh mojega meta je bil le polovičen. Kar precej semen je pristalo
v koritih z rožami tik pod oknom. Čas je tekel, rože so
rasle in med njimi so vzcvetele tudi sončnice. Med cvetenjem sem jih rada opazovala, še bolj pa so bile všeč sinicam, ki so jih v poznem poletju prišle »obrat«. Tako se
mi je porodila zamisel, da tudi s skupino Črnih muckov,
takrat triletnih vrtičkarjev, zasejemo sončnice in ptice
tudi poleti privabimo pred okno, ne da nam bi bilo treba
čakati na zimo.

sem posrečilo. Vendar naj imajo otroci veselje. Število
rastlin lahko zmanjšamo kasneje. Semena smo pokrili še
z nekaj zemlje, nežno pogladili po vrhu, rahlo zalili, postavili lončke na svetlo okensko polico in se odšli igrat.
Dnevi so minevali in naša semena so hitro vzklila. Za
otroke je bilo zelo pomembno, čigav je kateri lonček.
Da ne bi prišlo do pomot, smo že prej v lončke zapičili
zastavice z imeni, in otroci so si hitro zapomnili, kateri
lonček je njihov.
Mlade rastlinice so postajale iz dneva v dan močnejše
in višje. Na moker majski dan smo se z vso potrebno
opremo odpravili na dvorišče - vsak s svojim lončkom
sončnic in lopatko. V večje cvetlične lonce smo na dno
položili kamne za drenažo in nato vanje iz velikih vreč
prenašali zemljo. Da nam dela ne bi tako hitro zmanjkalo, so nekateri otroci zemljo iz loncev prelagali nazaj
v vreče. Lončke s sončnicami smo potolkli po dnu, pri
čemer so otroci z veseljem sodelovali.*

Za sončne lončke oziroma gredice potrebujemo:
• jogurtove lončke,
• vrtno zemljo,
• sončnična semena,
• večje cvetlične lonce,
• lopatke za peskovnik,
• kanglice ali pollitrske plastenke za zalivanje.

Cvetlične lonce smo postavili kar pod okno igralnice,
kjer je bilo čez dan dovolj sonca za rast rastlin. Če imamo
možnost rastline iz lončkov presaditi v gredico, toliko
bolje. Tam bodo imele še več prostora za rast.
Čez poletje smo sončnice zalivali in te so rasle, cvetele in
semenile. Prav veliko ptic po semena ni prišlo, saj so bila
ta zelo, zelo majhna. Je bila gneča v loncih le prevelika,
saj nismo imeli srca, da bi pred presaditvijo zmanjšali
število sicer zdravih rastlin.

Otroci uživajo v dejavnostih, kjer lahko sami aktivno
sodelujejo. Tako smo zastavili tudi naš mali kmetijski
projekt. V dno jogurtovih lončkov smo najprej z vročo
iglo naredili luknjico. Da bi bili lončki tudi v okras med
čakanjem na kalitev sončnic, smo zmešali tempera barvo in lepilo mekol ter lončke prebarvali. To je najbolje
narediti dan ali vsaj nekaj ur pred sajenjem, da se barva
lahko dobro posuši.

Čeprav ptic tokrat nismo privabili s sončnicami, so otroci spoznali, kako sredi mesta ustvariti otoček pristne
narave. Cvetlice so nam popestrile poletje s svojimi barvami, z žuželkami, ki so jih obiskovale, in zagotovo se je
jeseni na jutranji predzajtrk oglasila tudi kaka ptica. Kar
pa je najboljše: pomlad je že pred vrati in prazni cvetlični
lonci nas ponovno vabijo, da vanje posadimo sončnice!

Pred sajenjem smo si vzeli čas, da smo zemljo pretipali
in povohali. Kar z rokami smo napolnili lončke malo čez
polovico. Nato smo posejali semena. Kljub temu da je bil
moj namen dati v zemljo čim manj semen, se to ni pov38

Svet ptic

Nasvet za starše in vzgojitelje: Da se mlade rastlinice ne poškodujejo, naj jih v pripravljeno posodo dajo odrasli, nato pa
naj otroci z lopatkami počasi dodajajo zemljo. Ko ta sega do
roba posode, jo okoli rastline previdno potlačimo in zalijemo.
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