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POVZETEK 

 

Diplomska naloga obravnava ekologijo in različne načine uporabe in obdelave odpadnih 

materialov v drugem starostnem obdobju v vrtcu Idrija. 

Pomembno je, da vzgojitelji pri delu izhajamo iz otrokovih razvojnih značilnosti. Povzela 

sem jih po psihologu Jeanu Piagetu. 

S pravilnim ločevanjem odpadkov lahko zelo veliko pripomoremo k reciklaži in skrbi za naše 

okolje. V vrtcu Idrija na tem področju delujemo že več let. 

Predstavljam projekt Ekovrtec, v katerega je vključenih že veliko vrtcev po Sloveniji in med 

njimi je tudi vrtec Idrija. Z izvedenimi dejavnostmi smo uresničevali cilje projekta dve šolski 

leti, zato smo prejeli ekozastavo. 

Največ pozornosti je v diplomski nalogi namenjeni ponovni uporabi in obdelavi različnih 

odpadnih materialov v skupini otrok v drugem starostnem obdobju. 

Otroci so pri dejavnostih aktivno sodelovali s prinašanjem odpadnih materialov, svojimi 

idejami in na koncu s samo izvedbo. Poskrbela sem, da smo različne materiale najprej 

spoznali in se pogovorili o možnostih obdelave le-teh. Spoznali smo tudi različna orodja in 

pripomočke, ki smo jih kasneje uporabili. Otroku namreč moramo omogočiti, da se seznani z 

različnimi orodji, kljub temu da vsa še niso primerna zanj. Le tako izve, s čim si lahko 

pomagamo pri posameznih materialih. Pri izvajanju mora vzgojitelj najprej poskrbeti za 

varnost in po potrebi pomagati pri obdelavi. 

S pisanjem diplomske naloge in izvajanjem različnih dejavnosti sem ugotovila, da preko igre 

in zanimivih dejavnosti v predšolskem obdobju lahko naredimo zelo veliko, kar bo v veselje 

našemu zelenemu planetu. 
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ABSTRACT 

 

The main subjects of this thesis are ecology and various ways of using and processing waste 

material in the second age group at the preschool Idrija.  

Childcare workers have to work in accordance with children’s developmental characteristics. 

I have summarized them after the psychologist Jean Piaget. 

With proper waste separation we can contribute considerably towards recycling and 

environmental care. At our preschool a lot has been done in this field for some years now. 

The thesis introduces the Ekovrtec project which incorporates many preschools in Slovenia, 

including the preschool Idrija. We have earned an ecoflag by carrying out activities and 

realizing the objectives of this project over two school periods. 

The main part of this thesis focuses on reusing and processing various waste materials in the 

second age group of children. 

Children have played an active role in various activities by bringing waste materials, 

contributing their own ideas and executing them. The first step for the children was to get to 

know different materials and talk about the possibilities of using them. They also got to know 

and used different tools and accessories. Children need to be able to learn about different 

tools, even though some may not be appropriate for their hands yet. This is the only way a 

child can learn about how different tools can be used with particular materials. The most 

important task of childcare workers during these activities is to keep the children safe and to 

help them. 

After writing this thesis and carrying out different activities I found out that games and 

interesting activities in preschool period can have a very positive effect on our green planet. 
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1 UVOD 
 

V današnjem času bi moral vsak človek razmišljati, kaj lahko prispeva k temu, da si naš zeleni 

planet nekoliko odpočije. Veliko je možnosti, da obrabljeno stvar še enkrat uporabimo. Zelo 

pomembno je tudi ločevanje odpadkov, ki jih je dandanes v vsaki družini ogromno. Z 

ločevanjem posamezniki zelo veliko pripomoremo k čistejši naravi, saj le tako lahko omogočimo 

reciklažo in ponovno obdelavo odpadnih materialov. Kljub temu, da se stvari izboljšujejo, žal 

marsikomu še niso prišle v navado. Najpomembnejša je prav samoumevnost, da smeti odvržemo 

v ustrezne zabojnike, ki jih srečamo na vsakem koraku, da poskrbimo za urejeno naravo okrog 

nas in da čim več odpadnih stvari, če je mogoče, ponovno uporabimo.  

Najprimernejše obdobje učenja tovrstnih navad je vsekakor otroštvo. Vzgojitelji smo poleg 

staršev odgovorni, da otroke navajamo in jih seznanjamo, kaj lahko sami storijo za čistejše 

okolje in koliko so majhna dejanja vsakega posameznika pomembna. Najprej smo otrokom le za 

zgled, kasneje, ko se tudi sami začnejo zavedati pomena, se nam pridružijo po svojih 

zmožnostih. Nekajletne izkušnje mi dokazujejo, da otroci naučeno v vrtcu prenašajo v svoje 

domače okolje in o tem poučujejo svoje družinske člane. Če je otrok pobudnik, da tudi doma 

uredijo tako imenovani ekološki otok, bo gotovo z velikim veseljem pravilno ločeval odpadke in 

o tem sporočal ostalim. 

