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Povzetek  

Zgodnje otroštvo je obdobje, v katerem otrok oblikuje svoje vrednote in odnose, tudi odnos 

do okolja. Zato je treba z okoljsko vzgojo pričeti že v predšolskem obdobju.  

 

V diplomski nalogi sem se posvetila raziskovanju predstav predšolskih otrok o ločenem 

zbiranju odpadkov. Zanimalo me je, ali otroci poznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov za 

okolje – ali razumejo povezavo med ločenim zbiranjem odpadkov in pozitivnim vplivom tega 

dejanja na okolje.  

 

V raziskavo je bilo vključenih 20 otrok, starih 5 do 6 let iz vrtca Viški gaj, enota Kozarje. 

Najprej sem z vsakim od otrok izvedla začetni intervju, v katerem sem ugotovila njihove 

začetne predstave o ločenem zbiranju odpadkov. Če je bilo potrebno, sem poleg glavnih 

vprašanj otrokom zastavljala podvprašanja, da so vsebino vprašanja bolje razumeli. Sledile so 

dejavnosti, v katerih so otroci z neposredno izkušnjo ob aktivnem učenju spoznavali 

naravoslovno ozadje pomena ločenega zbiranja odpadkov. Po opravljenih dejavnostih sem 

ponovno izvedla individualne intervjuje in na podlagi odgovorov sklepala, kakšno je njihovo 

razumevanje pomena ločenega zbiranja odpadkov. Opazovala sem vedenje otrok v 

vsakdanjiku vrtca in skušala ugotoviti, ali so opisane dejavnosti vplivale tudi na vedenje 

otrok.  

 

Ugotovila sem, da so bile začetne predstave o pomenu ločenega zbiranja odpadkov pri veliki 

večini otrok napačne ali pa le-teh sploh niso imeli. Po opravljenih dejavnostih pa je večina 

otrok pridobila znanje in natančne predstave o tem, kako z ločenim zbiranjem posamezne 

vrste odpadkov (papirja, stekla, plastike) pozitivno vplivajo na okolje in ga s tem varujejo. 

Rezultati raziskave so pokazali, da so že predšolski otroci sposobni pridobiti toliko 

naravoslovnega znanja, da razumejo povezavo med okoljskim dejanjem in njegovim vplivom 

na okolje. Opazila sem, da je imelo pridobljeno znanje vpliv tudi na vedenje otrok, saj so po 

opravljenih dejavnostih bili bolj motivirani za ločeno zbiranje odpadkov. Zaključujem, da bi 

bilo v okoljski vzgoji v predšolskem obdobju treba poleg samega izvajanja okoljskih dejanj 

dati več poudarka tudi njihovemu razumevanju. 

 

Ključne besede: predšolski otrok, okoljska vzgoja, ločeno zbiranje odpadkov, začetno 

naravoslovje 
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Abstract 

 

Early childhood is the period in which children form their values and attitudes, also their 

attitude to the environment. That is why environmental education needs to begin as early as 

preschool period. 

 

This diploma thesis presents my research into preschool children's notion of separate waste 

collection. I wanted to know whether children were familiar with the meaning of separate 

waste collection - whether they understood the connection between separate waste collection 

and the positive impact of that activity on the environment. 

 

The research included 20 children aged between 5 and 6 years from Viški gaj Kindergarten, 

Kozarje Unit. For a start I conducted an initial interview with each child to establish its initial 

notion about separate waste collection. When it was necessary I followed the main question 

with a sub-question so a child could understand the essence of the question better. Interviews 

were followed by activities that provided the children with direct experiences through active 

learning thus acquainting them with the scientific background of the significance of separate 

waste collection. After these activities I conducted another set of individual interviews and 

then based on the answers made conclusions regarding the children's understanding of the 

separate waste collection's significance. By monitoring their behaviour in their everyday 

kindergarten lives I tried to determine whether the said activities had any impact on it. 

 

I discovered that the majority of children had incorrect or simply nonexistent initial notion 

about the meaning of separate waste collection. After the activities the majority of them had 

the knowledge and the precise idea about how separate collection of particular types of waste 

(paper, glass, plastic) positively impacts the environment and thus protects it. The results of 

the research have shown that even preschool children are able to gain enough scientific 

knowledge to understand the connection between an environmental act and its impact on the 

environment. I also noticed that gained knowledge influenced the children's behaviour, as 

they were more motivated to separately collect waste after the activities. I therefore came to 

the conclusion that while practicing environment-friendly activities, as part of the 

environmental education in the preschool period is important, more emphasis should be given 

to the understanding of those activities. 
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1. UVOD 

 

1.1 OKOLJSKA VZGOJA 

 

1.1.1 ZNAČILNOSTI OKOLJSKE VZGOJE 

 

V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno spoznanje, da varovanje okolja ni le modna 

muha, ampak nuja. Posledice človekovega delovanja se vedno bolj kažejo na okolju in že 

vplivajo na kakovost našega življenja. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si 

moramo prizadevati vsi. To pa je nedvomno povezano s spremembo našega odnosa do okolja 

(Katalinič in Dolinšek, 2012). 

 

Pojem ˝okoljska vzgoja˝ prihaja iz Anglije, kjer se je začelo izobraževanje o okolju. Pri nas 

smo temu začeli slediti približno pred dvajsetimi leti. Takrat smo začeli z vzgojo, ki je 

vsebovala posebne cilje – usposabljanje ljudi za boljše upravljanje s svojim okoljem. 

 

Na Unescovi konferenci v Tbilisiju leta 1977 so okoljsko vzgojo opredelili kot stalni proces: 

odnos in zavedanje do svojega okolja, kar pa naj bi veljalo tako za posameznika kot za 

družbo. Na ta način vsi pridobivajo vrednote, znanje, spretnosti in izkušnje, vse to pa jih 

podpira pri dejavnostih – tako skupnih kot individualnih – za reševanje vseh problemov v 

okolju, tako zdaj kot v prihodnosti (Benedict, 1991). 

 

Konvencija Združenih narodov o pravicah otrok iz leta 1989 govori o pravicah otrok do 

njihove vzgoje do pozitivnega odnosa do narave, ki jih obkroža.  

 

V konvenciji so poudarjena naslednja načela okoljske vzgoje: 

 vsak posameznik je uporabnik vseh dobrin, ki jih nudi narava, zato lahko prav 

vsak prispeva tudi k zaščiti okolja, 

 treba je natančno, skrbno, varčno in razumno ravnati z vsemi naravnimi viri, kar je 

naša skupna dolžnost, 

 narava je skupna dediščina človeštva. 
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Za trajnostni razvoj je potrebna ustrezna vzgoja, ki pomaga razviti tak življenjski slog, način 

proizvodnje in porabe, ki ga obstoječi ekosistem še zmore. Hkrati pa mora biti vzgoja za 

trajnostni razvoj usmerjena tudi v prihodnost, saj se le tako ohranja možnost zadovoljevanja 

temeljnih potreb tudi zanamcem. Vzgoja za trajnostni razvoj je vseživljenjski proces, ki 

poteka od izobraževanja v zgodnjem otroštvu do visokega šolstva in izobraževanja odraslih 

ter sega prek okvirov formalnega izobraževanja (Lepičnik Vodopivec po Marentič Požarnik,  

2013). 

 

V sedanjem času izraz okoljska vzgoja vse bolj nadomešča izraz vzgoja za trajnostni razvoj. 

Izraz vzgoja za trajnostni razvoj pomeni to, da se v procesu življenja učimo več kot samo 

zadoščati svoje trenutne potrebe v zvezi z okoljskimi problemi. Ta vzgoja pomeni, da smo na 

domala vseh področjih življenja prežeti z mislijo na ljubeče varčevanje in ohranjanje zdravih 

potencialov naravnega okolja za bodoče rodove (Katalinič, 2012). 

 

1.1.2 POMEN OKOLJSKE VZGOJE ZA OTROKE 

 

Vzgoja za varstvo okolja je pravzaprav vzgoja za trajnostni razvoj. Že v vrtcu bi moral 

vzgojitelj tako s svojim odnosom in z dejanji delovati in s svojimi živimi zgledi ter aktivnim 

doživljajskim učenjem vzgajati in omogočati razvoj otrok tako, da bi razvijali sočutje, 

ljubezen in skrb do okolja na način, ki okolje ohranja in ga ne ogroža za prihodnje rodove.  

 

Odnos do vsega, kar nas obdaja, temelji na ozaveščenosti in znanju. Naš način življenja 

zahteva odgovornost glede našega početja v okolju. Odgovornost izhaja iz osebne oziroma 

individualne odgovornosti. 

 

Na otroke in na okolje pa bistveno vpliva tudi ravnanje odraslih. Vedenjski vzorci otrok 

nastanejo prav na podlagi opazovanja odraslih. Starši in vzgojitelji lahko na ta način otrokove 

pozitivne aktivnosti vzpodbujajo ali zavirajo (Katalinič, 2010). 

Okolje, v katerem otrok živi, je del njega in obratno. To je njegova prva in temeljna učilnica. 

Otrokom moramo nuditi naravno, prijetno in varno okolje, da bo v njem lahko aktivno 

raziskoval. 
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Takega vedenjskega vzorca se je težko naučiti, če ni privzgojen že v otroštvu in nadgrajevan s 

starostnim zorenjem in razvojem otroka – učenca. Samo na ta način si človek privzgoji 

pozitiven vedenjski odnos kot življenjsko normo, ki postane sestavni del njegovega življenja. 

