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PROGRAM EKO VRTCA PESNICA
V eko vrtcu kot načinu življenja želimo poudariti, da gre za sistematično
okoljevarstveno delovanje vrtca kot celote. Vanj se vsakodnevno, aktivno
vključujejo otroci, strokovne delavke, starši, drugi delavci vrtca ter zunanji
udeleženci. Odnos do narave okoli nas in okolja temelji na ozaveščenosti in
znanju, izkušnjah. Pomen vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj je zelo
velik. Trajnostni razvoj obljublja čistejše, varnejše in bolj zdravo okolje, s tem
pa boljšo kakovost življenja nam, našim otrokom in vnukom. Cilj vzgoje za
trajnostni razvoj je obsežen, celosten, skladen pedagoški proces, ki vključuje
odnos med otrokom, vzgojiteljem in naravo.
CILJI:
- Privzgajati pozitivni in trajnostni odnos do okolja.
- Skozi načrtovane aktivnosti privzgajati in pridobivati vrednote za zdrav
način življenja in dobro počutje (ozaveščanje otrok o pomenu zdrave in
uravnovešene prehrane, spodbujanje otrok, da posežejo po sadju in
zelenjavi, uvajanje zdrave in ekološko pridelane hrane v vrtec…).
- Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov, spoznava različne načine
zbiranja ter pomen in možnosti predelave le-teh.
- Vzpostavljati pristen, odgovoren, umirjen odnos do žive in nežive narave
(spoznavanje biotske pestrosti, zaznava spreminjanje narave skozi letne
čase, spodbujanje otrok k raziskovanju, doživljanju narave…).
- Otrok pridobiva osnovne izkušnje o rabi in varčevanju z različnimi viri
energije (voda, veter, sonce, zemlja).
- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo.
- Ozaveščanje otrok o pomenu gibanja v naravi za zdrav telesni in duševni
razvoj.
DEJAVNOSTI:









Didaktične igrače iz odpadne embalaže.
Ločevanje odpadkov v igralnicah.
Eko otroška literatura, enciklopedije…
Razstava izdelkov v eko kotičkih na hodnikih.
Čistila akcija
Zbiranje zamaškov za humanitarne namene.
Praznovanje rojstnih dni s svežim sadjem, darila iz odpadnega materiala.
Pitje nesladkanega čaja in vode.

 Otroci zbirajo naravni material (gozd, travnik…) – izdelki iz teh
materialov.
 Igre, sprehodi, … v naravi.
 Spoznavanje pravil o ravnanju v naravi, z naravo (živali, rastline).
 Varčevanje z vodo, drugimi viri… - izdelava plakatov.
Ohranjajmo zdravo in čisto okolje, poudarjajmo in krepimo omenjene vrednote!
Vsebine dejavnosti povezujmo z vsakdanjim življenjem, saj moramo naravo in
odnose med živimi bitji dojemati celostno in v medsebojnem povezovanju.
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