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PROGRAM EKO VRTCA PESNICA
V našem vrtcu izvajamo celostno okoljsko vzgojo, ki spodbuja, veča
ozaveščenost o trajnostnem razvoju med predšolskimi otroki skozi celoletne
dejavnosti. Razvijamo, spodbujamo odgovoren odnos do okolja s pridobivanjem
znanja preko dejavnosti in s tem spreminjamo obnašanje, ravnanje v odnosu do
narave, živali, okolja. Vključeni so vsi strokovni delavci, tehnično osebje, otroci,
starši, zunanji predstavniki.
Skozi dejavnosti uresničujemo cilje.
CILJI:
- Privzgajati odgovoren odnos do narave (okoljska odgovornost).
- Bogatenje čustvenih vezi otrok do narave in razvijanje spretnosti
doživljanja narave in pridobivanje novih izkušenj.
- Ozaveščanje o pomenu razvrščanja in sekundarne rabe odpadkov v
povezavi z ohranjanjem narave.
- Pridobivanje osnovnih izkušenj o učinkoviti rabi in varčevanju z
različnimi viri energije (voda, veter, sonce, zemlja).
- Učiti ceniti naravne dobrine
- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo.
- Navajanje mladih na odgovorno ravnanje z naravo, naravnimi viri
- Spoznati, da je zdravje vrednota
- Ozaveščanje otrok o pomenu gibanja v naravi za zdrav telesni in duševni
razvoj.
- Vzgajati za zdrav način življenja v zdravem okolju.
- Spodbujanje mišljenja z ekološkimi vsebinami, ozaveščanje otrok o
ekoloških vsebinah.
- Skrb za okolje in naravo naj postane del življenja
- Povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano.
DEJAVNOSTI:
 Didaktične igrače, darila za rojstni dan, drugi izdelki (dekoracije igralnic,
garderobe – tematski eko kotički…) iz naravnih in odpadnih materialov.
 Ločevanje odpadkov v igralnicah (koši, škatle).
 Ekobranje za ekoživljenje
 Zbiranje zamaškov, drugih odpadnih materialov za humanitarne namene.

 Pitje nesladkanega čaja in vode, lokalna hrana, praznovanje rojstnih dni le
s sadjem…
 Voda je zaklad – plakati, izdelki na to temo
 Gibanje v naravi – igre, sprehodi (gozd, travnik…), prezračevanje
igralnic.
 Izdelava plakatov – zdrava prehrana, energetski viri
 Likovna ustvarjanja
 Sodelovanje s Snago Maribor – natečaj izdelkov iz odpadnega materiala,
delavnice
 Tradicionalni slovenski zajtrk (pomen lokalne hrane, čebel)
Potrebno je opozarjati na ekološko problematiko, ohranjati zdravo in čisto
okolje ter krepiti te vrednote, saj prevzemamo del odgovornosti do prihodnih
generacij.
Človek je del narave, jo vsestransko uporablja v svojo korist. Narava je
učiteljica, ki omogoča igro in tudi raziskovanje. Otrok pridobiva življenjske
izkušnje z naravo. Želimo si zdravega načina življenja v zdravem okolju,
razvijamo pozitivne medsebojne odnose.
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