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-IZVAJANJE IN PROMOCIJA EKO 
DEJAVNOSTI v situaciji sodelovanja na daljavo je 
potekala v dveh letih: 2019/20 in 2020/21;

- sodelovali so eko koordinatorji vrtca, vzgojitelji 
posameznih oddelkov in družine;

- raznovrstni spletni prispevki na vrtčevski spletni 
strani so družinam služili kot ideje in spodbude za 
aktivnosti v naravi.



PRVI IZZIV: SODELOVANJE NA 
DALJAVO V ODDELKU 5-6 LET

• je bila uspešna alternativa in logično nadaljevanje 
številnih eko projektov v oddelku. 

• Največ domačih aktivnosti se je dogajalo v gozdu in 
na gozdnem robu ter na domačih vrtovih. 

• Vsebina dejavnosti: travnik, zelišča, eko branje, 
podnebne spremembe, gozd, talni živžav,  športni 
program Mali sonček idr.



Doma narejen katamaran



Nabiranje drv Spuščanje zmaja



Končan snežak Barvanje okvirja 
visoke grede



Skupna izdelava vozička Priprava koruze za 
drobilnik 



Igra preskakovanja Kolesarjenje na Radenskem 
polju



Na kolo na zdravo telo Ocvrte kruhove rezine



Ribarjenje z dedijem Kolesarski izlet



Rokov kotiček na vrtu Rokova solata, cvetača in 
brokoli



Kapljično zalivanje iz 2 zabojnikov Na opazovalnici



Nabiranje regrata za sirup Regrat v kozarcu



Nabiranje zelišč na Cerovem Kolesarjenje do Zacurka



DEJAVNOSTI 
Z ODDELKOM 1-2 

LETI
od HP



Tanajin sprehod do gozda in nabiranje mahu v gozdu



Zalin slovenski zajtrk z domačimi in 
lokalnimi sestavinami



Mia v ZOO Ljubljana



Lukas meša testo za kruh in občuduje snežaka



Lukasova eko smreka in uporaba 
pokrovčkov od mleka



Zala pomaga babici pri pripravah na peko



Veselje v gozdu



Inarijino slano testo in poslikava izrezov



Raziskovanje snega in zemlje pod Kopanjem



Opazovanje ptičjega gnezda Pihanje v trobentico



Deklica raziskuje krtino, izdelava eko vozila za Eko paket 



Nina se je lotila tudi potice z mamico



V hlevu pri babici



Filip na snegu in v kuhinji



Patrikovo navdušenje nad snegom



Julija pri krašenju adventnega venčka in
navajanju na novega hišnega ljubljenčka



Snežna zabava z bratcem in pohod po delu Jurčičeve poti



Stik z žabama Sprehod v gozdu ob vodi 



Lušin stik z gobami, eko smreka



Lejin bogati slovenski zajtrk in Leja na snegu



Otroci se pogovarjajo ob ogledu gozdnega 
zvezka in prilog



Gozdni plakati iz igralnice



Sergej med tulipani  



DEJAVNOSTI NA RAVNI VRTCA

Fotografije in videoposnetki okoljsko
usmerjenih aktivnosti so strokovne 
delavce ter družine povezale in dodatno 
motivirale za aktivno izvajanje ter 
predstavitev okoljskih dejavnosti 



Predvidevali smo, da bodo ustrezno načrtovane eko dejavnosti spodbudile 
vzgojitelje ter družine za izvajanje raznovrstnih dejavnosti zgodnjega 
naravoslovja, povezanih z akcijami vrtca in projekti. 

Tedenske spodbude v obliki spletnega pošiljanja ter objave izvirnih 

in pridobljenih idej za aktivnosti v domačem okolju. 

Poudarek je bil na spodbujanju neposrednega stika z naravo.

Vzgojitelji so bili posredniki med eko ekipo kot pobudnikom eko

aktivnosti in starši, ki so jih izvajali skupaj z otroki. 

Na zoom sestankih eko odbora so posamezne enote predstavile svoje 

aktivnosti v času sodelovanja s starši na daljavo.



