
 

HERBARIJ 

Herbarij je nastal iz besede HERBA, kar v latinščini pomeni rastlina.  

Herbarij je zbirka posušenih rastlin ali delov rastlin, ki so prilepljene na list papirja. Vsaka rastlina v herbariju 

mora biti označena z imenom rastline, zapisom, kdo jo je nabral, in z zapisom, kdaj in kje je bila nabrana. 

Meseca maj in junij sta idealna za izlete v naravo. Otroke lahko spodbudimo z dodatnimi aktivnostmi, s 

pomočjo katerih se bodo v naravi zabavali in se hkrati tudi nekaj naučili. Ena od možnosti za poučno zabavo 

je izdelava herbarija. 

 

Navduševanje otroka za herbarij 

Otroka k izdelavi herbarija spodbudimo že doma, kjer mu razložimo, kaj herbarij pravzaprav je. Razložimo 

mu postopek, kako narediti herbarij in če je mogoče, mu pokažimo kakšen herbarij, ki smo ga sami izdelali 

kot otroci. Ker je ob vsaki rastlini v herbariju napisan tudi tisti, ki je rastlino nabral, lahko pri izdelovanju 

herbarija sodeluje vsa družina. Na ta način bo imel otrok še več veselja, saj bo lahko z  družinskimi člani 

tekmoval v tem, kdo nabere več rastlin, kdo najde bolj zanimivo rastlino.   

Preden se odpravite na izlet v naravo, skupaj z otrokom prelistajte knjigo o rastlinah. Poiščite knjigo, ki 

vsebuje vrste rastlin, za katere pričakujete, da jih boste našli na tistem območju, npr. knjigo o zdravilnih 

rastlinah. V knjižnici si lahko izposodite manjše knjižice žepnega formata, ki so zelo priročne za izlete. 

Navdušite otroka za kakšne še posebej zanimive vrste – na primer za kakšno zdravilno rastlino, rastlino s 

posebej lepim cvetom, redko rastlino in podobno.  

 

https://core.iprom.net/Click?mediumID=272&codeNum=3&siteID=3497&adID=573913&zoneID=421&RID=158868968205667923&redirect=https://www.bodieko.si/revija-bodi-eko-april-2020
https://core.iprom.net/Click?mediumID=272&codeNum=3&siteID=3497&adID=573913&zoneID=421&RID=158868968205667923&redirect=https://www.bodieko.si/revija-bodi-eko-april-2020


Odprava 

Na izlet, namenjen izdelavi herbarija, vzemite vrečko ali košarico, v katero boste shranjevali rastline ter 

zvezek, kamor boste po poti zlagali posebej občutljive primerke; svinčnik, s katerim boste zapisali, kje ste 

rastlino nabrali in kdo jo je nabral. Vzemite s seboj kakšno žepno knjigo o rastlinah. Za rastline, katerih imen 

ne veste, bo otrok doma  pogledal v knjigi s fotografijami rastlin in našel pravo rastlino ter jo poimenoval.  

Domača obdelava herbarija 

Rastline, ki ste jih shranili v vrečki, doma previdno položite med dva lista papirja in vse skupaj obtežite s 

knjigami. Pri žepnem herbariju lahko obtežite kar zvezek in vam ni treba prestavljati rastlin. Mogoče pa vam 

lahko pomaga kakšen spreten očka ali dedek in naredi preprosto stiskalnico za rastline iz lesa. Prostor, kjer 

boste doma shranjevali herbarije, naj bo suh in zračen. Ko se rastline posušijo, jih nalepimo v pravi herbarij. 

Poleg rastline prepišemo ime in priimek nabiralca, datum nabiranja, kraj nabiranja in ime rastline. Če je 

otrok še majhen, se herbarija lotite bolj igrivo. Namesto podatkov o rastlini zapisujte tisto, kar si je otrok 

zapomnil ob nabiranju (npr. to rožico je oči nabral za mamico). Bolj ustvarjalni se lahko herbarija lotite na 

umetniški način – nabrane rastline vse prilepite na velik list papirja v želeni obliki (šopek, obraz, hiša..) in 

razstavite umetnino doma.  

 

 

 



Katere rastline ne smejo manjkati v herbariju? 

Junij je za izdelavo herbarija še posebej primeren, saj so travniki in gozdovi posuti s cvetovi. Prav od tod 

izhaja staro slovensko ime za junij – rožnik. Med rastlinami s posebej ličnimi cvetovi boste na travnikih in v 

gozdovih našli ivanjščico, deteljo, rjavordečo krvomočnico, navadno kukavico, travniško kozjo brado, 

kalužnico in jetičnik. Če želite ustvariti dišeči herbarij, iščite rastline z izrazitim vonjem. Mednje na primer 

sodijo žajbelj, sivka in vijolica. Vsekakor morate v herbarij uvrstiti tudi liste avtohtonih slovenskih dreves. 

 

 

 

 

Herbarij 

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4430 

 

Stiskalnica za rastline 

https://www.pinterest.com/pin/165296248812071528/ 
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