  

Odnosa se moramo naučiti, in sicer odnosa do človeka, živali in narave. Gre za privzgajanje 

odnosa med sabo, jazom in naravo, gre za vprašanje kakovosti odnosa in njeno nadgradnjo.  

 

Vzgojni proces je povezan z zgledom in dejanji staršev, vzgojiteljev, učiteljev in družbe. 

Odsotnost kateregakoli od navedenih dejavnikov v tej vzgojno-zgledni pedagoški verigi ruši 

temelje postavljenega. Vrednote so kriteriji, ki jih cenimo. Vse očitneje postaja, da je 

prihodnost človeštva pogojena z dvigom zavesti (Katalinič, 2012). 

 

V vrtcu naj bi na področju dejavnosti, povezanih z naravo, razvijali tudi okoljsko pismenost. 

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

in občudovanje ter željo po ohranjanju. Poleg znanja o naravi naj bi otroci postopno razvijali 

zavedanje o prepletenosti odnosov v okolju, posledicah človeških posegov vanj ter 

odgovornost do vseh živih bitij in skupne prihodnosti (Krnel, 2001). Otrokovo opazovalno – 

raziskovalno območje naj bo njegovo bližnje okolje (načelo okoljske bližine), ki naj zajame 

tudi elementarne vsebinske osnove o ohranjanju okolja in upošteva otrokove izkušnje. 

Dejavnosti naj spodbudijo zanimanje za neokrnjenost in varovanje narave ter željo, da bi se 

ohranila (Katalinič in sod., 2007). 

 

Najučinkovitejši način, da v otrocih vzbudimo vseživljenjski smisel za skrb, varovanje in 

odgovornost za naravo, je, da jim omogočimo pogoste pozitivne izkušnje v naravnem okolju. 

Če jih v zgodnjem otroštvu niso pridobili, pogosto razvijejo neutemeljene strahove in 

predsodke do narave. Takšen odnos in občutja so lahko resna ovira za poznejše razumevanje 

in oblikovanje spoštljivega in odgovornega odnosa do narave (po: Kos in Jerman, 2012). 

Odmik od narave in pomanjkanje izkušenj v njej lahko imata resne posledice, kot so: 

zmanjšana uporaba čutil, motnje pozornosti ter večja pojavnost telesnih in duševnih bolezni 

(po: Kos in Jerman, 2012). Otroci, ki so imeli veliko možnosti igre v naravi, so le-to vzljubili. 

Postavljeno ob bok igralnicam, polnih igrač, in igriščem z igrali, jim je naravno okolje postalo 

najljubši prostor za igro (Kos in Gregorič, 2011). 
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Kot odrasli bodo otroci nekoč mogoče razumsko sprejemali in poznali okoljevarstveno 

problematiko. Toda informacija sama ni dovolj, da bi se spremenilo njihovo vedenje. 

Raziskave so pokazale, da je osebni pozitivni odnos do narave mnogo večja motivacija za 

naravovarstveno usmerjenost kakor zgolj navodila in napotki (po: Kos in Jerman, 2012). 

 

1.1.3 OKOLJSKA VZGOJA IN KURIKULUM ZA VRTCE 

 

Kurikulum za vrtce opredeljuje naravo kot področje, v katerem so možnosti za razvoj 

otrokovih sposobnosti, s pomočjo katerih se lahko vključuje v okolje, ki ga obdaja. Na ta 

način se uči tudi ustvarjanja zdravega družbenega okolja in navad. Med najpomembnejše cilje 

sta uvrščena doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave z vsemi raznolikostmi, 

povezavami, nenehnimi spremembami, estetskimi razsežnostmi ter razvijanjem naklonjenega 

in spoštljivega odnosa do narave (Kurikulum za vrtce). 

 

V predšolskem obdobju ima okolje, v katerem otrok živi, na njegov razvoj zelo velik vpliv. 

Takrat otroci močno čustvujejo in je povezanost z okoljem zelo močna. Doživljanje okolja je 

v tem času povezano z močnim čustvenim odnosom.  

 

Otroci naj bi razvijali tudi okoljsko pismenost, in sicer v dejavnostih, ki so povezane z naravo. 

Neposreden stik z okoljem jim omogoča zavest o njegovi ranljivosti, o prepletenosti odnosov 

v okolju, posledicah človeških posegov ter odgovornost do vseh živih bitij in do okolja 

(Krnel, 2001). 

 

1.1.4 VLOGA IZKUŠENJSKEGA UČENJA PRI URESNIČEVANJU 

CILJEV OKOLJSKE VZGOJE 

 

Splošno znano je, da se predšolski otrok uči s pomočjo izkušenj, ki so spontane, konkretne in 

predvsem individualne. Da bi se otrok nekaj naučil, mora imeti možnost raziskovanja, 

poizvedovanja in nenehnega preizkušanja naučenega. Pri vzgoji za trajnostno prihodnost je 

neposredna izkušnja nenadomestljiva sestavina otrokovega učenja. V tem procesu se še 

posebej poudarja pomen učenja s pomočjo vseh čutil (ne le z vidom in sluhom, temveč tudi z 

vonjem, otipom in okusom), čustev (razvijanje pozitivnih čustev, kot so: občudovanje in 

ljubezen, ter obvladovanje negativnih čustev, kot so npr.: strah pred prihodnostjo, pretirana 
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zaskrbljenost), s pomočjo vrednot (razvijanje skrbnosti, obzirnosti, varčnosti, solidarnosti in 

odgovornosti za soljudi, za druga živa bitja), socialno izkušnjo (z odraslimi in otroki) in s 

smiselno (okoljsko) akcijo v vrtcu in/ali okolici (Lepičnik Vodopivec, 2007). 

 

1.2 AKTIVNO UČENJE 

 

Predšolski otrok spoznava naravo predvsem z neposredno izkušnjo. Kurikulum za vrtce 

(1999) navaja naravo kot področje, v katerem je treba dati poudarek na pridobivanju izkušenj 

z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju. Med globalnimi cilji 

sta na prvih dveh mestih navedeni doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih ter razvijanje 

naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do nje (Kurikulum za vrtce). 

 

Učenje v predšolskem obdobju naj bo aktivno. Načelo aktivnega učenja temelji na spoznanju 

kognitivnih psiholoških teorij, da je otrok aktiven v procesu pridobivanja in konstruiranja 

znanja. Najdemo ga že v teoriji M. Montessori (Lochi, 1996; po Batistič Zorec, 2002), ki 

pravi, da se otrok ˝ne uči, ampak gradi svoje znanje in svojo osebnost ob izkušnjah in v 

odnosu s prostorom, stvarmi in drugimi ljudmi˝. 

 

Z aktivnim učenjem – neposredne takojšnje izkušnje in izpeljevanje pomena iz njih z 

razmišljanjem – otroci konstruirajo znanje, ki jim pomaga razumeti njihov svet. Moč 

aktivnega učenja prihaja iz osebne pobude. Otroci so aktivni zaradi prirojene želje po 

raziskovanju; zastavljajo vprašanja in iščejo odgovore nanje; rešujejo probleme na poti do 

ciljev in oblikujejo nove strategije poskušanja (Hohmann in Weikart, 2005). 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999, str. 19) sta načelo aktivnega učenja in pomembnost 

neposrednih izkušenj zapisana tudi med skupnimi načeli predšolske vzgoje v vrtcu: 

˝Predšolska vzgoja v vrtcu mora graditi na otrokovih zmožnostih in ga voditi k pridobivanju 

novih doživetij, izkušenj, spoznanj, tako da predenj postavlja smiselne zahteve oz. probleme, 

ki vključujejo otrokovo aktivno učenje, mu omogoča izražanje, doživljanje ter ga močno 

čustveno in socialno angažira. 
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Vse več raziskovalnih dokazov potrjuje, da je kakovostno učenje tisto, ki učenca celostno, 

miselno in čustveno aktivira. To je aktivno učenje (nekateri menijo, da izraz ni ustrezen, saj je 

vsako učenje aktivno; vendar gre tu za višjo stopnjo aktivnosti). Učenje je uspešnejše, če 

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

postavljanjem in preizkušanjem hipotez, tj. učenje, ki človeka miselno in čustveno aktivira, je 

osebno pomembno in vpeto v resnične življenjske okoliščine. Tako učenje bo verjetno dalo 

trajnejše znanje, ki bo uporabno v novih situacijah, pomagalo nam bo bolje razumeti sebe in 

svet in tudi bolj pametno posegati vanj (Marentič Požarnik, 2008). 

 

1.3 ZAČETNO NARAVOSLOVJE  

 

Skrb za ohranjanje narave in varstvo okolja je ena izmed temeljnih nalog današnjega časa – je 

poslanstvo vsakega izmed nas. Vrtec želi že najmlajšim otrokom privzgojiti vrednote dobre 

okoljske vzgoje, kot so ljubezen, spoštovanje in skrb do varovanja narave, saj se prav v tem 

obdobju pri otroku oblikujejo kulturne, delovne in socialne navade. V vrtčevskem okolju 

otroci začnejo odkrivati, doživljati in spoznavati okolje hkrati z razvojem lastnih miselnih 

sposobnosti in osebnostnim razvojem. Otrok v vrtcu in izven njega aktivno raziskuje pojave, 

ki ga zanimajo. To raziskovanje je zabavno in razburljivo ter odpira vrata do vedno novih 

zanimivih problemov (Hvala, 2012). 

