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POVZETEK 

 

 

Danes je ekologija beseda, ki jo lahko slišimo ali o njej beremo pretežno vsak dan. 

Kako bi lahko v vsakdanjem življenju povezali hiter tempo življenja in varovanje 

narave niti ni enostavna naloga. Lahko bi takšen poskus imenovali misija. Je zelo 

dolgotrajen postopek, ki zahteva veliko časa, potrpežljivosti in vztrajnosti. Ni  pa 

nemogoč projekt. Najbolj pomembno v našem času množičnega potrošništva je 

večje zavedanje in manj ignorance kar se tiče  posledic naših dejanj glede 

nepotrebnih embalaž in podobno. 

 

V teoretičnem delu smo se dotaknili kaj je pomembno pri okoljski vzgoji v vrtcih. 

Kakšni so pogoji v današnji družini glede moralne vzgoje in kako starši z lastnim 

zgledom kažejo pozitivno ali negativno sliko o okolju. Opisali smo pomembne 

lastnosti predšolskega otroka, ki jih je dobro upoštevati kadar smo v odnosu z 

otrokom v vrtcu. 

V empiričnem delu smo raziskovali in ugotavljali kakšno je znanje predšolskih otrok 

na področju onesnaženja vode, zraka in okolja glede odlaganja odpadkov. 

Anketiranih je bilo 100 otrok z anketnim vprašalnikom. Rezultati so nam pokazali na 

katerem področju od omenjenih bi se bilo potrebno še malo poglobiti, kar se tiče 

izkušenj, ki so jih imeli otroci. Na osnovi otroških odgovorov smo pripravili 

dejavnosti, ki bi otrokom pomagale razumeti probleme onesnaženja okolja. 

 

 

Ključne besede: predšolski otroci, ekologija, voda, zrak, odpadki, okolje. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Nowadays, ecology is a word we hear and read about practically every single day. It 

is not easy to balance the needs between the fast pace of life, whilst also preserving 

our environment on a daily basis. Attempting to achieve this balance could well be 

labelled a 'mission' as it is a lengthy process requiring a lot of patience and 

perseverence. It is not however, mission impossible. The most important aspect is 

better awareness and less negligence concerning the consequences of our attitude 

towards unneccessary packaging and  the like.  

 

In the theoretical part, we touched upon environmental education in kindergarten. 

We also explored the value our society places on moral education and how parents' 

attitude towards the environment can set a positive or negative example. We also 

described the important features of pre-school children that should be taken into 

consideration when establishing relationships with children in kindergarten.   

In the empirical part, we researched the knowledge of pre-school children 

concerning water, air and general environmental pollution as well as their 

awareness about recycling. A survey was carried out among 100 children by means 

of a questionnaire. The results showed which of the areas mentioned above should 

be worked on, considering the children's experiences. Based upon their answers, 

we designed activities that would help the children understand the problems of 

pollution.      

 

 

Keywords: pre-school children, ecology, water, air, waste, environment. 
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    1 UVOD 
 

Ekologija je veda, ki preučuje odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. 

V vrtcu bi se lahko usmerili predvsem v  varovanje naravnega okolja in združenje 

ljudi, ki bi skozi lastno aktivnost pripomogli, da bi ohranili to naravno okolje čim 

manj onesnaženo. 

 

Zavedati se moramo, da se odrasli lahko naučimo ogromno stvari od otrok. Otroci 

nimajo predsodkov, niso obremenjeni z nepomembnimi stvarmi, imajo svojo 

prvinsko iskrenost in radovednost, ki bi jo morali vsi ljudje ohraniti skozi vse 

življenje. Naštete stvari se morda komu zdijo nepomembne, vendar se moti. V 

naravi lahko otrokom ponudimo ogromno. Lahko jih naučimo pravilnega odnosa in 

ravnanja z živimi bitji, odpadki, vodo … 

 

Ne smemo dovoliti, da živimo življenje, ki gre mimo nas. Življenje ni ustvarjeno za 

to, da ga preživimo, temveč da ga živimo. Iz trenutka v trenutek. Vsak dan je nova 

priložnost, ki nas lahko mnogo nauči.  

 

Pri diplomski nalogi smo si pomagali z anketnim vprašalnikom. Anketiranje je 

potekalo tako, da otroci niso imeli priprav ali sugeriranja odrasle osebe, ki bi lahko 

vplivalo na odgovore otrok. Na podlagi odgovorov otrok smo pripravili dejavnosti, 

ki smo jih izvajali praktično. Posvetili smo se problematiki voda, odpadkov in 

zraka. 

Na tem mestu naj omenim, da je bila uporabljena metoda v diplomski nalogi 

konstruktivistična. To pomeni, da smo na osnovi otroških odgovorov pripravili 

praktične dejavnosti, kjer so otroci s svojo aktivnostjo prišli do znanja. Drugače 

povedano, smo teorijo prenesli v prakso, iz katere so otroci sami črpali znanje, ki 

jim bo ostalo. 

 

Problematika voda je zajemala onesnaženost in pomanjkanje pitne vode. 

Ugotavljali smo, da je največji povzročitelj onesnaženosti voda človek.  
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Pri poglavju odpadki smo spoznali, da sta množično potrošništvo in hiter način 

življenja velik problem, ker se odpadki kopičijo, še posebej je problematična 

embalaža, saj so nekateri odpadki razgradljivi, veliko pa ne. Tudi v tem primeru je 

glavni krivec človek. V poglavju zrak pa smo ugotovili, da je možnih več zunanjih 

dejavnikov kot povzročiteljev onesnaženosti zraka: izpušni plini, tovarne, ki 

delujejo brez filtrov za zrak, vulkani ipd. Posledično je vse povezano: odpadki, ki 

jih ljudje odlagamo in kopičimo, vplivajo na kakovosti voda in življenja v njih. 

Onesnažen zrak vpliva na zdravje ljudi in kakovost življenja živih bitij. Vse je z 

vsem povezano. 

 

Razlog, zakaj sem se odločila za to temo diplomske naloge, je, da sem želela 

vdahniti ljudem in otrokom pozitiven pogled na okolje, ki nas obdaja. Obenem pa 

sem želela, da se skupaj začnemo zavedati posledic naših dejanj, s katerimi 

vplivamo na spremembe v okolju. Te spremembe so pozitivne ali negativne. Z 

diplomsko nalogo smo želeli otrokom v vrtcu pokazati, kaj lahko storimo dobrega 

za okolje in kako to dosežemo. Na podlagi praktičnega dela diplomske naloge 

smo želeli pokazati, kaj je pomembno in potrebno, da varujemo okolje vsak dan. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 KURIKULUM ZA VRTCE 
V kurikulumu za vrtce je poudarjeno, da otrok razvija svoj vsestranski razvoj. 

Opisanih je šest področij:  

• jezik,  

• gibanje,  

• družba,  

• umetnost,  

• matematika,  

• narava.  

Na področju narave ni mišljena samo narava kot naravno okolje: travnik, gozd, 

rastline in podobno, ampak da upoštevamo otrokovo okolje: fizično in družbeno 

okolje. Pomembno je, da se otrok počuti varnega v svojem okolju in da v tem okolju 

zdravo živi. 

 

Kaj pomeni zdravo življenje?  

 

Definicija zdravja po WHO (World Health Organization) se glasi: 

»Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity.« 

 

»Zdravje je stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje in ne le odsotnost 

bolezni.« 

 

Srečen otrok pomeni tudi zdrav otrok in obratno. Največ potenciala ima otrok v sebi, 

ko se dobro počuti in ima občutek ljubezni ter varnosti. Torej ni pomembno, da otroci 

spoznajo, zakaj je potrebno varovati naravo, ampak da je zelo pomembno varovati 

sebe, ker ko se bodo naučili paziti nase, bodo lahko tudi ohranjali naravo, saj bodo 

šele takrat razumeli, za kaj v resnici gre (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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2.2 Področje narave 
Pomembno pri naravi je, da je otrok aktiven. Da predlaga ideje, rešitve, je radoveden, 

igriv in se na splošno zanima za okolje. Stik z naravo naj bi bil za otroka vsakdanji in 

sproščen in vendar je tega stika vedno manj. Vedno manj je tudi samoumeven, zato 

je pomembno, da tega področja nikakor ne potiskamo ob stran in v senco. Vse, kar 

se dogaja okoli otroka je pomembno. Čim več stvari je potrebno ubesediti, jim 

pokazati, da jih otrok začuti s svojimi čuti. Ne moremo otroku govoriti o naravnem 

jezeru ali iglavcih, če jih ni videl, se dotaknil, jih povonjal … 

 

V področju narave je pomembno načelo od konkretnega k abstraktnemu.  Otrok 

težko razume pojem psa, če ga vidi samo na sliki. Če imamo možnost, otrokom 

predstavimo psa osebno in ne s slike. Seveda moramo pri tem upoštevati tudi 

varnost vseh, otrok in živali. Otroku ne moremo približati narave v Avstraliji, prav tako 

ne moremo pričakovati od otroka, da bo razumel in znal opisati, kako zgleda krava, 

če je doma v mestnem okolju in nima možnosti izleta na podeželje. Tu se tudi hitro 

pojavi načelo, da izhajamo iz otrokovega okolja. 

 

Načel je še mnogo in vsi, ki smo se kdaj o njih učili, vemo, da so vsa enako 

pomembna in je eno povezano z drugim. 

Otroci, ki so pomembni členi v verigi, nadaljujejo tako imenovano dobro delo, začnejo 

spoznavati naravo v vsej svoji lepoti že v zgodnji mladosti in mi smo tam, da jih 

vodimo po tej poti, jih spodbujamo, stojimo ob strani in jim predstavljamo dober zgled 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 
 
 

2.3 EKO VRTCI V SLOVENIJI 
Med iskanjem  informacij o eko vrtcih smo mislili, da jih ne bo veliko. Ugotovili smo, 

da jih imamo v Sloveniji kar nekaj. Zanimalo nas je, v čem se eko vrtec razlikuje od 

drugih. Ponudbo imajo res zelo pisano in so nas navdušili. Seveda ima vsak svoje 

programe, ki se v nekaterih stvareh razlikujejo in na tak način vsak oblikuje svoj 

¨značaj¨. 
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EKO himna Vrtca Šentvid Ljubljana: 

Sredi zelenja, pod Šmarno goro, 

je vedno veselo, tu ptički pojo. 

Vrtec Šentvid je tukaj doma, 

po zeleni okolici on se spozna. 

 

Zato pri nas z naravo živimo, 

otroci radi vsi za okolje poskrbimo, 

mesto smetem smo v kosih namenili, 

za lepši izgled, smo rože posadili. 

 

Na travniku pod drevjem se igramo, 

pa veste zakaj? 

Ker radi čisto okolje imamo!  

 

avtorica glasbe: S. Stremfelj 

avtorica besedila: M. Semole 

Vrtci v svojih osnovnih programih ponujajo tudi nadstandardne programe, različne 

projekte, krožke, s katerimi želijo izpolniti svoje cilje. 

 

Kot so različni programi, so različni tudi osnovni cilji vsakega vrtca, ki izvaja okoljsko 

vzgojo, zato bomo našteli nekaj ciljev, ki se jih ti vrtci trudijo uresničiti: 

 

- voda: varčevanje z njo in preprečevanje onesnaževanja, 

- odpadki: ločeno zbiranje odpadkov, čiščenje, 

- energija: varčevanje, 

- zdrava prehrana, 

- sodelovanje in vključevanje staršev v eko dejavnosti. 
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Cilji, ki jih uresničuje eko vrtec v Grosuplju: 

 

Vzgoja za okoljsko odgovornost. 

Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov. 

Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, 

pikniki, gibanje). 

Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej. 

Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija). 

Povezovanje med eko vrtci doma, v okviru EU in širše. 

 

Letno poročilo slovenskih eko šol pravi, da je bilo v šolskem letu 2009/10  

registriranih 628 eko šol (osnovne šole, srednje šole, vrtci ter domovi). Od tega je bilo 

samo vrtcev skupaj 92. Prvič je v tem šolskem letu bilo potrjenih 28 vrtcev.. 

Za vrtce je primerno zgodnje naravoslovje, kjer tudi predšolski otroci aktivno 

sodelujejo in spoznavajo okolju prijazen način življenja – EKO način življenja. 

 

Danes okolje, v katerem živijo otroci, močno vpliva na njihove percepcije o 

vrednotah. Vedno bolj je poudarjeno področje na materialnih osnovah in vedno manj 

je pomembna vrednota – ki sploh ni samoumevna v današnjih dneh – narava. Otroci 

so nekako iztrgani iz naravnega okolja, za kar seveda niso krivi sami, ampak na 

splošno današnji način življenja, ki od vseh terja visok davek. Vendar je zelo 

pomembno, da otroci spoznajo, zakaj varovati naravo in kako jo ohraniti. To se izvaja 

v eko vrtcih, ki se trudijo ponovno zbližati otroka z naravo in v tej smeri ukrepati 

počasi in dolgotrajno, korak za korakom. 
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2.4 POMEN POUČEVANJA EKOLOGIJE V SLOVENIJI 
Po mnenju I. Cifrića (1990) lahko ekološko krizo razumemo kot progresivni proces 

onesnaževanja, ogrožanja in uničevanja naravnih in socialnih sistemov, kar se izraža 

kot kriza odnosov znotraj teh sistemov, kot družbena zavest, sistem vrednot, 

razvojnih ciljev, znanosti, itd. (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

 

To si lahko razlagamo kot skrajno rečeno propad civilizacije na področju vrednot, ki 

so bile v ospredju nekdaj, danes pa kot napad na družbo s strani materialnih dobrin. 

Kaj je danes dejansko pomembno v naši družbi? Kariera, denar, avtomobil, hiša, 

počitnice in seveda imeti otroka. Ne zato, da bi ga vzgajali v pozitivni smeri, ampak 

ker ga v naši družbi potrebujemo in je naš položaj v družbi odvisen od našega 

ugleda. Predrzno bi lahko rekla, da je v naših časih otrok produkt naših želja, da bi 

ugajali in bili sprejeti v našo družbo. 

 

Problemi na področju ekologije ne nastajajo zaradi današnjih otrok, ampak zaradi 

vzgoje teh otrok. Ljudje danes pozabljajo, kaj je to hvaležnost, iskrenost, 

dobrodelnost in ostale vrednote, ker z njimi ne pridobijo popolnoma nič materialnega. 

