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POVZETEK  

Z okoljsko vzgojo je potrebno pričeti ţe v predšolskem obdobju, ko otrok prične z 

oblikovanjem osnovnih vrednot. Pri tem je potrebno upoštevati razvojne zmoţnosti otrok. 

Otroci naj bi v vrtcu postopno razvijali odgovornost do vseh ţivih bitij in do skupne 

prihodnosti. V mnogih vrtcih potekajo številne okoljske dejavnosti, ob katerih vzgojitelji 

otrokom poudarjajo, da je za okolje dobro, če ločeno zbirajo odpadke, ugašajo luči, zapirajo 

vodo in čim manj uporabljajo osebne avtomobile. Vprašanje pa je, ali otroci ta navodila le 

sprejmejo kot druţbeno zaţeljeno vedenje ali pa tudi razumejo, kako s temi dejanji delujejo v 

smeri varovanja okolja.  

 

V diplomskem delu sem se posvetila ravno temu. V individualnih ustnih intervjujih sem 

raziskovala, ali predšolski otroci razumejo povezavo med okoljskimi dejavnostmi, ki jih 

izvajajo, ter njihovim pozitivnim vplivom na okolje. Raziskovalni vzorec je zajemal 57 otrok, 

starih od 5 do 6 let. Ugotovila sem, da otroci v veliki meri nimajo ustrezne, niti vsaj površne 

predstave o tem, kako z okoljskimi dejanji vplivajo na okolje.  

 

Na osnovi teh ugotovitev sem zasnovala in izvedla dejavnosti, v katerih so otroci z aktivnim 

učenjem pridobili naravoslovno znanje, ki je potrebno za razumevanje vpliva okoljskih 

dejavnosti na okolje. Posvetila sem se naslednjim okoljskim dejavnostim: varčna uporaba 

luči, varčevanje pri porabi vode ter omejevanje voţnje z osebnimi avtomobili.  

 

Dejavnosti sem izvajala v eksperimentalni skupini, ki je štela 19 otrok, starih od 5 do 6 let. Za 

primerjavo sem vključila tudi kontrolno skupino otrok enake starosti, ki je štela 20 otrok. Po 

izvedenih dejavnostih sem individualne ustne intervjuje ponovno izvedla ter v primerjavi s 

predhodnimi predstavami zaključila, kako so izvedene dejavnosti vplivale na njihovo 

razumevanje okoljskih dejavnosti. 

 

Rezultati eksperimentalne skupine so pokazali veliko izboljšanje znanja in razumevanja 

okoljskih dejavnosti, o katerih so se otroci aktivno učili. Predstave se niso bistveno izboljšale 

za tiste dejavnosti, o katerih se otroci niso učili z neposredno izkušnjo.  

 

Zaključujem, da se vzgojitelji predšolskih otrok pri okoljski vzgoji prepogosto ustavijo le pri 

velelnih stavkih, kot so: »ugašaj luč«, »zapiraj vodo«, »ločuj odpadke« … in otrokom ne 



dajejo priloţnosti, da bi razumeli, kako s temi dejavnostmi koristijo okolju. Naši rezultati so 

pokazali, da so ţe predšolski otroci sposobni usvojiti naravoslovno znanje, ki je podlaga za 

razumevanje učinka okoljskih dejavnosti na okolje. Navodila, ki jih otroci razumejo, pa tudi 

bolje upoštevajo, kar se izkaţe tudi v okviru okoljske vzgoje.  

 

KLJUČNE BESEDE: 

- Okoljska vzgoja   

- Okoljske dejavnosti 

- Aktivno učenje  

- Predšolski otrok 

 

PRESCHOOLERS' IDEAS ABOUT ENVIRONMENTAL PROTECTION 

Environmental education should be started in pre-school, when children begin to develop their 

basic values. Naturally, the level of the child development should also be taken into account. 

Pre-school children should gradually start understanding their responsibility towards all living 

beings and our common future. In many pre-schools, the teachers often emphasize the 

importance of several ongoing pro-environmental actions, such as separate waste collection, a 

less frequent car use, along with turning off the lights and closing the water valves when light 

or water are not needed. The main question that arises is, whether the kids interpret these 

instructions only as socially desirable behavior, or do they actually understand how these 

actions work towards protecting the environment. 

 

This is also the main focus of my thesis. By performing individual interviews, I explored 

whether preschoolers understand the link between the performed environment preserving 

activities and their positive influence on the environment. The research sample consisted of 

57 children aged 5 to 6 years. The study results suggest that most of the children do not have 

adequate, nor at least basic knowledge of how each environment preserving action affects the 

environment. 

 

Based on these findings, I conceived and carried out active learning activities, helping the 

children acquire the scientific knowledge, needed to understand the impact of pro-

environmental actions on the environment. I focused on the following pro-environmental 

actions: efficient use of lights, saving in water consumption, and limiting driving by car. 



I carried out the activities in the experimental group which comprised 19 children aged 5 to 6 

years. Additionally, a control group of 20 children of the same age was determined to make 

comparison possible. After completing the active learning activities I conducted the 

interviews again. By comparing the newly acquired results to the previous performances I 

deducted how performing my active learning activities affected the understanding of the pro-

environmental actions. 

 

Experimental group results showed significant improvement in knowledge and understanding 

of the pro-environmental actions, which the children were learning about. Performances have 

not significantly improved for those activities, which the children were not taught through 

direct experience. 

 

I conclude that the pre-school teachers often use only imperative sentences, such as: "Switch 

off the light", "close the water pipe", "separate waste" ...when it comes to environmental 

education, instead of giving the children the opportunity to understand how these activities 

can actually benefit the environment. Our results show that the pre-school children are already 

able to acquire the basic scientific knowledge that is needed for understanding the impact of 

pro-environmental actions on the environment. Children tend to obey the instructions more 

often, if they can understand the reasons for them, which is very important also in the field of 

environmental education.  

 

KEYWORDS:  
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- Pro.environmental actions  

- Active learning  

- Preschoole – children 
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1. UVOD  

1. 1. OKOLJSKA VZGOJA 

Izraz okoljska vzgoja je nastal iz angleškega izraza »environmental education«. Pri nas smo 

ga začeli uporabljati pred nekaj več kot dvajsetimi leti, da bi z njim opisali določeno vrsto 

vzgoje, ki je nujna pri pripravi človeka za boljše upravljanje s svojim okoljem. Ideje so 

dozorevale na mednarodnem nivoju pri razlagi ustreznih dejavnosti v tej smeri; program je bil 

sprejet na Unescovi konferenci v Tbilisiju leta 1977 (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

 

Na konferenci v Tbilisiju so okoljsko vzgojo definirali kot stalni proces, v katerem se 

posameznik in druţba zavedata svojega okolja. S tem posamezniki pridobivajo znanje, 

vrednote, spretnosti, izkušnje in odločnost, kar jim pomaga pri individualnih in skupnih 

dejavnostih, ki so usmerjene k reševanju sedanjih in prihodnjih problemov okolja (Benedict, 

1991). 

 

Po navajanju Pereniča je na podlagi Konvencije Zdruţenih narodov o pravicah otrok iz leta 

1989, ki govori o pravicah otrok in razvoju njihove vzgoje v odnosu do narave, ki jih obkroţa, 

doseţeno mednarodno soglasje o okoljski vzgoji.  

 

V resoluciji so izpostavljena naslednja načela okoljske vzgoje (Perenič, 1996): 

- narava je skupna dediščina človeštva, 

- naša dolţnost je varovanje in izboljševanje kakovosti okolja, 

- strogo je treba skrbeti za razumno in varčno uporabo virov, 

- vsak posameznik kot potrošnik lahko prispeva k zaščiti okolja.  

 

Upoštevajoč omenjena načela, okoljska vzgoja otrokom nudi naslednje moţnosti: 

- usvojitev znanj in sposobnosti, ki so potrebna za zaščito okolja, 

- preučevanje in interpretacijo okolja z različnih zornih kotov, 

- aktiven prispevek k reševanju ekoloških problemov in konfliktov. 

 

V navedenih načelih lahko glede na različna stališča do okoljske vzgoje prepoznamo tri vidike 

vzgoje. Ena izmed njih je vzgoja, ki temelji na pozitivističnem stališču. To je vzgoja v okolju. 

Naslednja pomembna vzgoja je vzgoja v okolju in s pomočjo okolja, ki temelji na 
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interpretativnem stališču. Tretja vzgoja pa je vzgoja za okolje z usmeritvijo na okolje, ki 

temelji na kritičnem stališču. 

 

Okoljska vzgoja v vrtcu zahteva medsebojno prepletanje vseh treh področij. K temu nas 

usmerja princip celovitega načrtovanja okoljske vzgoje (Lepičnik Vodopivec 2006). Okoljska 

vzgoja omogoča usvojitev znanj in sposobnosti, pri čemer je potrebno upoštevati razvojne 

značilnosti in specifičnosti vsakega otroka, ki se kaţejo v biološkem deficitu, občutljivosti, 

elastičnosti, sugestibilnosti, emocionalnosti, ranljivosti, egocentričnosti in otrokovi 

usmerjenosti v igro (Zupančič, Čagran in Pejčič, 2014).  

 

Okoljsko izobraţevanje se danes uveljavlja na vseh stopnjah izobraţevanja, vendar ga je 

potrebno razvijati in poglabljati. Ne smemo ga utesniti le na prepoznavanje problemov ter 

odzivno varovanje okolja in narave. Potrebno je preiti od kritičnega obravnavanja problemov 

okolja do iskanja strokovnih rešitev. Okoljsko izobraţevanje je lahko uspešno le, če je 

celovito (Plut, 2002). 

 

Pomememben del okoljske vzgoje in izobraţevanja je tudi trajnostni razvoj. To je dinamičen 

proces, ki vsem ljudem omogoča realizacijo potencialov in izboljšanje kakovosti ţivljenja. Pri 

tem je pomembna vloga vzgoje in izobraţevanja. Vzgojno-izobraţevalni proces mora 

vzgojitelju in otroku omogočati odprtost in povezanost z naravo na neizkoriščevalen način 

(Plut, 2002). 

 

Pomemben produkt v vzgoji in izobraţevanju v vrtcu je tudi trajnostni razvoj. Ta postaja v 

sodobni druţbi pogosto uporabljen pojem in predstavlja tematiko izobraţevanja. Okoljska 

vzgoja je vpeljana disciplina o odnosu človeštva do naravnega okolja ter način ohranjanja in 

varovanja okolja. Trajnostni razvoj vključuje okoljsko vzgojo v povezavi s socialno-kulturnimi 

in socialno-političnimi vprašanji o revščini, demokraciji, pravičnosti in kakovosti ţivljenja. 

Vključen mora biti v vse discipline in na vse stopnje izobraţevanja. Vzgoja in izobraţevanje za 

trajnostni razvoj vključuje interdisciplinarnosti in holistični pristop, vrednostno usmerjenost, 

kjer je moţno vrednote preverjati, o njih razpravljati in jih tudi praktično uporabljati. 

Vključuje pa tudi kritično mišljenje in reševanje problemov, različne metode poučevanja ter 

soudeleţbo pri odločanju (Plut, 2002). 
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Končni cilj je mirno sobivanje ljudi z manj trpljenja, manj lakote in revščine ter dostojanstveno 

uţivanje človekovih pravic. Izobraţevanje omogoča razumevanje sebe in drugih ter povezanost v 

naravnem in socialnem okolju, da postanemo aktivni odgovorni drţavljani. To pomeni, da znamo 

uporabiti znanje, kritično razmišljati in sprejemati odločitve, ki so pomembne za trajnostni razvoj 

(Zupančič, Čagran, Pejčič, 2014). 

 

1. 1. 1. STRUKTURA, CILJI IN METODE OKOLJSKE VZGOJE 

 

1. 1. 1 .1 STRUKTURA OKOLJSKE VZGOJE (povzeto po: Uzelac, 1993) 

 

V. Uzelac je v knjigi Djetnosti u razvoju ekološke osjetljivosti djece (1993) podala strukturo 

dejavnosti okoljske vzgoje v vrtcu. Okoljska dejavnost se mora organizirati po načelu 

celovitega razvoja sposobnosti. V tem procesu imajo miselne, perceptivne, praktične in 

izrazne sposobnosti še posebno mesto. 
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ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI OKOLJSKE VZGOJE 

(Načelo celovitega razvoja okoljske zavesti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povzeto po Uzelac (1993), str. 18. 

MISELNI VIDIK 

 Urejanje 

 Naštevanje 

 Iskanje 

 Razvrščanje 

 Ločevanje 

 Povezovanje 

 Razširjanje 

 Dokazovanje 

 Primerjanje 

 Opisovanje 

 Preverjanje 

 Zaključevanje o ekološki 

problematiki 

 

IZRAZNI VIDIK 

 Glasbeno 

 Likovno 

 Dramsko 

 Gibalno 

 Ustno izraţanje 

ekološke problematike 

PERCEPTIVNI VIDIK 

 Vizualni 

 Slušni 

 Okušalni 

 Tipalni vidik zaznavanja 

ekoloških sprememb in 

dogajanj 

PRAKTIČNI VIDIK 

 Dejavnosti čiščenja 

 Dejavnost tehničnega 

značaja 

 Dejavnosti 

eksperimentalnega 

značaja 



5 

 

MISELNI VIDIK 

 
Miselne dejavnosti otroka se razlikujejo od miselne dejavnosti odraslega. Če se bo otrok z 

miselnimi dejavnostmi ukvarjal ţe v predšolski dobi, bo prinesel večjo ekološko zavest v šolo 

in ţivljenje. V zvezi s tem je potrebno povedati nekaj besed o okoljski zavesti kot eni od 

osnovnih miselno spoznavnih dejavnosti.  

