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V eko vrtcu kot načinu življenja želimo poudariti, da gre za sistematično 

okoljevarstveno delovanje vrtca kot celote.  Razvijamo, utrjujemo in ohranjamo 

ekološke vsebine preko celega leta. Vanj se vsakodnevno, aktivno vključujejo 

otroci, strokovne delavke, starši, drugi delavci vrtca ter zunanji udeleženci.  

Eko je celostna okoljska vzgoja, kjer skozi dejavnosti in druge aktivnosti 

uresničujemo cilje. Ekologija je odnos do vsega okoljskega in ne zajema le 

odnosa do narave, temveč tudi do živali, soljudi, do samega sebe…Drža človeka 

do vsega, kar ga obdaja, za strmenje po boljšem. 

 

 

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 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. 

- Ceniti naravne dobrine 

- Vzgajati za zdrav način življenja  v zdravem okolju. 

- Spodbujanje mišljenja z ekološkimi vsebinami, ozaveščanje otrok o 

ekoloških vsebinah. 

- Razvijati poučno premišljanje o hrani 

 

DEJAVNOSTI: 

 

Le - te so odraz ustvarjalnosti, novih idej. Odzivi otrok: z risbami, izdelki 

(nestrukturiran material), plakati… 

 

 Didaktične igrače, darila za rojstni dan, drugi izdelki (dekoracije igralnic, 

garderobe – eko kotički…)  iz naravnih in odpadnih materialov. 

 Ločevanje odpadkov v igralnicah (koši, škatle). 

 Ekobranje in druga otroška literatura - enciklopedije.  

 Zbiranje zamaškov, drugih odpadnih materialov za humanitarne namene. 

 Pitje nesladkanega čaja in vode, lokalna hrana… 



 Gibanje v naravi – igre, sprehodi (gozd, travnik…). 

 Izdelava plakatov – zdrava prehrana, energetski viri (varčevanje z vodo, 

elektriko) 

 Prepevanje ekohimne 

 Sodelovanje s Snago Maribor – delavnice z maskoto Duškom (Dan 

zemlje), obisk vozila za odvoz odpadkov v Tednu otroka. 

 

 

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. 
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