Predšolski otroci so neverjetno ustvarjalni, zato je zelo pomembno, da vzgojitelji poskrbimo za 

spodbudno učno okolje in jim s tem omogočimo pestre možnosti za ustvarjanje in igro. V vrtcu 

Idrija je igralnica razdeljena v kotičke; to je pomembna značilnost metodologije Korak za 

korakom, po kateri delamo v vseh oddelkih. Vzgojiteljice si prizadevamo, da je v kotičkih čim 

več odpadnega materiala, ki nadomesti nekatere nove igrače in pripomočke. V kotičku z 

igračami-dojenčki otroci uporabljajo oblačila, ki so jih podarili starši. Za igro z avtomobilčki 

smo cesto izdelali na velik odpadni kos kartona. V umetniškem kotičku skozi vse leto v čim večji 

meri uporabljamo odpadni material, ki ga otroci prinašajo od doma. Na ta način otrokom 

približamo pojem recikliranja, ki postane samoumeven – uporabljati odpadni material. 

Odločila sem se, da pri delu v skupini prav temu namenim več pozornosti. Zakaj bi po 

nepotrebnem uporabljali nove liste papirja, če jih lahko nadomestimo z že enostransko 
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porabljenimi, ki jih starši prinesejo iz službe? Zakaj bi material za novoletno okrasitev vrtca 

kupovali, če lahko čudovito okrasitev izdelamo iz naravnih in odpadnih materialov? Le malo bolj  

ustvarjalni moramo biti in neko stvar, ki jo imamo na voljo, uporabimo,  čeprav končni izdelek 

na prvi pogled mogoče ne bo tako popoln. 

Pri svojem delu v čim večji meri izhajamo iz potreb otrok. Če opazimo, da za neko stvar niso več 

zainteresirani, jo prilagodimo, in več pozornosti namenimo tistim področjem, ki so otrokom 

bližje. Iz njih moramo izhajati tudi, ko načrtujemo delo v skupini. Sprejemati moramo njihove 

ideje in jim dati možnost izražanja svojih mnenj o vsakodnevnih dejavnostih. 

Ko se otroci lotijo ustvarjanja,  morajo imeti svobodo. Tega se vsekakor poslužujem tudi sama. 

Ob izdelovanju izdelkov iz odpadnega materiala poskrbim za zadostno količino materiala in 

dovolj pestro izbiro. Pri obdelovanju materialov pa je večkrat potrebno priskočiti na pomoč, npr. 

če nimajo ustreznega lepila, če je potrebna uporaba orodij, ki niso primerna za otroke … 

Vztrajam, da skupaj poiščemo rešitev izdelave, da bi bila morda funkcionalnejša in po lastni 

zamisli. Prav zaradi lažje obdelave otroci najraje posegajo po odpadnem materialu iz papirja in 

kartona. Kar nekaj čudovitih izdelkov v naši skupini pa je tudi iz plastične embalaže, blaga, lesa 

in še marsičesa. Pomembno je, da otroku ob srečanju z novim materialom damo možnost, da ga 

spozna in ga preizkusi, nato pa skupaj ugotovimo, kakšne so možnosti obdelave.  

V drugem starostnem obdobju, kjer delam kot pomočnica vzgojiteljice, otroci pokažejo veliko 

zanimanja za skupne izdelke. To možnost jim velikokrat ponudimo, saj se s tem tudi zelo veliko 

naučijo, saj je  pri tovrstnih izdelkih namreč potrebnega veliko dogovarjanja in prilagajanja. Pa 

tudi sama obdelava materialov je nekoliko drugačna, ker gre navadno za večje stvari. Otroci hitro 

ugotovijo, da je nekaj potrebno bolje zalepiti in pritrditi, da je potrebno premisliti, kako bo 

izdelava potekala. Če na primer gre za izdelek iz kartonastih škatel, morajo biti večje škatle 

spodaj, sicer izdelek ne bo stabilen. 

Z dejavnostmi, povezanimi z odpadnimi materiali, pri otrocih dosežemo veliko pomembnih 

ciljev. S tem ko material prinašajo od doma, v dejavnosti vključimo tudi starše. Vsekakor s temi 

dejavnostmi posredno tudi skrbimo za naravo, saj jo olajšamo za marsikateri odpadek. Poleg 

vsega pa je lepo, da iz odpadka, ki bi se valjal na smetišču, nastane igrača, ki jo otroci še dolgo z 

veseljem uporabljajo. 
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TEORETIČNI DEL 

2 KAJ JE EKOLOGIJA? 

 

Utemeljitelj ekologije je nemški biolog Ernst Haeckel, ki je leta 1866 ekologiji dal ime. Izpeljano 

je iz grških besed oikos, kar pomeni hiša, in lógos, kar pomeni beseda, znanost, veda. Najbolj 

direktna povezava je ´nauk o naravnem domu´, vendar ekologijo definiramo drugače.  