 

Okoljska zavest se kaţe v določenih navadah in ravnanju. Ta občutljivost se zbira in razvija 

najprej v vrtcu in kasneje v šoli. V začetku bo otrok občutljiv le na neposredno okolje in se bo 

zato najprej odzval na rušenje okoljsko pozitivnega obnašanja v njem samem. Kasneje, ko 

bodo njegove izkušnje bogatejše, znanje in navade pa ţe utrjene, bo tudi njegova občutljivost 

za okoljske probleme večja.  

 

Izbirati moramo takšne dejavnosti, ki bodo vzpodbujale miselno spoznavne procese ter 

motivirale otroke za prepoznavanje okoljske problematike. Pomembno je, da vzgojni 

dejavniki nevsiljivo vplivajo na pridobivanje izkušenj in spoznanj.  

 

Dejavnosti okoljske vzgoje didaktično in metodično niso usmerjene samo na ločevanje, 

urejanje, naštevanje, razvrščanje, opisovanje, povezovanje, ampak tudi na preverjanje, 

primerjanje in sklepanje. 

 

PERCEPTIVNI (ZAZNAVNI VIDIK) 

 

Razvoj ekološke zavesti se lahko začne z zaznavanjem okolja in s tem uvede otroka v 

ekološko problematiko okolja. Z zaznavanjem si namreč otroci pridobijo osnovne podatke o 

okolju, kar je osnovni pogoj za uspešno izvajanje okoljske vzgoje. V didaktičnem smislu je 

največjo pozornost potrebno posvetiti opazovanju. Z opazovanjem okolja je mogoče otroke 

motivirati za postopno zbiranje domnev, za izkušenje in spoznanja, povezana z ekološko 

tematiko. Ne moremo si zamisliti izvajanja okoljske vzgoje brez opazovanja. V predšolskem 

obdobju gre največkrat za spontano opazovanje okolja.  

 

Če otrokom predlagamo bolj ali manj organizirano opazovanje okolja, potem jim je treba 

najprej omogočiti celovit stik z njim.  S takšnim opazovanjem, ko se otroka bolj ali manj 

vpelje v ekološko dejavnost, da bi jo prikazal ali razloţil, se postopno doseţe okoljska 
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občutljivost. Ta je pomembna za kasnejše, natančnejše in vsestransko opazovanje 

problematike okolja. Če opazovanje ne da dovolj podatkov, potem ga je potrebno dopolniti z 

drugimi perceptivnimi oblikami. Tako se pri otrocih oblikujejo razmere za razvoj 

razumevanja različnih oblik organiziranja in delovanja v okolju. Glede na to, da perceptivne 

dejavnosti pogojujejo oblikovanje okoljskih predstav, jih velja povezati s praktičnimi, 

miselnimi in izraznimi področji. 

 

PRAKTIČNI VIDIK 

 

Pridobivanje izkušenj je odvisno od nekaterih konkretnih dejstev, povezanih z okoljem in 

praktično raziskovalnimi oblikami. Pomembna je psihološka priprava otrok in njihova 

vedoţeljnost. Za razumevanje okoljske problematike in pri bogatenju intelektualnega in 

emocionalnega ţivljenja otrok je treba dodati še praktične dejavnosti tehničnega značaja. 

Predvideva se, da se na podlagi dobro izbranih praktičnih dejavnosti pri otrocih izzove 

potrebno psihično stanje in ţelja, da o njih izrazijo spoznanja, občutke, asociacije povezane z 

okoljem, ki se še boljše razvijajo, če so čustveno dovolj podkrepljene.  

 

IZRAZNI VIDIK 

 

Doseči je potrebno, da otroci svoja spoznanja in emocionalna doţivetja izrazijo. Kako bo 

značilnosti svojega okolja izrazil na likovnem, dramskem, govornem, glasbenem, gibalnem 

področju, je odvisno od vzgojiteljevih motivacijskih sposobnosti. Pogosto se izrazijo ustno. 

Najpogostejše in najbolj preproste oblike so pogovor, opisovanje, pripovedovanje, 

pojasnjevanje in recitiranje. Pri takih oblikah so zelo pomembna čustva, ki vplivajo na to, da 

otrok bolj ali manj pozorno, aktivno in navdušeno sodeluje. 

 

 

1. 1. 1. 2. CILJI OKOLJSKE VZGOJE 

 

Zahtevani cilji okoljske vzgoje terjajo aktivne, v učenca oziroma otroka usmerjene metode in 

sodobnejše pojmovanje izobraţevanja. Nekateri vidijo v cilju okoljske vzgoje predvsem 

vzgojo za varovanje in ohranjanje naravnega okolja, kar je sicer pomembno, ni pa dovolj. 

Drugi poudarjajo navajanje otrok za čisto okolje in poudarjajo čistilne akcije. Tretji menijo, 



7 

 

da je potrebno otrokom prikazati stanje zaskrbljujočega okolja. Okoljska vzgoja pa je veliko 

več od tega (Marentič Poţarnik, 2000). 

 

Okoljska vzgoja je večplastna: v njej se tesno povezujejo cilji s spoznavnega, čustveno-

motivacijskega, vrednostnega in akcijsko-spretnostnega področja (Marentič Poţarnik, 2000). 

Vse to je razvidno ţe iz Unescove opredelitve: »Okoljska vzgoja je stalen proces, v katerem 

se posameznik in skupnost bolj polno zavedo svojega okolja in pridobe znanja, vrednote, 

spretnosti, izkušnje in tudi odločenost, da bodo delovali individualno in skupinsko za 

reševanje sedanjih in prihodnjih problemov okolja« (Benedict, 1991).  

 

Spodbujanje pozitivnega čustvenega odnosa do narave je v ospredju v predšolskem in 

zgodnjem šolskem obdobju. Seveda pa ga ne smemo zanemariti tudi pozneje. Mnogi imajo 

prepričanje, da čustven odnos do okolja ne spada v izobraţevanje, zato se mu kasneje ne 

posveča dovolj pozornosti. Še posebno je pomembna motivacijska vloga pozitivnih čustev 

(občudovanja, spoštovanja, čudenja).  Danes ne zadostuje več le razvijanje logično 

analitičnega mišljenja, ampak je nujno potrebno razvijati tudi ekostistemsko mišljenje, ki se 

opira na spoznavanje celote (Marentič Poţarnik, 2000). 

 

1. 1. 1. 3. METODE OKOLJSKE VZGOJE 

 

Izkušnje kaţejo, da se lahko veliko doseţe z oblikami in metodami, kot so skupinsko delo, 

prehanjanje iz monološkega na dialoško izobraţevanje, metoda razprave, igra vlog ter 

simulacije in didaktične igre, neposredna izkušnja v naravi. Projektno  učno delo ima v 

okoljski vzgoji še posebno pomembno mesto. Uspeh projekta pa je odvisen od dobre zasnove, 

natančnega načrtovanja in od aktivnega sodelovanja tako vzgojiteljev kot otrok. Med okoljsko 

pomembne akcije ne štejemo le čiščenje vrtčevskega okolja ter zasajanje cvetja in drevja, 

ampak tudi načrtovanje varčevanja z vodo in energijo v vrtcu in doma, iskanje nedovoljenih 

odlagališč v okolici … Takšno sodelovanje omogoča otrokom, da prenašajo spoznanja tudi na 

starše (Marentič Poţarnik, 2000).  
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1. 1. 2. OKOLJSKA VZGOJA IN KURIKULUM ZA VRTCE 

 

V Kurikulu za vrtce je zapisano, da je narava področje, v katerem razvijamo sposobnosti 

otrok za vključevanje v obdajajoče in druţbeno okolje, ustvarjanje zdravega in varnega 

ţivljenjskega okolja in navad. Med globalnimi cilji sta navedena doţivljanje in spoznavanje 

ţive in neţive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih 

razseţnosti ter razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovoronega odnosa do nje 

(Kurikulum 1999). 

 

Okolje, v katerem otrok ţivi, ima na njegov osebnostni razvoj velik vpliv. Posebej v 

predšolskem obdobju, ko je čustvenost pri otrocih zelo velika, povezanost z okoljem ravno 

tako, je pretkano s čustvenim odnosom (Katalinič, 2010). 

 

Na področju dejavnosti v povezavi z naravo, naj bi v vrtcu razvijali tudi okoljsko pismenost. 

Neposreden stik z okoljem omogoča zavedanje o njegovi vrednosti ter ranljivosti, spoštovanje 

in občudovanje ter ţeljo po ohranjanju. Otroci v vrtcu naj bi postopno razvijali tudi zavedanje 

o prepletenosti odnosov v okolju, posledicah človeških posegov v okolje ter odgovornost do 

vseh ţivih bitij in skupne prihodnosti (Krnel, 2001). 

 

Na vsak način ravnanje odraslih v okolju odločilno vpliva na otroke in okolje. Z njihovimi 

dejanji so vedenjski vzorci dobrih ali slabih navad. Zaradi tega so starši in vzgojitelji 

spodbujevalci ali zaviralci otrokove aktivnosti in ustvarjalnosti. Njihova naloga je, da 

omogočijo situacije in aktivnosti za udejanjanje otrokovih interesov in sposobnosti (Katalinič, 

2010). 

 

Katalančič (2010) pravi: ―Okolje v katerem otrok ţivi, je del njega in hkrati je on del okolja. 

To okolje je prva učilnica za ţivljenje in prvi korak v naravo, ko prestopi prag hiše, in slika, v 

katero zajame s svojim pogledom na sliko. Pomembno je, da otrokom nudimo naravno, 

prijetno in varno okolje, okolje za njihovo akcijsko raziskovanje.‖ 
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1. 1. 3. EKOVRTEC / EKOŠOLA (povzeto po: http://www.ekosola.si/predstavitev-

ekosole, 15. 6. 2014) 

 

Zasnovo ideje za projekt ekošola kot način ţivljenja je podal danski minister za okolje Ole 

Loving Simonsen, ki je bil kasneje tudi predsednik nevladne organizacije Foundation for 

Environmental Education in Europe (FEEE), ki zdruţuje prizadevanja za okoljevarstveno 

izobraţevanje v Evropski uniji. V Sloveniji ta projekt poteka od leta 1996. Nosilec programa 

je Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji (DOVES). Podpirajo ga: Ministrstvo za 

šolstvo, znanost in sport, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo za 

gospodarske dejavnosti, Zavod RS za šolstvo ter vrsta nevladnih in strokovnih organizacij 

(Zornik, 2004).  

 

Osnovni namen projekta Ekošola ni le ozaveščanje mladih, ampak poskuša vnašati v pouk 

poleg znanja o okolju tudi vzgojo o okolju – za okolje. V šolo, ki se je odločila za projekt, 

prinaša mnogo novih zamisli in idej, kako bi lahko še bolj obogatili šolske in obšolske 

dejavnosti. Mladim pomaga graditi čustven in strokoven odnos do sprejemljivosti okolja. 

Namen projekta Ekošole je povezovanje sorodno mislečih šolskih ustanov, tudi preko meja 

Slovenije. Ker je namenjen povezovanju ciljev okoljske vzgoje in posameznih dejavnosti med 

šolami, omogoča izmenjavo in bogatenje idej med šolami različnih sistemov, standardov, 

stopenj in usmeritev. Tako prihaja do sodelovanja v okviru interesnih dejavnosti šol, 

naravoslovnih dnevov, mladinskih raziskovalnih dejavnosti, taborov in različnih kulturnih, 

verskih in drugih običajev ter s tem do spoznanja, da skrb za okolje in varovanje narave ne 

pozna meja (Zornik, 2014). 

 

V program se lahko vključi le šola kot celota, torej vodstvo šole, učitelji in učenci, vključno s 

starši in predsravniki lokalnih oblasti (Zornik, 2004). 

 

1. 1. 3. 1. TEMELJNA NAČELA PROGRAMA EKOŠOLE 

 

Program ekošola je šola za ţivljenje. Temeljno načelo delovanja ekošole je, da bodo otroci, 

učenci in dijaki v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh 

našega ţivljenja. S tem ravnanjem vplivajo tudi na odrasle in spreminjajo njihove vzorce 

ravnanja. Program ekošola je šola za ţivljenje uresničuje naslednja načela: 

http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole
http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole
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- skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojsnih odnosov ter skrb za 

okolje in naravo, 

- naravoslovne dejavnosti povezujejo cilji in vsebine med predmeti, 

- okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin predmeta v izobraţevalnem program, 

- sestavni del ţivljenja šole so vrednostni cilji, 

- otroci in učenci imajo ustvarjalne in nove ideje konkretnih akcij in projektov, 

- pomembno je povezovanje mladih, ki pripomore k povezanosti med drţavami Evrope in 

sveta, 

- delo znotraj šole in vrtca je povezano z lokalno skupnostjo 

 

1. 1. 3. 2. CILJI PROGRAMA EKOŠOLE 

 

Glavni cilj je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del njihovega 

ţivljenja. Drugi cilji (povzeto po: http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/, 15. 6. 2014) so 

še: 

- uvajati vzgojo in izobraţevanje za okoljsko odgovornost, 

- spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej, 

- učinkovita raba naravnih virov (vode, odpadkov, energije), 

- povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi, 

- razvijati pozitivne medsebojne odnose, 

- sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine, 

- vzgajati in izobraţevati se za zdrav način ţivljenja v zdravem okolju, 

- povezovati ekošole v Sloveniji, Evropi in širše.  
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1. 1. 3. 3. UVAJANJE IN IZVAJANJE PROGRAMA EKOŠOLA KOT NAČIN 

ŢIVLJENJA 

Program ekovrtca je sestavljen iz sedmih korakov (povzeto po http://www.ekosola.si/2011 

12/7-korakov-za-ekovrtec/, 15. 6. 2014). 

 

1. USTANOVITEV EKOPROGRAMSKEGA ODBORA EKOVRTCA 

Odbor usmerja okoljsko dejavnost ekovrtca, da izpolnjuje namene in zastopanost interesov 

otrok kot vzgojno vrednoto. V odboru so prisotni: vzgojitelj prvega starostnega obdobja, 

vzgojitelj drugega starostnega obdobja, predstavnik sveta staršev ekovrtca, predstavnik 

lokalne skupnosti, predstavnik okoljevarstvene dejavnosti in drugi zaposleni vrtca (ravnatelj, 

kuhar, hišnik …).  