 

Strokovnjaki opisujejo naravno okolje kot velikega prijatelja in učitelja mladih otrok, 

predvsem zaradi njegovih neskončnih priložnosti za raziskovanje in učenje. »Že sama moč 

narave, da uči in navdušuje, bi morala biti sama po sebi razlog za vpletanje narave v življenja 

majhnih otrok« (po: Kos in Jerman, 2012). Ključne prednosti, ki jih strokovnjaki pripisujejo 

zgodnjim izkušnjam z naravo, so: povečana skrb za okolje, povečana sposobnost domišljije, 

zmožnost koncentracije, sposobnost opazovanja, povečanje jezikovnih in sodelovalnih 

zmožnosti.  

 

Otrokom je treba ustvariti spodbudno in stimulativno okolje, ki krepi in spodbuja njihovo 

naravno radovednost do odkrivanja novega ter jim pomaga narediti prve korake v svet 

naravoslovja in odkrivanja žive narave.  
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S cilji, vsebinami, nalogami, dejavnostmi, načinom življenja, spoznavanjem naravnih 

zakonitosti in odnosom do narave moramo seznanjati otroke že od malih korakov (Katalinič 

in Dolinšek, 2010). 

 

Konstruktivizem izraža idejo, da znanje nastaja v dolgem procesu osebnih konstrukcij pojmov 

in razlag pojavov, kot posledica interakcije s fizičnim in socialnim okoljem. Vključuje načela 

asimilacije, akomodacije in uravnoteženja. Proces asimilacije označuje vključevanje novih 

izkušenj v obstoječe okvire. Otroci svoje novo znanje prilagajajo obstoječemu, že 

pridobljenemu znanju. V procesu akomodacije se obstoječe strukture pod pritiskom novih 

spoznanj spreminjajo in bogatijo. Za doseganje višjih stopenj znanja in razumevanja pa je 

potrebno uravnoteženje obeh procesov – ekvilibracija. Na osnovi teh načel nastajajo logične 

strukture, ki si v razvoju stopenjsko in zakonito sledijo. Od predoperacionalne stopnje prek 

stopnje konkretnih operacij do formalnih operacij – abstraktnega mišljenja (Krnel, 1993). 

 

Konstruktivizem je široko področje, ki sega od filozofije in psihologije do pedagogike na eni 

strani in od teoretskih izhodišč in raziskav do izdelanih metod učenja in poučevanja. Tudi pri 

slednjem je področje konstruktivizma precej široko, vendar večinoma skoncentrirano na 

naravoslovje in matematiko, od koder se postopoma širi tudi na druge vsebine pouka. 

Konstruktivizem je učitelju prijazna teorija, dovolj preprosto razlaga zapletene psihične 

mehanizme, ki potekajo pri učenju in konstrukciji novega znanja, in na nov način osmišlja 

vlogo učenca in vlogo učitelja. Skozi konstruktivistični pogled lahko na novo vidimo in 

ovrednotimo tudi stara didaktična načela, kot je na primer načelo od znanega k novemu ali od 

konkretnega k splošnemu in abstraktnemu. Če ima učitelj sam izdelano predstavo o tem, kaj 

je znanje, kaj je pouk, kdo je učitelj in kdo je učenec, pričakujemo učinkovitejši pouk in kot 

posledico več znanja. Tako so ideje konstruktivizma temelji za ogrodje, ki ga postavi učitelj, 

da si učenec ob njem gradi svoje zanje, hkrati pa tudi temelje za učiteljevo konstrukcijo meta 

znanja ali znanja o znanju (Krnel, 1993). 

 

Če se v razpravi o konstruktivizmu usmerimo na pouk, kar je namen te naloge, so v izhodišču 

učenčeve zamisli o novi učni snovi (intuitivni pojmi, intuitivne ideje), pa tudi o zamisli o tem, 

kaj je cilj učenja. Zamisli obstajajo in po konstruktivističnih načelih bistveno vplivajo na novo 

konstrukcijo znanja, ne glede na to, ali jih ignoriramo ali skušamo upoštevati. Mnoge 

raziskave dokazujejo, da je bolje te zamisli upoštevati in jih vplesti v pouk (Krnel, 1993). 
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Klasičen potek konstruktivističnega pristopa k poučevanju je zasnovan na treh stopnjah, ki si 

sledijo v naslednjem zaporedju: elicitacija (odkrivanje otroških zamisli), intervencija ali učni 

poseg in uporaba novih zamisli (Krnel, 1993; Kolar, 1999). 

 

1.4 ODPADKI, NJIHOVO LOČEVANJE IN RECIKLIRANJE 

 

Zaradi načina življenja in vse večjega potrošništva se ustvarjajo vedno večje količine 

odpadkov. Odpadne so tiste snovi, ki jih ne potrebujemo več ali se jih naveličamo. Ljudje 

nenehno mečemo stran pokvarjeno hrano, steklo, pločevinke, papir, stara oblačila in različne 

naprave, kot so računalniki, avtomobili, hladilniki. Poleg tega kurimo bencin, nafto, premog 

ter mečemo stran kemikalije, ki jih je naredil človek. Veliko odpadkov predstavljajo 

nepotrebne embalaže, v katere so zavite stvari za enkratno uporabo, ki jih vsakodnevno 

kupujemo. Mnogi izdelki, ki jih kupimo, so lahko tudi hitro pokvarljivi. Ko se pokvarijo 

različne naprave, jih ne popravimo, ampak končajo na odlagališču odpadkov. (Inskipp, C., 

2006) 

 

V zavesti sodobnega človeka je vse bolj prisotno spoznanje, da varovanje okolja ni le modna 

muha, ampak nuja. Posledice človekovega delovanja se vedno bolj kažejo na okolju in že 

vplivajo na kakovost našega življenja. Čisto in urejeno okolje je vrednota, za katero si 

moramo prizadevati vsi, zato je nujno, da spremenimo svoj odnos do okolja. 

 

Odpadkov je vedno več in prostora na odlagališčih zmanjkuje. Eden od prvih korakov k 

reševanju obremenjevanja okolja je ločeno zbiranje odpadkov. Vse več ljudi se zaveda 

moralne odgovornosti do okolja in že ločeno zbira odpadke, saj se zavedajo, kako pomembno 

je tako ravnanje za ohranjanje okolja. Ločevanje odpadkov je podlaga za izvajanje postopka 

recikliranja oziroma predelave odpadkov. Odpadki, ki bi sicer (če jih ne bi ločevali) bremenili 

okolje, postanejo v drugačni obliki spet uporabni. Odpadke tako vrnemo v predelavo ter 

prihranimo dragocene surovine in dragoceno energijo za pridelavo le-teh. Pomembno je tudi 

to, da na ta način bistveno manj obremenjujemo okolje. Odpadki, ki jih je možno reciklirati, 

so označeni s posebnimi oznakami. 

 

Ločeno zbiranje se začne pri posameznikih, pri gospodinjstvih, ki potem ločene odpadke 

odlagajo na posebnih zbirnih mestih – ekoloških otokih. Na teh otokih imajo zabojniki 

značilne barve za posamezne vrste odpadkov. (Prodnik, 2014) 
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Papir v naravi razpade v enem mesecu, volnena nogavica v enem letu, pločevinka razpade po 

200 letih, plastika pa razpada še dlje. Plastenka, vržena v morje, bi na dnu razpadala približno 

400 let (Kokalj, Kraljič, Kokalj, 2009).  

 

1.4.1 STEKLENA EMBALAŽA 

 

Steklo je anorganska prozorna snov, ki jo naredijo s taljenjem kremena, sode in dodatkov ter 

postane z ohlajanjem na sobno temperaturo trda in krhka. Pridobiva se s topljenjem v 

industrijskih pečeh in nato oblikuje. Steklenice in druge votle steklene izdelke proizvajajo s 

pihanjem na avtomatskih strojih, posebne oblike pa s steklopihaško cevjo. Steklo predstavlja 

znaten del odpadkov. Z organiziranim zbiranjem je omogočena znatna ponovna uporaba. Del 

steklene embalaže se uporablja večkrat. (Lah, 1995) 

 

Z recikliranjem stekla prihranimo več kot ¼ energije. To pa ne pomeni le prihrankov pri 

porabljenem gorivu (premog, plin), temveč tudi manj onesnaževanja in ustvarjanja 

toplogrednih plinov, ki nastajajo pri kurjenju tega goriva. Stekla za ponovno uporabo ni treba 

vedno zdrobiti in staliti v pečeh. Steklene kozarce in steklenice lahko očistimo in ponovno 

napolnimo z novimi izdelki. (Parker, 2004). 

 

1.4.2 PAPIR 

 

Je ploščat in porozen material, sestavljen pretežno iz prepletenih vlaken rastlinskega izvora. 

Osnovni surovinski vir za papir je les, lahko pa je tudi iz slame, bombažnih in lanenih vlaken 

ter iz odpadnega papirja. Za proizvodnjo 1 tone papirja potrebujemo 3 tone lesa. Papir lahko 

izdelujejo iz celuloze (iz lesa) ali iz starega papirja. 