 

 

EKO – LOGIJA 

 

 

 

gr. oikos (hiša)          gr. logos (veda) 

 

 

 

´veda o naravnem domu´ 

 

 

Ekologija je namreč znanstvena veda, ki preučuje porazdelitev in bogastvo živih organizmov in 

odnose med živimi bitji ter živim in neživim okoljem. Pojasnjuje, kako živijo živali in rastline v 

povezavi druga z drugo, kako so odvisne od okolja, naravnih virov in dobrin (tla, voda, zrak, 

sončna svetloba). Preučuje torej prilagoditve organizmov na okolje, v katerem živijo, in seveda 

tudi vplive okolja na organizme, ki so žal vedno močnejši (http://wikipedia.org/).  

 

 

 

 

http://wikipedia.org/
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3 FAZE OTROKOVEGA RAZVOJA (po Piagetu) 

 

Pri opisu razvojnega obdobja se bom osredotočila predvsem na razlage psihologa Jeana Piageta 

in njegove teorije kognitivnega razvoja. 

Otrokov spoznavni razvoj naj bi po Jeanu Piagetu potekal v šestih fazah: 

1. faza refleksa in podedovanih sklopov, kot tudi prvih nagonskih teženj (hranjenje) in prvih 

čustev, 

 

2. faza prvih motornih navad in prvih organiziranih opažanj, kot tudi prvih diferenciranih 

občutkov, 

 

3. faza senzomotorne oz. praktične inteligence (inteligenca, ki je predhodnik pojava 

govora). 

Tri prve faze zaznamujejo obdobje dojenčka (od rojstva pa do okrog dveh let). To je obdobje 

pred razvojem govora in mišljenja v ožjem pomenu besede. Sledijo: 

 

4. faza intuitivne inteligence, spontanih interindividualnih občutkov in socialnih odnosov 

(od 2. do 7. leta oz. drugo obdobje zgodnjega otroštva), 

 

5. faza konkretnih intelektualnih operacij (začetek logike) in moralnih ter socialnih 

občutkov sodelovanja (od 7. do 12. leta), 

 

6. faza abstraktnih intelektualnih operacij, izobraževanja osebnosti in afektivnega in 

intelektualnega vključevanja v svet odraslih (obdobje adolescence) (Papotnik, 1993: 16). 
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3.1 STADIJ PREOPERATIVNEGA MIŠLJENJA (od 2. do 7. leta) 

 

Vse dejavnosti bom izvajala z otroki, ki bi jih Piaget uvrstil v stadij preoperativnega mišljenja, 

težko pa je določiti, v katerega od dveh podstadijev spadajo, saj ni ostre meje med njima, zato se 

bom posvetila kar obema. Naj predstavim najprej značilnosti stadija preoperativnega mišljenja, 

ki se začne okrog 2. leta, traja pa tja do 7. 

Preoperativno mišljenje se začne s sposobnostjo simbolne funkcije, to je z otrokovo zmožnostjo, 

da razume, ustvarja in uporablja simbole, ki predstavljajo nekaj, kar ni prisotno. Piaget pravi, da 

se otrokova raba simbolov pri razmišljanju kaže v treh tipičnih vedênjih: odloženem posnemanju, 

simbolni igri in uporabi jezikovnih spretnosti. To je obdobje, ko otroci že govorijo in torej z 

besedami predstavljajo stvari in dogodke. Jezik jim bistveno razširi obzorje, saj z njegovo 

pomočjo lahko govorijo o preteklosti, prihodnosti ali razlagajo dogodke drugim. Za to obdobje je 

značilen razcvet simbolične igre in otrokova bujna domišljija. Značilna pa je tudi egocentrična 

uporaba govora in velika odvisnost od zaznavanja pri reševanju problemov (Batistič Zorec, 2000: 

62).  

Ta stadij se naprej deli na dva podstadija, in sicer na prekonceptualno ali simbolno mišljenje ter 

na intuitivno mišljenje. 