Člani odbora najprej določijo cilje delovanja in skrbi za vključevanje otrok, vzgojiteljev, 

ostalega osebja, staršev in druţbenega okolja – lokalne skupnosti. Načrtujejo aktivnosti in 

izvedbo pridobivanja vrednot ter znanja za  varovanje okolja. Njihova naloga je tudi 

spodbujanje vsebine in aktivnosti s področja naravoslovja s poudarkom na ekoloških 

problemih lastnega okolja (lokalno okolje). Hkrati tudi skrbijo za interdisciplinarno povezavo 

med ekovrtcem in ekošolo. 

Ekoprogramski odbor se sestane ob formiranju odbora ob začetku šolskega leta, v zimskih 

počitnicah in ob zaključku šolskega leta. Njihovo število srečanj je odvisno od problematike, 

programa in aktivnosti ekoprogramskega odbora. Vodi ga koordinator ekovrtca, ki ga 

imenujejo člani odbora. Vse svoje aktivnosti beleţijo v obliki zapisa, ki je viden na oglasni 

deski ekokotičkov po garderobah ekovrtca. Mandat odbora je usklajen z mandatom ravnatelja 

ekovrtca, in sicer traja pet let. Mandat za predstavnika staršev traja za čas vključenosti 

njegovega otroka v vrtec. 

2. OKOLICA EKOVRTCA  

Otrok naj spoznava in doţivlja okolje okrog vrtca v prijetnem ozračju z namenom 

privzgajanja naravnega ritma in sloga v soţitju narave. Okolico ekovrtca se temeljito pregleda 

ob pričetku šolskega leta in zabeleţi pomanjkljivosti. Vse to se zabeleţi v program dela 

http://www.ekosola.si/2011
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ekoprogramskega odbora. Pri tem pregledu sodelujejo tudi otroci. S tem pridobivajo tudi 

odnos do ţivega in neţivega okolja. V ospredju naj bo otrok, hkrati pa naj sodelujejo tudi 

vzgojitelji in starši. Na oglasnih deskah objavljajo svoje delo.  

Pri tematskih vsebinah lahko vplivajo na prihod v ekovrtec: peš, s kolesom, z avtomobilom, 

na urejena in primerna parkirišča. Dobro je tudi evidentirati in primerjati porabo energije 

vode, količine odpadkov …  

3. NAČRT DELA 

Na podlagi drugega koraka se izdela načrt dela, tako da se zastavi dosegljive in realne cilje in 

rok za izboljšanje okoljske uspešnosti. Jasno se določi zadolţitve za vsak korak, ki se poveţe 

z vzgojno-izobraţevalnim delom in programom dela ekovrtca.  

4. NADZOR IN OCENJEVANJE 

Dosledno izvajanje predhodnih korakov bo omogočilo ugotovitev uspešnosti ali neuspešnosti 

načrtovanih aktivnosti. Gre za stalni nadzor, ki omogoči, da se oceni uspešnost aktivnosti in 

načrtovanje morebitnih potrebnih sprememb. To pomaga, da zanimanje za program po vsem 

ekovrtcu ne zbledi. 

Nadzor in ocenjevanje napredka dela predstavlja odlično priloţnost za vključevanje kurikula 

za ekovrtce. Področja dejavnosti se razvijajo še v druge dejavnosti in sposobnosti, kot so 

reševanje teţav, kritično mišljenje in timsko delo.  

5. DELO PO KURIKULUMU 

Delo po kurikulumu za ekovrtce pomeni strokovno podlago za delo v ekovrtcih in je za 

doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje v ekovrtcih pomembna izpeljava v 

prakso oziroma t. i. izvedbeni kurikulum. 

Praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikuluma (izvedbeni kurikulum) in ekoprograma lahko 

s svojo ţivljenjskostjo, vpetostjo v socialni kontekst, z aktivnostjo, z izbiro različnih metod in 

načinov dela, ki se naslanjajo na temeljna vedenja o otrokovem razvoju in poznavanje načel 

uresničevanja ciljev kurikula za ekovrtce, pomembno prispeva k širšemu razumevanju 

predšolske vzgoje v ekovrtcu, njeni povezavi z druţino, z ostalimi ravnmi vzgoje in 

izobraţevanja, z drugimi institucijami ter z lokalno skupnostjo. 
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Splošna predlagana strategija je, da se koncepte okoljskega izobraţevanja vnese v ţe obstoječi 

program. Vzgojitelji načelo okoljskega izobraţevanja predstavljajo s pomočjo temeljne 

dejavnosti zgodnjega naravoslovja, in sicer tako da otrokom omogočijo bogata doţivljanja 

narave in jih spodbujajo k opazovanju, raziskovanju, eksperimentiranju, sintetiziranju in 

sklepanju. Otrokom moramo omogočiti pridobivanje temeljnih izkustev in znanja o naravi. 

Praktične primere skrbi za naravno okolje naj otroci polno doţivijo.  

6. OBVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE 

 Eden od ključnih ciljev programa ekovrtca je dvigovanje splošne ozaveščenosti glede 

okoljskih aktivnosti. Potrebno je vključevanje staršev otrok. Ukrepi naj ne bodo omejeni le na 

ekovrtec, ampak se naj nadaljujejo na domu otroka. S pozitivno obliko odnosa s starši ţelijo 

sodelovati s skupnim razmišljanjem in z moţnostjo nadaljnje nadgradnje okoljskih aktivnosti. 

Pomembna je tudi vključitev v širšo skupnost. Starši, sosedje, delovne organizacije, obrtniki 

in drugi lokalni dejavniki so lahko vir nasvetov, informacij in finančne podpore. Ključnega 

pomena je vsakodnevno vključevanje vseh v aktivnosti, kot so recikliranje, varčevanje z 

energijo ter ozaveščenost o vodi in smeteh. Te lahko uspejo samo, če jih izvajajo vsi. 

O aktivnostih in rezultatih obveščajo medije in druge ekovrtce ter starše in okolje prek spletne 

strani ekovrtca, zgibank, publikacij, oglasnih desk … 

7. EKOLISTINA  

Ekolistina je izjava o poslanstvu. Na jasen, domiselen, inovativen način nakazuje predanost 

ekovrtca k izboljšanju okoljske uspešnosti. Vsebino morajo poznati vsi v ekovrtcu. V 

ekolistini so našteti cilji aktivnosti oziroma dejanski ukrepi, ki jih otroci in zaposleni 

nameravajo izvesti. Zelo pomembno je, da otroci igrajo ključno vlogo pri snovanju ekolistine, 

saj jim bo to dalo večji občutek odgovornosti do vrednot, ki jih ekolistina predstavlja. 

Ekovrtec ekolistino zasnuje po svojih idejah. Ekolistina je lahko seznam trditev, pesem, 

pesnitev, ki se objavi na vidnih mestih ekovrtca. 

Šola, ki izpelje vseh sedem korakov in doseţe opaţene rezultate v izboljšanju okolja v svojem 

kraju, dobi ekozastavo. Ta zastava pomeni šoli vidno drţavno in mednarodno priznanje za 

okoljsko delovanje (Zornik, 2004). 
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1. 1. 4. OKOLJSKE DEJAVNOSTI 

 

1. 1. 4. 1. LOČEVANJE ODPADKOV 

 

Odpadki predstavljajo našo sled potrošništva, zato je zmanjševanje njihovega nastajanja 

ključnega pomena za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in posledic, ki jih med drugimi 

kaţejo tudi podnebne spremembe (Vovk, 2011). Odpadne snovi so tiste, ki jih ne potrebujemo 

več. Ljudje odvrţemo pokvarjeno hrano, steklo, papir, pločevinke, stare obleke ... Po vsem 

svetu kupujejo vse več dobrin, ki jih potem zavrţejo. Vse to močno povečuje količino 

odpadkov. Največ je embalaţe (Carol Inskipp, 2005). Preprečevanje nastajanja odpadkov 

pomeni, da razmislimo, kako lahko z našim načinom ţivljenja pripomoremo k temu, da bo 

odpadkov manj. Preden se odločimo za nakup, preverimo, ali izdelek res potrebujemo, 

kupujemo v večjih embalaţah, izogibamo se izdelkom za enkratno uporabo in uporabljamo 

nakupovalne vrečke z daljšo ţivljenjsko dobo. Ker ne moremo popolnoma preprečiti 

nastajanje odpadkov, je treba poskrbeti, da nastale odpadke ločimo in poskrbimo za njihovo 

ponovno uporabo (Vovk, 2011).  

 

Ljudje zelo malo vemo o tem, kako nastanejo strupeni odpadki. Premalokrat se vprašamo, 

kako se ti odpadki sproščajo. Ko strupene kemikalije spustimo v okolje, prosto potujejo po 

zraku, se spirajo v reke in nazadnje pride to v morja, podtalnice (Carol Inskipp, 2005).  

 

Eden od načinov, kako ravnati okoljevarstveno, je odločitev, da začnemo odpadke zbirati 

ločeno. Zbrani odpadki se odpeljejo v predelovalne obrate, kjer se koristno uporabijo kot 

surovine. Prihranijo se neobnovljivi naravni viri in zmanjša se količina odpadkov odloţenih 

na odlagališčih. Posledično se zmanjša izločanje toplogrednih plinov, ki nastajajo pri 

razpadanju organskih odpadkov, tekstila in papirja (Fefer, 2007). 

 

Pri ločevanju odpadkov je pomembna vzgojna vloga. Najboljši način, kako lahko pomagamo 

rešiti problem z odpadki je, da začnemo pri sebi. Namesto, da kupujemo izdelke za enkratno 

uporabo, se raje odločimo za izdelke, ki jih bomo lahko uporabljali dalj časa. S tem bomo 

zgled druţini, prijateljem in posebno otrokom (Assimov, 1996).  
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Pri ločenem zbiranju odpadkov  moramo razmišljati, kaj se zgodi z odpadki, ko jih odvrţemo. 

Zelo pomembna je pozornost pri razvrščanju odpadkov. Veliko ljudi ne razume, da smeti 

proizvajamo doma, ko različne odpadke mečemo v en zabojnik. Tako proizvedemo smeti, ki 

jih ne moremo koristno uporabiti. Preden odloţimo na ekološkem otroku oziroma v zbiralnico 

nekaj, kar tja ne sodi, pomislimo, da bo treba to ročno odstraniti, in da tisti, ki to delo 

opravljajo, ne bodo prav veseli, ko bodo morali zaradi nas prenašati smrad razpadajočih 

odpadkov (Fefer, 2007). 

 

Za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in obremenjevanja okolja so ključni dejavniki: 

preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje. Uporaba odpadkov kot 

virov je mogoča le, če so odpadki pravilno ločeni. Recikliranje poleg prostora na odlagališčih, 

zmanjšuje tudi količino odpadkov. Prav tako zmanjšuje količino energije, ki je potrebna za 

izdelavo novih sestavnih delov, ter tako pomaga zmanjšati onesnaţenje in porabo naravnih 

virov. Obveznost recikliranja vključuje vse imetnike odpadkov, določeni so cilji recikliranja 

za odpadno embalaţo, stare avtomobile, elektronsko in električno opremo ter baterije. S 

trajnostnimi odločitvami in odgovornim potrošništvom bomo največ prispevali k varovanju 

planeta, ki je naš skupni dom (Vovk, 2011).  

 

1. 1. 4. 2. VARČEVANJE Z VODO 

 

Voda je nenadomestljiva naravna dobrina, vir številnih dejavnosti človeka. Od vode je 

odvisna kakovost našega bivanja in obstoj ţivljenja samega. Čistost okolja se kaţe tudi v 

kakovosti vode, saj je ta ključna za zagotavljanje zdravega okolja in zdravja ljudi. Vsako ţivo 

bitje za svoje preţivetje potrebuje vodo. Človek je brez pitne vode lahko le nekaj dni. Ljudje 

pa še vedno razsipavamo z dragoceno vodo oziroma se ne trudimo dovolj, da bi jo ohranili 

čisto (Green, 2006).  

 

Vir pitne vode je za pribliţno 97 % prebivalcev Slovenije podzemna voda. Njena kakovost v 

mnogih pomembnih vodonosnikih ustreza vsem zahtevam za pitno vodo. To pomeni, da jo 

lahko uţivamo v naravnem stanju, kar je velika prednost, saj je to v evropskem prostoru in 

tudi drugod po svetu redkost (Dobnikar Tehovnik, 2008). Ljudem sluţi voda za različne 

namene. Poraba vode v zadnjem desetletju močno narašča. Človeštvo je vodo uporabljalo v 

vsej svoji zgodovini. Na začetku zgolj za pitje, sedaj pa ţe za namakanje polj, v obrti, 
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indrustriji in drugih dejavnostih. S povečano porabo vode se povečuje tudi količina 

onesnaţenja vode. Zdrava voda je vse bolj cenjena. Ker se poraba in onesnaţenje vode 

povečujeta, prihaja do pomankanja vode na številnih območjih. Potrebujemo varčno in 

pretehtano trajnostno gospodarjenje z vodo. Razsipna poraba in onesnaţevanja pa sta v 

nasprotju z varčevanjem z vodo (Plut, 2002).  

 

Po Statističnem uradu Republike Slovenije je bilo v letu 2012 porabljene 83.970 milijonov m
3
 

vode. To je 12 % več kot v prejšnjem letu. Tudi količina odpadnih voda, ki odteka po javnih 

kanalizacijskih sistemih,  narašča (povzeto po:http://www.stat.si/doc/pub/Okolje_energetika_ 

transport.pdf, 28. 6. 2014).   

 

Vsak od nas lahko prispeva k varčevanju z vodo, tako da jo čim manj uporablja in onesnaţuje. 