Zakaj bi se pa opravičili, če nam ni treba ali pa se bom opravičil, ker mi je nekdo tako 

rekel. V vrednotah danes ni več teže. Danes velja in vlada materialni svet in to se 

najbolj odraža na otrocih in v naravi.  

 

Zakaj bi se mi ukvarjali s porabo pitne vode, saj plačamo položnico in to je to. Zakaj 

bi naj bilo pomembno, koliko odpadkov proizvedem in koliko plastike, saj jo zmečem 

v koš in jo odpelje komunalna služba. Danes stvari gledamo, pa jih ne vidimo. Vidimo 

samo tisto, kar si želimo videti, ostalo umazanijo raje pometemo iz hiše ali pa si 

pokrijemo oči in to ni naša zadeva. 

 

Človekove pravice so del problematike, ki so neločljivo povezane z ekološkimi pogoji 

možnosti človekovega bivanja na planetu Zemlja. Brez človekovih pravic ni ekološke 

prihodnosti, tako kot pri Kantu brez spoznanj iz čistega uma ni spoznanj iz narave in 

iz afektov »stvari na sebi«, ki jih samih ne moremo nikoli spoznati (http://www.val-

ljubezni.si/mag-lidija-kocuvan-gasparic/partnerji-lidija-ekologija-duha.html). 
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2.5  Kdo je pomemben dejavnik pri osveščanju otrok glede varovanja 
in ohranjanja narave? 

2.5.1 Družina 

Družina kot najstarejša institucija na Zemlji ima dve pomembni vlogi.  Najprej 

biološko reprodukcijo, to je rojevanje otrok, in kot drugo družbeno reprodukcijo –  

vzgojo otrok (http://www.val-ljubezni.si/mag-lidija-kocuvan-gasparic/partnerji-lidija-

sodobna-slovenska-druzina.html). 

 

Primarni in pomemben socialni dejavnik otrokovega okolja je družina. 

Nekoč so vse družbe priznavale pomen družine. Ne glede na številne razlike glede 

vloge, pojmovanja in sistema družine v različnih kulturah ostajata temeljni pomen in 

vloga družine univerzalna. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da veliko vlogo pri 

vzgoji otroka igra tudi okolje, v katerem otrok odrašča. Njegova vzgoja je podrejena 

okolju, v katerem njegov razvoj in vzgoja potekata. Ne smemo zanemariti, kako 

pomembna je družina v otrokovem življenju. 

 

Otrok že takoj ob rojstvu potrebuje mamo, da ga nahrani, mu daje občutek varnosti in 

topline. Vsak dan in na vsakem koraku ga spremlja družina in mu nudi varno zavetje.  

Družina je sama po sebi dinamičen sistem, v katerem člani vplivajo eden na drugega, 

je sistem, ki se v toku časa neprestano razvija (Garbarino in Abramowitz, 1992). 

Pogosto slišimo, da naj bi bili odrasli za otroke vzgled. Tudi tu ima družina zelo 

močno vlogo, saj otrok prve informacije in stike z bližnjo in kasneje širšo okolico črpa 

iz informacij, ki jih je pridobil v družini. Pomislite, kako bi otrok znal ravnati z živalmi, 

če nikoli ni dobil pozitivne izkušnje na tem področju ali pa so mu izkušnjo predstavili 

kot napačno in negativno. Tak vzorec bi sam sprejel za svojega in ga v svojem 

življenju tudi naprej živel, mogoče celo ne vedoč, da je sploh napačen. Starši bi 

morali svojo vlogo v otrokovem življenju veliko bolj ozavestiti in mu ponuditi mnogo 

dobrih in raznolikih izkušenj, da bi se lahko sčasoma izoblikoval v polnega človeka 

(http://www.val-ljubezni.si/mag-lidija-kocuvan-gasparic/partnerji-lidija-ekologija-

duha.html). 

 

Ena pomembnih funkcij družine je moralna vzgoja. Ta ni zapisana in predpisana 

nikjer, vendar je ključnega pomena glede varovanja okolja. Danes dobiva družba 

vedno večji vpliv v primerjavi z vplivom družine. Izkušnje in informacije, ki jih otroci 
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dobivajo od drugih so mnogokrat nasprotne tistim, ki jih dobijo od družine. Velikokrat 

se zgodi, da otrok deluje in živi v nasprotju s tem,  kar mu je pokazala družina. 

Povedati hočem, da ni nujno, da bo otrok cenil naravo in naravno okolje, kljub temu 

da je njegova družina vložila veliko truda v to smer in ga usmerjala v pozitivne 

vrednote. Lahko, da se bo obrnil ravno v negativno smer. Seveda pa se lahko zgodi 

ravno obratno.  

2.5.2 Vrtec 

Tako, kot je družina za otroka socialno okolje, kjer otrok naravno, spontano spoznava 

vrednote o okolju, pa je vrtec za otroka drugo, novo okolje. Otrok je v vrtcu vključen v 

skupino posameznikov, kjer skupaj raziskujejo. Med otroci se pletejo interakcije, ki jih 

je nemogoče nadomestiti v družinskem okolju. Velik pomen pri spoznavanju okolja 

ima vrtec že v svoji notranjosti. Otrok se prilagodi igralnici, igrišču, ostalim otrokom, 

spozna in komunicira z vzgojiteljico, raziskuje okolico vrtca in vsak dan opazuje pot, 

ki ga pelje od doma do vrtca ter nazaj.  

Vrtec otroku ponudi pestro izbiro in veliko možnosti izbire. Spodbuja njegovo 

kreativnost, inovativnost, način razmišljanja in njegovo svobodo po vključevanju v 

skupino samo (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

 

2.5.3 Vzgojitelj 

Naloga vzgojitelja je izjemno pomembna, saj je vzgojitelj ključen dejavnik, zaradi 

katerega se lahko sorazmerje ostalih dejavnikov izniči in na koncu ne dobimo 

želenega »izdelka.« 

 

Izdelek bi v tem kontekstu poimenovala pozitivno obojestransko komunikacijo med 

otrokom in vzgojiteljem. Delo vzgojitelja je onemogočeno, če med njim in otrokom  ne 

steče komunikacija.  

Od vzgojitelja se marsikaj pričakuje. Eno izmed pričakovanj je tudi, da bo 

pričakovanja izpolnil. Na prvem mestu je vzgojiteljeva poklicanost. Če oseba, ki se 

začne izobraževati za vzgojitelja, nima te želje v sebi, bo na poti naletela na mnogo 

ovir. Ampak vse ovire se da premagati. Le ene se ne da – pomanjkanje notranje želje 

po opravljanju tega poklica. Če že v osnovi te želje, ni se lahko zgodi, da pride do 

neustavljivega upora, ko zares nastopimo v prvi službi v vrtcu in ugotovimo, da to ni 

za nas. 
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Človek, ki ima to notranjo željo v sebi že od začetka, pa se mora tudi zavedati, da 

delo ni enostavno. Te izkušnje ne moreš dobiti nikjer, dokler sam ne izkusiš pravega 

pomena dela v vrtcu z otroki. Tudi v šoli in na fakulteti nam nihče ne more povedati, 

opisati ali analizirati, kako poteka praktično delo v vrtcu in če si zares primeren za to. 

Preprosto to moraš doživeti sam. 

Pomemben faktor, ki vpliva na delo vzgojitelja, je tudi njegova izobrazba. Dodatna 

strokovna izobraževanja vzgojitelju pomagajo obogatiti njegovo delo in mu pokažejo 

nove, drugačne, sveže pristope k določeni temi. 

Pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo so zbrani neformalni podatki, ki nakazujejo 

na to, da je okoljska vzgoja v vrtcih prisotna že nekaj let (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

Na to nakazujejo tudi različne zgibanke in brošure, ki se od vrtca do vrtca razlikujejo. 

Vzgojitelji se zavedajo pomembnosti varovanja okolja, je pa velika razlika, če 

vzgojitelj ne pozna okolja in težav v povezavi z njim, se niti ne more zavedati posledic 

in če ni dovolj osveščen ter obveščen o dogajanju na tem področju, tudi v svojem 

delu (v vrtcu z otroki) ne more realizirati ciljev in nalog okoljske vzgoje.  

Torej ni dovolj, da se vzgojitelj samo zaveda okoljskih težav. Pričakuje se, da bo na 

tem področju aktiven in s svojo pobudo pozitivno vplival na otroke. Človeku, ki se 

zdijo okoljske problematike absurdne in je mnenja, da se ni smiselno ukvarjati z njimi, 

se s to problematiko tudi ne bo soočal. Tudi vzgojitelj je na prvem mestu človek. Če 

ima tak človek takšen način razmišljanja, od njega ne moremo pričakovati, da bo 

uspešen na področju okoljske vzgoje (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

2.5.4 Mediji 

Dejavnosti, ki potekajo izven vrtca, bi lahko imenovali neformalna okoljska vzgoja. V 

to skupino so vključeni tudi mediji: tisk, radio, televizija, računalnik ipd. 

Danes imajo mediji močno vlogo pri prenašanju informacij – še posebej uspešni bi 

lahko bili pri ustvarjanju pozitivnega odnosa do okolja.  

 

Raziskave M. Damjanovića (1982), S. Marića in Đ. Huberja (1986) kažejo, da mediji 

že ob omenjenih dejavnikih bistveno vplivajo na oblikovanje stališč do okolja.  

Kljub temu da bi lahko mediji ogromno pripomogli k pozitivnemu razvoju odnosa do 

okolja, pa te možnosti še niso popolnoma razvili. Delajo na tem, kar se kaže v 

različnih mladinskih poučnih oddajah, ki razvijajo debate na temo ekoloških katastrof, 
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objavljeni so razni risani filmi, ki govorijo o temperaturnih spremembah, pripravljajo 

otroške revije … 

Glede na to da imajo v našem času takšno moč in odzivnost ljudi, pa še niso pokazali 

vsega, kar je možno. Možnosti pa je ogromno (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

 

2.3 Dejavnosti izven vrtca 
Dandanes je veliko govora o ekologiji, varovanju okolja, ločevanju odpadkov, 

različnih naravnih katastrofah ipd. 

Mnogo možnosti imamo, da se o teh stvareh pozanimamo, izobrazimo. Okoljska 

vzgoja v vrtcih je le en del dejavnosti, ki potekajo tekom dneva ali v sklopu s temo, ki 

se tisti trenutek odvija. Otroci bi lahko okoljsko vzgojo doživljali na vsakem koraku: 

doma, na sprehodu, med vožnjo z avtomobilom, in to popolnoma spontano.  

Mnoge od teh aktivnosti so zelo dobro organizirane – npr. razna društva, krožki, izleti, 

letovanja … vsi kdaj pomislimo, le zakaj in kako bi lahko otroci s svojo aktivnostjo 

pripomogli k boljšemu okolju. Ampak lahko! Ogromno knjig obstaja na to tematiko, 

otroške revije, razne risanke, internet … Pomislite, kako bi bil drugačen jutri, če bi 

otrok s starši izdelal ptičjo hišico. Kako mislite, da bi otrok zaznal naravo in živali, če 

bi imel izkušnjo in možnost  nahraniti srne. Veliko bi spremenili. Začne se že s prvim 

majhnim korakom. 

Po mnenju Uzelaca bi lahko naloge znotraj različnih aktivnosti bile: širitev znanja o 

naravnem okolju, spodbujanje in informiranje prebivalstva glede pravilnega odnosa in 

skrbi do narave ter akcije ohranitve naravnega okolja in njegovih bogastev (Uzelac, 

1993:45). 

Pomembna naloga vzgojitelja je tudi, da v otrocih poišče pozitivne lastnosti in jih 

usmeri v pozitivne aktivnosti, v katerih bo otrok pridobil veliko uporabnega znanja. 

Vsakemu vzgojitelju, ki mu to uspe, si lahko reče, da je uspešen v svojem delu. 
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2.4 LASTNOSTI OTROKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

2.4.1 Ranljivost 

Ko otrok prvič vstopi v vrtec in se vključi v dejavnosti, ki potekajo tekom dneva, je 

potrebno upoštevati njegove splošne lastnosti, ki jih ima kot predšolski otrok. Vsi 

otroci v predšolskem obdobju so ranljivi in občutljivi. 

V prvih letih svojega življenja otrok intuitivno zaznava emocije svojih staršev. Začuti 

napetost, veselje, žalost ipd. Lahko se zgodi, da otrok ne razume oz. ni sposoben 

razumeti določenih emocij, kar pa ga lahko pripelje do doživljanja travm. Te se lahko 

izrazijo kot določene bolezni: astma, alergije, zavračanje hrane ipd. (Lepičnik 

Vodopivec, 2006). 

Vse te spremembe v otrokovem okolju lahko sprožijo ¨alarm¨ in otroku porušijo 

občutek varnosti in ljubezni. Zato je zelo pomembno razumeti, na kakšen način se 

otrokova ranljivost odraža tudi v vrtcu in jo upoštevati. 

2.4.2 Občutljivost 

Tudi občutljivost otroka je pomembna lastnost, saj je v prvih letih svojega življenja 

popolnoma odvisen od drugih – staršev. Otrok najprej zazna okolje preko svojih čutil: 

okusa, vida, sluha, vonja in bolečine. Ta čutila otroku prinašajo pomembne 

informacije o okolju tudi, ko je otrok že starejši in že obiskuje vrtec.  

Med vsemi temi informacijami, ki jih otrok začenja pridobivati, je pomembno, da je 

mera le teh uravnotežena. Hitro se lahko zgodi, da otrok v nekaterih okoliščinah ne 

dobiva dovolj vtisov, v drugih okoliščinah pa je teh vtisov preveč. Dobro je, da otroku 

predstavimo zaznavanje okolja na čim bolj harmoničen način (Lepičnik Vodopivec, 

2006). 

 

2.4.3 Elastičnost 

Naslednja pomembna lastnost predšolskega otroka, ki jo moramo upoštevati, je 

elastičnost. Elastičnost je povezana z občutljivostjo otroka in njegovo percepcijo o 

zaznavanju okolja, v katerem živi. Ravno zaradi tega je važno, da otroka v tem 

obdobju na pravilen in zdrav način vzgoje ozavestimo o pomenu okolja. Otrok v tem 

obdobju najbolj vsrkava vase mnogo informacij: pozitivnih in negativnih. Ene in druge 

lahko pustijo otroku pečat, ki ga bo nosil s seboj tekom svojega življenja. Bistvo je, da 

se otrok najprej srečuje z okoljem v družini in če mu ta preda negativno izkušnjo o  
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pomembnosti okolja samega, ga bo ta vzorec spremljal skozi življenje in verjetno ga 

bo ta otrok, ko odraste, prenesel na svoje otroke itd. 