 

3.1.1 PREKONCEPTUALNO ALI SIMBOLNO MIŠLJENJE (od 2. do 4. leta) 

 

Mišljenje otroka v tem obdobju je na nek način predlogično. Značilno zanj je transduktivno 

mišljenje, kar pomeni sklepanje iz posebnega na posebno. Otrok npr. poveže dva istočasna 

dogodka s sklepanjem, da je eden povzročil drugega. Primer: »Ker sem vzela dežnik, dežuje.« 

Za prekonceptualno mišljenje so značilne tudi polposplošitve, to je nezmožnost hierarhične 

ločitve med razredi. Otrok namreč težko loči razrede od podrazredov in prisotnost enega objekta 

hkrati v dveh različnih razredih. Primer: na vprašanje koliko moških je v garaži, bi otrok v tej 

fazi odgovoril: »Eden, drugi je pa moj oči.« Otrok v tej starosti še ni sposoben razvrščati po dveh 

značilnostih hkrati, npr. po velikosti in barvi. 

Še ena pomembna značilnost tega obdobja pa je egocentrizem. Egocentrizem pomeni 

nezmožnost postaviti se v točko drugega. Primer: na vprašanje ali imaš brata, bi odgovoril: »Ja, 
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imam brata Matica.« Na vprašanje ali ima tudi Matic brata pa odgovori: »Ne.« Razlog za 

egocentričen govor je, da otrok gleda na svet le iz lastne perspektive (Batistič Zorec, 2000: 62, 

63). 

3.1.2 INTUITIVNO MIŠLJENJE (od 4. do 7. leta) 

 

To je obdobje prehoda med časom, ko je mišljenje odvisno zgolj od percepcije, in naslednjo 

stopnjo v razvoju – odvisnostjo od logičnega mišljenja. Za to obdobje je značilen premik k večji 

decentraciji. Otrok lahko postopoma vidi več kot enega dejavnika, ki vplivajo na dogodek. 

Zmožen je intuitivno reševati probleme, kadar so objekti vključeni v problem pred njim. Vendar 

je do konca tega obdobja otrok še vedno bolj odvisen od percepcije kot od logičnega mišljenja. 

Intuitivno mišljenje je zelo slikovito in natančnejše kot v prekonceptualnem obdobju, ker ima 

skupne cilje in ne več sinkretične zbirke simbolov. 

Če otroku te starosti damo nalogo, da klasificira predmete po eni lastnosti (npr. po barvi: rdeči in 

rumeni kvadrati) mu to ne dela težav. Ko pa mora klasificirati predmete po dveh lastnostih (npr. 

kvadrate in trikotnike rdeče in rumene barve), bo pogosto reševal po principu figuralne kolekcije: 

skupaj bo dal kvadrat in trikotnik in svoj odgovor utemeljil s tem, da je naredil hišo. 

Intuitivno razmišljanje se kaže tudi v naslednji nalogi: pred otroka postavimo serijo lesenih kock, 

od katerih je večina rumenih in manjšina zelenih. Najprej ga vprašamo, ali so lesene kocke, na 

kar bo otrok te starosti odgovoril pritrdilno. Tudi na vprašanje, katerih kock je več, rumenih ali 

zelenih, bo pravilno odgovoril, medtem ko bo na vprašanje, ali je več rumenih ali lesenih kock, 

odgovoril, da je več rumenih. Njegov odgovor kaže, da je hkratno upoštevanje razreda in 

njegovega podrazreda za te otroke še pretežko (Batistič Zorec, 2000: 63, 64). 
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4 ODPADKI 

 

Zadnji dve generaciji sta bolj izropali in onesnažili naš planet kot sto generacij pred njima 

(Požarnik, 1988: 142). 

 

Včasih ni bilo smetarjev, ki bi pobirali smeti in jih dnevno vozili na deponijo, zato so se jih 

ljudje morali znebiti sami. Organske odpadke so pojedle domače živali ali pa so jih kompostirali, 

saj še niso poznali umetnih gnojil. Pravih, nerazgradljivih smeti takrat tako rekoč sploh še niso 

poznali in tako je o smeteh pričal le nizek kupček neuporabnega, zavrženega in rjastega železa. 

V današnjem času pa kraljuje plastika in umetne mase, ki so večinoma nerazgradljive. Za to je 

kriva predvsem potrošniška miselnost, ki se je razmahnila po drugi svetovni vojni. Velika 

proizvodnja je namreč ustvarila tudi veliko porabo. In velika poraba je ustvarila ogromne 

deponije, ki pa so jih povsod spretno skrili pred očmi potrošnikov. Organiziran odvoz smeti tako 

vzpodbuja njihovo nastajanje. Če bi naši odpadki ostali pred domačim pragom, bi gotovo dvakrat 

premislili, preden bi se podali po brezglavih nakupih. V tem primeru bi pred domačo hišo v 

enem samem letu nastali 2 toni odpadkov. V smeteh se znajde prav vse, zato smetišče zelo hitro 

lahko postane vir onesnaževanja. Velike napake delamo, ker v »isti koš« mečemo vse mogoče 

stvari in s tem onemogočimo predelavo. Odvrženo se najprej znajde v kuhinjskem smetnjaku, 

nato v velikem zabojniku pred hišo in slednjič na odmaknjenem smetišču, kjer vse skupaj najprej 

zažgejo, kasneje pa prekrijejo z zemljo. Zavedati se moramo, da lahko s pravilnim sortiranjem 

odpadkov s predelavo ponovno uporabimo kar 90 % vseh odpadkov. 