Če bi vsaka druţina porabila le malo manj vode, bi to pripomoglo k boljši oskrbi z vodo po 

vsem svetu. Pomembno je, da tudi otrokom povemo, zakaj je potrebno varčevati z vodo in na 

kakšen način. Seveda pa bodo te navade najlaţje sprejeli, če jim bomo odrasli za vzor (Green, 

2006).  

1. 1. 4. 3. VARČEVANJE Z ELEKTIKO 

 

Vsak dan porabimo ogromne količine energije. Število ljudi na svetu narašča, porablja se 

vedno več energije, čeprav se zaloge nekaterih glavnih virov energije manjšajo. Uporaba teh 

virov pa hkrati povzroča veliko onesnaţenje. Zato je pomembno, da se vsak od nas nauči 

skrbno uporabljati energijo in je ne troši po nepotrebnem. Z energijo moramo varčevati, 

drugače obstaja nevarnost, da v prihodnje ne bo mogoče zagotoviti zadostne količine 

električne energije za vse porabnike. Varčevati moramo posvod: doma, v šoli, v sluţbi … Z 

varčevanjem lahko veliko prihranimo, hkrati pa skrbimo tudi za okolje. Vsi lahko prispevamo 

k varčevanju z energijo, saj to blaţi problem, kot so npr. podnebne spremembe (Green, 2006).  

 

Ni teţko ugasniti luč. Teţje se je spomniti, da moramo to narediti. Vsako leto lahko za več ton 

zmanjšamo količino toplogrednih plinov, če ugašamo luč, ko je ne rabimo (McKay, Bonnin, 

2010). 
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1. 1. 4. 4. ZMANJŠEVANJE UPORABE OSEBNIH AVTOMOBILOV 

 

Ljudje z avtomobili vsako leto prevozimo na milijone kilometrov. Naša mesta se dušijo v 

prometu, zrak pa se spreminja v temačno meglico. Onesnaţen zrak ne škoduje samo ljudem. 

Prizadane celotno ţivljenje na Zemlji. Zaradi umazanega zraka se veliko ljudi slabo počuti, 

onesnaţen zrak pa je tudi vzrok za razne bolezni. Problema onesnaţenega zraka pa ni mogoče 

hitro rešiti. Strupene snovi, ki so bile tudi ţe pred leti spuščene v zrak, še vedno lebdijo nad 

nami. To je še en razlog več, da začnemo z majhnimi koraki omejevati dejavnosti, ki 

povzročajo onesnaţevanje zraka. Le tako bomo lahko očistili okolje in pripomogli k temu, da 

bo naš planet prijaznejši dom za nas in za prihodnje rodove (Asimov, 1996). 

 

Onesnaţenje zraka je velik problem. Človek vdihne pribliţno 18-krat na minuto. V sebe dobi 

pribliţno 20.000 litrov zraka na dan. Samo ob majhni onesnaţenosti se nakopiči dovolj 

škodljivih snovi, da ne moremo biti brezbriţni. Ogljikov monoksid, ki prihaja predvsem iz 

avtomobilskih izpuhov, močno onesnaţuje okolje. Ena izmed rešitev so energijsko varčna in 

varna vozila (Lah, 1994).   

 

Prometna sredstva so velik krivec za onesnaţevanje okolja. Avtomobil je dobrina, ki si ga 

privošči veliko ljudi, in teţko je vršiti nadzor nad stvarmi, ki so last in ponos posameznika. 

Drţava lahko predpiše pravila, preventivno opozarja na posledice prekomernega onesnaţenja. 

Vzpostavi se lahko tudi sistem javnega prevoza, ki je dostopen večini prebivalcem, ampak ne 

mora vplivati na kulturo voţnje posameznika in na odločitev o spremembah v vsakdanu. Vsak 

posameznik se mora odločiti sam (povzeto po http://www.okolje.info/index.php/kakovost-

zraka/splosno, 1. 7. 2014).   

 

1. 2. AKTIVNO UČENJE 

 

Učenje v predšolskem obdobju naj bo aktivno. B. Marentič Poţarnik (2000) pravi, da je 

aktivno učenje tisto učenje, ki otroka celostno, miselno in čustveno aktivira, je zanj osebno 

pomembno in vpeto v resnične ţivljenjske okoliščine. Tako učenje je uspešnejše, če poteka s 

samostojnim iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in 

preizkušanjem hipotez. Taka vrsta učenja je tudi trajnejša, saj bo uporabna v novih situacijah, 

pomaga pa bolje razumeti sebe in svet in tudi bolj pametno posegati vanj. 

http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/splosno
http://www.okolje.info/index.php/kakovost-zraka/splosno
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Zlasti med starši v oddelkih priprave otrok v šolo zasledimo opisano poimenovanje: »Otroci 

se v vrtcu le igrajo, kdaj pa se bodo začeli učiti?« Z učenjem se povezuje skupno delo v 

zvezke ali na delovne liste, pri čemer se pričakuje konkretne in vidne rezultate.  M. Batistič 

Zorec (2002) opisuje učenje v predšolskem obdobju. To naj bi potekalo spontano. Otroci se 

učijo preko igre, praktičnih dejavnosti in rutin, ki v vrtcu potekajo preko interakcije v skupini 

z vrstniki in odraslimi. Učijo se tudi s pomočjo opazovanja, posnemanja, preizkušanja in 

reševanja problemov, komentiranja dejavnosti, spraševanja in poslušanja drugih, reševanja 

medsebojnih konfliktov in dogovarjanja. Učenje ni povezano samo z miselnim razvojem, 

ampak zadeva vsa področja osebnosti, to so gibalni, spoznavni, čustveni, socialni in moralni 

razvoj (Batistič Zorec, 2002).  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je aktivno učenje opisano kot zagotavljanje spodbudnega 

okolja za učenje. Ta omogoča izhajanje iz vzgojiteljičinega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih lastnih pobud. Pri otrocih se razvija občutljivost in zavest 

o problemih, otroke se navaja na uporabo različnih strategij in pripomočkov pri iskanju 

odgovorov ter spodbujanje in omogočanje otroka k rabi jezika v različnih funkcijah. Tu pa je 

vprašanje o aktivnem učenju, ali mora otrok odkriti vse sam in mu vzgojiteljica ne sme 

posredovati nobenih odgovorov in rešitev problemov. Otroci se najuspešnejše učijo, kadar 

raziskujejo sami, odkrivajo zakonitosti, vseeno pa niso zmoţni vsega odkriti sami (Batistič 

Zorec, 2002).  

 

1. 3. ZAČETNO NARAVOSLOVJE 

 

Otroci začnejo odkrivati, doţivljati in spoznavati svoje okolje hkrati z razvojem lastnih 

miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. To se prične ţe v vrtcu. Dejavnosti v okolju in 

na okolje vodijo k oblikovanju miselnih operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih pojmov, kot 

so prostor in čas, gibanje in sile, predmet in snov, pojem ţivega k spoznavanju odnosov med 

predmeti in odnosov med bitji ter okoljem, v katerem ţivijo. Spoznavanje okolja je hkrati cilj 

in proces, postopoma pa se oblikujejo pojmi in razvija se mišljenje.  

 

Začetno naravoslovje v vrtcu je usmerjeno na preverjanje zamisli. Vprašanje pa je, kako 

uporabiti izkušnje, kako ravnati s podatki, kako sklepati in razlagati. Uveljavilo se je 

poimenovanje naravoslovnih postopkov opazovanja, razvrščanja, urejanja, prirejanja, štetja, 

merjenja, postavljanja hipotez, izvajanja poštenih poskusov in poročanja in povzemanja 
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rezultatov ter posploševanja. Nekateri postopki so bolj zahtevni, drugi pa so preprostejši in z 

njimi se prične naravoslovje ţe v vrtcu. Tako naravoslovje tesno povezuje mišljenje in 

dejavnosti, vzporedno se razvijajo naravoslovni postopki, oblikujejo se stališča in pojmi. 

Razumevanje pojavov v naravi se razvija ob neposredni dejavnosti otrok, kar pa ne pomeni, 

da bi morali otroci vso zakladnico človeškega znanja odkrivati od začetka. Nekatere zamisli 

so njihove, druge od drugih otrok ali od vzgojiteljice. Pomembno je, da zamisli soočimo z 

dejstvi, da jih kritično preverimo in po potrebi spremenimo, če tako narekujejo ugotovitve 

(Krnel, 2001). 

 

Naravoslovje v vrtcu ni samo usvajanje pojmov, ampak tudi njihovo diferenciranje, ne le 

posamični primeri v omenjenem kontekstu, temveč povezovanje in posploševanje, seveda 

prilagojeno intelektualnim sposobnostim otrok. Tu pa včasih v preveliki vnemi prehitevamo. 

Mnenje, da je za spoznavanje narave dovolj le gibanje v naravnem okolju in igranje z 

različnimi snovmi in predmeti ter da poteka spontano, učenje naravoslovja preveč 

poenostavlja. Učenje naravoslovja je zavestna dejavnost, ki vključuje specifične postopke za 

odkrivanje in potrjevanje zamisli. Zgodnje naravoslovje v vrtcu naj bi postavilo temelje 

kasnejšemu naravoslovju v šoli, cilj tega naj bi bil naravoslovno pismen posameznik, ki bi bil 

poleg temeljnih pojmov opremljen še s sposobnostmi za reševanje problemov in odkrivanje 

narave na logičen in znanstven način (Krnel, 2001).  

 

Skozi naravoslovne dejavnosti otroke učimo različnih strategij mišljenja in raziskovanja. 

Pomembno je, da jim nudimo dovolj priloţnosti in časa, da sami začutijo lastnosti narave s 

svojimi čutili s preizkušanjem (Kurikulum, 1999). Pogovor in pripovedovanje sta za 

vzgojiteljico najpogostejši metodi, s katerima posreduje novo znanje, daje navodila, usmerja 

ipd. Posebno pomembna so pri tem vprašanja, vprašanja otrok in vprašanja, ki jih otrokom 

vrača vzgojiteljica. Na vprašanja, ki se začnejo zakaj, kako ali kaj, je teţko odgovoriti. 

Naravoslovje v vrtcu naj bi bilo postavljanje novih in novih vprašanj, takih na katera bi otroci 

znali in bili sposobni odgovoriti (Krnel, 2001).  
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2. RAZISKOVALNI CILJI, RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN 

METODA 

2. 1. RAZISKOVALNI CILJI 

 

- Ugotoviti predstave predšolskih otrok o varovanju okolja in okoljskih dejanjih: koliko 

predšolski otroci vedo o tem, na kakšen način varujejo okolje, ko ločeno zbirajo 

odpadke, ugašajo luč, zapirajo vodo in hodijo peš namesto voţnje z avtomobilom. 

 

- Zasnova in izvedba dejavnosti, ob katerih predšolski otroci na aktiven način 

pridobivajo naravoslovno znanje, ki je podlaga za razumevanju okoljskih dejanj, kot 

so ugašanje luči, zapiranje vode in hoja peš namesto voţnje z avtomobilom. 

 

- Po opravljenih dejavnostih ponovno raziskati razumevanje okoljskih dejanj pri 

predšolskih otrocih in ugotoviti, ali z izvedbo dejavnosti omogočimo boljše 

razumevanje povezave med okoljskim dejanjem in njegovim pozitivnim vplivom na 

okolje.  

 

2. 2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

- Ali predšolski otroci razumejo ozadje okoljskih dejanj ter ali razumejo, kako varujejo 

okolje, ko ločeno zbirajo odpadke, ugašajo luč, zapirajo vodo, hodijo peš, namesto da 

se vozijo z avtomobilom? 

- Ali lahko predšolski otroci ob dejavnostih, v katerih na aktiven način in z 

neposrednimi izkušnjami pridobivajo znanje, ki je podlaga okoljskih dejanj, razumejo 

povezavo med svojimi dejanji in njihovim vplivom na okolje? 
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2. 3. RAZISKOVALNA METODA 

 

V diplomskem delu sem uporabila deskriptivno metodo zbiranja podatkov. 

 

Opis vzorca in tehnika zbiranja podatkov 

 

Projektno delo sem izvajala v mesecu aprilu v vrtcu Ivančna Gorica, kateri je vključen v 

projekt ekovrtec, in sicer v enoti Marjetica, z otroki drugega starostnega obdobja, starih od pet 

do šest let. Eksperimetalno skupino so predstavljali otroci skupine Pande. V skupini, v kateri 

sem izvajala dejavnosti, je bilo 19 otrok, in sicer 9 dečkov in 10 deklic. Kontrolno skupino je 

sestavljalo 20 otrok.  

 

Opis postopka in obdelave podatkov  

 

Pred izvedbo dejavnosti sem posnela pogovor s 57 otroki o njihovi predstavi varovanja 

okolja. S tem sem dobila vpogled v to, koliko naravovarstvenih dejanj poznajo in kako jih 

razumejo. Glede na njihove predstave sem se odločila, da s skupino otrok ob dejavnostih 

poglobim njihove predstave o zapiranju vode, ugašanju luči in hoji ter voţnji s kolesom, 

namesto voţnje z avtomobilom. Po opravljenih dejavnostih sem ponovno preverila znanje 

eksperimentalne in  kontrolne skupine otrok.  

 

3. REZULTATI Z RAZPRAVO 

3. 1. PREDHODNE PREDSTAVE OTROK O VAROVANJU OKOLJA 

 

Vsak dan slišimo razprave o tem, kako pomembno je aktivno učenje v vrtcu. S svojim 

projektnim delom sem ţelela to raziskati. Z 57 otroki (27 dečkov in 30 deklic) , starimi 5 – 6 

let sem izvedla intervjuje. Ţelela sem ugotoviti njihovo znanje o okoljskih dejavnostih, in 

sicer o ločevanju odpadkov, ugašanju luči, zapiranju vode in hoji namesto voţnji z 

avtomobilom.  