 

Z recikliranjem 1 tone papirja prihranimo 17 malih dreves in 2 veliki drevesi. Za pridobitev 1 

tone vlaken iz lesa potrebujemo 5 m3 lesa, precej kemikalij in veliko sveže vode (100 000 

litrov). Za proizvodnjo vlaken iz starega papirja, ki so sicer manj kakovostna, vendar pa kljub 

temu uporabna, pa potrebujemo 1100 kg odpadnega papirja, zelo malo kemikalij in le 

desetino vode, ki jo zahteva proizvodnja celuloznih vlaken. Papir lahko recikliramo tudi do 

sedemkrat. (Fefer, 2007). 
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1.4.3 PLASTIKA 

 

Plastika je umetna snov, ki je oblikovana s toploto in mehansko silo ter lahko obdrži obliko. 

Večina plastike je iz sintetičnih smol, nekatere pa tudi iz naravnih snovi. Po lastnostih so 

plasti različni: termoplasti – s segrevanjem na določeno temperaturo jih omehčajo in nato 

oblikujejo, po ohladitvi pa obdrže obliko (polieten, polistiren, polivinil klorid), duroplasti so 

trdi, krhki in se ne dajo več toplotno preoblikovati (fenoplasti /bakelit/, epoksidne smole, 

aminoplasti in poliestrske smole), elastomeri so elastični kot guma in jih je mogoče ponovno 

oblikovati (guma na podlagi naravnega kavčuka, umetne gume, neopren in poliakrilati). So 

zelo uporabne snovi in vedno nastajajo nove. Problem je zavržena nerazgradljiva embalaža in 

drugi odpadki; polivinil se ne sme uporabljati za embaliranje živil in tudi ne sežigati. (Lah, 

1995).  

 

Recikliranje plastike je bolj zapleteno od recikliranja stekla, kovin in papirja, saj obstaja 

veliko različnih oblik plastike, vsaka pa potrebuje drugačen postopek rekcikliranja. Vrste 

plastike so označene, tako da jih lahko razvrstijo in nato reciklirajo. (Inskipp, 2006).  

 

70 % embalaže iz umetnih mas je izdelanih iz polietilena, ki ga pridelamo iz nafte. Izdelke iz 

te umetne mase po uporabi stisnejo in iz tega naredijo granulat. Granulat nato segrevajo in iz 

njega naredijo nove izdelke iz umetne mase (Fefer, 2007).  

 

1.4.4 ORGANSKI ODPADKI 

 

To so: gospodinjski odpadki (zelenjavni odpadki, ostanki sadja, jajc,) in rastlinski (vrtni) 

odpadki (to so brezsemenski rastlinski deli, listje, trava, plevel) 

 

Gospodinjski in vrtni odpadki se razgradijo v kompost. Kompost pridobivamo tako, da 

organskim odpadkom dodamo hlevski gnoj, šoto ali zemljo, bakterije, ki so v naravi, pa ob 

navzočnosti kisika odpadke predelajo v humus. Proces traja nekaj mesecev, pospešimo pa ga 

lahko z zračenjem, predvsem pa z naseljevanjem deževnikov in drugih živih organizmov. 

(Glažar, 2001). 
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2. OPREDELITEV PROBLEMA, CILJI, RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA, METODE 

  

2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Okolje, narava in otrokov odnos do okolja imata pomembno vlogo v današnjih vrtcih in 

vzgojno-izobraževalnih institucijah. O tem je V Kurikulumu za vrtce (1999) zapisano 

naslednje: »Narava je posebno področje, v okviru katerega razvijamo otrokove spodobnosti za 

dejavno vključevanje v obdajajoče fizično in družbeno okolje ter ustvarjanje zdravega in 

varnega življenjskega okolja in navad.« Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je narava osnovni 

vir pridobivanja izkušenj z živimi bitji ter naravnimi pojavi, ki otroke uči spoštovanja živih 

bitij, uživanja z njimi in jih spodbuja k aktivnemu delovanju za ohranitev le-teh. 

 

Pri tem imajo zelo pomembno vlogo vzgojitelji. V Priročniku h kurikulu (2010) je navedeno: 

»Spoznavanje okolja in odnos do okolja sta torej nenehno razvijajoči se proces, ki naj bi ga 

vzgojitelji organizirali kot izkušenjsko, »znanstveno« raziskovanje, prilagojeno razvojni 

stopnji vsakega posameznika.« 

 

Moja diplomska naloga izhaja iz ugotovitve, da predšolski otroci ne razumejo smisla zbiranja 

in ločevanja odpadkov. V okviru slovenskega programa Ekošola tudi v vrtcih ločeno zbiramo 

odpadke in preko te dejavnosti vzgajamo otroke k skrbi za okolje in naravo.  

 

Spodbujamo jih, da bi to okoljsko dejanje postalo del njihovega vsakdanjika. Na podlagi 

lastnih izkušenj predvidevam, da otrok določena priporočila lažje sprejme in izvršuje, če 

pozna in razume njihovo ozadje, kar velja tudi za odgovorno vedenje do okolja. 

 

V svoji diplomski nalogi sem se posvetila vprašanju, ali otroci razumejo ozadje okoljskih 

dejanj – ali razumejo povezavo med okoljskimi dejanji in njihovim pozitivnim vplivom na 

varovanje okolja. Na primeru ločenega zbiranja in recikliranja odpadkov sem raziskala, ali 

predšolski otroci že lahko pridobijo toliko naravoslovnega znanja, da okoljska dejanja tudi 

razumejo in ne le slepo izvršujejo. 
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CILJI: 

– Raziskati predstave predšolskih otrok o okoljskih dejanjih – kaj oni menijo, kako varujejo 

okolje, ko ločeno zbirajo odpadke. 

 

– Zasnovati in izvesti dejavnosti, v katerih otroci na aktiven način z neposredno izkušnjo  

pridobivajo naravoslovno znanje, ki je podlaga razumevanju pomena ločenega zbiranja 

odpadkov za varstvo okolja. 

 

– Po opravljenih dejavnostih raziskati, ali so izvedene dejavnosti vplivale na njihovo 

razumevanje povezave med okoljskim dejanjem (ločenim zbiranjem odpadkov) in pozitivnim 

učinkom tega dejanja na varovanje okolja. 

 

2. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

 

– Ali predšolski otroci razumejo, kako z okoljskimi dejanji varujejo okolje: ali razumejo, 

kako varujejo okolje, ko ločeno zbirajo odpadke? 

 

– Ali lahko ob dejavnostih aktivnega učenja, v katerih z neposredno izkušnjo pridobivajo 

naravoslovno znanje, ki je podlaga razumevanja okoljskih dejanj, predšolski otroci razumejo 

povezavo med okoljskimi dejanji in njihovim pozitivnim vplivom na varovanje okolja? 

 

– Ali ima razumevanje ozadja okoljskih dejanj pozitivni učinek na njihovo izvrševanje v 

vsakodnevnem življenju otrok? 
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2. 3 RAZISKOVALNA METODA 

 

2.3.1 VZOREC 

 

V projektu je sodelovalo 20 otrok, starih 5 do 6 let iz vrtca Viški gaj, enota Kozarje. 

 

2. 3. 2 POTEK RAZISKAVE 

 

Najprej sem z vsakim od otrok izvedla začetni intervju, v katerem sem ugotovila njihove 

začetne predstave o ločenem zbiranju odpadkov. Če je bilo potrebno, sem poleg glavnih 

vprašanj otrokom zastavljala podvprašanja, da so vsebino vprašanja bolje razumeli. Sledile so 

dejavnosti, v katerih so otroci z neposredno izkušnjo ob aktivnemu učenju spoznavali 

naravoslovno ozadje pomena ločenega zbiranja odpadkov. Po opravljenih dejavnostih sem 

ponovno izvedla individualne intervjuje in na podlagi odgovorov sklepala, kakšno je njihovo 

razumevanje pomena ločenega zbiranja odpadkov. Opazovala sem vedenje otrok v 

vsakdanjiku vrtca in skušala ugotoviti, ali so opisane dejavnosti vplivale tudi na vedenje 

otrok. 

 

2. 3. 3 OBDELAVA PODATKOV 

 

Rezultate intervjujev sem kvantitativno obdelala in prikazala v obliki grafov in tabel. 

Rezultate opazovanja otrok sem analizirala kvalitativno. 
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3. REZULTATI Z RAZPRAVO  

 

3.1 OPIS IN ANALIZA DEJAVNOSTI, V KATERI SO OTROCI 

SPOZNAVALI POMEN LOČENEGA ZBIRANJA IN RECIKLIRANJA 

ODPADKOV  

 

3.1.1 UGOTAVLJANJE RAZPADANJA RAZLIČNIH VRST DPADKOV 

 

Cilji:  

 doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih, 

 spodbujanje različnih pristopov spoznavanja narave, 

 otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v neživi naravi, 

 otrok odkriva in spoznava, kako se odpadki iz različnih materialov v naravi 

razgrajujejo, razpadejo. 

 

Opis dejavnosti:  

Skupaj smo zbrali različne odpadke. S pogovorom sem otroke usmerila k razmišljanju o 

vrstah, ločevanju in razkroju odpadkov. Glede na to, da je bil otrokom pojem razkrajanja do 

tedaj nepoznan, sem izvedla poizkus z opazovanjem razpadanja različnih odpadkov v daljšem 

časovnem obdobju. 