Če smo ekološko osveščeni, bomo kupovali le izdelke z minimalno embalažo, kupovali bomo 

večje količine, pijačo v vračljivih steklenicah, izdelke v embalaži iz naravnih materialov ali iz 

razgradljive plastike (Menih, Srebot 1996: 62).  
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Kaj lahko naredimo, da zmanjšamo količino odpadkov in poskrbimo za okolje? 

 

 Ekološko zaveden potrošnik pri nakupih misli tudi na odpadke. Predmeti z dolgo življenjsko 

dobo in lahko popravljivi predmeti so do narave prijazni. Prav tako tisti, za katere ni potrebna 

pretirana plastična embalaža. 

 Če je le mogoče, ne kupujmo stvari v ˝enosmerni˝ embalaži, ampak v takšni, ki gre v več 

smeri. Samo tam, kjer gre za izrazito neodgovoren način gospodarjenja, je mogoče prodajati 

mleko, sokove, olje in podobne stvari v plastenki, tetrapaku ali konzervi. 

 Ne kupujmo živil v plastenkah ali v PVC-foliji. Namesto plastičnih vrečk uporabljajmo 

mrežo, košarico ali vreče iz blaga. 

 Večjih kosovnih odpadkov ne odlagajmo na divja odlagališča, pač pa poskrbimo za odvoz na 

ustrezno mesto ali počakamo na vsakoletni organiziran odvoz kosovnih odpadkov. 

 Če smo kritični kupci, bodimo tudi kritični uporabniki. Preden kaj zavržemo, premislimo, ali 

je mogoče stvar še za kaj uporabiti. 

 Če imamo kakršnokoli možnost, ne zavrzimo ostankov hrane, ampak jih kompostirajmo. 

 Kemične snovi, stare baterije, zdravila, razredčila … ne sodijo v odtok ali koš za smeti. 

 Nikoli v peči ali na prostem ne sežigajmo odpadkov, ki oddajajo strupene pline ali po katerih 

ostane strupen pepel. 

 Ne kupujmo obarvanega, svileno mehkega toaletnega papirja, ker je iz sveže celuloze, važne 

surovine, ki je ne kaže uporabljati v ta namen. Barvilo pa po nepotrebnem onesnažuje vodo 

(Požarnik, 1988: 146). 

 

4.1 LOČEVANJE ODPADKOV 

 

Kako odlagati odpadke, je na videz nepomembna odločitev, a odločilno vpliva na okolje in našo 

prihodnjo vlogo v njem. Če poznamo vzroke in posledice, se lažje odločimo za ločeno zbiranje 

odpadkov. 

 

Zakaj ločeno zbiranje odpadkov? 
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 Ker lahko večino odpadkov recikliramo. 

 Ker so naravni viri omejeni in bodo nekatere surovine sčasoma tako redke, da bodo izdelki 

predragi za množično uporabo. 

 Ker s takšnim zbiranjem odpadkov skrbimo tudi za njihovo odstranjevanje iz okolja. 

 Ker tako ne povzročamo vedno novih potreb po odlagališčih v naravi. 

 Ker želimo breme sodobne potrošniške družbe odložiti na naravi prijazen način. 

 Ker v Sloveniji povprečno ustvarimo 430 kg odpadkov na prebivalca, kar je 860.000 ton na 

leto. 

 Ker z ločenim zbiranjem odpadkov 80–90 % odpadkov lahko predelamo v koristne, uporabne 

stvari. 

 Ker sprejemamo odgovornost za svoja ravnanja. 

 Ker mislimo na prihodnost. 

 Ker želimo ohraniti možnost za razvoj človekove dejavnosti v zdravem naravnem okolju. 

 Ker imamo radi svoje okolje v vsej njegovi edinstvenosti. 

 Ker se prihrani energija v proizvodnji in transportu. 

 Ker se ohranjajo naravne dobrine. 

 Ker je koristno za naravo in človeka (http://marjetica.komunalakoper.si/). 