 

V diplomskem delu predstavljam rezultate pogovora z otroki o njihovih predstavah o 

varovanju okolja. 
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Graf 1: Predhodne predstave otrok o varovanju okolja - odgovori na vprašanje: “Ali si 

ţe kdaj slišal o varovanju okolja, varstvu okolja, o varovanju narave?” 

 

 

 

16 otrok (28 %) je odgovorilo, da so ţe slišali za varovanje okolja. Največ otrok, (68 % 

vprašanih) je navedlo, da še niso slišali za varovanje okolja. En otrok je odgovoril negativno, 

eden se do vprašanja ni opredelil. Predvidevala sem, da bo večina otrok pritrdilno odgovorila 

na to vprašanje, saj v ivanškem vrtcu ločujejo odpadke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Graf 2: Predhodne predstave o načinih varovanja okolja - odgovori na vprašanje: “Na 

kakšen način lahko ti varuješ okolje?” 

 

 

 

7 otrok (12 %) je z odgovorom prikazalo, da pojem uporabljajo v ustreznem kontekstu. 50 

otrok (88%) pa pojma varovanje okolja nimajo ustrezno razvitega. 17 otrok (30 %) nima 

ustrezne predstave o varovanju okolja, 12 otrok (21 %) je odkimalo, 17 otrok (30 %) je na 

vprašanje odgovorilo negativno, štirje (7 %) so molčali. Rezultat me je presenetil, saj sem 

pričakovala, da bo več otrok omenilo vsaj ločevanje odpadkov.  
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Graf 3: Predhodne predstave otrok glede varčevanja z elektrtiko – odgovori otrok na 

vprašanje: “Na kakšen način varuješ naravo, ko ugašaš luč, ko je ne potrebuješ?” 

 

 

 

Nihče od otrok ni podal odgovora, ki bi kazal na zelo natančno in kompleksno predstavo 

razumevanja pomena dejavnosti v povezavi z ugašanjem luči. 6 otrok (11 %) je v odgovoru 

prikazalo manj natančno in kompleksno predstavo razumevanja pomena dejavnosti za varstvo 

okolja. Na vprašanje okoljske dejavnosti glede ugašanja luči ni podalo pravilnega odgovora 

20 otrok (35 %), kateri so samo opisovali dejanje kot druţbeno zaţeljeno vedenje, proces je 

opisovalo 15 otrok (26 %), 8 otrok (14 %) ni imelo ustrezne predstave o varovanju okolja, 

eden je odgovoril negativno, 7 otrok (12%) na to vprašanje ni odgovorilo. 
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Graf 4: Predhodne predstave otrok glede varčevanja z vodo – odgovori otrok na 

vprašanje: “Na kakšen način varuješ naravo, ko zapiraš vodo, ko je ne potrebuješ?” 

 

 

 

Le eden vprašani otrok (2 %) je s svojim odgovorom prikazal zelo natančno in kompleksno 

razumevanje pomena zapiranja vode. Štirje otroci (7 %) so z odgovorom prikazali manj 

natančno razumevanje dejavnosti za ohranjanje narave, 52 otrok (91%) ni podalo pravilnega 

odgovora. 30 otrok (53 %) je izrazilo pomen dejavnosti kot druţbeno zaţeljeno vedenje, 12 

otrok (21 %) je samo opisovalo proces izvajanja dejavnosti, po dva otroka (4 %) sta 

odgovorila negativno, 6 (11%) vprašanih je molčalo.  
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Graf 5: Predhodne predstave otrok glede onesnaţevanja okolja z avtomobili – odgovori 

otrok na vprašanje: “Na kakšen način varuješ ti naravo, ko greš peš ali se pelješ s 

kolesom namesto z avtomobilom?” 

 

 

 

Zelo natančen in kompleksen odgovor o pomenu hoje namesto voţnje z avtomobilom sta 

podala le 2 otroka (4 %). 2 otroka (4 %) sta imela manj natančno predstavo razumevanja 

pomena dejavnosti za varovanje okolja. Kar 53 otrok (93%) na vprašanje  ni podalo 

pravilnega odgovora glede na temo. Eden od otrok je dejanje opisal kot druţbeno zaţeljeno 

vedenje, 12 otrok (21%) je samo opisovalo proces izvajanja dejavnosti. 31 otrok (54 %) je z 

odgovorom prikazalo neustrezno predstavo o pomenu dejavnosti hoje namesto voţnje z 

avtomobilom. Trije izmed vprašanih (5 %) so odgovorili negativno, 6 otrok (11 %) na 

vprašanje ni podalo odgovora.  

Rezultat me je pozitivno presenetil. Nisem pričakovala, da bo kdo od otrok zelo natančno 

opisal vpliv voţnje z avtomobilom na varovanje okolja, večina namreč nima ustreznega 

znanja o smotrni uporabi avtomobilov. 
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Graf 6: Predhodne predstave otrok o ločenem zbiranju odpadkov - odgovori na 

vprašanje: “Na kakšen način varuješ okolje, ko ločuješ odpadke?” 

 

 

 

Večina vprašanih, 46 otrok, to je 81 %, je dejalo, da z ločevanjem odpadkov varujejo okolje. 

11 otrok (80 %) je menilo, da ne varujejo okolja, če ločujejo odpadke. 7 otrok (12 %) je 

odgovorilo, da z ločevanjem odpadkov ne varujejo okolja, eden (2 %) je odgovoril negativno, 

trije otroci (5 %) se do vprašanja niso opredelili.  

Raziskava me je presenetila, saj pri prejšnjih dveh vprašanjih niso omenjali ločevanja 

odpakov. Mislim, da sem jih s tem vprašanjem spomnila na varovanje okolja.  
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Graf 7: Predhodne predstave otrok o ločenem zbiranju papirja – odgovori otrok na 

vprašanje: “Na kakšen način varuješ ti naravo, ko ločuješ papir?” 

 

 

 

Nihče od otrok v odgovoru ni prikazal zelo natančne predstave varovanja okolja z ločenim 

zbiranjem papirja. Rezultat me je presenetil, saj otroci v vrtcu redno ločujejo papir, s katerim 

imajo v vrtcu veliko opravka (robčki, izrezljan papir …). Ugotavljam, da jim vzgojiteljice ne 

razloţijo, kaj se s tem papirjem kasneje naredi. Trije otroci, to je 5 % vprašanih, so s svojim 

odgovorom prikazali površno razumevanje pomena dejavnosti za ohranjanje narave. Ostalih 

54 (95 %) otrok nima ustreznega znanja o varovanju okolja. 19 otrok (33 %) je izrazilo pomen 

dejavnosti kot druţbeno zaţeljeno vedenje, 20 otrok (35 %) je samo opisovalo proces 

izvajanja dejavnosti, 5 otrok (9 %) nima predstave o pomenu dejavnosti ločenega zbiranja 

papirja, dva od vprašanih (4 %) sta odgovorila negativno, 8 (14 %) na vprašanje ni 

odgovorilo. 
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Graf 8: Predstave otrok o ločenem zbiranju plastike – odgovori otrok na vprašanje: “Na 

kakšen način varuješ ti naravo, ko ločuješ plastenke in pločevinke?” 

 

 

 

Nihče od otrok ni podal zelo natančne ali manj natančne predstave ločevanja plastenk. 

Rezultat je presenetljiv, saj v vrtcu ločujejo odpadke. Res da s plastenkam nimajo toliko 

opravka kot s papirjem, a kljub temu sem predvidevala, da bo več otrok podalo vsaj manj 

natančno predstavo ločevanja plastenk za čistejše okolje. Torej 57 otrok kaţe neznanje v 

povezavi z ohranjanjem narave pri ločevanju plastenk. 

14 otrok (25 %) opisuje dejavnost kot druţbeno zaţeljeno vedenje, 18 otrok (32 %) je v 

odgovoru prikazalo opisovanje procesa izvajanja, 7 otrok (12%) nima ustrezne predstave o 

pomenu dejavnosti za varstvo okolja, 9 otrok (16 %) je odgovorilo z ne vem, 9 (16%) jih na to 

vprašanje ni odgovorilo. 
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Graf 9: Predhodne predstave otrok o ločenem zbiranju stekla – odgovori otrok na 

vprašanje: “Na kakšen način varuješ naravo, ko ločuješ steklenice in steklene kozarce?” 

 

 

 

Samo en otrok od vprašanih je z odgovorom prikazal manj natančno razumevanje pomena 

dejavnosti za varovanje in ohranjanje narave. 56 otrok (98 %) ni imelo ustrezne predstave o 

varovanju okolja. 11 otrok (19 %) je prikazalo pomen dejavnosti druţbeno zaţeljenega 

vedenja, 18 otrok (32 %) je samo opisovalo proces, odgovor 7 otrok (12 %) ni ustrezal temi, 8 

otrok (14 %) je odgovorilo negativno, 12 otrok (21 %) se na vprašanje ni odzvalo.  

Presenetilo me je, da je vsaj en otrok imel manj natančno in kompleksno predstavo, zakaj je 

pomembno in potrebno ločevati steklenice in steklene kozarce.  
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Graf 10: Predhodne predstave otrok o ločevanju bioloških odpadkov – odgovori na 

vprašanje: “Na kakšen način varuješ ti naravo, ko ločuješ ostanke hrane in druge snovi, 

ki zgnijejo?” 

 

 

 

Nihče od vprašanih ni podal natančne predstave ločevanja hrane. 5 otrok (9 %) je z 

odgovorom prikazalo manj natančno in kompleksno predstavo razumevanja ločevanja hrane 

in drugih snovi, ki zgnijejo. 52 otrok (91 %) je z odgovori pokazalo, da ne vedo, zakaj 

ločujemo hrano od drugih stvari. 13 otrok (23 %) je z odgovorom prikazalo pomen dejavnosti 

kot druţbeno zaţeljeno vedenje, isto število otrok je samo opisovalo proces, 8 otrok (14 %) ni 

imelo nobene predstave o pomenu dejavnosti za varovanje okolja, 6 otrok (11 %) je 

odgovorilo z ne vem, 8 otrok (14 %) ni odgovorilo na vprašanje. 

Presenetil me je rezultat, da je vsaj nekaj otrok omenilo, da hrano shranijo v kompost, ki se 

uporabi za gnojenje. Predvidevam, da so znanje o tem dobili doma, saj v vrtcu po obrokih 

otroci nimajo stika s hrano. 
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Graf 11: Predhodne predstave otrok na vprašanje: “Od kod veš o varovanju okolja?” 

 

 

 

Nihče od otrok ni izjavil, da je o varovanju okolja izvedel v vrtcu. Predvidevam, da so otroci 

seznanjeni z varovanjem okolja tudi v vrtcu, vendar tega niso navajali. 5 otrok (9 %) je o tej 

temi izvedelo od staršev, 31 otrok (54 %) je menilo, da vedo sami, 13 otrok (14 %) je 

odgovorilo z ne vem, 8 otrok (23 %) ni izrazilo svojega mnenja. 
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3. 2. PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI, V KATERIH SO OTROCI 

SPOZNAVALI POMEN OKOLJSKIH DEJAVNOSTI Z ANALIZAMI 

 

Glede na predznanje otrok o pomenu okoljskih dejavnosti, ki so ga v svojih odgovorih 

pokazali v začetnem intervjuju, sem se odločila, da bom izvedla dejavnosti, v katerih bodo 

otroci eksperimentalne skupine spoznavali pomen zapiranja vode, ugašanja luči in hoje ali 

voţnje s kolesom, namesto voţnje z avtomobilom za varstvo okolja. 

 

3. 2. 1 .ZMANJŠEVANJE ONESNAŢENJA S PROMETOM (“Namesto 

voţnje z avtomobilom hodi, uporabljaj kolo ali javna prevozna 

sredstva!”) 

Globalni cilji: 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

 

Cilji kurikula: 

- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju  naravnega okolja. 

- Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 

Drugi cilji: 

- Otrok z aktivnim učenjem spoznava, kako izpušni plini avtomobila onesnaţujejo zrak. 

- Otrok z aktivnim učenjem primerja onesnaţevanja okolja ob voţnji z avtomobilom in 

avtobusom. 

- Otrok z aktivnim učenjem spoznava, kako izpišni plini avtomobila onesnaţujejo zrak. 

 

Metode: 

- poslušanje, 

- pogovor, 

- opazovanje, 

- lastna aktivnost. 

Oblike:  

- posamezno, 
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- skupno, 

- skupinsko. 

 

3. 2. 1.1. Ogled videoposnetka o onesnaţevanju zraka zaradi prometa 

 

Najprej smo si z otroki ogledali videoposnetek o avtomobilu, ki vozi po mestu in onesnaţuje 

okolico. Videoposnetek je dostopen na https://www.youtube.com/watch?v=IJWiUgNwKgc. 

Na posnetku je avtomobil, ki vozi po naši Zemlji. Za njim se podi psiček. Iz avta se močno 

kadi, zato psiček na posnetku močno kašlja, ko teče za avtomobilom. V drugem delu 

videoposnetka človek avtomobil zamenja za kolo. Takrat pa se psiček razveseli in z 

mahajočim repom steče za kolesom.  

Prva reakcija otrok po ogledu je bila: »Avto noče vţgat'!« Otroke sem pustila, da so si 

posnetek ogledali brez prekinitve. Po končanem filmu sem jih vprašala, zakaj smo si ogledali 

ta posnetek. Odgovori so bili naslednji:  

»Zato ker ni hotu se priţgat avto.« »Avtomobili se vozijo po celem svetu.«  

»Pa kuţa je za avtom skos kašlov.« »Pr kolesu pa ni več kašlov.« 

 »Ja, pa pr kolesu je za njemu lajov.«  

Posnetek smo si ponovno ogledali. Hotela sem izvedeti, kaj je bilo psu bolj všeč, tek za 

avtomobilom ali za kolesom, in zakaj. Mnenja so bila različna. Potem sem jih motivirala za 

pogovor o tem, kaj je bilo kuţku bolj všeč. Eden izmed otrok je pojasnil: »Zato, ker na kolesu 

zvoniš.« Ostali so se strinjali, da zaradi dima.  

