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• I. OPRAVITI OKOLJSKI PREGLED VRTCA 

(odpadki, energija, voda, trajnostna mobilnost, zdravje in 

dobro počutje, okolica vrtca, biotska raznovrstnost, 

ohranjanje našega sveta, splošno) 

 

• II. IZVESTI NASLEDNJE AKTIVNOSTI : 

VSEBINA 



1. Z lokalno pridelano hrano in gibanjem do krepitve našega zdravja 

a) Izbrati eno področje v okviru projekta  

        ZGODNJE NARAVOSLOVJE 

Skozi projektno dejavnost dosegamo naslednje cilje:  

• hrano zaužijemo v pravi količini,  

• hrano zaužijemo na pravi način,  

• ustrezne prehranjevalne navade dopolnimo z gibanjem,  

• postavljanje temeljev zdravega življenjskega sloga v otroštvu. 



2. Semena in vrtovi – šolska VRTilnica  

S sonaravnim vrtnarjenjem v družbi ptičev in žuželk do zdravih 

vrtnin, plodov in zdrave hrane.  

 

• Pri tej temi poudarjamo pomen vzgoje zdravih rastlin, ki  

se lahko same ubranijo pred škodljivci in boleznimi. 

 

• Otroke spodbujamo k osnovam vrtnarjenja in upoštevamo 

njihov navdih. 



1. Voda – Energija – Odpadki – Krožno gospodarstvo 

b) Izvesti po vsaj eno aktivnost v vsaki  

    navedeni tematski skupini 

• Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike 

varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z 

vodo. Ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje 

z energijo, aktivnosti določi vrtec sam. 

• Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje 

odpadkov na ekološke otoke, koristna uporaba odpadkov, 

recikliranje in izdelava novih, recikliranih izdelkov iz 

odpadnih materialov. 

 



2. Spoznajmo talni živ žav okrog nas v sozvojočju z 

raziskovanjem biotske raznovrstnosti 

• Zgodnje spoznavanje temeljnih pogojev za biotsko 

raznovrstnost in odnosa človeka do narave.  

• Predlogi in priporočila za raziskovalno-opazovano dejavnost 

so zbrani v Priročniku in navodilih za raziskovalce biotske 

raznovrstnosti za vrtce. 



3. Podnebne spremembe 

Naj bo ta tematska aktivnost v ekovrtcih usmerjena na 

vzgojo in ozaveščanje o naravnih spremembah, ekoloških 

vrednotah in usposabljanju za vse ekološko delovanje in 

odzivanje na podnebne spremembe s ciljem prilagajanja 

in iskanja rešitev, živeti v sozvočju z naravo. 



• EKOPAKET (KEMS) 

• Altermed 2020 Celje - tema »Z lokalno pridelano 

hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja« 

• Ekobranje za ekoživljenje 

• Likovno ustvarjanje 

c) Sodelovati v enem od projektov 



• Predstavitev primera dobre prakse na Konferenci 

koordinatorjev  v Laškem 

                                ali 

• Z objavo prispevka o uspešno izvedenem projektu 

in rezultatih v Zborniku Zgodnje naravoslovje 

                                ali 

• Predstavitev primera dobre prakse na Mednarodni 

konferenci Radenci, maj 2020 »Z lokalno 

pridelano hrano, gibanjem do krepitve našega 

zdravja«  

d) Sodelovati z enim obveznim prispevkom 
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