RADI ZAHAJAMO V GOZD- GOZDNA 
ANKETA ZA VZGOJITELJE IN STARŠE

• Anketo so prejeli starši 370 otrok in 89 vzgojiteljev

• Izpolnilo jo je 313 anketirancev, imela je 4 vprašanja, od tega sta 2 vprašanji 
zaprtega tipa, dve pa sta opisni, odprtega tipa. 

• Na anketo je torej odgovorilo 68 % vseh vprašanih.

• rezultati ankete kažejo, da radi zahajamo v gozd z namenom rekreacije ali 
sprostitve, v večini z otroki, starimi od 2–6 let.



NAJLEPŠI VTISI IN DOŽIVETJA IZ GOZDA 1.del

Nekaj vtisov anketirancev o pomenu gozda za njih:

- Mir, lepota v gozdu;

- Cvetoče listje in rastline,…čarobni sneg; odvisno od letnega časa;

- Šelestenje listja, sprehodi v tišini, uživanje čistega, svežega zraka;

- Zelo uživamo v gozdu, prav tako naš kuža;

- Družinski sprehodi/izleti po gozdu;

- Skrivanje, lovljenje, iskanje palic in storžev;



- Gozd vidim v vsej njegovi lepoti šele zdaj, ko imam dve punčki. Kotički, ki

so mi bili prej nepomembni, postajajo zdaj prostor za skrivalnice in

gozdne hiške;

- V gozdu se imamo vedno super, nam daje energijo;

- Vsakokrat je lepo videti, kako otrok uživa v prestopanju korenin, nabiranju

storžev, iskanju markacij in opazovanju živali. Zanimivo, kako hitro

minevajo ure, ko sploh ne ve, da hodi in noge je prav nič ne bolijo;

- Naš sinko rad zahaja v gozd in poišče škratova simbolna darila (od naju)

za spanje v svoji sobi, za lulanje v kahlico. Tudi sam pusti škratku kakšno

jabolko v drevesni duplini za zahvalo;

- Gozd pomirja.

NAJLEPŠI VTISI IN DOŽIVETJA IZ GOZDA 2.del



- Prostor za rekreacijo, vzbuja domišljijo, motivacija za na pot, senca

zavetje, prelepi zvoki, čas zase, za igro, tek, opazovanje skozi letne čase;

- Že sam vstop v gozd je prečudovito doživetje. Vsi se sprostimo, zadihamo

in se prepustimo gozdnim radostim;

- Poslušanje, kaj se premika med grmičevjem, iskanje najboljših palic za

lok in puščice, iskanje stopinj in ugotavljanje, čigave so,…

- Obisk učne poti Po vodomčevi poti, poslušanje ptic, obisk lisjakove koče v

Podlomu;

- Navdušeni smo nad poslušanjem potočka in slapa, poslušanjem sove,

lisic, srn in jelenov, hojo medveda mimo naše hiše;

NAJLEPŠI VTISI IN DOŽIVETJA IZ GOZDA 3.del



- Jesenske barve, srečanje s sovo ob mraku;

- Ko smo srečali srno, plezanje po drevesih;

- Svobodna igra;

- Srečanje z ježkom, ki je brskal med listjem in iskal hrano;

- Opazovanje srnic, ptičkov in žab;

- Mir, učenje, sami smo v naravi, opazovanje, raziskovanje;

NAJLEPŠI VTISI IN DOŽIVETJA IZ GOZDA 4.del



ZAKLJUČEK IN ZAHVALE

• Pri privzgajanju zdravih življenjskih navad je bila 
aktivna vloga staršev ključna predvsem v oddelku 1–2 
let, saj otroci šele spoznavajo svet okoli sebe, medtem 
ko so bili pri starosti 5–6 let otroci sami v veliki meri 
pobudniki za raziskovanje in bivanje v naravi. 

• PRVA ZAHVALA JE NAMENJENA VSEM 
STARŠEM ODDELKA PIKICE IN ODDELKA JEŽKI 
ter sodelavki Tinkari Rovšnik za aktivno podporo pri 
izvedbi.

• DRUGA ZAHVALA JE NAMENJENA VSEM EKO 
DEJAVNIM STROKOVNIM IN VODSTVENIM 
DELAVKAM našega vrtca. 


