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Otrokom približati naravo in njene danosti 

ter čas preživet v njen, kot vrednoto za 

življenje



Stalnica v našem vrtcu so projekti  Šolski Eko vrt in Eko šola, 

Otroci potrebujemo gozd, projekt Prosta igra v 

stimulativnem okolju

V preteklem šolskem letu pa smo se še lotili projekta 

Lokalno kroženje hranil- ekološki vrtovi, v katerem sodeluje 

kot partner kmetija Homar in Združenje ekoloških kmetov 

Zdravo življenje iz Lukovice.



OTROKOM OMOGOČAMO VSAKODNEVNO 

PROSTO IGRO V NAČRTOVANEM UČNEM 

OKLJU.



NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE USMERJENIH 

DEJAVNOSTI Z VNAŠANJEM MOŽGANSKO 

STIMULATIVNEGA GIBANJA, KI SPODBUJA 

OPTIMALNO DELOVANJE OTROKOVIH 

MOŽGANOV. 

Najboljša je malica, ki 

jo naberemo sami…



Mnogo hrane si pridelamo v našem 

sadovnjaku, eko vrtičkih in zeliščnem vrtu. 

Otroke učimo tudi pravilne uporabe    

kompostnikov…in pomembnost kalifornijskih 

deževnikov



Hrano, ki jo pridelamo, se učimo pravilno pobrati, 

nato pa jo odnesemo kuharju, včasih pa si kaj tudi 

spečemo ali skuhamo sami. Poleti je večina napitkov 

iz našega zeliščnega vrta



Zavedamo se, da je za človeka najboljša 

hrana tista, ki raste oz. prihaja iz okolja, kjer 

živimo  



Vsako leto poskrbimo tudi za čebeljo in 

čmrljevo pašo, saj brez njihove pomoči ni 

pridelka. Jeseni pa iz sončnic poberemo 

semena…za ptice, za naš prigrizek, nekaj pa 

za semena…



Večino semena in sadik si vzgojimo sami. 

Imamo vsakoletno „Štafeto semen in sadik“



Velikokrat  se po zajtrku takoj odpravimo ven, v 

naravo. SPONTANO GIBANJE IN IGRA sta izrednega 

pomena za razvoj zdravih temeljev možganov, ki se 

razvijajo v stopnjah in postajajo hierarhično 

organizirani.



Pomembno je zavedanje, da je razvoj višjih 

miselnih funkcij odvisen od nižjih možganskih 

funkcij ter, da se razvoj možganov pojavi v kritičnih 

obdobjih in je odvisen od socialnega okolja.

 Otrokom dajemo možnosti pridobivanja IZKUŠENJ in LASTNE AKTIVNOSTI



V našem vrtcu se močno zavedamo, da je 

dobro in pametno biti prijatelj z naravo in 

glavnino našega časa tudi preživimo v njej. 

Potrebno jo je imeti rad in jo spoštovati in 

ona ti vse vrača z veliko danostmi, ki nam jih 

ponuja.



Najprej raziščemo v naravi… otrok, ki začuti, 

sliši, vonja, poskusi.. doživi .. s tem se 

največ nauči 



Hvala, ker imate tudi vi radi naravo…

in skupaj jo ohranimo lepo…