2.4.4 Igra 

Vsak dan se v vrtcu odvija dejavnost, ki je ne smemo zanemariti - igra.  

Po mnenju H. Mogela (1991) sta igra in okolje tesno povezana. Mogel pravi, da v igri 

otrok ustvarja odnos do sebe in okolja. Otrok s svojo igro vpliva tudi na okolje in ga 

spreminja (Slika 1). 

 
 
 

 
 
Slika 1:Povezanost otroka, igre in okolja (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

 
Komponente otrokove igre (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

� Otrok se igra ali pa se ne igra. 

� Otrok izbere, kaj se bo igral.  

� Otrok odloča, s čim se bo igral.  

� Otrok izbira, kje se bo igral.  

� Otrok odloča, kako dolgo se bo igral.  

� Otrok odloča, s kom se bo igral. 
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Teh komponent ne bi smeli zanemarjati pri izbiri otrokove igre v vrtcu, še manj pa pri 

izbiri igre v okvirih okoljske vzgoje (Lepičnik Vodopivec, 2006). 

Seveda je igra predpogoj, ne pa tudi jamstvo, da bo otrok, ki se igra, okoljsko 

osveščen (Uzelac in Starčević, 1990:10). 

 

2.5 PRIKRITI KURIKULUM 
 

Prikriti kurikulum je pojem. Zajema vsa področja vzgoje in cilje izobraževanja – od 

pravil, ki se izvajajo, socialne klime, moralne vzgoje do vrednot. Vrtec je v bistvu 

prostor, v katerega vstopa otrok kot posameznik. Kot individum je otrok v vlogi, da 

sam uresničuje svoja dejanja. 

V prikritem kurikulumu je pomemben tudi dejavnik, ki prav tako ni nikjer zapisan. To 

je  osebnost vzgojitelja, ki je pomembna pri njegovem načinu dela, odnosu do otrok 

in celotni klimi v igralnici, kjer vzgojitelj deluje. Celoten način vzgoje je odvisen od 

vzgojiteljeve osebnosti. 

Tudi komunikacija otrok–vzgojitelj–starši se bo podredila temu dejavniku. V primeru, 

da vzgojitelj izbere avtoritarni stil vzgoje, se bo to odražalo tudi v komunikaciji. 

Potekala bo enosmerno in vzgojitelj bo vodja.  

Na tem področju pa je pomembno tudi, kakšna so vzgojiteljeva stališča in njegova 

empatija. Ta dva elementa sta ključna v prikritem kurikulumu, še posebej ko 

govorimo o okoljski vzgoji v vrtcih (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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2.6  POMEMBNI ELEMENTI IN POSTOPKI ZA OKOLJSKO VZGOJO 
Marentič - Požarnik (1993) meni, da se lahko za okoljsko vzgojo uporabijo naslednji 

didaktični postopki: 

 

• Problemsko učenje/ reševanje resničnih življenjskih situacij in problemov v 

družini, vrtcu ali širšem okolju 

Problemsko učenje lahko traja del dneva ali pa dalj časa. Lahko je zaprto ali odprto. 

Mogoče je torej večje število rešitev. Otroci lahko celo sami (ali ob pomoči 

vzgojiteljev) oblikujejo izhodiščni problem in s pomočjo tega vplivajo na razvoj lastne 

občutljivosti za okolje. 

 

• Projektni pristop/ projekti 

Lahko so kratkoročni ali dolgoročni. Za razliko od ostalih so za predšolskega otroka 

najugodnejši kratkoročni in manj obsežni projekti. V tem postopku gresta vzgoja in 

izobraževanje skozi nekaj etap: od iniciative, prek izdelave načrta, do realizacije in 

vrednotenja. 

 

• Igre in simulacije 

Vključujejo igre z vlogami. 

 

• Razprave, diskusije in debate 

V različnih variantah od brainstorminga do diskusije za in proti. 

 

• Terenske izkušnje 

Zajemajo vrtec in širšo okolico, kakršenkoli kontakt z naravo ali splošni kontakt s 

predstavniki lokalnega prebivalstva, kot na primer z gasilci, trgovci, frizerji … v ta 

okvir spadajo tudi dejanja, kot so urejanje okolice vrtca ali vrta vrtca ter čistilne akcije 

okolja vrtca. 
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2.7 CILJI OKOLJSKE VZGOJE V VRTCIH 
Na podlagi Bloomove taksonomije ciljev za kognitivno področje so kategorije ciljev 

okoljske vzgoje za kognitivno področje naslednje: 

 

ZNANJE 

 

• Znanje posameznosti: otrok prepoznava, razlikuje, obnavlja posamezne 

izraze, simbole in elemente okolja. 

• Poznavanje načina uporabe podatkov: otrok prepoznava, identificira in 

obnavlja dogovore, običaje in pravila, ki se nanašajo na okolje. 

• Abstraktno znanje: otrok obnavlja, prepoznava in identificira principe, 

zakonitosti, teorije, medsebojne odnose, strukture in organiziranost okolja. 

RAZUMEVANJE 

 

• Razumevanje zakonitosti okolja: otrok spreminja vizualne, auditivne, 

kinestetične, olfakorične in gustatorične vtise v gibalne, govorne in druge 

aktivnosti ter obratno. 

• Interpretacija in ekstrapolacija: otrok interpretira, dokazuje odnose in stališča 

do okolja, predvideva možne posledice in ocenjuje učinke. 

UPORABA 

 

Otrok uporablja pridobljeno znanje o okolju, upoštevajoč zakonitosti okolja. 

 

ANALIZA 

 

Otrok prepoznava, razlikuje, odkriva posamezne elemente, predpostavke in 

argumente o okolju in njihove medsebojne odnose. 
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SINTEZA 

 

Otrok izkazuje, izdeluje, oblikuje nove načine in rešitve, povezane z okoljem. 

Da bi otrok dosegal vse te cilje, je iluzija. Vsak otrok je človek zase, s svojimi 

sposobnostmi, ki so odvisne od razvoja, osebnosti otroka, motivacije (Lepičnik 

Vodopivec, 2006). 

 

Cilji okoljske vzgoje na socialnem področju (Lepičnik Vodopivec, 2006): 

 

SPREJEMANJE 

 

• Zavest o dražljaju: otrok vidi, sliši, se dotika, okuša, vonja, čuti dražljaje iz 

okolja, čeprav ga okolje ne zanima in ga otrok ne doživlja. 

• Pripravlja se za sprejem dražljajev: otrok čuti dražljaje iz okolja, a je še zmeraj 

emocionalno nedoločen do okolja. 

• Kontrola ali selektivna pozornost: otrok doživlja dražljaje iz okolja in reagira z 

gibanjem, risanjem ali z besedami, torej z verbalno ali neverbalno 

komunikacijo. 

REAKCIJA 

 

• Pasivna reakcija: otrok še ne pozna nujnosti določene aktivnosti, s katero 

soglaša. Soglaša s sprehodom po gozdu, vendar je pasiven glede sprehoda 

samega. 

• Voljna reakcija: reakcija otroka je utemeljena na njegovi odločitvi in osebnem 

izboru. Prostovoljno sodelovanje pri dejavnostih  med sprehodom po gozdu. 

• Reakcija z zadovoljstvom: samostojna odločitev, veselje in zadovoljstvo otroka 

pri sodelovanju v določeni aktivnosti (veselje in zadovoljstvo v aktivnostih med 

sprehodom po gozdu). 
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SVOJITEV VREDNOT/ VREDNOTENJE 

 

• Sprejemanje vrednot: otrok ni prepričan o vrednotah določene  aktivnosti. 

• Dajanje prednosti določenim vrednotam: otrok se odloča za aktivnosti, ki so v 

skladu s sprejetimi vrednotami. 

• Interes za vrednoto/ vrednote: v aktivnostih, ki jim otrok pripisuje veliko 

vrednost, porablja veliko časa in energije. 

• Zavzema se za sodelovanje vrstnikov v določeni aktivnosti. 

 

 

ORGANIZIRANOST VREDNOT 

 

• Konceptualiziranje vrednot: otrok zna zavzeti pozitivno stališče do okolja. 

• Organiziranost vrednotenega sistema: otrok organizira vrednote v sistem, tj. 

organizira življenjske vrednote glede na sebe in glede na okolje, v katerem živi 

(vključujoč tudi druge ljudi). 

KARAKTERIZACIJA 

 

• Splošna usmerjenost: s pojmom razumemo splošno usmerjenost aktivnosti 

otrok do sebe in okolja. 

• Oblikovanje svetovnega nazora: s tem razumemo prenos otrokovih stališč in 

vrednot na splošno raven ter njihovo medsebojno povezovanje v ustrezni 

sistem (npr. poudarjanje kulture do okolja v času izvajanja aktivnosti).      
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2.8 VSEBINE, KI SMO JIH OBRAVNAVALI V VRTCU 

2.8.1 VODA 

 
V diplomski nalogi smo želeli otrokom približati pojem vode na tak način, da bi jo 

znali ceniti. Otroci so v vrtcu vsak dan v stiku z vodo. Pred vsakim obrokom in po 

njem si umivajo roke, starejši si tudi umivajo zobe ipd. Voda v vrtcu je izjemno 

pomembna. Uporablja se vsak dan, večkrat na dan: nega malčkov, likovno 

ustvarjanje, pitje  … 

Večina Zemljine površine prekriva voda.  Vse življenje je odvisno od vode, pa naj  gre 

za malega hrošča ali velikega sinjega kita. Voda je zelo univerzalna. Obstaja povsod 

po svetu. Oceani, morja, reke, jezera, dež, podtalnica … Voda je slana in sladka. 

Ločimo torej celinske vode in morske vode. Celinske vode so večinoma primerne za 

pitje, medtem ko morske ne. Vodo lahko delimo tudi na pitno in nepitno oz. 

onesnaženo. Ne smemo pozabiti, da je na Zemlji vsako leto več ljudi, količina vode 

pa ostaja ENAKA.  

 

Kadar odpremo pipo, priteče čista voda iz istih rek, istih vodnih zbiralnikov, istih jezer. 

Ljudje uporabljamo morja in druge vode za več stvari: za prevoz, pridobivanje 

energije, za prehranjevanje, rekreacijo in žal, tudi za odlaganje smeti. To, kar se 

dogaja v slanih vodah glede onesnaženja močno vpliva na življenje v teh vodah in 

prav tako v sladkih vodah. Voda postaja vedno bolj onesnažena, čiščenje voda pa je 

dolgotrajen postopek, ki zelo težko povrne vodi prvotno čistost. Veliko onesnaženost 

voda povzročajo človeške dejavnosti: odlaganje odpadkov, razlitje nafte, onesnažen 

zrak …  

V nekaterih delih sveta pa vode ni. Suša in pomanjkanje vode ljudem spreminjata 

način življenja. Pomembno je otrokom razložiti, zakaj varčevati z vodo. Koliko vode 

porabimo vsak dan in med vsakim umivanjem rok. Vse to lahko praktično preverimo. 
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Otroci pa dobijo konkreten odgovor na ta vprašanja. Veliko lažje si predstavljajo, 

koliko vode porabimo in da ni potrebno, da velike količine vode odteče v nič.  

 

 

2.8.2 Kroženje vode 

 
Slika 2: Kroženje vode v naravi, (http://www.google.si/imgres?q=kro%C5%BEenje+vode&hl=sl&client=firefox-

a&sa=G&rls=org.mozilla:sl:official&biw=986&bih=565&gbv=2&tbm=isch&tbnid=KgcwqwIS6i3zkM:&imgrefurl=h

ttp://www.hemoste.sel.si/index.php%3Fid%3D24&docid=ULr33tQH9AqGaM&w=250&h=190&ei=b0qUToTPGMrG

tAbdhaDuBQ&zoom=1). 

 

Zgornja slika (Slika 2) prikazuje, kako poteka proces kroženja vode. Ta proces je v 

naravi zelo pomemben. Smo v času, kjer se soočamo z dejstvom, da so neobnovljivi 

viri energije omejeni in že zelo izčrpani. Zaradi sončnega obsevanja, ki pade na 

površino Zemlje, voda neprestano kroži. 

Otrokom je najbolj pomembna praktična ponazoritev tega procesa, zato se nismo 

ukvarjali toliko s hidroelektrarnami, smo pa omenili, da obstajajo tudi tovarne, ki 

pridobivajo elektriko s pomočjo vode.  

Problematika voda je še vedno močno onesnaženje le teh. Ljudje zastrupljajo vodo z 

raznimi fekalijami in kemijskimi spojinami, ki puščajo dolgotrajne posledice na 

kakovosti vode. V vode prihajajo tudi odpadki, ki jih v veliki količini proizvedejo ljudje. 

Nekatere od teh odpadnih snovi so razgradljive, več pa je takšnih snovi, ki so 

nerazgradljive. Med temi snovmi se pojavljajo različni herbicidi, insekticidi, fungicidi in 

mineralne snovi. 
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Približno 70 odstotkov zemeljske površine pokrivajo oceani, ki skupaj vsebujejo kar 

97 odstotkov planetarne vode. Malo več kot dva odstotka vode sta ujeta v ledenikih in 

snegu. Le nekaj manj kot en odstotek planetarne vode je sladke, medtem ko je 

človeku dosegljiva le slaba tretjina. In na tej slabi tretjini odstotka sloni vsa naša 

civilizacija (http://www.ekom.si/voda05.php).  

 
 

2.8.3 ODPADKI 
 
V današnjem času se proizvede ogromne količine odpadkov, predvsem zaradi 

množičnega potrošništva. Ta prinaša precej veliko odpadne embalaže, ki pa sploh ni 

nujno potrebna. Problem je, da se ljudje ne vprašajo, kje končajo ti odpadki, ki jih 

proizvede hiter način prehrane in industrijsko pripravljena hrana. Večinoma nastanek 

teh odpadkov povzroča to, da so za enkratno uporabo. Med te odpadke spadajo 

plastični kozarčki, vrečke, plastičen pribor, pločevinke, plastenke in še mnogi drugi. 