 

Slika 1: Ogled posnetka 
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3. 2. 1. 2. Praktični prikaz onesnaţevanja s prometom - kaj prihaja iz izpušne 

cevi? 

 

Razdelila sem otroke v dve skupini, nato smo odšli na parkirišče, kjer so opazovali prikaz 

onesnaţevanja okolja iz izpušnega sistema avtomobila. Belo krpo sem namestila na izpušno 

cev. Vprašala sem jih, kaj mislijo, da se bo zgodilo. Najprej so le molčali. Postavila sem jim 

podvprašanje, kaj mislijo, kakšna bo krpa. Nekaj izmed otrok je reklo, da bo črna. Eden je 

menil, da bo nastala luknja na krpi. Nato sem priţgala motor avtomobila in pustila, da je 

motor tekel. Čez 2 minuti sem motor ugasnila in snela kos blaga z izpušne cevi. Otroci so si 

ogledali kos blaga, ki ni bil več bele barve, ampak se je obarval črno. Otroci so bili 

presenečeni. Eden izmed njih je rekel: ―Uh pa še ful smrdi.‖ Pojasnila in opozorila sem jih, da 

dim, ki prihaja iz izpušnega sistema vdihavamo tudi mi in da onesnaţuje okolje.  

 

 

Slika 2: Prikaz onesnaţevanja avtomobila 

 

 

3. 2. 1. 3. Razmišljanje o tem, zakaj je bolje uporabiti avtobus namesto 

avtomobila 

 

S to dejavnostjo sem ţelela otrokom prikazati, da nekatera prevozna sredstva onesnaţujejo 

naravo in kako lahko to onesnaţevanje zmanjšamo. V igralnici smo se posedli v krog in sledil 
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je pogovor o tem. Otroci so sodelovali pri pogovoru in menili, da lahko potujemo s kolesom, 

poganjalčkom, rolerji, gremo peš ... Odgovor dečka me je presenetil: ―Lahko pa se peljemo s 

traktorjem.‖ Vsi se malo začudili, potem je pojasnil: ―Z unmu k’ ima pedale.‖ Vprašala sem 

jih, kako bi lahko prišli do Ljubljane. Prvi odgovor je bil, da do tja lahko pripeljemo s 

kolesom. Pojasnila sem, da je Ljubljana preveč oddaljena za voţnjo s kolesom. Pokazala sem 

jim pripravljene avtomobile, velik avtobus, izrezane podobe otrok in oblačke dima, ki so 

ponazarjali izpušne pline vozil. Naredili smo primerjavo onesnaţenja zraka z izpušnimi plini 

v primeru, da se določeno število oseb vozi z osebnimi avtomobili in v primeru, da se to 

število oseb pelje z avtobusom. Najprej smo se namišljeno odpravili v Ljubljano z avtobusom. 

Otroci so se navidezno razvrstili po sedeţih. Potem smo isto število potnikov razporedili po 

avtomobilih in se odpravili namišljeno do Ljubljane.  

 

 

Slika 3: Voţnja z avtobusom 
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Slika 4: Voţnja z avtomobili 

 

Količino izpušnih plinov iz avtobusa in avtomobilov smo primerjali med seboj. Otroci so 

ugotovili, da je količina izpušnih plinov večja, če se uporabii več avtomobilov. Pri voţnji z 

avtobusom je ta količina manjša. 

 

 

Slika 5: Primerjava količine izpušnih plinov, ki nastane pri prevozu določenega števila oseb z avtomobili 

in količino, ki nastane pri prevozu istega števila oseb z avtobusom 
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3. 2. 2. VARČEVANJE Z ELEKTIRKO (“Ugašaj luč!”) 

Globalni cilji: 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

 

Cilji kurikula: 

- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju  naravnega okolja. 

- Otrok se uri v različnih tehničnih opravilih in razvija tehnično ustvarjalnost. 

 

Drugi cilji: 

- Otrok z aktivnim učenjem spoznava, zakaj z ugašanjem luči varuje okolje.  

- Otrok z aktivnim učenjem spoznava delovanje ţarnice. 

- Otrok z aktivnim učenjem spoznava prenos električne energije iz elektrarne.  

 

Metode: 

- poslušanje, 

- pogovor, 

- opazovanje, 

- lastna aktivnost. 

-  

Oblike:  

- posamezno, 

- skupno, 

- skupinsko. 

Viri: 

- http://www.modri-jan.si/files/default/revije/revija-11/modri-jan-revija-stevilka-11.pdf 

- https://www.youtube.com/watch?v=N_upSx8cKC0 

- https://www.youtube.com/watch?v=ngG6u-vvLVU 
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3. 2. 2. 1. Ţarnica potrebuje elektriko, da sveti 

 

Vsak od otrok je prejel ţarnico in baterijo. Nekaj časa so sami rokovali z njima. Nato sem 

dejala, naj poskušajo postaviti ţarnico (različne velikosti) na baterijo tako, da bo zasvetila. 

Pojasnila sem, da ţarnica zasveti, in da za to potrebuje električno energijo, ki jo daje baterija. 

Ko je ţarnica zasvetila, jim je bilo to zelo zanimivo. Odziv deklice je bil: ―Poglej Maša, 

uspelo mi je.‖ Poizkus sem opravila še z varčno in navadno ţarnico. Povedala sem jim, da za 

varčevanje električne energije lahko uporabljamo varčne ţarnice, ki porabijo manj elektrike.  

 

 

Slika 6: Ţarnica zasveti 
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Poiskusili smo tudi zdruţiti dve ţarnici z vzporedno in zaporedno vezavo. Otroci so sami 

ugotovili, da ţarnica pri vzporedni vezavi sveti manj. 

 

 

Slika 7: Dve ţarnici, vezani vzporedno in zaporedno 

 

3. 2. 2. 2. Kaj vse še potrebuje elektriko za svoje delovanje 

 

Pripravila sem liste z narisanimi predmeti, nekateri od njih za delovanje potrebujejo elektriko, 

drugi ne. Otroci so jih izrezali s škarjami. Potem smo se posedli v polkrog in vsak je povedal, 

kateri predmet drţi v rokah in ali potrebuje elektriko za delovanje. Izrezane predmete smo 

nalepili na plakat. Ko je bil plakat izdelan,  smo se ob njem pogovorili. Pogovarjali smo se o 

tem, katere predmete uporabljamo doma in katere v vrtcu. Zaključili smo, da se v vsakdanjem 

ţivljenju srečujemo z številnimi aparati, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko.  
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Slika 8: Zbiranje sličic predmetov, ki za svoje delovanje potrebujejo elektriko in tistih, ki za svoje 

delovanje ne potrebujejo elektrike 

 

Slika 9: Izdelava plakata in primerjanje kateri predmeti potrebujejo elektriko s tistim, ki je za svoje 

delovanje ne potrebujejo 

 

Ob plakatu smo se pogovorili tudi o tem, da moramo biti pozorni tudi na luči v vrtcu. Ţe pred 

izvajanjem dejavnosti je v igralnici gorela luč, čeprav je nismo potrebovali, saj je bilo dovolj 

dnevne svetlobe. Ko smo odšli mimo garderobe, so otroci opazili priţgano luč. Takoj se je 

oglasil deček, da bo ugasnil luč, ker je nihče ne potrebuje, saj je bilo dovolj svetlo. 
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3. 2. 2. 3. Kako pride elektrika v naš vrtec? 

 

Otroke sem vprašala, ali vedo, kako pride elektrika do njihovega vrtca. Večina otrok je 

odgovorila, da po ţicah. Potem sem nadaljevala pogovor o tem, kako pride elektrika v ţice. 

Ena izmed deklic je rekla: ―Ja po daljnovodu.‖ Potem sem jim pokazala slike (elektrarna, 

transformatorja, transformatorske postaje, njihov vrtec … ). Vprašala sem jih, če vedo, kaj 

predstavljajo. Dobila sem različne odgovore. Prve slike nihče ni prepoznal. Povedala sem jim, 

da je to elektrarna, ki proizvaja elektriko. Vsako sličico posebej sem predstavila in otroci so si 

jih v krogu ogledali. ―Od kle naprej gre pol po ţicah naprej elektrika.‖ Ogledali smo si še 

naslednje sličice in komentirali vsako izjavo otrok. Tretjo sličico je prepoznalo največ otrok. 

Vsi so v en glas zavpili: ‖Transformator.‖ Ob tem smo se še pogovorili. Povedala sem jim, da 

se tu napetost elektrike močno poveča. Pogledali smo si še sličico, ki je predstavljala 

transformatorsko postajo. Zadnja sličica pa je predstavljala hišo. Eden izmed otrok je rekel: 

―Po pa pride ţe k nm v vrtec elektrika, pa pol dela luč.‖ Potem smo vse sličice pritrdili na 

vrvico po igralnici in ponovili potovanje elektrike od elektrarne do vrtca. 

 

 

Slika 10: Predstavitev sličic 
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Slika 11: Prikaz prenosa električne energije do vrtca 

 

3. 2. 2. 4. Pridobivanje elektrike in onesnaţevanje in uničevanje okolja – ogled 

videoposnetkov o delovanju elektrarne 

 

Z dejavnostjo sem ţelela doseči, da bi otroci spoznali, da proizvodnja električne energije 

škodljivo vpliva na okolje. Razdelili smo se v dve skupini, saj je bil kabinet premajhen, da bi 

bila lahko prisotna cela skupina otrok. Ogledali smo si posnetek termoelektrarne ter 

opazovali, kako močno se kadi iz dimnika. Večina otrok je bila začudenih. Deklico je 

zanimalo: ―Kam pa gre ta dim?‖ Otrokom sem razloţila, kako lahko zmanjšamo dim, saj 

škoduje vsem bitjem. Neki deček je rekel: ―Ja … pa tut ţivali to dihajo.‖ Deklica ga je 

dopolnila: ―Ja pa tut roţice.‖ V obeh skupinah je bila reakcija otrok podobna. Pogovorili smo 

se, da moramo biti pozorni, kdaj priţgemo luč, ali jo sploh potrebujemo pri dnevni svetlobi. 

Povedala sem jim, da vsaka termoelektrarna vpliva na naravo naravo ţe samo s tem, ko jo 

zgradimo. Pri proizvodnji elektrike pa nastaja velika količina dima, ki uničuje naravo. 

Hidroelektrarne pa uničijo naravni tok reke in potopijo pokrajino ob njej. Zato moramo paziti, 

da porabimo čim manj elektrike, da ni potrebno graditi novih elektrarn. Mogoče se bo kakšna 

tudi zaprla, ker ne bo potrebno dovajati toliko elektrike nam uporabnikom.  
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Slika 10: Opazovanje dima iz termoelektrarne 

 

Nato smo si ogledali še posnetek o hidroelektrarni Fala. Na posnetku je prikazano, kako 

deluje termoelekrarna Fala.  

 

Slika 11: Ogled posnetka o delovanju hidroelektrarne 

 

Sledil je pogovor o tem, koliko naravnega prostora zavzame hidroelektrarna. Otroci so 

ugotovili, da je bila na njenem mestu pokrajina drugačna. 
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3. 2. 3. VARČEVANJE Z VODO (“Zapiraj vodo!”) 

Globalni cilji: 

- Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do ţive narave 

- Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave 

 

Cilji kurikula: 

- Otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko 

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

- Otrok razvija predstavo o tem, kdaj se je kaj zgodilo ter kako so si sledili dogodki. 

 

Drugi cilji: 

- Otrok spozna, da je pitna voda kot dobrina na razpolago v omenjenih količinah. 

Spoznava pomen varčne porabe vode. 

- Otrok z aktivnim učenjem spoznava vodno zajetje in zaporedje dogodkov. 

- Otrok z aktivnim učenjem spoznava, na kakšen način lahko zmanjša porabo vode 

doma in v vrtcu. 

 

Metode: 

- poslušanje, 

- pogovor, 

- opazovanje, 

- lastna aktivnost. 

 

Oblike:  

- posamezno, 

- skupno, 

- skupinsko. 
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3. 2. 3. 1. Ogled zbiralnika vode 

 

Z dejavnostjo sem ţelela doseči, da otroci spoznajo, da so količine razpoloţljive pritne vode 

omejene. Pred vrtcem sem jim povedala, da si bomo ogledali zbiralnik vode. Najprej sem jih 

vprašala, če so ţe kdaj slišali zanj. Nekaj jih je prikimalo, nekaj odkimalo. Enega izmed njih 

sem vprašala za pojasnilo. Odgovoril je: »To je tist k voda teče notr. K mamo pod ţlebom 

nastavlen, da se voda zbira tam notri.« Rekla sem, da gremo na kratek izlet, kjer ga bomo 

videli in preverili, če je imel prav. Po gozdni poti smo prispeli do zbiralnika vode. Povedala 

sem jim, da pride voda iz vodnega zajetja do zbiralnika vode. Od tu naprej potuje do nas. Tam 

nas je pričakal tudi gospod, ki nas je popeljal do objekta. Namenil nam je nekaj besed, potem 

pa smo vstopili. Otroci so gledali v velike dovode in v bazene. Gospod je otrokom dovolil 

zapreti dovod ene pipe. Deklica je vprašala: »Zakaj pa ne zapremo še une?« Razloţila sem 

jim, da bodo potem vsa gospodinjstva brez vode, vse hiše mimo katerih smo šli, tudi v našem 

vrtcu bi bili brez vode. Otroci so se urili v zapiranju in odpiranju dovoda.  

 

Slika 12: Ogled zbiralnika vode 
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Slika 13: Zapiranje vode v zbiralniku 

 

3. 2. 3. 2. Kako potuje voda do našega vrtca? 

 

Otroke sem vprašala, če vedo, kako pride voda do pipe. Odgovorili so, da iz zbiralnika vode. 