 

Različne vrste odpadkov smo zakopali v zemljo in v časovnem obdobju treh mesecev 

spremljali spremembe. To smo dokumentirali z zapisi in fotografijami. 

 

Analiza: 

Skupaj z otroki smo zbrali različne odpadke:  

 papir, 

 plastični lonček, 

 steklen kozarec, 

 ostanke jabolk in banane (organski odpadki). 
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Pripravili smo prozorne plastične posode (prepolovljene plastenke). V vsako posodo smo 

namestili druge vrste odpadka (v eno posodo papir, v drugo plastični lonček, v tretjo steklen 

kozarec, v četrto olupke). Posode smo zaznamovali z barvami: zeleno (steklen kozarec), rjavo 

(biološki odpadki), modro (papir) in rumeno (plastični kozarec) ter jih preluknjali, da smo 

omogočili dostop zraka. 

 

Na vprašanje, katere stvari bodo razpadle, so otroci odgovorili: 

 9 otrok: »Steklo bo razpadlo.« 

 5 otrok: »Papir bo razpadel.« 

 3 otroci: »Ostanki jabolk bodo razpadli.« 

 3 otroci: »Ne vem.« 

 

Pripravili smo tudi foto montažni plakat. Otroci so najprej narisali posodice z odpadki, ki smo 

jih nameravali zakopati. Ob narisanih odpadkih so namenili prostor za fotografije, na katerih 

bodo predstavljene postopne spremembe odpadkov. 

 

Za Vrtcem Kozarje smo poiskali primeren prostor, kjer smo izkopali približno 15 cm široko, 

40 cm dolgo in 20 cm globoko jamo, v katero smo položili plastične posode z odpadki. Vse 

skupaj smo pokrili s travnato rušo.  

 

Zakopane odpadke smo enkrat na mesec odkopali in si jih ogledali. Vsako opazovanje smo 

fotografirali. Fotografije smo nalepili na plakat in ob njih ugotavljali spremembe. 

 

Med prvim in drugim ogledom ni bilo opaziti večjih sprememb. Otroke sem povprašala, ali 

mislijo, da bo pri naslednjem opazovanju odpadkov kaj drugače. Otroci so v štirih skupinah 

predvidevanja sprememb izrazili z risbo. 

 

Opazovanje smo zaključili po treh mesecih in prišli do naslednjih ugotovitev: 

 papir je bil moker in umazan, 

 plastika je bila nespremenjena, 

 steklo je bilo nespremenjeno,  

 ostanki od jabolk in banane (biološki odpadki) so povsem zgnili. 
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Na osnovi teh ugotovitev smo prišli do spoznanja, da odpadki potrebujejo različna časovna 

obdobja, da na njih opazimo spremembe: lahko se razkrojijo ali ostanejo nepoškodovani. Zato 

je zelo pomembno, da jih ločujemo, saj jih le tako lahko ustrezno predelamo in tako 

poskrbimo za varovanje narave. 

 

Ugotovili smo, da v naravi zelo malo stvari razpade v kratkem času. Za našim vsakodnevnim 

življenjem, s stvarmi, ki jih potrebujemo, ostaja zelo veliko odpadkov, s katerimi 

onesnažujemo okolje. 

 

Slika 3.1: Risanje plakata 

  

 

Slika 3.2: Lonček s papirjem smo označili z modro barvo. 
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Slika 3.3: Označevanje lončka s steklom 

 

 

Slika 3.4: Lonček, napolnjen z ostanki sadne malice, smo označili z rjavo barvo. 

  

 

Slika 3.5: Lončki z odpadki, pripravljeni, da jih pokrijemo z zemljo 
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Slika 3.6: Otroci so pripravili plakat z zakopanimi lončki. 

 

 

Slika 3.7: Plastiko bom prilepil jaz. 

 

 

Slika 3.8: Plakat po prvem opazovanju 
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Slika 3.9: Predvidene spremembe odpadkov 

 

 

3.1.2 DRUGA DEJAVNOST – OTROCI SPOZNAVAJO, KOLIKO 

ODPADKOV VSAKODNEVNO NASTANE V GOSPODINJSTVU 

 

Cilji: 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

 spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju narave, 

 otrok pridobiva izkušnje, kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja, 

 otrok spoznava vzroke za nastajanje odpadkov in njihovo razvrščanje, 

 otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov.  

 

Potek dejavnosti:  

Trgovino smo oblikovali skupaj z otroki. Pripravili smo kotiček, ki je predstavljal trgovino in 

dom. 

  

Otroci so od doma prinesli prazno embalažo, ki je predstavljala izdelke v ˝trgovini˝. Prinesli 

so prazne embalaže mlečnih izdelkov (jogurtove lončke, plastenke od mleka ipd.), prazno 

embalažo kozmetičnih pripomočkov (plastenke šamponov, škatlice krem ipd.), kartonske 

škatle kosmičev, čajev, piškotov ipd. ter prazne steklene kozarce, v katerih so bili razni 

prehrambni izdelki (marmelada, vloženo sadje, gorčica itd.) 

 

Po končani ureditvi ˝trgovine˝ so se otroci odločali za nakup artiklov, ki jih potrebujejo za 

dom. Pri igri sem otroke opazovala in jim ob morebitnih težavah pomagala. Po zaključku igre 
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smo skupaj z otroki pregledali nakupe (embalažo kupljenih izdelkov) in se pogovorili o tem, 

kako razvrstimo posamezen kos embalaže med odpadke. Tako smo obnovili dosedanja 

spoznanja o odpadkih. Sledilo je razvrščanje blaga v ustrezne koše. 

 

Ob zaključku dejavnosti so otroci v reklamnih revijah poiskali tri predmete, jih izrezali in 

prilepili na plakat pod narisanimi zabojniki. Z ustrezno barvo (rumena – rumen, modra – 

moder, zelena – zelen zabojnik) so otroci prilepljene predmete s črto povezali k zabojniku, ki 

je ustrezal posameznemu odpadku.  

 

Analiza: 

Otroci so se spraševali: ˝Kako bomo plačali izdelke v trgovini, ko nimamo denarja?˝ Otroci so 

predlagali, da bi si denar lahko izdelali sami. Pri nakupih so bili zelo previdni, saj s kovanci 

niso mogli nakupiti prav veliko. Med seboj so se pogovarjali, koliko denarja imajo in kaj si 

lahko kupijo s tem denarjem. Pri nakupovanju je bilo zelo izrazito sodelovanje otrok v paru. 

Pogovarjali so se, kaj bi kupili, ali določene artikle resnično potrebujejo in zavzeto preštevali 

denar. Blago so kupovali v manjših količinah, vendar so zato nakupe večkrat ponovili. V 

kotičku dom je bilo opaziti, da so si vzeli čas za razvrščanje kupljenega blaga. Pogovarjali so 

se, kam ga morajo pospraviti (mleko, sok, sir v hladilnik, mila in geli za tuširanje na poličke 

itd.) Igra je potekala umirjeno in je trajala nad pričakovanji. Igro smo zaključili tako, da smo 

vse kupljeno blago dali na sredino igralnice. Ugotovili smo, da potem, ko porabimo to, kar 

potrebujemo doma v gospodinjstvu, nastane zelo velik kup odpadkov. 

 

Pri reševanju problema, kaj lahko naredimo z njimi, so imeli naslednje rešitve: 

 jih damo v smeti, 

 pokličemo smetarje, 

 iz njih kaj naredimo, 

 pospravimo v veliko vrečo, 

 odnesemo jih na parkirišče, kjer je več zabojnikov. 

 

Ob vprašanju, ali damo vse te odpadke v en koš, so otroci odgovorili ne, ker imamo v 

igralnici dva različna koša. Pričeli smo z razvrščanjem odpadkov. Koša sta bila zelo hitro 

polna, ostalo je tudi steklo. Ob iskanju rešitve, kam lahko pospravimo steklo, so otroci 

predlagali, da poiščemo še en koš. Problem je nastal, ker je ostalo na kupu še veliko 
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embalaže, saj je bil koš, v katerega smo pospravljali embalažo, že poln. Ob vprašanju, kako bi 

v ta koš pospravili vso embalažo, so predlagali sledeče: 

 »šli bi iskat še enega«,  

 »v večjo škatlo dejmo«,  

 »drug koš rabmo«, 

 »po smetarje bi šli«, 

 »eno veliko kanto dejmo«, 

 »z lopato dejmo udart«, 

 »lohk jo tko skupi (stisnemo)«,  

 »stlačimo jo«. 

Ob tem predlogu smo se odločili, da to tudi naredimo. Uspelo nam je, da smo stisnjeno 

embalažo lahko pospravili v en koš, ki smo ga odnesli na zeleni otok. 

 

Izrezovanje slik iz reklamnih revij smo izvedli naslednji dan, ker je igra trgovina otroke 

izredno pritegnila in je potekala do kosila. Pri iskanju sličic so se pojavljale težave, ker so 

težje prepoznavali predmete iz stekla. Iz tega sem sklepala, da otroci lažje najdejo tiste 

predmete, ki so jim blizu, lahko z njimi rokujejo, jih pogosto srečujejo v neposrednem okolju. 

Večina otrok je zastavljeno nalogo uspešno rešila, trije otroci pa so potrebovali dodatno 

spodbudo. 