Teh odpadkov vsak dan odvržemo na tone in mnogo ljudi jih ne odvrže  na prav 

način. Še vedno se največ odvrženih odpadkov samo zakoplje. Odpadki tako ne 

izginejo. Naša naloga je torej, da zmanjšamo količino stvari, ki jih odvržemo. 

Pomembna informacija je, da v enem letu povprečen Američan porabi 1500 

pločevink in vse bi lahko PREDELALI.  

 
Velik problem, ki povzroča onesnaženost in ogroža živali, je uporaba plastike. 

Plastike nikoli ne moremo predelati tako, da bi bila spet uporabna. Izdelki iz plastike 

so nevarni morskim živalim, ker plavajo na vodi, živali mislijo, da je hrana. Ko pa jo 

žival poje, ima težave, na primer želva se ne more več potopiti, če poje plastiko ali pa 

jim plastika zamaši prebavno cev, tako da umrejo od lakote. Velik pomen bo torej 

imelo, če bomo prepovedali uporabo plastike ali pa jo vsaj zmanjšali na minimum 

uporabe.  

 

Zgodi pa se tudi to, da ljudje mečejo odpadke kar po tleh ali skozi okno avtomobila. 

Problem je, ker tako odpadki ne izginejo, ampak ostanejo, tam ostanejo dolgo časa, 

mnogo let in zelo težko se razgradijo,  če sploh se. Določeni pa se odločijo, da bodo 
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odpadke preprosto zažgali, kar pa tudi ni vedno priporočljivo. V tem primeru gre dim  

strupenih odpadkov ali materiala, iz katerega je odpadek narejen, v zrak in s tem 

posledično v naša pljuča, ki vdihavajo ta zrak. 

Na izbiro je veliko načinov, kako lahko odvržemo odpadke. Lahko jih razvrstimo in 

ločeno odvržemo v primerne zabojnike. Ločimo lahko embalažo, papir, steklo, 

biološke odpadke … določene odpadke lahko na tak način recikliramo in se ponovno 

uporabijo.  

Odpadki so zelo konkreten material, s katerim se otroci srečujejo vsak dan. Ob tem je 

pomembno omeniti tudi ravnanje z nevarnimi odpadki, kot so različne baterije, 

kemikalije, akumulatorji in podobno. Vsak dan lahko otroci ravnajo z odpadki na 

pravilen način in vsak dan jim je ponujena priložnost, da nekaj spremenijo za boljši 

jutri. Če jim bomo odrasli to pomembnost poudarjal vedno znova, si bodo to vtisnili v 

podzavest in tako nadaljevali v prihodnosti. 

 

2.8.4 Kroženje snovi v naravi 

 

 
Slika 3: Kroženje snovi v naravi, Naravoslovje za 6. razred osnovne šole, Modrijan založba d. o. o. 
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Slika 3 prikazuje, kako snovi krožijo v naravi. Omenjene so tako živali kot rastline in 

mineralne snovi. Razloži nam, kako stvari v naravi funkcionirajo in nam pove, da bi 

se brez tega procesa življenje ustavilo oziroma bi umrlo. Zelo pomembno pri tej verigi 

je, da se njen tok prenosa ne pretrga. V primeru, da samo en člen zataji ali izgine, 

proces ni več mogoč, kar lahko prinese katastrofo. Ne smemo pozabiti, da  so 

rastline edini proizvajalci kisika in ga proizvajajo kot stranski produkt, kar pomeni, da 

tega ne počnejo zaradi nas – ljudi. Voda nam omogoča življenje, saj bi brez hrane 

lahko preživeli kar nekaj časa, brez vode bi pa hitro dehidrirali in umrli.  

 
 
 
 

2.8.5 ZRAK 
 

Še pred približno sto petdesetimi leti je bil zrak na Zemlji čist, ljudje in živali so ga 

lahko vdihavali brez nevarnosti. 

Kako bi otroku razložili, kaj je okolje? Lahko na zelo preprost način, ki je otrokom 

blizu. Otroke smo vprašali, kaj opazijo okoli sebe. Ugotovili smo, da je v naši bližini 

park, reka, cesta, hiše, bloki, mesto … 

Vse to, kar je okoli nas, je okolje. Včasih pa nam okolje povzroča velike težave. 

Zrak, ki ga dihamo, je lahko umazan, včasih zrak tudi smrdi. Postavimo jim 

vprašanje, zakaj pa je prišlo do tega, da je zrak umazan in zakaj lahko škoduje 

ljudem. 

 

Zrak je sestavljen iz več plinov: dušik in kisik sta glavna plina. V manjših količinah pa 

je prisoten tudi ogljikov dioksid in vodna para. Brez vseh teh sestavin ne moremo 

preživeti. Zrak se lahko onesnažuje po naravni poti, lahko ga onesnažuje človek sam. 

Ljudje so začeli graditi tovarne. Tovarne same pa tudi njihovi izdelki, kot na primer 

avtomobil, močno onesnažujejo zrak s škodljivimi plini. In ker je tovarn in avtomobilov 

vedno več, je zrak vedno bolj onesnažen. Ko govorimo o naravnem onesnaževanju 

zraka, mislimo najbolj vulkane. Ob izbruhu vulkana se izločijo velike količine prahu in 

pepela. Med požari se v zrak spuščajo črne saje ipd. 
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Zrak pa seveda onesnažuje tudi človek. Vsak dan odvržemo ogromne količine 

odpadkov, ki jih sežgejo, nekaj pa reciklirajo. Tiste, ki sežgejo, se spremenijo v dim, 

ki ga odnese v zrak. Najbolj pogosti onesnaževalci zraka v našem okolju so 

avtomobili. Da avtomobili vozijo, potrebujejo gorivo, nafto ali bencin. To gorivo 

potrebujejo vsakič znova, ko se izpraznijo. Zaradi tega goriva gre veliko strupenih 

hlapov v zrak, v isti zrak, ki ga potem ljudje vdihujejo in dihajo. Tukaj je tudi 

pomembno omeniti kajenje. Ogromno staršev otrok je kadilcev. Tudi oni spuščajo v 

zrak strupene dime in tudi ogrožajo svoje zdravje in zdravje svojih otrok, saj jim z 

vsako pokajeno cigareto odvzamejo veliko dihov čistega zraka. 

Onesnažen zrak je vzrok za mnoge bolezni. Najbolj izpostavljene so bolezni dihal, 

pljuč, astma, različne slabosti zaradi oteženega dihanja in tudi rak. 

Vse to je pomembno povedati otrokom in jim razložiti, zakaj se je pomembno boriti za 

zdrav in čist zrak. 
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2.9 KONSTRUKTIVIZEM 
 
Ker smo v diplomski nalogi delali po konstruktivistični metodi, jo moramo na tem 

mestu omeniti in na kratko opisati.  

O miselnih konstrukcijah je govoril že Immanuel Kant. Resničnost je razdelil na dva 

dela: na svet, kakršnega izkustveno zaznavamo s čutili, in na resničnost, ki presega 

naša izkustva (Krnel, 1993). 

 

»Konstruktivizem izraža idejo, da ljudje določamo svoje vèdenje sami. To ni le odsev 

zunanjega sveta, temveč nastaja v dolgem procesu osebnih konstrukcij pojmov in 

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

poteka od oblikovanja začetnih pojmov, pojma števila, pa do oblikovanja abstraktnih 

pojmov kot so na primer pojmi o zgradbi snovi.« (Krnel, 1993) 

 

Zgornji odstavek nam odgovori na vprašanje, kaj je bistvo konstruktivizma. Ko smo  v 

vrtcu izvajali praktične dejavnosti, je bilo bistvenega pomena, da otroci sami pridejo 

do novega znanja, saj jim le tako ostane v spominu dlje časa.  

Dejstvo je, da lahko otroke naučimo vsega, kar se naučiti da. Ne smemo pa pozabiti, 

na kakšen način pridejo otroci do znanja. Učenje na pamet je zelo hitra in učinkovita 

metoda, po kateri učenci – otroci pridejo do znanja. Ampak znanje, pridobljeno na 

takšen način, ni dolgotrajno. Je kot na pamet naučena pesmica, ki se je čez mesec 

dni niti ne spomnimo več.  

 

»Jean Piaget je s konstruktivizmom utemeljil z načeli asimilacije, akomodacije in 

uravnoteženja. Proces asimilacije označuje vključevanje novih izkušenj v obstoječe 

okvire. Svoje novo znanje prilagajamo 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 ravnotežje obeh procesov – ekvilibracija.« (Krnel, 1993) 

 

Tudi v tem primeru ugotavljamo, da otroci potrebujejo nove izkušnje v svojem 

življenju. Prav tako pa otroci vsrkavajo znanje in izkušnje vsak dan. Vedno je 

pozitivno, če otroka podpiramo v njegovi radovednosti in raziskovanju sveta, ki ga 
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obdaja. Vse, kar se bo naučil sam, bo ohranil dolgoročno. Ni pomembna oseba, ob 

kateri odrašča otrok, ampak je pomembno, da ta oseba ve in dopušča, da se otrok 

uči sam. Karkoli bi odrasla oseba želela otroku olajšati, s tem, da naredi nekaj 

namesto otroka, bi ga v bistvu omejila, ker bi otroka prikrajšala za eno izkušnjo več.  
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3 EMPIRIČNI DEL  
 
NAMEN 

 

V diplomski nalogi smo želeli preučiti in ugotoviti, kakšne so otroške predstave, kar 

se tiče varovanja okolja in onesnaženja okolja. 

 

Želeli smo izvedeti, ali otroci razumejo pomembnost pitne vode, onesnaževanja 

okolja z odpadki in onesnaženega zraka zaradi izpušnih plinov in podobno. 

 

Ugotoviti smo želeli, na katerih področjih otroci že imajo izkušnje in s tem predznanje 

in na katerih področjih so te izkušnje šibke in jih okrepili z dejavnostmi. 

 

RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV 

 

Raziskovalna vprašanja 

 

• Kaj misliš, zakaj potrebujemo vodo? 

• Kaj misliš, ali je povsod po svetu dovolj pitne vode? Zakaj? 

• Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi imeli pitne vode? 

• Ali pri vas doma varčujete z vodo? Kako? 

• Kaj misliš, zakaj je pomemben čist zrak? 

• Kaj misliš, kdo onesnažuje zrak? 

• Kaj misliš, kdo je pomemben za čistejši zrak? 

• Ali lahko tudi ti narediš kaj, da bo zrak bolj čist? 

• Kaj misliš, kaj se zgodi z odpadki, ko jih vržemo v koš? Kam gredo iz koša? 

Kam iz …? 

• Zakaj je pomembno, da ločujemo odpadke? Ali jih pri vas doma  ločujete? 
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METODOLOGIJA 

 

Metoda, ki se uporablja je deskriptivna.  

 

Vzorec je neslučajnosten, ker sem v raziskovalni problem vključila le otroke 

predšolskega obdobja, stare 5 let oz. od 5 do 6 let. Vzorec je tudi namenski, ker sem 

želela ugotoviti, kaj o tej tematiki že vedo otroci v predšolskem obdobju in kako jih 

motivirati, da bi se zavedali pomembnosti varovanja okolja. Vprašanja sem približno 

prilagodila otrokovemu razumevanju na temo o ekoloških problemih (voda, zrak in 

odpadki).  

 

Vzorec je enakomerno razporejen glede na spol otrok. Moški spol (46) in ženski spol 

(54). 

 

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašanja sem sestavila s 

pomočjo mentorice in nato po dogovoru z ravnateljico vrtca začela z raziskavo. Vsak 

otrok je individualno odgovarjal na vprašanja brez predhodne priprave ali pogovora z 

odraslo osebo. Odgovore otrok sem sama pisno beležila na pripravljene anketne 

vprašalnike. Anketirala sem 100 otrok. Trajalo je dva meseca, da sem dobila vseh sto 

izpolnjenih anket, potem pa je sledila še obdelava podatkov, ki je trajala en mesec. 

 

Opis instrumenta: 

 

•  Tehnika: anketiranje 

•  Instrument: anketni vprašalnik 

Vsebinsko-metodološke značilnosti anketnega vprašalnika: 

 

Vsebuje 10 vprašanj. 8 vprašanj je odprtega tipa in 2 vprašanji kombiniranega tipa. 

Vprašanja so se nanašala na otrokovo poznavanje okoljskih problemov glede vode, 

zraka, odpadkov in možnosti spremembe. 

 

 

 



Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

vrtcu 

  

 29 

 

 

Pogovor z enim otrokom je trajal približno od 10 do 15 minut. 

 

Merske karakteristike anketnega vprašalnika: 

 

- Veljavnost 

Anketni vprašalnik smo najprej sestavili, nato smo ga dali v pregled mentorici ter 

vodstvu vrtcev. Tako smo ga preizkusili iz vidika veljavnosti. 

 

- Zanesljivost 

 

Pri sestavljanju anketnega vprašalnika smo bili pozorni predvsem na natančna 

navodila in jasno zastavljena vprašanja. Otroku je bila ponujena priložnost, da 

vprašanje večkrat sliši in da ima na voljo dovolj časa, da premisli, kaj bo odgovoril. 

 

 

Opis postopka obdelave podatkov: 

 

Podatki bodo prikazani v frekvencah. 

 

Glede na izbrano temo diplomskega dela sem uporabila vprašalnik za kvalitativno 

raziskovanje (kar kaže na uporabo odprtih vprašanj). Za takšen tip vprašalnika sem 

se odločila zaradi izbrane skupine anketirancev (predšolski otroci) in zaradi možnosti 

boljših rezultatov. 
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3.1 Pridobljeni odgovori otrok pred izvajanjem dejavnosti
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Graf 4 
Posledice pomanjkanja pitne vode prikazujejo

mnenja, da bi umrli (75). Da bi umrli zaradi bolezni je menilo

imelo drugačne odgovore, ki pa so bili bolj na konkretnem nivoju razmišljanja iz 

njihovega vsakdanjega življenja. Zanimivo se nam zdi razmerje 75
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odsotnost pitne vode iz naših življenj.
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Posledice pomanjkanja pitne vode prikazujejo zanimivi rezultati. Najve

Da bi umrli zaradi bolezni je menilo 18 otrok. Sedem otrok je 

re, ki pa so bili bolj na konkretnem nivoju razmišljanja iz 

ga življenja. Zanimivo se nam zdi razmerje 75

, da je tako veliko število otrok vedelo, kakšne posledice lahko prinese 

odsotnost pitne vode iz naših življenj. 