 

4.1.1 LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV NA EKOLOŠKIH OTOKIH 

 

Kot sem že omenila, je tudi v naših igralnicah že uveljavljeno ločeno zbiranje odpadkov. V vseh 

skupinah ločujemo papir od drugih odpadkov, nekateri pa imajo še koš za plastiko. Poleg tega pa 

imamo tudi posodo za biološke odpadke. Ko so koši polni, jih včasih izpraznimo skupaj z otroki, 

in sicer na ekološki otok, ki je tik pred vrtcem. 

Ekološki otoki so v občini Idrija opremljeni s tremi zelenimi zabojniki. Barva pokrova je različna 

glede na vrsto odpadkov, ki se jih v posameznem zabojniku zbira. Rdeča barva označuje odpadni 

papir, bela odpadno steklo, rumena odpadno plastično in kovinsko embalažo. Ponekod pa so v 

zadnjem času dodali še rjave zabojnike za biološke odpadke. Na vsakem zabojniku so podani 
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konkretni primeri, kaj lahko vanj odlagamo. Pri odlaganju vseh vrst odpadkov moramo biti 

pozorni na to, da jih izpraznimo in primerno očistimo, odstranimo zamaške ali pokrovčke ter jih 

v čim večji meri zložimo ali stisnemo in s tem zmanjšamo njihovo prostornino. 

 

 

ODPADNI PAPIR 

 

Star papir in papirni odpadki so dodatek pri izdelovanju manj zahtevnih vrst papirja, lepenke in 

kartona. Pridobivamo ga tudi z organiziranim zbiranjem papirne embalaže, časopisov, revij in 

ostalega starega papirja.  

S predelavo odpadnega papirja se varujejo gozdovi, saj zaradi tega požagajo skoraj tretjino manj 

lesa. Za izdelavo 1 tone papirja se namreč porabi kar 4,5 m
3
 lesa. Recikliranje 1 tone papirja pa 

prepreči izpust 2,5 ton ogljikovega dioksida v atmosfero in prihrani 17 dreves, skoraj 3 m
3  

prostora na deponiji in dovolj energije za ogrevanje povprečnega doma za 6 mesecev. 

 

V zabojnik za odpadni papir sodijo: 

 

 časopisi, revije, 

 zvezki, knjige, 

 prospekti, katalogi, 

 pisemske ovojnice, pisemski papir, 

 embalaža iz papirja, kartona in lepenke. 

 

 

Vanj ne sodijo: 

 

 kartonska embalaža tekočin (tetrapak), 

 embalaža iz papirja in kartona, prepojena ali umazana z živili, 

 samokopirni papir, 

 povoščen ali plastificiran papir, 
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 celofan in aluminijasta folija, 

 vreče cementa, lepila, apna, 

 tapete, 

 papirnate brisače, prtički, robčki. 

 

 

ODPADNO STEKLO 

 

Steklo je mogoče stoodstotno reciklirati, ne da bi izgubilo na svoji kakovosti. Proces 

pridobivanja novega stekla iz starega je tudi zelo učinkovit, saj pri tem skoraj ni odpadkov ali 

neželenih stranskih produktov. Zelo pomembno je, da v zabojnike za odpadno steklo odlagamo 

le pravo steklo, saj druge vrste s svojimi primesmi vnesejo v zbrano steklo nečistoče.  

Z reciklažo stekla industrija privarčuje na surovinah, saj 1 tona črepinj nadomesti približno 1,2 

toni surovin. Poleg tega pa se privarčuje tudi z energijo. Če pri surovinah uporabijo 25 odstotkov 

odpadnega stekla, prihranijo 5 odstotkov energije. 

 

 

V zabojnike za odpadno steklo sodijo: 

 

 steklenice živil, pijač, 

 stekleničke kozmetike in zdravil, 

 kozarci vloženih živil, 

 druga steklena embalaža. 

 

Vanj ne sodijo: 

 

 okensko, avtomobilsko in ostalo ravno steklo, 

 ogledala, 

 kristalno steklo, 
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 ekransko steklo, 

 steklo svetil (žarnice), 

 pleksi-steklo, karbonsko steklo in drugo steklo iz umetnih mas, 

 laboratorijsko in drugo ognjeodporno steklo. 

 

 

ODPADNA PLASTIČNA IN KOVINSKA EMBALAŽA 

 

Razvoj plastike se je začel v začetku tega stoletja in se je po drugi svetovni vojni razmahnil v 

neslutene razsežnosti. Največji porabnik plastike v Evropi je prav embalažna panoga, saj je več 

kot 50 odstotkov izdelkov pakiranih v plastični embalaži. Reciklirana plastika se lahko uporablja 

za nove izdelke, kot so pipe za vodo, preproge, izolacija vtičev, spalne vreče, zabojniki, 

avtomobilski deli in čopiči. Nereciklirana plastika pa ostane na deponiji 30 let in več. 