Spomnila sem jih na pogovor pred zbiralnikom, ki smo si ogledali prejšnji dan. Deček je 

rekel: »Iz zajetja pride voda do zbiralnika.« Ogledali smo si sličice, ki so prikazovale potek 

vode do njihovega vrtca, ter sličico stiškega vodnega zajetja, od koder dobijo vodo ivanški 

vaščani. Potem smo nadaljevali pogovor o vodi, ki pride do zbiranika. Imela sem tudi sličico 

čistilne naprave. Kmalu se je oglasil deček iz skupine in rekel: » Ampak pr' nas nimamo 

čistilne naprave, ker je un stric tm reku.« Potem smo postavili sličice vodovodnih cevi od 

zbiralnika do pipe v stanovanju v pravilnem vrstnem redu.  
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Slika 14: Prikaz poteka vode do naših pip 

 

3. 2. 3. 3. Koliko vode se izgubi, če iz pipe kaplja? 

 

Ţelela sem, da bi otroci spoznali, koliko vode se izgubi, če kaplja iz pipe. Vsakemu otroku 

sem dala list, na katerem je bil narisan kozarček v naravni velikosti. Najprej smo si ogledali 

peščeno uro. Naša naloga je bila ugotoviti, koliko vode se nabere iz kapljajoče pipe v dveh 

minutah. Posedli smo se za mizo. Otroci so s svinčnikom na narisanem kozorcu označili 

količino vode, ki se je nakapljala v dveh minutah. Nato sem dala list na katerem je bil narisan 

kozarec ter svinčnik in jim povedala, da predvidevajo in označijo količino vode, kolikor 

mislijo, da jo bo nakapljalo v dveh minutah po kapljicah. Po opravljenem delu smo naredili 

poskus v igralnici. Izvedli smo meritev, in sicer smo pipo odrpli samo toliko, da je iz nje 

kapljala voda in po dveh minutah meritev zaključili. Ogledali smo si količino vode in jo 

primerjali z ugotovitvami otrok. Pogovarjali so se: »Jaz sem pa zadel.« »Moj lonček je pa bolj 

poln.« Večina otrok je bilo začudenih, kako se lahko v tako kratkem času v kozarček nateče 

po toliko vode.  

 

Ogledali smo si slike predvidevanj vsakega posebej in ugotavljali kdo je pravilno predvideval. 

Sledil je pogovor o tem, kako pomembno je, da pipo vedno zapremo do konca ali popravimo 

pipe, ki puščajo. Še bolj pa, da je ne uporabljamo takrat, ko je zares ne potrebujemo. Ob tej 

dejavnosti bi bilo primerno tudi, da bi otrokom predstavila »varčne pipe«, ki se odprejo na 
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pritisk in nato po določenem času samodejno zaprejo. Ţal te priloţnosti nisem imela, ker 

nikjer v vrtcu takšne pipe nimajo.  

 

Slika 15: Predvidevanje količine vode, ki se v kozarčkek nakaplja v dveh minutah 

 

 

Slika 16: Pregled rezultata 
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3. 2. 3. 4. Koliko vode izgubimo, če ob umivanju zob pustimo pipo ves čas 

odprto? 

 

Naredili smo poskus, v katerem smo ugotvaljali, koliko vode se porabi ob umivanju zob v 

primeru, da ob tem pustimo vodo ves čas umivanja teči in v primeru, da jo zapiramo. Otroke 

sem nagovorila, da z dvigom rok sporočijo, če si vsak dan umivajo zobe. Vsi so dvignili roke. 

Potem pa sem rekla, naj dvignejo roko tisti, ki med ščetkanjem zob zaprejo vodo. Nekaj otrok 

je dvignilo roke, kateri zapirajo vodo med ščetkanjem zob. Povedala sem jim, da bomo 

naredili poskus. Deček si je umival zobe in imel dva kozarčka napolnjena z vodo. Pri drugi 

deklici smo naredili tako, da je voda ves čas umivanja zob tekla v plastenko. Pipo smo odprli 

toliko, kolikor jo odpremo pri umivanju rok, torej srednji curek. Še pred začetkom sem jih 

spodbudila, naj predvidevajo, koliko plastenk bomo napolnili pri umivalniku deklice. 

Odgovori so bili različni: samo polovico, 1 plastenko, 2 plastenki ... Otroka sta si zobe 

umivala 1 minuto. Potem smo preverili rezultat. Deček je za umivanje porabil samo en 

kozarček vode, medtem ko se jo je pod pipo deklice nabralo 3 plastenke in pol. Ena plastenka 

je vsebovala 1,5 litra vode.  

 

Slika 17:Poskus, koliko vode izteče, če ob umivanju zob pustimo pipo odprto 
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Nato smo posedli v krog in se pogovorili o naših rezultatih. Pri otrocih je bilo vidno 

presenečenje, da se porabi toliko vode, če jo pustimo teči ves čas umivanja zob teči. Deklica 

je rekla: »To je pa res velik.« »Zdej bom zmerej zapiral vodo,« je komentiral deček. Povedala 

sem jim, da si moramo običajno umivati zobe 2 minuti, torej bi jo ob pravilnem umivanju zob 

porabili še več kot pri poskusu.  

 

 

Slika 18: Pregled rezultatov 

 

Otroke sem spodbudila k razmišljanju, kaj bi storili z vodo, ki se je ob naši dejavnosti nabrala 

v plastenkah. Deklica je rekla: »Lahko jo popijemo.« Potem je deček pripomnil, da lahko 

zalijemo zunaj roţe. Ugotovili smo, da je bil prejšni dan deţ in bi bile preveč zalite. Deklica 

je pokazala na polico in rekla: »Kaj pa če zalijemo te roţice?« Potem je deklica zalila roţe na 

polici v igralnici. Tako smo se s to dejavnostjo dotaknili tudi tematike varčne uporabe vseh 

dobrin, ne samo vode.  
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3. 3. PREDSTAVE OTROK EKSPERIMENTALNE IN KONTROLNE 

SKUPINE O VAROVANJU OKOLJA PO OPRAVLJENIH 

DEJAVNOSTIH IN PRIMERJAVA S PREDHODNIMI 

PREDSTAVAMI 

 

Najprej sem izvedla anketo s 57 otroki (19 otrok je predstavljalo eksperimentalno skupino in 

20 kontrolno skupino). Z eksperimentalno skupino sem izvajala dejavnosti o poznavanju 

pomena okoljskih dejavnosti v povezavi z ugašanjem luči, zapiranjem vode in zmanjšani 

uporabi avtomobila. V kontrolni skupini nisem izvajala dejavosti o varovanju okolja. Po 

opravljenih dejavnostih sem ponovno izvedla intervjuje v eksperimentalni in kontrolni skupini 

ter primerjala odgovore predhodne ankete z odgovori po opravljenih dejavnostih. 

V nadaljevanju predstavljam rezultate intervjujev otrok pred in po dejavnostih za vsako 

raziskovalno vprašanje. Najprej so prikazani rezultati eksperimentalne nato rezultati kontrolne 

skupine. 
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Graf 12: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvajanju dejavnosti o načinih 

varovanja okolja - odgovori na vprašanje: “Na kakšen način lahko ti varuješ okolje?” 

 

 

 

Pred opravljenim dejavnostmi otroci niso pokazali znanja o tej tematiki. Po opravljenih 

dejavnostih pa se je znanje izboljšalo, saj je 15 otrok (79 %) dokazalo, da uporabljajo pojem v 

ustreznem kontekstu.  

Pri predhodnem ankentiranju je 9 otrok (47%) odgovorilo neustrezno, dva otroka (10 %) pa 

po opravljenih dejavnostih. 5 otrok (25 %) je v predhodnih predstavah odkimalo, po 

opravljenih dejavnostih pa eden (5 %). 5 otrok (26 %) je odgovorilo z ne vem, po dejavnostih 

pa eden (5 %).  

Pri prvem ankentiranju večina otrok ni razumela vprašanja. Po drugem ankentiranju pa se je 

rezultat izboljšal, saj je več otrok odgovorilo ustrezno temi. 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Graf 13: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvajanih dejavnostih  o načinih 

varovanja okolja - odgovori na vprašanje: “Na kakšen način lahko ti varuješ okolje?” 

 

 

 

V kontrolni skupini so bili rezultati post – testa mnogo slabši. Da imajo otroci pojem razvit v 

ustreznem kontekstu, sta s predhodnim znanjem prikazala dva otroka (10%), pri ponovnem 

ankentiranju pa trije otroci (15%). Odgovor izven teme je podala četrtina otrok, kar 

predstavlja 25 %. Pri prvem ankentiranju pa je bilo takih otrok 3 (15 %). Nekaj otrok je 

odkimalo, pred izvajanjem dejavnosti je 8 otrok (40 %) odgovorilo z ne vem, po dejavnostih 

pa en otrok več (45 %). Štirje otroci (20 %) predhodno niso odgovorili na vprašanje, po 

opravljenih dejavnostih v eksperimentalni skupini pa dva (10 %). 
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Graf 14: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih, glede 

varčevanja z elektriko – odgovori na vprašanje: “Na kakšen način varuješ naravo, ko 

ugašaš luč, kadar je ne potrebuješ?” 

 

 

 

Po opravljenih dejavnostih se je rezultat v eksperimentalni skupini močno spremenil. Velika 

večina otrok: 18 otrok od skupaj 19, je podalo zelo natančno in kompleksno razumevanje 

pomena ugašanja luči za ohranjanje narave. Eden od otrok pa je po opravljenih dejavnostih 

izraţal pomen dejavnosti kot druţbeno zaţeljeno vedenje. 

Pri prvem ankentiranju nihče od otrok ni podal natančnega odgovora zakaj ugašati luč, manj 

natančno 4 otroci (21 %), 5 otrok (26 %) kot druţbeno zaţeljeno vedenje, 3 otroci (16 %) so 

opisovali proces izvajanja dejavnosti. Odgovor petih otrok (26 %) pa ni ustrezal zahtevani 

temi, 2 otroka (10 %) na vprašanje nista odgovorila.  

Rezultati so pokazali, da so otroci preko izkušnje pridobi bolj natančno in kompleksno znanje 

o tem okoljskem dejanju.  
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Graf 15: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih glede varčevanja 

z elektriko – odgovori na vprašanje: “Na kakšen način varuješ naravo, ko ugašaš luč, 

kadar je ne potrebuješ?” 

 

 

 

V kontrolni skupini nihče od otrok ni podal zelo ali manj natančne predstave o ohranjanju 

narave. Največ otrok je v odgovoru izrazilo pomen dejavnosti kot druţbeno zaţeljeno 

vedenje. Trije otroci (15 %) so opisovali proces izvajanja dejavnosti, dva otroka nista 

odgovorila ustrezno zahtevani temi, 1 otrok (5%) je odgovoril z ne vem, 4 otroci (20 %) pri 

začetnem spraševanju na vprašanje niso odgovorili, po dejavnostnih v eksperimentalni skupini 

pa trije otroci(15 %). 
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Graf 16: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih glede 

varčevanja z vodo – odgovori na vprašanje: “Na kakšen način ti varuješ naravo, ko 

zapiraš vodo, ko je ne potrebuješ?” 

 

 

 

Po opravljenih dejavnostih je v eksperimentalni skupini18 otrok (95 %) podalo zelo natančno 

in kompleksno predstavo v povezavi z zapiranjem vode. Eden (5 %) ni odgovoril. 

Pri začetnem ankentiranju je samo po en otrok (5 %) pokazal zelo in manj natančno predstavo 

o varovanju okolja. Pred opravljenimi dejavnostmi je 9 otrok (45 %) v odgovoru podalo 

razmišljanje kot druţbeno zaţeljeno vedenje, 5 otrok (25 %) je samo opisovalo proces 

izvajanja dejavnosti, 1 otrok (5 %) ni odgovoril glede na temo, eden (5 %) pa se ni opredelil 

do vprašanja.  

Rezultat je pokazal, da imajo otroci po opravljenih dejavnostih veliko več pridobljenega 

znanja, zakaj je potrebno zapirati vodo.  
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Graf 17: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih glede varčevanja 

z elektriko – odgovori na vprašanje: “Na kakšen način ti varuješ naravo, ko zapiraš 

vodo, ko je ne potrebuješ?” 

 

 

 

V kontrolni skupini nihče ni podal zelo natančnega odgovora v povezavi z zapiranjem vode, 

eden od otrok (5 %) pa je podal manj natančen odgovor. 19 otrok nima ustreznega znanja o 

ohranjanju narave. Več kot polovica otrok, in sicer 11 (58%), je v prikazala pomen dejavnosti 

kot druţbeno zaţeljeno vedenje, 3 otroci (15%) so opisovali proces izvajanja dejavnosti pred 

dejavnostmi v eksperimentalni skupini, potem pa 5 otrok (25 %). Večina je odgovorila z ne 

vem. Trije otroci (15 %) niso odgovorili. 
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Graf 18: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih glede 

onesnaţevanja okolja z avtomobili – odgovori otrok na vprašanje: “Na kakšen način 

varuješ ti naravo, ko hodiš ali se pelješ s kolesom namesto z avtomobilom?” 

 

 

 

Po opravljenih dejavnostih je 18 otrok (89 %) eksperimentalne skupine prikazalo zelo 

natančno in kompleksno predstavo razumevanja pomena dejavnosti za varstvo okolja, eden od 

otrok (5 %) pa manj natančno predstavo varčne uporabe avtomobila.  

Pred začetkom dejavnosti sta 2 otroka (10 %) pokazala zelo natančno predstavo, eden pa manj 

natančno predstavo ohranjanja narave. Štirje otroci (21 %) so samo opisovali proces izvajanja 

dejavnosti, 9 odgovorov (47 %) otrok ni ustrezalo vprašanju, eden je odgovoril z ne vem, dva 

na vprašanje nista odgovorila (10 %). 