18

7

Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi imeli pitne vode?

2 3

Ostalo: 
- bili bi žalostni
- ne bi mogli zalivati rož
- ne bi mogli narediti 
soka
- ne bi mogli piti
- umrli bi od lakote
- živali ne bi mogle piti
- bili bi umazani

Bi zboleli

Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

 

zanimivi rezultati. Največ otrok je bilo 

18 otrok. Sedem otrok je 

re, ki pa so bili bolj na konkretnem nivoju razmišljanja iz 

ga življenja. Zanimivo se nam zdi razmerje 75 : 18. Presenečeni 

kakšne posledice lahko prinese 

ne bi mogli zalivati rož

živali ne bi mogle piti



Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

vrtcu 

 

 

   

Graf 5 
Ta graf pa nam kaže, koliko otroci vedo o tem

otrok doma že varčuje z vodo in tudi ve

doma ne varčujejo z vodo. 10 otrok pa ne ve

govorili z njimi, je bilo zanimivo, da jim niti nismo mogli 

Kljub temu da smo jim besedo povedali

šparate z vodo), niso razumeli

 

0

20

40

60

80

77

Število otrok (%)

Ali pri vas doma varčujete z vodo?

1

DA, 
varčujemo

NE varčujemo

Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

 

34 

 

koliko otroci vedo o tem, ali doma varčujejo z vodo ali ne. 77 

uje z vodo in tudi ve, kaj to pomeni. 13 otrok je odgovorilo, da 

ujejo z vodo. 10 otrok pa ne ve, ali doma varčujejo z vodo. Ko smo 

bilo zanimivo, da jim niti nismo mogli približati besede

Kljub temu da smo jim besedo povedali v njihovem narečnem jeziku (ali doma 

razumeli. 

13
10

Ali pri vas doma varčujete z vodo?

2 3
varčujemo NE VEM

Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

 

ujejo z vodo ali ne. 77 

kaj to pomeni. 13 otrok je odgovorilo, da 

ujejo z vodo. Ko smo 

približati besede ¨varčujemo.¨ 

nem jeziku (ali doma 



Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

vrtcu 

 

 

 

 

 

Graf 6 
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3.2 Dejavnosti otrok 
 

Tema: ekologija 

Enota: varčevanje vode 

Področje dejavnosti: jezik, narava, matematika 

Oblike dela: skupna, individualna, skupinska 

Pripomočki: različne slike, zobna ščetka, barve, kozarčki 

 

Cilji:  

 

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

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

- Otrok odkriva in spoznava lastnosti vode. 

- Otrok razlikuje pijače in pitno vodo od ostalih tekočin. 

Dejavnosti otrok: 

 

- Poslušajo zgodbo o Potovanju vodne kapljice. 

- Skrb za osebno nego (umivanje rok in zob). 

- Ogledajo si vrtčevsko kuhinjo. 

- Vodo obarvajo. 

- Raziskujejo, od kod priteče voda skozi pipo. 

- Ogledajo si vodnjak v mestnem jedru. 

Vloga vzgojitelja: 

 

- Prebere zgodbo Potovanje vodne kapljice. 

- Vodi in sodeluje v didaktičnem pogovoru o varčevanju vode. 

- Otroke spodbuja k razmišljanju, kako bi lahko v vrtcu varčevali z vodo. 

- Organizira ogled kuhinje, pogovor s kuharico. 

- Ponudi material, da raziskujejo lastnosti vode (barvo …) in da jo lahko spreminjajo. 

- Omogoči jim vire, iz katerih črpajo informacije o vodovodu, pridobivanju vode, pitni vodi 

… 
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Otrokom smo prebrali zgodbo Potovanje vodne kapljice. Vsebina govori o vrstah 

padavin in o različnih vremenskih pojavih, kot so mavrica, megla, ivje, led … pri 

padavinah pa omenijo dež, sneg, točo … Ker so v knjigi tudi pestre ilustracije, je bila 

knjiga otrokom precej zanimiva. 

Med branjem smo se velikokrat ustavili, saj so otroci pripovedovali o svojih izkušnjah z 

vremenom. Iz te uvodne dejavnosti sem napeljala temo na vodo. Pogovarjali smo se, od 

kod dobimo vodo, kako majhna/ velika je dežna kaplja. Nekdo od otrok je celo omenil 

strupen dež in smo se pogovorili o tem, kako do tega pride.  

Naslednjo dejavnost smo izvajali vsakodnevno: umivanje rok in umivanje zob. Za 

začetek smo opazovali drug drugega. Dejavnost je potekala v parih. Najprej si je roke 

umil en otrok, drugi pa ga je opazoval in obratno. Pogovorili smo se o tem, kaj so otroci 

počeli podobno, kaj drugače. V naslednjem poskusu smo zamašili odtok in primerjali, 

kdo ima več/ manj vode v umivalniku. Ugotovili smo, da v umivalnikih ostaja zelo veliko 

vode, ki potem steče. Kam steče?  

Odgovorili so, da po ceveh, naprej, v nič in podobno. Prišli smo do sklepa, da ni dobro, 

da porabimo toliko vode in začeli iskati rešitev, kako bi lahko porabili manj vode med 

umivanjem rok. Otroci so predlagali, da vodo pogosteje zapiramo, ko umivamo roke. 

Tako smo to idejo preverili tudi v praksi in se je izkazala za zelo pozitivno. Izvedli smo 

še en poskus umivanja rok z zaprto in odprto pipo. Primerjali smo količino vode v obeh 

umivalnikih in razlika je bila takšna, da je bila v enem umivalniku precej večja količina 

vode kot pa v drugem umivalniku. Oba umivalnika sta imela zamašen odtok. 

Na enak način smo tudi prišli do ugotovitve med umivanjem zob. Razlika je bila edino 

ta, da so pri umivanju zob uporabili kozarček. Vanj so si natočili vodo, s katero so vmes 

splaknili usta. Na koncu pa so ščetko splaknili pod tekočo vodo. 

V vrtcu smo tudi organizirali ogled vrtčevske kuhinje in pogovor s kuharico. Povedala 

nam je, kakšna so njena opravila v kuhinji. Primerjali smo s tem, kar so otroci povedali o 

tem, kaj pa njihove mamice počnejo doma v kuhinji in kaj vse v kuhinji je. Večinoma so 

povedali, da mamice kuhajo in perejo posodo. V kuhinji pa potrebujemo hladilnik, 

štedilnik, posodo, pribor, krožnike, ogenj in vodo. Razvil se je zanimiv pogovor o tem, 

zakaj potrebujemo vodo v kuhinji (za kuho in pomivanje). S tem predhodnim pogovorom 

smo odšli obiskat kuharico. Ujeli smo jo ravno med pomivanjem posode, ki je ostala od 

kosila. Pogledali smo, kakšna je kuhinja v vrtcu in ugotovili, da se zelo razlikuje od tistih, 
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ki jih imamo doma. Ko smo pogledali v pomivalna korita, smo notri videli goro umazanih 

krožnikov in veliko količino vode. 

 

Spoznali smo, da se v kuhinjah, kjer se pomiva velika količina posode, porabi tudi 

velika količina vode. Opazili so tudi, da se voda zadržuje v koritih, ker je odtok 

zamašen in se tudi na takšen način lahko privarčuje veliko vode. Kuharici smo se 

zahvalili, da smo jo lahko obiskali in odšli v igralnico nadaljevat pogovor. Tam so 

otroci še povedali, kako poteka umivanje posode doma in narisali utrinke tega dne. 

V naslednjih dneh smo izvajali varčevanje vode z umivanjem rok in zob, da so otroci 

to ponotranjili in sprejeli za svoje. 

Po štirinajstih dneh pa smo otroke zbrali na blazini in smo jim pokazali stekleno 

posodo, napolnjeno z vodo. Tako smo ugotovili, da je voda brez barve, vonja. Nato 

smo jim dali miselni izziv – kako bi lahko vodo spremenili. Začeli so »padati« zelo 

zanimive ideje: vodo bi sladkali, notri bi dali cedevito, šumečo tableto, barvo … Otroci 

so se posedli za mize in pripravili smo jim kozarčke in vrč z vodo, barve, čopiče. 

Potem so sami eksperimentirali z barvami. Nekateri so se osredotočili samo na eno 

barvo, drugi so barve med seboj mešali v vodo ipd. Tega sicer nismo načrtovali, 

vendar se nam je zdelo prav, da upoštevam vse ideje otrok in smo jim v naslednjih 

dneh prinesli še druge sestavine, ki so jih raztapljali in mešali v vodi. Poskusili so 

cedevito, različne vrečke čajev (različnih barv in okusov), sladkor, sol, šumečo 

tableto, sirup… Vse svoje ugotovitve in poskuse so zabeležili v obliki risbic in tako so 

spoznali, da lahko lastnosti vode tudi sami spreminjajo. 

 

Ob koncu meseca pa smo raziskovali še zgodovino vode in vodovoda. Prinesli smo 

jim nekaj enciklopedij iz knjižnice o Rimljanih, toplicah, vodovodu ipd. Postavili smo 

jih na knjižne police in čakali. Pri tej dejavnosti nismo želeli usmerjati otrok, ampak 

smo želeli, da sami pokažejo motivacijo. Nismo dolgo čakali, ko so nas otroci poiskali 

s knjigo v roki in nam kazali slike ter nas prosili, naj jim preberemo, kaj tam piše. 

Tako smo raziskovali, od kod sploh izvira voda, kako teče po ceveh, kje so včasih 

imeli vodo, zakaj je danes veliko onesnažene vode, kje vode ni ipd. 

Kot zadnjo dejavnost pa smo načrtovali ogled vodnjaka v starem mestnem jedru. 

Otroci so že vedeli, da so včasih ljudje tja hodili po vodo, ko še ni bilo vodovoda. 
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Vzeli smo si čas in si ga podrobno ogledali. Kakšne oblike je, zakaj je pokrit, zakaj 

ima obešalo na vrhu ipd. 

 

Pri tej temi je bilo ogromno pogovora in praktičnega dela. Menimo, da so bili otroci 

zelo motivirani in so iskali svoje rešitve. 

 

Ob rezultatih smo več kot zadovoljni, ker mislimo, da so otroci dobili in spoznali 

ogromno stvari glede vode. Dobili so občutek, zakaj je pomembno, da varčujemo z 

vodo in o pitni (zdravi) vodi. Sami so znali veliko povedati o nesrečah na morju in 

izumiranju živali ter so me res neizmerno presenetili. 
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3.4 Pridobljeni odgovori otrok pred izvajanjem dejavnosti
 

 

Graf 7 
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Pridobljeni odgovori otrok pred izvajanjem dejavnosti 

Prikaz rezultatov, ki so v tem grafu, pa je prav neverjeten. Kar 99 otrok je odgovorilo, 

da gredo odpadki, ki jih doma odvržejo v koš, na smetišče. En otrok ni vedel

odgovoril in kljub spodbudi ni našel odgovora na vprašanje. Lahko bi rekli

vsi otroci vedo, da odpadke nekam odpeljejo – na smetišče. To pomeni, da otroci že 

razmišljajo in se zavedajo, da odpadki kar ne izginejo s tem, ko jih odvržemo v koš, 

z njimi naprej dogaja. Takšni rezultati nas zelo razveseljujejo.
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Graf 8 
Glavnemu vprašanju, kaj se zgodi z odpadki, ko jih odvržemo
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kaj se zgodi z odpadki, ko jih odvržemo, pa sledi podvprašanje

smetišča. Tudi ti rezultati so zelo pozitivni. 66 otrok že ve, da 

se odpadki ponovno uporabijo in nekateri tudi uporabijo besedo reciklaža.

ni poznalo. Za te otroke se pot odpadkov kon

naprej pa niso znali povezati dogajanja. Štirje otroci pa so imeli zanimive rešitve. 

Eden omenja sežiganje odpadkov, drugi, da gredo smeti v še večjo kanto, tretji, da 

da smeti stisnejo v kocke. Vsi odgovori pri

imajo otroci kar nekaj izkušenj z odpadki in to je pomemben podatek.
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Graf 9 
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koliko otrok doma že ločuje oz. ne ločuje odpadk
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Graf 10 
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grafa je razvidno otrokovo razmišljanje o pomembnosti ločevanja odpadkov. 54 

otrok je povedalo, da je ločevanje zelo  pomembno, ker lahko iz starih stvari spet 

naredijo nove in uporabne. 33 otrok je razmišljalo praktično in povedalo, da so 

smeti manj polni. 10 otrok je menilo, da zaradi ločevanja odpadkov 

smeti ne smrdijo. Trije otroci pa niso vedeli, zakaj je pomembno lo
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3.5 Dejavnosti otrok 
 

Tema: ekologija 

Enota: ločevanje odpadkov 

Področje dejavnosti: narava, matematika, umetnost 

Oblike dela: skupinska, individualna, skupna 

Metode: pogovor, pripovedovanje 

Pripomočki: knjiga, voščenke, papir, odpadki, vreče, zabojniki 

 

Cilji: 

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

lahko dejavno prispeva k varovanju okolja. 

- Otrok si starosti primerno oblikuje predstavo o planetu Zemlja. 

- Skozi aktivno raziskovanje spoznavanje pomembnosti ločevanja odpadkov.  

 

Dejavnost otrok 1: 

- Otroci poslušajo zgodbo Zeleni otok in Sivi otok (Ivan Gantschev). 

- Otroci razmišljajo o vsebini zgodbe. 

- Otroci narišejo svoj sanjski otok. 

 

Vloga vzgojitelja: 

- Otrokom prebere zgodbo. 

- Vpraša jih po vsebini zgodbe in njihovem mnenju o dogajanju v zgodbi. 

- Pripravi liste papirja in voščenke. 

- Poda jim navodila za risanje sanjskega otoka (da narišejo karkoli in kogarkoli 

si želijo). 