Recikliranje kovinske embalaže (pločevinke, konzerve …) prihrani 95 odstotkov energije, ki je 

potrebna za izdelavo pločevink, ter prepreči izpust več ton ogljikovega dioksida v atmosfero. 

Ponekod imajo tudi že zabojnike za ločevanje plastične embalaže od kovinske. Pri nas, v občini 

Idrija, pa še uporabljamo združen zabojnik. 

 

 

V zabojnik za odpadno plastično in kovinsko embalažo sodijo: 

 

 plastenke pijač, 

 plastenke čistil in pralnih sredstev, 

 plastični lončki in kozarci živil, 

 plastične vrečke in folije, 

 pločevinke pijač, 

 pločevinke živil, 

 kartonska embalaža tekočin (tetrapak). 
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Vanj ne sodijo: 

 

 plastična embalaža nevarnih snovi ali njihovi ostanki (motorna olja, pesticidi, barve, laki, 

razredčila), 

 kosovni plastični predmeti. 

 

 

BIOLOŠKI ODPADKI 

 

Biološki odpadki zavzemajo več kot trideset odstotkov gospodinjskih odpadkov. Če jih zbiramo 

ločeno, bomo dosegli manjšo količino odpadkov na odlagališču in s tem podaljšanje njegove 

žvljenjske dobe. Manj bioloških odpadkov na odlagališču pa pomeni tud manj toplogrednih 

plinov. Zbrane biološke odpadke se predela v kompost in se jih vrne v naravni krog ter se tako 

prepreči onesnaževanje narave. 

 

V rjav zabojnik za biološke odpadke sodijo: 

 

 ostanki sadja in zelenjave, 

 kavna usedlina, 

 kavni filtri in čajne vrečke, 

 netekoči ostanki hrane, 

 jajčne lupine, 

 pokvarjeni prehrambeni izdelki, 

 papirnate vrečke in robčki, 

 rože, 

 plevel, 

 pokošena trava, 

 stara zemlja lončnic. 
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Vanj ne sodijo: 

 

 cigaretni ogorki, 

 material, ki se v naravi ne razgradi, 

 kosti, meso in maščobe, 

 izločki domačih živali in ljudi, 

 plevel, ki semeni. 

 

KOMPOSTIRANJE 

Kompostiranje je druga možnost za ločeno odlaganje bioloških odpadkov. Na kompostni kup 

sodijo enaki odpadki, kot bi jih sicer odlagali v rjavo posodo. Kompostiranje je priporočljivo 

zaradi izboljšanja sestave prsti, za boljše zadrževanje vlage, za boljše prezračevanje tal, za večjo 

akumulacijo toplote in za pridelavo zdravih rastlin s plodovi polnega okusa 

(http://marjetica.komunalakoper.si/, http://www.komunalaidrija.si/). 
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5 EKO-ŠOLA IN EKO-VRTEC 

 

5.1 PREDSTAVITEV PROJEKTA 

Eko-šola je projekt mednarodnega združenja za okoljevarstveno izobraževanje (Foundation for 

Environmental Education – FEE), ki je bilo ustanovljeno z namenom, da organizirano in načrtno 

pospeši okoljsko izobraževanje in osveščanje. V FEE je vključenih 58 držav iz Evrope, Afrike, 

Azije, Nove Zelandije in Južne  Amerike. V Sloveniji smo program poimenovali Eko-šola kot 

način življenja. Nosilec programa je DOVES – Društvo za okoljsko vzgojo Evrope v Sloveniji. 

V šolskem letu 2008/2009, ko se je pridružil tudi vrtec Idrija, je bilo vključenih v program 548 

ustanov (osnovne in srednje šole, vrtci ter domovi CŠOD – centri šolskih in obšolskih 

dejavnosti). Vsako leto pa se število vključenih povečuje. 

5.2 NAMEN IN CILJI PROJEKTA 

 

S projektom »Eko-šola kot način življenja« se gradijo vrednote za odgovoren način našega 

bivanja na tem planetu. Eno temeljnih načel projekta je zavedanje, da bodo današnji otroci lahko 

vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti. Otroci in mladi že danes 

preko dejavnosti eko-šol skrbijo za uresničevanje trajnostnega razvoja in na nek način tudi 

vplivajo na obnašanje odraslih in včasih celo spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Projekt je 

namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v vrtcih, osnovnih in srednjih 

šolah ter v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Eko-šola celostno gradi človeka za prihodnost 

in tudi bogati njegove čustvene vezi do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravne 

dobrine. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem 

pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja. 