 

Slika 3.10: Priprava trgovine 
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Slika 3.11: Polica z različnim blagom 

 

 

Slika 3.12: Izdelovanje denarja 

 

 

Slika 3.13: Nakupovalci v trgovini 
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Slika 3.14: Nakupljene izdelke je treba namestiti na primerno mesto. 

 

 

Slika 3.15: Koš je premajhen za vso embalažo 

 

 

Slika 3.16: Takole lahko stisnemo embalažo. 
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3.1.3 RAZVRŠČANJE ODPADKOV IN GIBALNA DEJAVNOST ZA 

UTRJEVANJE ZNANJA O LOČENEM ZBIRANJU ODPADKOV 

 

Cilji: 

 utrjevanje znanja o ločenem zbiranju odpadkov ob gibalni igri. 

 

Potek dejavnosti:  

Dejavnost razvrščanja odpadkov smo skupaj z otroki izvedli skozi igrico. Otrokom sem 

dodelila vloge različnih odpadkov, po katere je prihajal smetar.  

 

Ko sem otrokom rekla, da so pisemske ovojnice, so se na klic »Smetar prihaja!« npr. morali 

napotiti proti zabojniku za papir, ki je modre barve.  

 

Analiza: 

Otrokom je bilo posebej zabavno, ko smo skupaj ugotavljali, katera embalaža pripada 

posameznemu izdelku; ko je smetar prišel npr. po odpadni kozarček kumaric, se je večina 

otrok razvrstila k steklenemu kozarčku (ki je ponazarjal zabojnik za steklo), dva otroka pa sta 

odšla k zabojniku za embalažo. Obrazložila sta, da ima kozarček pokrov, ki sodi v zabojnik za 

embalažo. Podobno se je zgodilo, ko je smetar prišel po odpadni kozarček ˝Nutelle˝. Otroci so 

ob igri razmišljali o ločevanju odpadkov in utrjevali pridobljeno znanje.  

 

Slika 3.17: Le kje je embalaža olja – v stekleni ali plastični embalaži? 
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Slika 3.18: »Smetar« prihaja. 

 
 

3.1.4 PRAKTIČNA RECIKLAŽA – IZDELOVANJE NOSILNE VREČKE 

 

Cilji: 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

 otrok pridobiva izkušnje, kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja, 

 otrok spoznava vzroke za nastajanje odpadkov in opazuje njihovo razvrščanje, 

 otrok razvija odnos do reciklaže izdelkov kot enega od pristopov za varovanje narave.  

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so že nekaj časa od doma prinašali odpadne PE vrečke, ki bi jih sicer vrgli v smeti.  

Preden smo se lotili reciklaže odpadnih plastičnih vrečk, smo se pogovorili in si ogledali film 

o predelavi tetrapaka in plastičnih steklenic. (Slopak, https://www.google.si/ 

search?q=film+slopak&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=OczKVqbZL4in6AT4n4SICg) Iz 

starih, strganih in dotrajanih vrečk smo sešili močnejše vrečke. 

 

Določili smo vrečke za osnovo in nanje z likanjem nalepili izbrane motive, ki smo jih izrezali 

iz drugih vrečk. S šivalnim strojem smo vrečke zašili. Nastale so nove, močnejše vrečke.  

 

Analiza:  

Otroci so film gledali z velikim zanimanjem. Ob projekciji so dobili občutek obsega površin, 

ki jih zavzemajo odpadki. Opazila sem, da jih je to, kar so videli, povsem prevzelo. Kasneje, 

https://www.google.si/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Helenca Cvetežar 

26 
 

ko smo se o tem pogovarjali, so mi to tudi potrdili. Bili so zelo presenečeni nad tem, da je 

smeti tako veliko. 

Ko smo se lotili izdelave vrečk, sem otrokom najprej okvirno razložila postopek za izdelavo 

novih vrečk. Sprva so bili nekoliko nejeverni, kako bo iz stare, strgane vrečke nastala nova, ki 

bo močnejša. Ko pa so se lotili izdelave, so bili vse bolj navdušeni in inovativni. Z veliko 

pozornostjo so izbirali motive, ki so jih dokaj natančno izrezovali, čeprav pri vrečkah to delo 

ni ravno lahko. Veseli so bili tega, da izdelujejo čisto svojo vrečko, ki je drugačna od vseh 

drugih, pa še ne bo je treba zavreči, saj bo služila svojemu namenu. Otroci so z velikim 

zanimanjem sledili tudi delu pri šivalnem stroju, česar doslej še niso imeli možnosti 

opazovati. Otroci so bili očarani nad lastno ustvarjalnostjo.  

 

Slika 3.19: Izdelovanje recikliranih vrečk 

      

 

Slika 3.20: Najbolj pisana vrečka 
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Slika 3.21: Šivanje 

 

 

Slika 3.22: Božična vrečka 

 

  

Slika 3.23: Likanje 
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Slika 3.24: Vrečka za copate 

 

 

3.1.5 PRAKTIČNA RECIKLAŽA – IZDELOVANJE PAPIRJA 

 

Cilji: 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

 otrok pridobiva izkušnje, kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja, 

 otrok spoznava škodljivost pretiranega izkoriščanja narave in možnosti za odpravo le-tega 

ter za trajnostno preživetje, 

 otrok razvija odnos do reciklaže izdelkov kot enega od pristopov za varovanje narave.  

 

Potek dejavnosti: 

Reciklaža papirja je bila naša večdnevna dejavnost.  

 

V prvem dnevu smo si ogledali film »Od drevesa do papirja« 

(http://www.youtube.com/watch?v=-sgRsNoXPow), v katerem je podrobno opisan postopek 

pridobivanja papirja od poseka dreves, mletja, pripravljanja lesne mase – pulpe do končnih 

oblik papirja. Po ogledu smo se o vsebini in o vseh aktivnostih pri izdelavi papirja tudi 

podrobno pogovorili. 

 

Naslednji dan smo se najprej dogovorili, da bomo reciklirali papir in naredili smo tudi načrt, 

kako bomo to naredili. Natrgali smo star časopisni papir in ga namočili v vodo. Čez dan smo 

ga velikokrat premešali. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-sgRsNoXPow
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Da bi pospešili postopek, smo maso, ko se je že nekoliko zmehčala, še dobro zmleli z 

električnim mešalnikom. Ko je bila masa dovolj razredčena in razpuščena, smo jo zajeli v 

posebne odcejalnike, v lesen okvir vpete mrežice, jo nežno precedili, da je bila na mrežici 

lepo razporejena, z gobasto krpo smo jo nekoliko popivnali, nato pa jo zvrnili na bombažni 

prt, kjer je bila pripravljena za sušenje. 

 

Ker je bil postopek precej dolgotrajen in da so lahko prišli z vsemi aktivnostmi na vrsto vsi 

otroci, smo ga nadaljevali še naslednji dan. Papir se je čez vikend posušil. Nastal je čudovit 

recikliran papir, ki smo ga uporabili za izdelavo čestitk.  

 

Analiza:  

Film je zelo nazorno prikazoval izdelavo papirja in otroci so ga spremljali z velikim 

navdušenjem. Začudeni so bili nad veliko količino dreves, ki so jih odpeljali na velikem 

tovornjaku v tovarno za izdelavo papirja. Presenetili so jih tudi ogromnimi mešalci, v katerih 

je nastajala lesna masa, kakor tudi velika količina vode, ki je bila potrebna za izdelavo le-te. 

Otroci so izražali predvsem svoje občutke o tem, da naravi res veliko vzamemo, da lahko 

izdelamo papir.  

 

V pogovoru smo se spraševali, kaj bi mi lahko naredili, da bi čimbolj ohranili naravo, glede 

na to, da v vrtcu porabimo precej papirja.  

 

Otroci so predlagali: 

 rišimo na manjše koščke papirja, 

 če se zmotiš, obrni list,  

 če se zmotiš, zradiraj, 

 če se zmotiš, iz ene črtice nariši nekaj drugega, 

 če je papir že ves porisan, lahko iz njega narediš še kaj drugega. 

 

Otrokom sem ponudila možnost, da iz starega papirja naredimo nov papir. Takoj so bili 

navdušeni in nestrpno spraševali, kako bi to naredili. V pogovoru smo ugotovili, da se mora 

star papir raztopiti oz. razpustiti in da za to potrebujemo precej vode. Ugotovili smo tudi, da 

moramo star papir natrgati na zelo drobne koščke. Otroci so trgali koščke z velikim 

potrpljenjem in vnemo ter celo med seboj tekmovali v tem, katera skupina bo natrgala več 
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papirja. Z velikim navdušenjem so papir tudi namočili in ga mešali. Potrpežljivo in natančno 

so ga potem tudi odcedili. Ko so se pri delu zamenjevali, so pozorno sledili drug drugemu.  

 

Ob delu so ugotavljali in se pogovarjali tudi o debelini, kvaliteti in barvi papirja.  

Po vikendu je bil papir suh in navdušenje je bilo popolno. Ko smo izdelovali vizitke, so otroci 

občudovali vsak košček papirja posebej.  