 

 

Otroci so med branjem zgodbe bili umirjeni in so poslušali. Ko smo zgodbo prebrali 

do konca, smo se o tem tudi pogovorili. Kaj jim je bilo všeč, kaj se jim ni zdelo prav, 

kako bi oni ravnali in podobno. Otroci so se zelo zavzeli za prebivalce Zelenega 

otoka, ki so zagovarjali ohranjanje čiste narave in varovanja okolja, medtem ko so se 

prebivalcem Sivega otoka začudili in jih niso razumeli, zakaj želijo uničiti lepo naravo. 
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Njihov odziv nas je delno presenetil, delno pa smo ga tudi pričakovali, ker ima tudi 

knjiga zelo lepe ilustracije, ki so še dodatno pritegnile pozornost otrok. Tudi med 

pogovorom o vsebini knjige so aktivno sodelovali in odgovarjali na vprašanja. 

 

Ko smo začutili, da so povedali vse, kar so želeli in je motivacija že rahlo upadla, smo 

se odločili, da jih povabimo za mizo. Prosili smo jih, da se za mizo usede toliko otrok, 

kolikor je bilo prostih stolov. Ko so se otroci posedli, smo jim razložili, kaj bomo 

počeli, in sicer bodo risali njihov sanjski otok. Zelo smo poudarili, da naj vsak nariše 

čisto svojega, da naj ne ponavljajo drug za drugim, ampak naj imajo res svoj otok. 

Dejavnost jim je bila zanimiva, ker so vztrajali, dokler niso dokončali risbe in tudi risbe 

so bile zelo zanimive in polne domišljije. 

 

Medtem ko so otroci risali svoj otok, pa so bili ostali zaposleni z drugimi vzporednimi 

dejavnostmi. Lahko so se sami odločili za igro v kotičku ali za didaktične igre … 

Vse risbe otrok smo tudi shranili in označili z imeni otrok. 

 

 

Slika 4: Zeleni otok, naslikal Luka, 5 let 

  

Otrok je uporabil živahne barve, igral se je z barvami in razumel pomen vsebine 

zgodbe, ki govori o barvni naravi, ki je ljudje na Zelenem otoku niso umazali. (Slika 

4). 
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Slika 5: Sivi otok, naslikala Lena, 5 let 

Tudi ta primer slike nam pokaže, da je otrok razumel, kaj se je dogajalo na Sivem 

otoku. Razumel je razmišljanje ljudi, ki so živeli na tem otoku in kako so bili 

obremenjeni z delom, denarjem, avtomobili ipd. (Slika 5). 

 

Z dejavnostjo smo bili zadovoljni, ker smo dobili občutek, da je otrokom nekako ta 

tema o naravi blizu in tudi zanimiva. 
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Dejavnosti otrok 2: 

- Otroci zagledajo razmetano igralnico, aktivno raziskujejo. 

- Podajo svoje ideje o tem, kako bomo igralnico uredili.  

- Sami poiščejo rešitev na problem, kaj bomo storili z odpadki. 

- Preberejo pismo od škrata. 

 

Vloga vzgojitelja:  

- Vzgojitelj je v vlogi opazovalca in opazuje reakcijo otrok, ko zagledajo 

neurejeno igralnico. 

- Vzgojitelj otroke pusti, da raziskujejo nastalo situacijo, primerno se odzove 

njihovi reakciji. 

- Vzgojitelj se vključi v dejavnost v primernem trenutku z vprašanji o tem, kaj 

bomo storili. 

- Spodbuja otroke z lastnim razmišljanjem, pripovedovanjem k izražanju 

predlogov. 

 

 

Pri tej dejavnosti smo za otroke tudi pripravili uvodno motivacijo. V njihovi odsotnosti 

(čas, ko so bili na igrišču) smo v igralnico prinesli dve ogromni vreči odpadkov, ki 

smo jih predhodno zbirali en mesec. Pazili smo, da so odpadki primerni za otroke, to 

pomeni, da smo določene embalaže sprali z vodo, odstranili morebitne nevarne dele 

in podobno. Nato smo igralnico popolnoma razmetali, odpadki so bili povsod (Slika 6) 

in otrokom smo nastavili pismo škrata Fuj Fi-ja, kar ni bilo načrtovano v pripravi. Za to 

dejanje smo se pa odločili zato, ker se nam je zdelo, da bo otrokom skrivnostno in 

zato veliko bolj zanimivo. Napisali  smo  jim, da jim piše škrat, ki jih je nekaj časa 

opazoval in ugotovil, da otroci ne ločujejo odpadkov … zato se je odločil, da jim 

pošlje hudournik odpadkov.  
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Slika 6: Pogled v razmetano igralnico 

 

Še prej smo poskrbeli, da smo vse koše za odpadke opremili z ustreznimi nalepkami 

in jih skrili, tako da jih otroci niso mogli najti. 

 

Potem smo čakali, da v igralnico vstopijo otroci. Bili smo zelo na trnih, saj nas je 

zanimala njihova reakcija. Ko so vstopili, so ostali brez besed, nato pa so začeli tekati 

sem in tja ter kričati, kaj se je zgodilo in spraševati, kaj je to. 

 Z vzgojiteljicama smo se že prej dogovorile, da se pretvarjamo, kot da nič ne vidimo. 

Otroci so bili popolnoma začudeni in obenem vzhičeni.  

Končno je eden od otrok našel pismo v ovojnici, ki je bilo naslovljeno na skupino 

Čebelice. V tistem trenutku smo se pridružili otrokom in sledili  njihovi reakciji. Želeli 

so prebrati pismo in smo ga tudi. Prebral ga je deček, ki že zna brati in vsi ostali so 

ga poslušali z velikim zanimanjem. Ko so ugotovili, da jim piše škrat, so začeli 

razmišljati, kdo je ta škrat. Kmalu pa je drug deček postavil naglas vprašanje, kaj 

bomo zdaj s temi smetmi. 

 

Nekateri otroci so obstali na mestu, drugi so begali sem in tja, spet tretji so se začeli 

igrati z odpadki. Eden pa je hitro ugotovil, da ni košev za smeti. V tem trenutku smo 

vprašali otroke, kaj bomo pa zdaj, kam bomo dali te odpadke. Otroci so raziskovali in 

razmišljali, nato pa so le ugotovili, da potrebujemo koše za odpadke in jih vsi takoj 

začeli iskati. Pri tem so se zelo zabavali, saj jim ni bilo jasno, kam bi lahko izginili. Ko 

so jih odkrili, smo zbrali vse otroke bližje in jih vprašali, če poznajo te zabojnike. 
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Seveda so vsi odgovorili, da jih, potem pa smo jim razložili, da to niso navadni koši 

za smeti, ampak da so to koši za ločene odpadke. 

 

 Koše smo postavili pred otroke in jih vprašali, če opazijo kaj posebnega na njih. Vsi 

so takoj zagledali nalepke in stopili bližje, da so si jih ogledali. 

Potem smo vprašali otroke, če vedo, kaj spada v kateri koš. Otroci so gledali 

nalepke, na katerih je bilo napisano PAPIR, PLASTIKA, STEKLO in BIOLOŠKI 

ODPADKI. Pod napisi pa smo jim tudi narisali, kaj točno vse spada v določen koš. 

Če so bili v dvomih, da niso bili prepričani, kam bi kateri odpadek uvrstili, smo jim  še 

enkrat razložili in pokazali na konkretnih primerih, kaj kam spada. Nato pa smo to 

prepustili otrokom. Otroci so odpadke začeli ločevati sami in ugotovili smo, da jih 

uvrščajo pravilno. Tega smo bili zelo veseli, saj je to pomenilo, da razumejo, kaj smo 

se pred tem pogovarjali. Na tak način smo celotno igralnico pospravili in vse odpadke 

ustrezno ločili v določene zabojnike za odpadke. 

 

Opazili smo, da otroci pri tej dejavnosti niso sodelovali, ker bi morli, ampak so v njej 

uživali, če jim kaj ni bilo jasno, so nas vprašali. Dogovorili smo se, da bomo od danes 

naprej tako ločevali odpadke, da ne bomo škrata Fuj Fi-ja ujezili in da nam ne bo še 

enkrat poslal kakšnega hudournika. 

 

 

Zelo dobro preverjanje znanja je bilo tudi v času obrokov. V naslednjih dneh smo 

opazovali otroke in ugotovili, da ves čas brez kakršnega koli napora sami od sebe 

ustrezno ločujejo odpadke. Pri malici so sadje uvrstili v biološke odpadke, papir od 

sladoleda v papir, v plastiko embalažo od čokoladnega mleka.  

 

Prepričani smo, da dejavnost, ki se je odvijala nekaj dni, sploh ne bi uspela tako 

dobro, če otroci sami ne bi bili aktivno udeleženi in ne bi spoznavali dejavnosti 

ločevanja odpadkov preko konkretnih primerov iz njihovega vsakdanjega življenja. 
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Dejavnost otrok 3: 

- Narišejo, kar se jim zdi pomembno in se dogaja na planetu Zemlja (najprej 

razmišljajo, pripovedujejo o tem, nato pa narišejo). 

- Narišejo vse svoje ideje. 

- Otroci komentirajo dogajanje na planetu. 

- Predlagajo, kam bi obesili plakat. 

 

Vloga vzgojitelja:  

-  Vzgojitelj predhodno nariše na plakat planet Zemljo. 

- Vzgojitelj vpraša otroke, kje je kopno in kje je morje. 

- Vzgojitelj sodeluje v vlogi opazovalca in otroke spodbuja, da res narišejo 

pomembne dejavnosti, ki se odvijajo na planetu (lepe stvari in tiste škodljive). 

- Komentarje otrok pisno zabeleži. 

- Komentarje otrok nalepi na plakat, ki so ga otroci izdelali. 

- Plakat obesi na oglasno desko. 

 

 

V naslednjih dneh smo se pogovarjali o vsem, kar se dogaja na našem planetu. 

Otroci so podali svoje ideje in razmišljanje o vsem, kar že vedo. V razmišljanje smo 

jih spodbudili z vprašanji, da so povedali, kaj se jim zdi pomembno o dogajanju in 

stanju na Zemlji. Želeli smo, da otroci spoznajo, da se na svetu dogajajo lepe in tudi 

neprijetne stvari.  

 

Otroci so tako pripovedovali, da jim ni všeč, kako ljudje uničujejo naravo, da jim ni 

všeč, da umirajo živali, da podirajo drevesa. Omenili so tudi avtomobile in nesreče na 

morju, ko se razlije nafta in tovarne, iz katerih se kadi črn dim. 

 

Zelo zanimiv je bil njihov način razmišljanja o naravi, ker so veliko o tem že vedeli. V 

skupini so bili  tudi primeri, ko so otroci povedali, zakaj je še posebej pomembno 

ločevanje papirja – ker drugače posekajo drevesa in če posekajo drevesa, živalim 

uničijo dom. Povedali so tudi, da papir, ki ga vržemo v koš za papir, ponovno naredijo 

novega in uporabnega.  
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Ko smo izvajali dejavnost, smo si komentarje otrok pisno zabeležili in smo jih zbirali 

kar nekaj dni. Nato pa smo se lotili risanja našega planeta. Predhodno smo jim  

narisali na plakat planet Zemljo. Pogovorili smo se o tem, ali je na Zemlji samo voda. 

Otroci so odgovorili, da je morje in zemlja (kopno). Otroci so s flomastri pobarvali 

kopne dele in dele oceanov.  

 

Skupaj smo se dogovorili, da bi bilo najboljše, da bi dogajanje na planetu narisali 

okoli na ta plakat. Tako so otroci začeli risati živali, ljudi, avtomobile, hiše, ladjo, 

tovarne, dim, tornade … Med risanjem je še vedno potekal pogovor o dogajanju in 

veselilo nas je, ker smo videli, da otroci res razumejo dejansko stanje, seveda njihovi 

starosti primerno, ki se odvija na svetu. Svoje ideje so narisali na plakat z barvicami 

in ko smo ga končali, smo si ga še enkrat ogledali. 

 

Ko je bil ta del nastajanja plakata končan, smo otroke ponovno povabili bližje in smo 

jih prosili, če  pomagajo na plakat zalepiti tudi njihove komentarje, ki smo jih že prej 

zbirali nekaj dni. Njihove komentarje smo prepisali na drug papir in spodaj podpisali 

vsakega otroka. Poleg risb smo tako še dodali komentarje (Slika 7) in plakat je bil 

pripravljen, da ga obesimo na oglasno desko pred igralnico, kjer so si ga lahko 

ogledali tudi starši. 

 

Slika 7: Plakat s komentarji otrok 
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Plakat je pritegnil zanimanje staršev, saj so se nekateri, ko so prišli po svojega 

otroka, spraševali, kje pa je tvoj komentar in so jih prebrali. Menim, da so zaradi 

zanimanja staršev bili nase ponosni tudi otroci sami, kar nas je navdajalo z 

zadovoljstvom. S tem smo jim vsaj malo zbudili občutek, da so pomembni in da 

štejejo v vsem, kar počnejo. 

 

Tema: ekologija 

Enota: ozaveščanje otrok o skrbi za okolje 

Področje dejavnosti: narava, gibanje, matematika 

Oblike dela: skupinska, skupna, individualna 

Metoda: igra, raziskovanje, pogovor, razlaga, demonstracija 

Pripomočki: rokavice, vreče, papirji, priznanja 

 

Cilji: 

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

lahko dejavno prispeva k varovanju okolja. 

- Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter pomenu in možnostih 

predelave. 

- Otrok spoznava, da vsi, odrasli in otroci, pripadajo družbi in so pomembni. 

 

Dejavnost otrok 4: 

- Sprehod do bližnjih odlagališč odpadkov. 

- Opazovanje urejenosti okolice (odpadki po tleh …). 

- Ugotavljanje podobnosti in razlik med zabojniki. 

- Praktično spoznavanje ločevanja odpadkov v konkretnem družbenem okolju.  
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Vloga vzgojitelja:  

- Otroke spodbudi, da opazujejo okolico. 

- Usmeri otroke k zabojnikom za odpadke. 

- Spodbuja jih k razmišljanju z vprašanji. 

 

Odšli smo na sprehod v bližnji okolici vrtca z namenom, da si ogledamo, kako poteka 

ločevanje odpadkov v življenju drugih ljudi in konkretne okolice v neposredni bližini 

vrtca. Ko smo prispeli do blokovskega naselja, smo opazili različne in velike koše za 

odpadke. 

 

S skupino otrok smo se ustavili in vprašali smo jih, če vidijo okoli sebe kaj znanega, 

zanimivega – nekaj, kar smo tudi mi že počeli. Postavili smo se h košem za odpadke 

in vsi so takoj ugotovili, zakaj jih sprašujemo. Stopili so bližje in skupaj smo si 

ogledali, kakšne barve so zabojniki in kaj piše na njih ter skice, ki so bile natisnjene 

na sprednji strani.  

