
 

SKRB ZA ZELENO NARAVO SKOZI 

PODNEBJE 
 

 

TANJA MAJERIČ, VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI GORIŠNICA 

 



UVOD V PODNEBNE SPREMEMBE 

 Človekov vpliv na podnebne spremembe; 

Varovanje narave skozi izbrane dejavnosti; 

Zavedanje problema ter osveščenost z tematiko; 

 



PRIMERI DEJAVNOSTI V VSKUPINI: 

• 1. POGOVOR O ONESNAŽENOSTI – ISKANJE REŠITEV; 

• 2. PRIPRAVA NAČRTA (predlogi, zamisli, ideje otrok); 

• 3. IZVAJANJE DEJAVNOSTI, UKREPOV V SKUPINI; 

• 4. EVALVACIJA REZULTATOV OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA; 

• 5. SEZNANITEV STARŠEV Z CELOLETNIM PROJEKTOM, 

DEJAVNOSTMI, REZULTATI; 



VSE ČISTO, VSE ZELENO 

• Čiščenje okolice vrtca, čiščenje igralnice (okna, mizice, stoli, igralni kotički);  

• čistilna akcija v jeseni in spomladi – pobiranje smeti, skrb za urejenost gredic, 

prostora pred igralnico); 

• tedenska skrb za urejenost igralnice; 

 

 



OPAZOVANJE, BELEŽENJE VREMENA 

• Opazovanje beleženja vremena v 14 dnevnem zaporedju v vseh letnih časih, 

primerjanje sončnih, deževnih dni, merjenje temperature zraka; 



OPAZOVANJE SENCE 

• Opazovanje sence predmetov, sence dreves; 

• Opazovanje, merjenje, obrisovanje lastne sence; 

• Spoznavanje ter določanje strani neba; 



ZELENI DAN 

• 23./24.4. – JURJEVO – oblečeni v zeleno ter bosi hodili, tekali ter se igrali 

na travi; 



DAN ZA EKSPERIMENTE 

• Izvajanje poskusov (nevihta, oblak, kisli dež,…);  



TABORJENJE V VRTCU 

• Opazovanje nočnega zvezdnatega neba; 



GOZDNA IGRALNICA 

• Priprava prostora – gozdne igralnice; 

• Izvajanje različnih dejavnosti v gozdni igralnici (poslušanje pravljice, igranje z 

naravnim materialom, matematične dejavnosti, opazovanje drevesnega lubja, 

poraščenost lubja z mahom, izdelovanje odtisa lubja, …); 

• Opazovanje sprememb v gozdu (po nevihti, v različnih letnih časih); 

• Iskanje sledi živali v gozdu; 





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   





NAŠ ZELENO – MODRI PLANET 

• Kaširanja balonov ter risanje površja zemlje (morje modra, kopno zelena); 
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