Rezultat kaţe, da so po opravljenih dejavnostih vsi otroci pridobili znanje o varovanju okolja 

ob zmanjšani uporabi avtomobila.  
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Graf 19: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih, glede 

onesnaţevanja okolja z avtomobili – odgovori otrok na vprašanje: “Na kakšen način 

varuješ ti naravo, ko hodiš ali se pelješ s kolesom namesto z avtomobilom?” 

 

 

 

V kontrolni skupini nihče od otrok ni podal zelo natančne predstave ohranjanja narave. Manj 

natančno predstavo pa sta pri spraševanju po opravljenih dejavnostih v eksperimentalni 

skupini odgovorila dva otroka (10 %). Po prvem spraševanju je 6 otrok (30 %) samo 

opisovalo proces izvajanja dejavnosti, pri ponovnem ankentiranju pa štrije otroci (20 %). 

Odgovori 10 otrok (50%) kontrolne skupine niso ustrezali temi. 1 otrok (5 %) je odgovoril z 

ne vem, trije otroci (15 %) na vprašanje niso odgovorili.  

Ugotavljam, da otroci, s katerimi nisem izvajala dejavnosti, niso prikazali boljšega znanja po 

ponovnem ankentiranju.  
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Graf 20: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih, o ločenem 

zbiranju papirja – odgovori otrok na vprašanje: “Na kakšen način varuješ ti naravo, ko 

ločuješ papir?” 

 

 

 

V eksperimentalni skupini nihče od otrok ni po opravljenih dejavnostih ni imel natančne 

predstavo glede ločevanja papirja. Eden od otrok (5 %) je z odgovorom dokazal manj 

natančno razumevanje pomena dejavnosti za varstvo okolja. 18 otrok (95%) ni imelo ustrezne 

predstave, zakaj je potrebno zbirati papir ločeno. Kot druţbeno zaţeljeno vedenje je 

odgovorilo 5 otrok (26 %), po opravljenih dejavnostih pa 6 otrok (23 %). 9 otrok (47 %) je 

opisovalo proces izvajanja dejavnosti, po ponovnem ankentiranju pa 6 otrok (32 %). 2 

odgovora (11%) nista ustrezala temi. 

Na rezultat je vplivalo dejstvo, da v nobeni skupini nisem izvajala dejavnosti o pomenu 

ločenega zbiranja papirja. 
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Graf 21: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o ločenem 

zbiranju papirja – odgovori otrok na vprašanje: “Kaj misliš, na kakšen način varuješ ti 

naravo, ko ločuješ papir?” 

 

 

 

Nihče od otrok ni podal manj natančno ali bolj natančne in kompleksne predstave o pomenu 

dejavnosti za ohranjanje narave. 8 otrok (40 %) je pred izvajanjem dejavnosti v 

eksperimentalni skupini odgovorilo kot druţbeno zaţeljeno vedenje, po dejavnostih pa 7 otrok 

(35 %). Enotni so si bili pri obeh vprašanjih, kjer so samo opisovali proces izvajanja 

dejavnosti, in sicer 4 otroci (20 %). 1 otrok (5 %) je podal neustrezen odgovor na temo, z 

odgovorom ne vem sta odgovorila dva otroka (10 %), po dejavnostih pa trije (15 %). Na 

odgovor ni odgovorila četrtina otrok, pri ponovnem anketiranju pa 6 otrok (30 %).  

Največ otrok opisuje ločevanje papirja kot druţbeno zaţeljeno vedenje. Rezultat v kontrolni 

skupini me je presenetil, saj nekaj otrok ni podalo odgovora, čeprav v vrtcu vsakodnevno 

ločujejo papir. 
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Graf 22: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o ločenem 

zbiranju plastike – odgovori otrok na vprašanje: “Na kakšen način varuješ ti naravo, ko 

ločuješ plastenke in pločevinke?” 

 

 

 

Nihče od otrok ni podal zelo natančnega odgovora o ločenem zbiranju plastenk in pločevink. 

Eden od otrok pa je z odgovorom izrazil manj natančno predstavo o razumevanju pomena 

dejavnosti za varstvo okolja. 18 otrok (95%) ni imelo ustrezne predstave o ločevanju plastenk. 

Trije otroci (16 %) so izraţali pomen druţbeno zaţeljenega vedenja. Pred opravljenimi 

dejavnostmi je 7 otrok (37 %) opisovalo proces izvajanja dejavnosti po opravljenih 

dejavnostih pa 11 otrok (58 %). Dva otroka (11 %) sta pri predhodnem znanju prikazala 

odgovor, ki ni ustrezal obravnavani temi. 4 otroci (21 %) so odgovorili z ne vem, po 

dejavnostih pa trije (16 %). Trije otroci (16 %) pred dejavnostim niso odgovorili na vprašanje, 

po izvajanju pa 1 (5 %). Otroci niso poznali pomena okoljske dejavnosti o ločevanju plastike. 

Glede na to, da z otroki nisem izvajala dejavnosti, se rezultat po drugem ankentiranju ni 

močno spremenil. Predvidevala sem, da bodo otroci odgovarjali v skladu druţbeno 

zaţeljenega vedenja, saj imajo otroci v vrtcu ločujejo odpadke.  
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Graf 23: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o ločenem 

zbiranju plastike – odgovori otrok na vprašanje: “Na kakšen način varuješ ti naravo, ko 

ločuješ plastenke in pločevinke?” 

 

 

 

Nihče od otrok ni podal zelo ali manj natančne predstave o varovanju okolja v povezavi z 

ločevanjem plastenk in pločevink. Štirje otroci (20 %) pri prvem ankentiranju so z odgovorom 

izraţali pomen dejavnosti kor druţbeno zaţeljeno vedenje po dejavnostih pa 6 otrok (30 %). 

Štirje otroci (25 %) so opisovali proces izvajanja dejavnosti, po opravljenih dejavnostih pa 5 

otrok (25 %). 2 otroka (10 %) sta odgovorila z neustrezno, 4 (20 %) z ne vem. 5 otrok (25 %) 

na vprašanje ni odgovorilo, po dejavnostih pa 6 otrok (30 %). Po drugem spraševanju nihče 

od otrok ni imel neustrezne predstave o varovanju okolja z ločenim zbiranjem plastenk in 

druge plastike. 

Odgovori so bili v skladu z mojimi pričakovanji, saj sem predvidevala, da bo največ otrok 

odgovorilo v smislu druţbeno zaţeljenega vedenja. Presenetilo me je to, da veliko otrok na 

vprašanje ni odgovorilo. 
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Graf 24: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o ločenem 

zbiranju stekla – odgovori otrok na vprašanje: “Na kakšen način varuješ naravo, ko 

ločuješ steklenice in steklene kozarce?” 

 

 

 

Nihče od otrok ni podal zelo natančne predstave o varovanju okolja, eden od otrok pa je po 

opravljenih dejavnostih v svojem odgovoru prikazal manj natančno razumevanje pomena 

ločevanja steklenic in steklenih kozarcev. Ostali otroci so opisovali ločevanje kot druţbeno 

zaţeljeno vedenje, pri prvem ankentiranju 5 otrok (26 %), po drugem pa 6 otrok (32 %). Po 

predhodnem znanju je 6 otrok (32 %) opisovalo proces ločevanja, pri ponovnem ankentiranju 

pa 7 otrok (37 %). Izven teme so odgovorili trije otroci (16 %), z ne vem dva otroka (16 %). 

Trije (16 %) otroci na vprašanje niso odgovorili.  

Rezultati dokazujejo, da otroci niso imeli neposredne izkušnje pri ločevanju stekla. 
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Graf 25: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o ločenem 

zbiranju stekla – odgovori otrok na vprašanje: “Na kakšen način varuješ naravo, ko 

ločuješ steklenice in steklene kozarce?” 

 

 
 

Zelo in manj natančne predstave ohranjanja narave ni podal nihče od otrok. Vsi otroci nimajo 

ustrezne predstave o varovanju narave z ločenim zbiranjem steklovine. 5 otrok (25 %) je 

izrazilo ločevanje kot druţbeno zaţeljeno vedenje, 6 otrok (30 %) je po predhodnem znanju 

samo opisovalo proces izvajanja dejavnosti, po opravljenih dejavnostih pa štirje (20 %). Eden 

otrok (5 %) je odgovoril izven teme, po ponovnem ankentiranju pa 2 (10 %). Večina otrok na 

to vprašanje ni odgovorilo, pri prvem ankentiranju 9 otrok (45 %), po drugem pa 7 (35 %). 

Zanimivo je, da v kontrolni skupini veliko otrok sploh ni podalo odgovora, zakaj ločeno 

zbiramo steklo. Predvidevam, da so premalo seznanjeni s tem vprašanjem. 
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Graf 26: Rezultati eksperimentalne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o 

ločevanju bioloških odpadkov – odgovori na vprašanje: “Na kakšen način varuješ ti 

naravo, ko ločuješ ostanke hrane in snovi, ki zgnijejo?” 

 

 

 

Nihče od otrok ni v odgovoru prikazal zelo natančne predstave ohranjanja narave z 

ločevanjem bioloških odpadkov. Po obeh ankentiranjih so trije otroci (16 %) podali manj 

natančno razumevanje pomena dejavnosti za ohranjanje narave.  

17 otrok (90%) ni imelo ustrezne predstave o ločevanju bioloških odpadkov. V odgovoru so 

pri prvem ankentiranju 4 otroci izraţali pomen dejavnosti kot druţbeno zaţeljeno vedenje, pri 

drugem pa trije (16 %). Največ otrok je opisovalo proces izvajanja dejavnosti: pri prvem 

ankentiranju 4 (21 %), pri drugem pa 6 (32 %). Štirje otroci (21 %) so odgovorili neustrezno 

glede na temo pri predhodnem znanju, po opravljenih dejavnostih pa trije (15 %). Dva otroka 

(11 %) sta pri obeh ankentiranju odgovorila z ne vem ali sta molčala. 

Rezultat me je presenetil, saj so le trije otroci podali manj natančno predstavo o ločenem 

zbiranju bioloških odpadkov. Veliko otrok je omenilo, da hrano odlagajo na kompost. 

Sklepam, da so znanje o tem pridobili doma, saj v vrtcu nimajo kompostnika.  
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Graf 27: Rezultati kontrolne skupine pred in po izvedenih dejavnostih o ločevanju 

bioloških odpadkov – odgovori na vprašanje: “Na kakšen način varuješ ti naravo, ko 

ločuješ ostanke hrane in druge snovi, ki zgnijejo?” 

 

 

 

Eden od otrok je pri prvem ankentiranju prikazal v odgovoru zelo natančno predstavo pomena 

dejavnosti za ohranjanje narave, nihče od otrok pa ni prikazal manj natančne predstave, kot  

druţbeno zaţeljeno vedenje 4 otroci (20 %), po opravljenih dejavnostih en otrok (5 %), proces 

so opisovali štrije otroci (20 %), pri ponovnem ankentiranju pa 8 (40 %). Dva otroka (10 %) 

sta odgovorila neustrezno glede na temo. Z ne vem so odgovorili pri prvem ankentiranju trije 

(15 %), pri drugem samo 2 (10 %), 6 otrok (30 %) ni odgovorilo na vprašanje.  

Rezultat drugega ankentiranja me je presenetil, saj je le en otrok prikazal manj natančno 

predstavo o ločevanju hrane in drugih snovi, ki zgnijejo.  
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4. ZAKLJUČEK 

 

Okoljska vzgoja je pomembna na vseh stopnjah izobraţevanja. Potrebno je, da o varovanju 

okolja seznanimo otroke ţe v vrtcih. Ti bodo svoje znanje in vrednote prenašali na svoje 

potomce. Otroci si morajo ţe v zgodnjem otroštvu pridobiti in razviti pozitivnem odnos do 

narave. Preden začnemo s poučevanjem otrok, moramo razmisliti tudi o svojem odnosu do 

narave. Osnovno načelo je spoštovati otroke in naravo, na katero bodo pozorni tudi otroci. 

Strinjam se z mnenjem Cornellija, ki pravi, da moramo otrokom nuditi dovolj časa za 

opazovanje, šele kasneje naj sledi pogovor. Otrokovo pozornost pritegnemo če smo srečni in 

učimo navdušeno. To navdušenje se bo preneslo tudi na skupino otrok (Cornell, 1994).  

 

S pomočjo ankete, ki sem jo izvajala pred in po opravljenih dejavnostih, sem ugotovila, 

koliko znanja in izkušenj so pridobili otroci eksperimentalne skupine. Pred opravljanjem 

dejavnosti je večina otrok kazala na neustrezno predstavo varovanja okolja. Po opravljenih 

dejavnostih pa se je znanje otrok, kjer sem opravljala dejavnosti, spremenilo. To kaţe na to, 

da je v vrtcu zelo pomembno aktivno učenje, s tem si otroci pridobijo trajnejše znanje za 

kasnejši razvoj.  

 

Izsledki moje raziskave so pokazali, da so otroci sposobni z neposredno izkušnjo pridobili 

veliko znanja o varovanju okolja ob zapiranju vode, ugašanju luči in hoji namesto voţnji z 

avtomobilom. To potrujejo tudi grafi, kjer so otroci spoznavali varovanje okolje z neposredno 

izkušnjo so rezultati boljši. Pri eksperimentalni skupini so bili odgovori v skladu z okoljskimi 

dejanji, medtem ko prikontrolni skupini, ki niso imeli neposredne izkušnje, so bili ti izven 

okoljskih dejanj.  

 

Vzojitelji in strokovni delavci, ki se ukvarjajo z vzgojo otrok, morajo dati veliko pozornost na 

neposredno izkušnjo otrok. Z mojo diplomsko nalogo sem ugotovila, da otroci pridobijo 

veliko več znanja ravno zaradi tega. Ugotovitve v diplomskem delu bom upoštevala na svoji 

nadaljnji poti, saj se še bolj zavedam, kako je pomembno prisluhniti otrokom in jih voditi 

preko neposredne izkušnje do ţeljenega cilja. 
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