 

Slika 3.25: Priprava časopisnega papirja 

 

 

Slika 3.26: Trganje papirja 
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Slika 3.27: Skupinsko trganje papirja 

 

 

Slika 3.28: Mešalci pulpe 

 

 

Slika 3.29: Precejanje 
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Slika 3.30: Pivnanje 

 

 

Slika 3.31: Sušenje papirja 

 

 

Slika 3.32: Čestitke za materinski dan 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Helenca Cvetežar 

33 
 

3.1.6 PRAKTIČNA RECIKLAŽA – ODPADNO STEKLO IN NJEGOVA 

PONOVNA UPORABA 

 

Cilji: 

 razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in nežive narave, 

 otrok pridobiva izkušnje, kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju 

naravnega okolja, 

 otrok pridobiva izkušnje o različnosti materialov, o njihovem pridobivanju, uporabi, 

zbiranju odpadkov in o možnostih predelave oz. spremembe namembnosti. 

 

Potek dejavnosti: 

Otroci so dobili nalogo, da v vrtec prinesejo steklene kozarce, ki bi jih sicer vrgli v smeti. 

Pogovarjali smo se o steklu: o izdelavi, iz česa je steklo, o uporabi, namembnosti in morebitni 

predelavi.  

  

Ogledali smo si kratek film o predelavi stekla (https://www.google.si/search?q=film+ 

slopak&ie=utf-8&oe=utf-8&gwsrd=cr&ei=OczKVqbZL4in6AT4n4SICg, 2010). Ugotovili 

smo, da stekla ne moremo sami predelovati, ampak ga za predelavo samo zbiramo. 

 

Lahko pa steklenim izdelkom spremenimo namembnost ali pa tudi ne. Iste steklene izdelke 

lahko večkrat uporabimo. Iz steklenih izdelkov lahko naredimo tudi kakšen okrasni izdelek, 

npr. vazo.  

 

Iz svojih kozarčkov so otroci naredili okrasne izdelke, tako da smo uporabili različne vrste 

papirnatih prtičkov – servet. Na tla smo položili različne vrste servet. Vsak si je izbral svoj 

motiv ali pa jih je izbral – izrezal celo več. Serveto je bilo treba razdvojiti v en sloj. Lepilo 

smo nanesli na steklo in na serveto. Tako smo se naučili servetno tehniko, pri čemer smo 

uporabili lepilo Mekol. 

 

Analiza: 

Ko smo se pogovarjali o steklu, sem otroke spraševala, kaj že vedo o steklu, sledili so njihovi 

odgovori: 

 steklo se razbije,  

https://www.google.si/search?q=film+%20slopak&ie=utf-8&oe=utf-8&gwsrd=cr&ei=OczKVqbZL4in6AT4n4SICg
https://www.google.si/search?q=film+%20slopak&ie=utf-8&oe=utf-8&gwsrd=cr&ei=OczKVqbZL4in6AT4n4SICg
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 s steklom se lahko urežeš, 

 skozi steklo se vidi,  

 mamica je kupila marmelado v kozarcu, ko smo marmelado porabili, je v kozarec vložila 

kumarice. 

 

Ob ogledu filma o izdelavi stekla so bili otroci zelo presenečeni nad tem, da se steklo 

spremeni v tekočo in zelo vročo snov, ki jo potem strojno oblikujejo. Zanimivo se jim je zdelo 

tudi to, da pri predelavi stekla dobimo enako količino stekla, kot je bilo prej, pa tudi kvaliteta 

je enaka. Spomnili so se, da pri papirju temu ni tako. Tudi reciklirana plastika ima pri 

predelavi drugačno kvaliteto kot prvotna.  

 

Otroci so bili zelo navdušeni nad tem, da bodo naredili čisto svoj steklen izdelek, z novim 

namenom uporabe. Z veliko pozornostjo so izbirali točno določene motive, jih izrezali in 

lepili na kozarčke. Pri lepljenju so potrebovali nekoliko pomoči, ker so se prtički mečkali. Če 

je bil prtiček preveč zmečkan, so se raje lotili ponovnega izbiranja motiva in izrezovanja. 

Izdelava okrasnih izdelkov iz stekla je zelo lepo uspela in otroci so bili navdušeni. Večkrat 

povedo, kje uporabljajo svoj izdelek, in sprašujejo, če bomo še kdaj delali kaj podobnega.     

 

Slika 3.33: Film Nastanek steklenice 
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Slika 3.34: Reciklaža 

 

 

Slika 3.35: Izbira najljubših prtičkov 

 

 

Slika 3.36: Izrezovanje motiva 
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Slika 3.37: Razslojevanje prtičkov 

 

 

Slika 3.38: Natančno izrezovanje 

 

 

Slika 3.39: Prtičke smo premazali z lepilom 
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Slika 3.40: Izdelali smo vaze 

 

 

3.2 REZULTATI RAZISKAVE O PREDSTAVAH PREDŠOLSKIH 

OTROK O TEM, KAKO VARUJEJO OKOLJE, KO IZVRŠUJEJO 

NEKO OKOLJSKO DEJANJE – PRIMERJAVA REZULTATOV PRED 

IZVEDENIMI DEJAVNOSTMI IN PO NJIH  

 

Da bi lahko ugotovila, kakšne so predstave predšolskih otrok o tem, kako varujejo okolje, ko 

izvršujejo neko okoljevarstveno dejanje, sem pripravila posebna anketna vprašanja, s katerimi 

sem anketirala 20 otrok, starih 5 do 6 let.  

 

Anketna vprašanja:  

1. Kaj pomeni izraz: varstvo okolja? 

2. Kaj pomeni izraz: ločevanje odpadkov? 

3. Kako varuješ okolje, ko ločuješ star papir? 

4. Kako varuješ okolje, ko ločuješ plastiko? 

5. Kako varuješ okolje, ko ločuješ steklo? 

 

Najprej sem izvedla začetne intervjuje, s katerimi sem ugotovila predstave otrok o ločenem 

zbiranju odpadkov. Sledile so dejavnosti, po njih sem izvedla še končne intervjuje. S 

primerjavo sem ugotovila, koliko znanja so otroci ob tem pridobili. 

 

Čeprav vrtec Viški gaj ne nosi imena eko vrtec, pa je vse naše delovanje usmerjeno tudi k 

vzgoji za trajnostni razvoj. Tako že ves čas ločujemo glavne vrste odpadkov, vendar se do 
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sedaj še nismo posvečali razlaganju pomena tega okoljevarstvenega okoljskega dejanja. 

Začetek anketiranja in vprašanja o zbiranju odpadkov so zato otroke precej presenetila. 

Odgovore otrok sem uvrstila v naslednje 3 kategorije: 

 

1. Otrok nima ustrezne predstave o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. 

2. Otrok ima površno predstavo o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. 

3. Otrok ima natančno predstavo o pomenu ločenega zbiranja odpadkov. 

 

1. Kaj pomeni izraz »varstvo okolja?« 

 

Graf 3.1: Kaj pomeni izraz »varstvo okolja« – začetne predstave otrok 

 

 

1. Iz odgovorov lahko sklepamo, da večina otrok ni imela ustrezne predstave o izrazu 

»varovanja okolja«. Od dvajsetih otrok jih namreč kar osemnajst ni vedelo o varstvu 

okolja in o tem tudi niso ničesar slišali (»Kaj pa to pomeni?«, »Nisem še slišala, rožice 

bi zalil, drevesa bi posadil, na naravo pazimo tako, da jo stražimo.«), 

2. Dva pa sta imela površno predstavo o varovanju okolja (»Da ne smemo v naravi in v 

gozdu kar smeti vreči na tla.«).  

3. Nihče od otrok ni imel natančne predstave o tem, kaj pomeni izraz varovanje okolja. 

 

18,00 

2,00 

Kaj pomeni izraz "varstvo okolja"? 
(začetne predstave otrok) 

Nima ustrezne predstave 

Ima površno predstavo 
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Graf 3.2: Kaj pomeni izraz »varstvo okolja« – po opravljenih dejavnostih 

 

 

Po opravljenih dejavnostih so otroci o pomenu izraza »varovanje okolja« in pomenu 

le-tega kar precej vedeli.  

1. Ustrezne predstave o pomenu izraza »varovanje okolja« po aktivnosti ni imela samo 

ena deklica (»Ne vem.«).  

2. Površno predstavo o pomenu izraza »varovanje okolja« je imelo šest otrok (»Ne smeš 

papirjev metati naokrog.«, »Ni lepo, da v naravi mečeš smeti.« »Če greš kam, kjer ni 

smetnjaka, ne mečeš smeti v naravo, ampak jih daš v žep.« »Da steklenice zbiramo, pa 

papirje, pa plastiko.«).  

3. Natančno predstavo o pomenu izraza »varovanje okolja« je imelo trinajst otrok, saj so 

menili, da je za varovanje okolja potrebno oboje: tako pozornost, da v naravo ne 

mečemo odpadkov, kot tudi njihovo ločevanje (»Da smeti ne ležijo naokrog, pa da jih 

predelaš, pa da jih ločuješ.«). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,00 

6,00 

12,00 

0 

Kaj pomeni izraz "varstvo okolja"? (po 
opravljenih dejavnostih)  

Nima ustrezne predstave 

Ima površno predstavo 

Natančno predstavo 
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2. Kaj pomeni izraz »ločevanje odpadkov« ? 

 

Graf 3.3: Kaj pomeni izraz »ločevanje odpadkov« – začetne predstave otrok 

  

 

1. Pred aktivnostmi devet otrok ni imelo ustrezne predstave o ločevanju in jih ni 

povezovala s skrbjo in z varovanjem narave (»Ne vem.«).  