 

Z nalepk smo prebrali, kaj piše in kaj to pomeni (Slika 8). Torej kaj se v določen 

zabojnik lahko odlaga in kaj ne.  

 

Med potjo do zabojnikov smo z otroki opazovali tudi urejenost okolice – ali so 

odpadki po tleh ali je okolica urejena in otroci so zelo hitro opazili, da je ponekod 

veliko odpadkov kar po tleh in so razlagali, kako to ni prav in da bo narava tako umrla 

ter podobno. 

 

Potem so otroci razmišljali, kakšne zabojnike vidijo pred seboj in kakšne imamo v 

igralnici. Ugotovili so tudi, glede na to, da smo si ogledali več vrst zabojnikov, da so  

zabojniki določene barve za določene odpadke. 

 

Pogledali smo si tudi poseben zaboj, ki ni bil označen z nobeno nalepko. V ta zaboj 

so otroci odgovorili, da ljudje mečejo vse. Nato pa smo jim razložili, da lahko ljudje 

sami izbirajo, ali bodo ločevali odpadke ali ne. In tisti, ki jih ne ločujejo, jih odlagajo  v 

ta velik zabojnik. Bili so začudeni, zakaj ne ločujejo odpadkov, ko pa vedo, da zaradi 

njih sekajo drevesa, ker ne ločujejo papirja. 
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Slika 8: Ogled zabojnikov v bližini vrtca 

 Dejavnost otrok 5: 

- Organiziramo čistilno akcijo. 

- Otroci dobijo rokavice in vreče, s katerimi čistijo igrišče. 

- Prinesejo vreče z odpadki skupaj in se o tem pogovorimo. 

- Razmislijo, kam naj bi odpadke odvrgli. 

Vloga vzgojitelja: 

 

- Sodeluje pri čistilni akciji. 

- Otroke opazuje, če uporabljajo rokavice (skrbi za varnost), higieno. 

- Otroke sprašuje, koliko odpadkov so nabrali in kam bi jih odnesli. 

 

V naslednjih dneh smo se pogovarjali, kako bi lahko sami poskrbeli za naravo. Otroci 

so predlagali, da bi lahko sami očistili naravo. Nato smo jih vprašali, kako si 

predstavljajo, da bi očistili celotno naravo in spoznali so, da je prevelika in da to ne bi 

šlo. Z vprašanji smo jih potem spodbudili, da smo prišli do rešitve in da bi lahko 

očistili en del narave, na primer igrišče zunaj.  

 

Pogovorili smo se tudi, kaj bi potrebovali, da bi lahko očistili igrišče. Otroci so 

povedali, da rabimo vrečke. Nekateri so rekli, da ne bodo pobirali smeti z rokami, ker 
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so umazane in tako smo našli še rešitev z uporabo rokavic. Povedali smo jim, da je 

potrebno skrbeti za higieno in zaščito. Na tem mestu je pomembno omeniti, da vrtec 

stoji v mestnem okolju in smo otroke opozorili na določene nevarnosti, ki jih prinaša 

mestno okolje. Na primer kemikalije, igle in podobno. 

 

Zatem smo eno popoldne odšli na igrišče, dogovorili smo se, da se otroci lahko 

gibajo samo v notranjosti igrišča in ne zunaj, kjer je cesta in promet. Igrišče je 

zaščiteno z mrežo. Vsak je dobil rokavice in vrečko, kamor je pobiral odpadke. 

Otrokom smo sledili in jih spremljali po celotnem igrišču. Presenetila nas je njihova 

navdušenost nad čistilno akcijo in naravo nasploh.  Po končani dejavnosti (trajala je, 

dokler so imeli otroci voljo in motivacijo) smo na kup skupaj prinesli vse vrečke in si 

jih ogledali. Prvi vzklik je bil: »Kako veliko smeti!« 

 

 

Tudi sami smo bili presenečeni, da so otroci pobrali toliko odpadkov in da jih sploh je 

lahko toliko na šolskem igrišču. Nato smo se pogovorili, kam bomo dali te odpadke in 

takoj so dobili odejo, da jih vržemo v koše za smeti. Tako smo v bližini igrišča poiskali 

zabojnike za odpadke in notri vrgli naše odpadke.  

 

Ko smo šli pogledat po igrišču, ali je mogoče še kje ostalo kaj odpadkov, smo 

ugotovili, da smo počistili popolnoma celotno igrišče. Tako tisti otroci, ki so želeli še 

čistiti igrišče, niso imeli kaj za počistiti. Dogovorili smo se, da bodo lahko še kateri 

drug dan čistili z rokavicami in spet poskrbeli vsaj za košček narave. 

Z dejavnostjo smo bili zelo zadovoljni, ker smo videli, da so otroci res notranje 

motivirani, ker so se počutili pomembne in predvsem aktivne pri čiščenju ter je 

celotna slika dejavnosti tekla zelo spontano in zabavno. 
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Dejavnost otrok 6: 

 

- Otroci se odpravijo na eko pot. 

- Rešujejo pripravljene naloge. 

- Poiščejo skrite naloge. 

- Prejmejo priznanja. 

Vloga vzgojitelja:  

 

- Razloži otrokom, kaj jih čaka na igrišču. 

- Otroke pusti, da sami poiščejo naloge in jim sledi. 

- Po potrebi jim ponudi pomoč. 

- K reševanju naloge jih spodbudi s podvprašanji (po potrebi). 

- Razdeli jim priznanja in jim čestita. 

Z mentorico v vrtcu smo se dogovorili, da pripravimo naloge za otroke in dejavnost, ki 

jo bomo izvajali, eko pot. Tako smo jim pripravili enajst različnih nalog na temo 

odpadkov, narave in vremenskih pojavov, ki smo jih nekaj tudi spoznali med branjem 

knjige o Potovanju dežne kapljice. 

 

Naloge smo jim narisali in napisali na trši papir, nato pa smo, po dogovoru z 

mentorico, izbrali dan za izvajanje dejavnosti. Odšli smo na igrišče in naloge nalepili 

povsod po igralih. Nekatere smo skrili, druge pa pustili, da so bile vidne. Po zajtrku 

smo odšli ven. Otrokom smo povedali, da smo jim na igrišču pripravili presenečenje 

in eno prav posebno tekmovanje.  

 

Otroci so bili polni energije in v pričakovanju, kaj jih čaka. Takoj so se zapodili med 

igrala in začeli odkrivati naloge. Sami smo jim sledili in ni se nam zdelo pomembno, 

da otroci potujejo po celotni poti po vrsti, bolj se nam je zdelo pomembno, da 

sodelujejo vsi. Tako smo se podali na našo eko pot povsod. Tisto nalogo, ki so jo 

našli otroci, smo prebrali in pogledali, kaj je narisano. Nato so otroci povedali odgovor 

in svoje mnenje o tem ter spet odšli do naslednje naloge. 

Ko smo prehodili vso pot in rešili vse naloge, smo jim povedali, da smo jim  pripravili 

priznanja za ekologe. Vprašali smo jih, če vedo, kdo so ekologi in kaj počnejo. Ko 
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smo to razčistili, smo se dogovorili, da se dobimo na tekmovalnih stopničkah, ki jih 

imamo na igrišču. Vsi so se postavili tja in nestrpno čakali, da dobijo priznanja.  

Nato smo vsakega otroka posamezno poklicali in mu izročili priznanje ter mu čestitali. 

Ker pa tisti dan ni bilo vseh otrok v vrtcu, smo se z mentorico dogovorili, da jim 

pustim v vrtcu vse naloge in da bodo še enkrat v prihodnjih dneh pripravili takšno 

tekmovanje, da bodo priznanje dobili tudi tisti otroci, ki jih tisti dan ni bilo v vrtcu. 

 

 

Slika 9: Pripravljene slike za eko pot 

Vprašanja, na katera so odgovarjali otroci na eko poti: 

Kam spadajo odpadki sadje? 

Kam odlagamo odpadke? 

Kaj se zgodi, če odlagamo odpadke v morje? 

Kam spada embalaža od mleka? 

Kaj se zgodi v morju, če se ladji razlije nafta? 

V kateri zaboj bi odvrgel revijo? 

Kaj se zgodi, če ne ločujemo papirja? 
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Ali spada plastenka v zaboj za steklo? 

Od kod dobimo papir? 

Kakšne vrste padavin poznaš? 

Ali je zdravo, ko gre dim iz tovarn v nebo? 

 

 

Slika 10: Pripravljeno priznanje za otroke 
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3.6 Pridobljeni odgovori otrok pred izvajanjem dejavnosti
 

 

 

Graf 11 
 

Ta graf se nanaša na odgovore otrok glede zraka. Kar precej veliko število otrok (74) 

je povedalo, da potrebujemo 

potrebujemo zrak za dihanje oz. da preživimo. 16 otrok je podalo direkten odgovor, 

da potrebujemo zrak za življenje. Šest otrok je menilo, da zrak potrebujemo za 

prezračevanje prostorov in štirje so imeli drug

zanimiv, da lahko govorimo. Zelo se povezuje
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Pridobljeni odgovori otrok pred izvajanjem dejavnosti 

Ta graf se nanaša na odgovore otrok glede zraka. Kar precej veliko število otrok (74) 

je povedalo, da potrebujemo čist zrak za dihanje. To kaže, da otroci razumejo, da 

potrebujemo zrak za dihanje oz. da preživimo. 16 otrok je podalo direkten odgovor, 

da potrebujemo zrak za življenje. Šest otrok je menilo, da zrak potrebujemo za 

nje prostorov in štirje so imeli drugačne odgovore. Eden je bil še posebej 

zanimiv, da lahko govorimo. Zelo se povezuje s tem, da se ne zadušimo. 
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V tem grafu je prikazano, 

Otroci, ki so odgovarjali na ta vprašanja
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 kaj otroci mislijo o tem, kdo je krivec za onesnažen zrak.

Otroci, ki so odgovarjali na ta vprašanja, večinoma živijo v urbanem mestnem naselju. 

Lokacija vrtca je prav tako v gosto poseljenem delu mesta Celja, kjer je veliko ceste, 

prometa in nekaj industrije. 52 otrok pravi, da so za to kriva prevozna sredstva 

(avtomobil, tovornjak, avtobus …). Nihče v teh odgovorih ni omenjal 

ki upravlja s temi prevoznimi sredstvi. 24 otrok je menilo, da zrak onesnažujemo ljudje. 
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Graf 13 
V tem grafičnem prikazu je navedeno

spremenijo kakovost zraka. Kar 60 otrok je ugotovilo, da lahko hodijo okrog peš in da 

za to ne potrebujejo avtomobila. 18 ot

zanimivo odgovorilo, da ne me

smet na tla, so odgovorili pritrdilno, nekateri so tudi povedali, da starši me

po tleh in da to ni prav. Osem otrok

Vsi njihovi starši so kadilci. Dva otroka pa sta

presenetila. Eden je rekel, da ustavimo tiste, ki delajo narobe, torej vse prej 

navedeno, drugi pa je rekel, da naj zapremo t

poznajo ovir in da za vsako prepreko najdejo rešitev, ki pa je zelo pogosto tudi dobra 
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prikazu je navedeno, kaj otroci mislijo, da lahko

zraka. Kar 60 otrok je ugotovilo, da lahko hodijo okrog peš in da 

za to ne potrebujejo avtomobila. 18 otrok ni vedelo, kaj bi odgovorili. 12 otrok je 

ne mečejo smeti po tleh. Ko smo jih vprašali

so odgovorili pritrdilno, nekateri so tudi povedali, da starši me

po tleh in da to ni prav. Osem otrok je menilo, da lahko spremenijo zrak, 

so kadilci. Dva otroka pa sta s svojim odgovorom še posebej 

presenetila. Eden je rekel, da ustavimo tiste, ki delajo narobe, torej vse prej 

navedeno, drugi pa je rekel, da naj zapremo tovarne. Lahko smo sre
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3.7 Dejavnosti otrok 
 

Tema: ekologija 

Enota: opazovanje sape, napihovanje balonov 

Področje dejavnosti: narava, umetnost, jezik 

Oblike dela: skupina, individualna, skupinska 

Pripomočki: baloni, ogledalo (zrcalo), barve, piščalka 

 

Cilji: 

 

• Otrok spoznava gibanje teles po zraku. 

• Otrok odkriva lastnosti zraka. 

 

Dejavnosti otrok: 

 

• Izdihujejo sapo na ogledalo. 

• Opazujejo sapo pri nizkih temperaturah. 

• Piskajo na piščalko, flavto. 

• Napihujejo balone, spuščajo balone. 

 

Vloga vzgojitelja: 

 

• Spodbuja otroke k razmišljanju, s pogovorom, kaj je zrak, kje je, kako zgleda. 

• Zunaj na igrišču otroke usmeri, da opazujejo, kaj se dogaja, ko dihamo (lahko 

vidimo sapo). 

•  Otrokom omogoči  pripomočke, da jih s sapo preizkušajo. 

• Otrokom ponudi pomoč pri napihovanju balonov, če jo potrebujejo. 

 

Zrak je za otroke abstrakten pojem. Ne moremo ga otipati, videti, prijeti oz. ga otroku 

približati na bolj konkreten način. To področje je bilo tudi največji izziv. Kako otrokom 

razložiti in jim pokazati, zakaj je zrak pomemben. Kar tako »na suho« govoriti o zraku 

je nesmiselno. 
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Uvodna dejavnost je bila otrokom zelo pisana na kožo. V igralnici smo napihnili veliko 

različnih balonov. Da pa je bilo presenečenje še večje, smo to pripravili, ko otrok ni 

bilo v prostoru. Ko so otroci vstopili v igralnico, so bili navdušeni in so se pomešali 

med balone. Nekaj minut smo jih pustili, da so se igrali z baloni. Po nekaj minutah je 

zanimanje za igro z baloni upadlo in smo se odločili, da nekaj otrok povabimo in se 

pogovorimo o tem, kako napolnimo balon.  

 

Odšli smo v garderobni prostor in opazovali gibanje balonov ter kakšni so na otip. 