2. Sedem otrok je z dodatnimi vprašanji in obrazložitvami prepoznalo, kaj pomeni 

beseda »ločevanje« odpadkov (»… da v vrtcu mečemo papir v drug koš kot 

plastiko.«, »Ločevanje je to, da damo vse v en koš.«).  

3. Štirje otroci so imeli natančno predstavo o pomenu ločevanja odpadkov (»Ja, da 

daš steklo tja, kjer je steklo.«). 

 

Graf 3.4: Kaj pomeni izraz: »ločevanje odpadkov« – po opravljenih dejavnostih 

 

 

9,00 

4,00 

7,00 

Kaj pomeni izraz: "ločevanje odpadkov?" 
(začetne predstave otrok) 

Nima ustrezne predstave. 

Ima površno predstavo 

Ima natančno predstavo 

1,00 1,00 

18,00 

Kaj pomeni izraz: "ločevanje odpadkov?" 
(po opravljenih dejavnostih) 

Nima ustrezne predstave. 

Ima površno predstavo 

Ima natančno predstavo 
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1. Po dejavnostih samo eden od otrok ni imel natančne predstave o pomenu ločevanja 

odpadkov (»Ne vem.«). 

2. Površno predstavo o ločevanju odpadkov je imel en otrok (»Da jih pobereš, da ne 

ležijo po tleh, ker potem rožice ovenijo.«).  

3. Natančno predstavo o ločevanju odpadkov je imelo osemnajst otrok (»Tko, da 

damo papir v koš za papir, steklenice v koš za steklenice, embalažo damo v koš za 

embalažo, k je rumen, za steklenice zelen, pa za papir, k je modr.«). 

 

3. Kako varuješ okolje, ko ločuješ star papir? 

 

   Graf 3.5: Kako varuješ okolje, ko ločuješ star papir – začetne predstave otrok 

 

 

1. Večina otrok ni imela ustrezne predstave o tem, kako varujemo naravo, ko zbiramo 

star papir (»Ne vem.«, »Doma zbiramo v poseben koš.«).  

2. Dva otroka sta imela površno predstavo o tem, kako varujemo naravo, ko zbiramo star 

papir. 

3. Nihče ni imel natančne predstave o tem, kako varujemo naravo, ko zbiramo star papir. 
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2,00 

0,00 0 

Kako varuješ okolje, ko ločuješ star 
papir? (začetne predstave otrok) 

Nima ustezne predstave 
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Graf 3.6: Kako varuješ okolje, ko ločuješ star papir – po opravljenih dejavnostih 

 

1. En otrok ni imel ustrezne predstave o tem, kako varujemo naravo, ko ločujemo star 

papir (»Ne vem.«). 

2. Trije so imeli površno predstavo o tem, kako varujemo naravo, ko ločujemo star papir 

(»Bolj čisto je, ker papir ne leži po tleh.«). 

3. Šestnajst otrok pa je imelo natančne predstave o tem, kako varujemo naravo, če 

ločujemo star papir. (»Ohranimo drevesa in s tem naravo.« »Ohranimo drevesa, pa še 

bolj čisto je.«). 

 

4. Kako varuješ okolje, ko ločuješ plastiko? 

 

 Graf 3.7: Kako varuješ okolje, ko ločuješ plastiko – začetne predstave otrok 
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1. Sedemnajst otrok ni imelo jasne predstave o tem, kako varujemo naravo, če ločujemo 

plastiko (»Ne vem.« »Ja.«). 

2. Trije otroci so imeli površno predstavo o tem, kako varujemo naravo, če zbiramo 

plastiko.  

3. Natančne predstave o tem, kako varujemo naravo, če zbiramo plastiko, ni imel 

nobeden od otrok. 

 

 Graf 3.8: Kako varuješ okolje, ko ločuješ plastiko – po opravljenih dejavnostih 

 

 

1. Štirje otroci niso imeli ustrezne predstave o tem, kako varujemo naravo, ko ločujemo 

plastiko (»Ne vem.«). 

2. Trije otroci so imeli površno predstavo o tem, kako varujemo naravo, ko ločujemo 

plastiko (»Ohraniš naravo in iz stare vrečke narediš novo.«). 

3. Največ otrok, trinajst, je imelo natančno predstavo o tem, kako varujemo naravo, ko 

ločujemo plastiko (»Iz stare naredijo novo in je ne črpajo iz narave.« »Da ne leži 

plastika na tleh, ker ne razpade.«) 
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5. Kako varuješ okolje, ko ločuješ steklo? 

 

 Graf 3.9: Kako varuješ okolje, ko ločuješ steklo – začetne predstave otrok 

 

 

1. Osemnajst otrok ni imelo ustrezne predstave o tem, kako varujemo naravo, ko ločujemo 

steklo (ni odgovora; »Ne vem.«). 

2. Dva otroka sta imela površno predstavo o tem, kako varujemo naravo, ko ločujemo steklo  

(»Ne smeš metati po tleh, da se ne urežeš.«). 

3. Nihče ni imel natančne predstave o tem, kako varujemo naravo, ko ločujemo steklo.  

 

 Graf 3.10: Kako varuješ okolje, ko ločuješ steklo – po opravljenih dejavnostih 
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1. Trije otroci niso imeli ustrezne predstave o tem, kako varujemo okolje, ko ločujemo steklo 

(»Ne vem.«). 

2. Sedem  otrok je imelo površno predstavo o tem, kako varujemo okolje, ko ločujemo 

steklo. (»Pobiraš steklenice, da ne ležijo na tleh.«)  

3. Deset otrok je imelo natančno predstavo o tem, kako varujemo okolje, ko ločujemo steklo 

(»Ohraniš čisto naravo, pa še večkrat jih lahko uporabiš, iz starega stekla izdelajo novo.«). 

 

3.2.3.1. POVZETEK RAZPRAVE O REZULTATIH RAZISKAVE 

 

Ko se ob zaključku naloge osredotočam na raziskovalna vprašanja, ugotavljam, da otroci pred 

začetkom moje raziskave niso imeli predstav o tem, kako z ločenim zbiranjem odpadkov 

varujejo okolje. Prav tako niso poznali značilnih besed, ki so povezane z aktivnostmi pri 

varovanju okolja.  

 

Po aktivnostih, ki so pomagale razjasniti pomen ločenega zbiranja odpadkov za varovanje 

okolja, pa je večina otrok o tem dobila natančno ali vsaj površno predstavo. Izvedene 

dejavnosti so vplivale na njihovo razumevanje povezave med ločenim zbiranjem odpadkov in 

varovanjem okolja. Po aktivnostih, oz. po aktivnem učenju, ki je bilo del moje raziskovalne 

diplomske naloge, so tudi postali bolj pozorni tako do čistega okolja kot do vsega tistega, kar 

ga onesnažuje. Sprememba odnosa in obnašanja se je odražala tudi pri starših, ki so po naših 

aktivnostih vsakodnevno poročali o obnašanju otrok v domačem okolju, kjer so nenadoma 

želeli sodelovati pri različnih drobnih okoljskih opravilih oz. so k temu celo spodbujali starše. 

 

Potrdilo se je dejstvo, ki ga v literaturi navaja tudi Marentič Požarnik, 2008, o aktivnem 

učenju, da je učenje uspešnejše in trajnejše, če je aktivno. Ko sem ob raziskovalnih vprašanjih 

pri otrocih z različnimi dejavnostmi, in sicer neposredno, v naravi, spodbujala zanimanje za 

neokrnjenost in varovanje narave, se je v njih prebudila velika želja, da bi jo ohranili. Takšno 

ugotovitev navaja tudi Katalinič s sod., 2007. 
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4.  SKLEP – ZAKLJUČEK 

 

Aktivna okoljska vzgoja je neobhodna vse življenje, predvsem pa v celotnem procesu 

izobraževanja, od najzgodnejšega otroštva naprej. 

  

Ljubeč in navdušen vzgojitelj z izrazito pozitivnim odnosom do okolja pa lahko tudi v izrazito 

urbanem okolju doseže, da svoj odnos prenese tudi otrokom. Z domiselnostjo, pedagoškim 

erosom in s smislom za organizacijo je možno doseči, da otroci opazujejo pojave v naravi; 

seveda pa jim je treba nuditi dovolj časa in jim z vso odgovornostjo omogočiti izkušnje, ob 

katerih se bodo učili in oblikovali pozitiven odnos do naravnega okolja in željo po varovanju 

le-tega.  

 

Analiza stanja, ki je bila opravljena ob začetku in na koncu raziskave o razumevanju in 

odnosu otrok do varovanja okolja, je pokazala, da je odnos do okolja plod vsakodnevne 

prepletenosti življenja v vrtcu in zgledov. Otroci naj spoznavajo, kako delujemo, da bo 

odpadkov čim manj, kako zbiramo odpadke in varujemo okolje. To je zagotovo pomembna 

naloga vseh vzgojiteljev. V tej ugotovitvi vidim tudi velik pomen svoje diplomske naloge za 

pedagoško prakso vrtca. Z aktivnim učenjem in z navdušenjem v procesu raziskave se je 

namreč zavedanje o okolju in želja, da bi v procesu varovanja dejavno sodelovali, močno 

pozitivno spremenila. Aktivno učenje otrokom podari žive izkušnje, ki so praktično 

nepozabne. Kolikor bom le mogla, bom tudi svoje nadaljnje poklicno delo uskladila s tem 

dragocenim spoznanjem.  
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