Glede gibanja balonov so otroci znali povedati, da so lahki in da zato lahko letijo po 

zraku. Iz tega smo potem spontano ugotavljali, kaj še lahko leti po zraku. Povedali 

so, da lahko po zraku leti: ptica, metulj, letalo, baloni, helikopter, čebela … 

 

Ob tipanju balona pa so povedali, da je gladek, poln, da na udarec zadoni in da lahko 

prste potisnemo v balon – torej, da se ukloni fizični moči. Če pa je sila premočna, 

balon poči. Izvedli smo opazovanje balona, ki smo ga napolnili z vodo. Balon z vodo 

je bil: težak, mehek, odbijajoč ob podlago. Ugotovili smo tudi, da tudi ta  balon poči, 

če ga preveč napolnimo z vodo ali pa, če ga premočno vržemo v tla ali steno. Potem 

smo prišli do naslednjega izziva – kako balon napolniti. Vsak je dobil en napolnjen 

balon. Vsi so ga dali takoj v usta in začeli pihati. Nekaterim je takoj uspelo, drugi pa 

so imeli nekaj težav pri tehniki napihovanja. Tistim smo skupaj pomagali, tako da je 

vsak imel pred seboj napihnjen balon. Otroke smo vprašali, s čim so napihnili balon. 

Najpogosteje so odgovarjali, da je v balonu zrak, veter, pihanje … Povezali smo še, 

kako ljudje dihamo in kaj dihamo. Vedeli so, da dihamo zrak ali kisik in da nam pri 

dihanju pomagajo pljuča. Balone so tisti dan odnesli domov, prosili pa smo jih še, naj 

narišejo, kako so napihnili balone. Ker nam je vsem dihanje samoumevno, ker telo 

samo diha in nam ni potrebno o tem posebej razmišljati, smo se odločili, da otrokom 

pokažemo sapo. Postavili smo se pred ogledala v umivalnici in smo močno dahnili v 

ogledalo. Ogledalo se je zameglilo, otroci pa so to opazili. Potem smo hitro na mestu 

sape s prstom potegnili črto in se umaknili, da smo dali prostor otrokom.  

 

Mislili smo, da bo bolj ali manj vsem jasno, kako smo to naredili, pa ni bilo tako. 

Otroci so začeli pihati v ogledalo, kar pa je povzročilo samo kratkotrajni učinek sledi 

na ogledalu. Postopek smo zato ponovili še enkrat, takrat samo s tremi otroki. 
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Pokazali  smo  počasneje in vsi so se lahko približali, da so bolje videli. Tako smo bili 

vsi uspešni. Na igrišču pa smo lahko v dopoldanskih urah opazovali, kako se nam 

kaže izdih sape. Takoj so dobili asociacijo, da se igrajo, kot da kadijo, ker se vije iz 

ust podoben dim kot pri kajenju cigarete. Tudi tukaj smo se pogovorili o kajenju – ali 

se jim zdi zdravo, zakaj ne, ali diši cigaretni dim, zakaj smrdi, kam gre dim in kam 

smrad cigarete ipd. Dosti otrok  je znalo vse dobro razložiti. Nekateri od njih so doma 

v okolju, kjer so obdani s kadilci (starši, stari starši, drugi sorodniki). Otroci se zelo 

dobro zavedajo, da je kajenje slabo, ker gre strupen dim v naša usta do pljuč in 

potem zbolimo. Vedo tudi, da gre ostali dim v nebo in je strupen tudi zrak, ki ga 

dihamo ostali. 

 

Želeli smo tudi, da otroci spoznajo, zakaj je še pomembno dihanje in zrak. Dovolj so 

že bili deležni pogovorov o zdravju, zato se nam je zdelo pomembno, da jim še 

pokažemo, kako še lahko uporabimo dihanje – npr. v glasbi. Prinesli smo jim različne 

piščali in flavtice, na katere so morali pihati, da so lahko proizvedli zvok iz 

instrumentov. Dodali  smo  jim še napihnjene balone in udarjalke, da smo ustvarili še 

bobne. 

 

Odločili so se, da bodo glasbeniki in priredili so koncert. Za konec dejavnosti pa smo 

dodali še igro, ki jo tudi izvajamo s pihanjem. Skupaj smo postavili več miz in na 

kupčke raztrgano vato. Vsak je dobil še slamico in s pihanjem so morali kose vate 

spraviti na drugo stran. Predlagali so tekmovanje in smo ga tudi izvedli. Vsak je 

označil svoj kos vate z barvo ali nalepko. Na mizo smo z barvnimi lepilnimi trakovi 

nalepili progo, start in cilj. Pokazali so veliko zanimanja in tudi zelo so bili motivirani 

za sodelovanje. 

  



Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

vrtcu 

  

 65 

 

4 SKLEP 
 

Z diplomsko nalogo, kako naravo približati otroku in obratno, smo ugotovili, da veliko 

število otrok že zaznava, kaj se dogaja okoli njih v njihovem neposrednem okolju.  

 

Pri vsakem od poglavij smo si zastavili nekaj ciljev in lahko potrdimo, da smo tudi vse 

uresničili. Vse, kar smo želeli, da otroci izvedo in spoznajo, smo jim pokazali, 

demonstrirali in prebrali. Pri problematiki onesnaženja voda smo spoznavali, kako 

sami vplivamo na kakovost vode. Na podlagi otroških odgovorov smo izvajali 

dejavnosti, kjer smo želeli nadgraditi in dopolniti otroško znanje s konkretnimi primeri 

v vrtcu. Obiskali smo kuhinjo in opazovali, kaj se dogaja med pomivanjem posode, 

kolikšna količina vode se porabi. Izvajali smo poskuse, koliko vode otroci porabijo 

med vsakodnevnimi dejavnostmi, kot sta umivanje rok in zob. Ugotavljali smo, kaj 

lahko spremenimo, zmanjšamo.  

 

Prav tako smo pri problematiki odpadkov in onesnaženosti zraka izhajali iz 

predhodno zbranih otroških odgovorov, da smo pripravili praktične dejavnosti. 

Posvetili smo se ugotavljanju, kdo proizvaja odpadke, kaj odpadki pomenijo za 

naravo, kje odpadki končajo, ko jih odvržemo v zabojnike, zakaj je pomembno 

ločevanje odpadkov, še posebej papirja. Otroci so spoznali, kaj pomeni krčenje 

gozdov in kakšne posledice prinaša to dejanje za živali. V vrtcu, kjer smo izvajali 

dejavnosti, še danes poteka ločevanje odpadkov, varčevanje vode in čistilne akcije 

na igrišču. Zelo veseli smo, ko ugotavljamo, da smo spremenili način življenja v vrtcu 

in da so otroci vse novosti sprejeli za svoje in jih z veseljem in skozi igro živijo še 

danes. Najbolj pomembno se nam zdi dejstvo, ki je zelo pozitivno, da otroci 

razmišljajo in delujejo drugače.  

 

Obnašajo se mnogo bolj odgovorno in zavedno, kar se tiče ravnanja z odpadki, vodo 

in onesnaženjem zraka. Slišimo lahko, kako otrok prepričuje starše, da bi rad prišel v 

vrtec peš ali s kolesom in ne z avtom, ki spušča dime v zrak. Veseli smo, ko slišimo 

pripovedi staršev v vrtcu, ki pravijo, kako se njihov otrok krega na koga, ko vidi, da 

odvrže kakšno smet po tleh. Doživeli smo tudi, da so otroci sami začeli odnašati 

odpadke v zabojnike, ko so jih opazili po tleh. Otroci na sprehodih sami opazijo črte 

na nebu, ki jih puščajo letala in se sprašujejo zakaj morajo oni dihati ta umazan zrak. 
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Pravijo, da se sami ne bodo vozili z letali, ko bodo veliki. Ob pripovedih so resni in 

začudeni. V vrtec je prišla tudi novica od otroka, ki je opazil na televiziji ekološko 

katastrofo o razlitju nafte na morju. Zelo žalostno je pripovedoval, kako so bile ptice 

umazane od nafte in koliko živali je umrlo. Otroci bi nas lahko kaj naučili. Rečemo 

lahko, da smo z diplomsko nalogo dosegli veliko, spremenili smo pa še več. Ni tako 

enostavno otrokom pokazati in jih poučiti o spremembah okolja, ki se dogajajo. Začeli 

smo z malimi koraki, sledijo pa še večji.  

 

V diplomski nalogi bi želeli še izvedeti, kakšen odnos imajo otroci do živih bitij v 

naravi, torej do rastlin in živali, ampak to je popolnoma druga tematika, ki jo bomo še 

imeli priložnost preučiti v praksi.  

Ko smo iskali informacije o eko vrtcih po Sloveniji, smo najprej mislili, da jih ni veliko. 

Ugotovili smo, da temu ni tako in da je eko vrtcev kar nekaj. Kar se tiče okoljske 

vzgoje v vrtcih, pa smo mnenja, da je okoljske vzgoje bistveno premalo. Še vedno 

ugotavljamo, da je poudarek bolj na jeziku in matematiki kot pa na pomembnosti 

okolja. Če bi bilo mogoče in morda nekoč bo, bi vztrajali, da se v vrtce vnese večji 

poudarek ravno na tem področju. Kajti tudi vzgoja o naravi in okolju je zelo 

pomembna. 

 

Danes ugotavljamo, kako močno se je način življenja spremenil. Ljudje imajo vedno 

manj časa in vedno več potreb. Vse skupaj se vrti kot kolo v zabaviščnem parku. V 

tem času sami dopuščamo, da na nas vplivajo mediji, reklame, ki spodbujajo ljudi k 

potrošništvu. Ogromno se prideluje embalaže, ki ni nujno potrebna in bi lahko 

preživeli brez nje, pa smo se vseeno preveč razvadili, da bi pomislili, kako bi lahko 

živeli brez nje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

vrtcu 

  

 67 

 

5 LITERATURA 
 

• Asimov, I. (1996). Why does litter cause problems? Zakaj odpadki povzročajo 
probleme? Ljubljana: CO LIBRI. 

• Asimov, I. (1996). Why is the air dirty? Zakaj je zrak umazan? Ljubljana: CO 
LIBRI. 

•  Brancelj A. (…). Naravoslovje za 7. razred. Založba DZS. 
• Cifrić, I. (1989). Socijalna ekologija. Prilozi zasnivaju discipline. Zagreb: 

Globus. 
• Cifrić, I. (1990). Sociologija i ekologija. V: život i škola. Zagreb, 39 godina 

3/1990, 279–278. 
• Cilenšek, B. (1971). Otrok in okolje. Ljubljana: tiskarna  Jože Moškrič. 
• Damjanovič, M. (1982). Svest građana o zagađivanju životne sredine 

upotrebom hemikalija. V: čovjek i životna sredina, 2. Beograd. 
• Garbarino in Abramowitz, 1992 
• Gantchev, I. Zeleni otok in sivi otok. 
• Javna, J. (1990). 50 simple things kids can do to save the  Earth. ZDA: The 

Earth Works Group. 
• Kalčina - Srhoj, L. (1990). Otrokom zdravo in varno okolje. Ljubljana: Zveza 

prijateljev mladine Slovenije. 
• Krnel, D. (1993). Zgodnje učenje naravoslovja, DZS. 
• Krnel, D., Bajd, B. (2005). Naravoslovje za 6. razred osnovne šole, Modrijan 

založba d. o. o. 
• Kurikulum za vrtce, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999. 
• Lepičnik Vodopivec,  J. (2006). Okoljska vzgoja v vrtcu. Ljubljana: AWTS,      

d. o. o. 
• Marić, S. i Huber, Đ.(1986). Istraživanje mišljenja stranih posjetilaca 

nacionalnog parka »plitvička jezera« o medvjedima i vukovima. V: Četvrti 
kongres ekologa. Ohrid. 

• Marjanovič Umek L. (2008). Otrok v vrtcu. Založba Obzorja Maribor. 
• Marentič Požarnik B. (…). Okoljska vzgoja. Založba Obzorja Maribor. 
• Moge, H. (1991). Psycologie des Kinderspils, Berlin: Springer - Verlag 

• Piaget, J., Inhelder, B. 1974, The child's construction of quantities , Routledge 
& Kegan Paul, London. 

• Uzelac, V., Staršević, I. (1999). Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić. 

 

 

 

 

 



Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

vrtcu 

  

 68 

 

6 INTERNETNI VIRI 
 

• http://www.val-ljubezni.si/mag-lidija-kocuvan-gasparic/partnerji-lidija-ekologija-
duha.html 

• http://sl.wikipedia.org/wiki/Ekologija 
• http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_preventivo

_in_razvoj_javnega_zdravja/okolje_in_zdravje/okolje_in_zdravje_otrok/ 
• http://www.ekom.si/voda05.php 
• http://www.google.si/imgres?q=kro%C5%BEenje+vode&hl=sl&client=firefox-

a&sa=G&rls=org.mozilla:sl:official&biw=986&bih=565&gbv=2&tbm=isch&tbnid
=KgcwqwIS6i3zkM:&imgrefurl=http://www.hemoste.sel.si/index.php%3Fid%3D
24&docid=ULr33tQH9AqGaM&w=250&h=190&ei=b0qUToTPGMrGtAbdhaDu
BQ&zoom=1 

 
  



Karmen Zalokar: diplomska naloga, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 2011. Odnos do okolja v 

vrtcu 

  

 69 

 

7 PRILOGE 
 

7.1 Vprašalnik za otroke 
 

Po dogovoru z mentorico sem sestavila vprašalnik za otroke, primeren za predšolsko 

vzgojo, starosti od pet do šest let. Nastala so naslednja vprašanja:  

 

 

• Kaj misliš, zakaj potrebujemo vodo? 

• Kaj misliš, ali je povsod po svetu dovolj pitne vode? Zakaj? 

• Kaj misliš, da bi se zgodilo, če ne bi imeli pitne vode? 

• Ali pri vas doma varčujete z vodo? Kako? 

• Kaj misliš, zakaj je pomemben čist zrak? 

• Kaj misliš, kdo onesnažuje zrak? 

• Kaj misliš, kdo je pomemben za čistejši zrak? 

• Ali lahko tudi ti narediš kaj, da bo zrak bolj čist? 

• Kaj misliš, kaj se zgodi z odpadki, ko jih vržemo v koš? Kam gredo iz koša? 

Kam iz …? 

• Zakaj je pomembno, da ločujemo odpadke? Ali jih pri vas doma  ločujete? 

 