Ob svetovnem dnevu varovanja okolja, 5. juniju, vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo 

mednarodna priznanja – eko-zastave. To je tudi edino veliko javno priznanje slovenskim šolam 

za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji. 
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TEMELJNI CILJI EKO-ŠOLE SO: 

 da okoljsko izobraževanje postane del ciljev in vsebin vsakega šolskega predmeta, 

 celostno prepoznavanje  in reševanje okoljskih problemov, 

 vključevanje v program oblikuje pri mladih državljansko kulturo in gradi samozavest, 

 izboljševanje medsebojnih odnosov v šoli (vrtcu) in okolici, 

 da mladi ob okoljskih dejavnostih razvijajo kreativnost, inovativnost in oblikujejo in 

imenujejo nove ideje,  

 da se vključujejo v demokratično odločanje pri reševanju okoljskih problemov, 

 vzpodbujati in izvajati projekte s področja izobraževanja za trajnostni razvoj, 

 povezovanje med mladimi Evrope in drugih držav, 

 celovita organizacija vzgojnega dela znotraj šole v povezavi s krajem in nosilci 

odločanja. 

 

5.3 SEDEM KORAKOV PROJEKTA 

 

Eko-šola je program, sestavljen iz sedmih korakov, ki jih uvaja šola dve leti. Šola, ki izpelje vseh 

sedem korakov in doseže opazne rezultate in izboljšanje okolja v kraju kjer deluje, se poteguje za 

nagrado eko-šole. Takšna šola postane nosilka eko-zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za 

okoljsko izobraževanje – FEE. Eko-zastava je šoli vidno priznanje za okoljsko delovanje. 

Logotip eko-šole lahko šola uporablja na svojih dopisih in drugih tiskanih materialih. Nagrada se 

obnovi vsako leto. Eko-šola pa vključi šolo v evropski projekt vsesplošne skrbi za okolje. Eko-

šolarji, ki ob pomoči svojih mentorjev, ravnatelja, župana, opravijo sedem korakov, so na pravi 

poti, da bi njihova šola dobila zastavo, ki je znak visoke okoljske zavesti vseh učencev in 

učiteljev šole. 
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1. KORAK: ustanovitev eko-programskega sveta šole 

Eko-programski svet usmerja okoljske dejavnosti šole, določi cilje delovanja in skrbi za 

vključevanje učencev, učiteljev, vzgojiteljev, staršev, ostalega osebja šole in predstavnikov 

lokalne skupnosti v projekt.  

 

2. KORAK: pregled okolja in proučevanje vplivov šolskega okolja na delovanje kraja, v 

katerem šola deluje 

Eko-šolarji morajo delovati v svojem lastnem okolju. Če pa želijo delovati v svojem kraju, 

morajo biti seznanjeni z dogajanjem v njem.  

 

3. KORAK: načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ter spremljanje le-teh 

Na šoli v okviru kratkoročnih ciljev pripravijo program za varčevanje z vodo in elektriko, 

zmanjšanje količine odpadkov ipd. Velika večina ciljev je lahko kratkoročnih. Eko-šolarji skozi 

šolsko leto spremljajo njihovo uresničevanje. Takšni cilji so recimo postavitev razstave, 

organizacija okrogle mize ipd. Nekateri cilji, ki si jih zastavijo, so dolgoročni, saj je za njihovo 

izvedbo potrebno daljše časovno obdobje. Takšni dolgoročni cilji so npr. pobuda za postavitev 

čistilne naprave, ali pritisk na lokalno oblast za ureditev odlagališča v kraju.  

 

4. KORAK: ovrednotenje oz. evalvacija predvsem kratkoročnih ciljev ob koncu šolskega 

leta in stalno spremljanje dolgoročnih ciljev 

Redki so projekti, pri katerih bi vse potekalo brez napak. Potem ko šolarji opravijo neko delo, je 

potrebno podati oceno o njem. Na ta način ugotovimo, kaj bi bilo mogoče še izboljšati in kaj je 

vredno pohvale. 

5. KORAK: priprava izvedbe tematskih sklopov za delo v šoli in izven nje 

Vsaka šola mora izbrati temo, na katero se bo še posebej osredotočila: odpadki, voda, energija ali 

druge aktualne okoljske teme. 
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6. KORAK: informiranje in osveščanje 

O svojem delu obveščajo medije in druge eko-šole v Sloveniji in v drugih državah. Če tega ne bi 

počeli, bi opravljeno obviselo v zraku. Hkrati tudi osveščajo prebivalce, da je okolju prijazno 

ravnanje v prid vsem. 

 

7. KORAK: podpis eko-listine 

Eko-listina je izjava o ekološkem poslanstvu šole za delovanje eko-šole s partnerji v projektu in 

nacionalno koordinacijo. Partnerji se bodo zavzemali za dvigovanje ekološke zavesti, 

spreminjanje navad, vplivanje na lokalne institucije, ki naj bi uvajale ukrepe za okolju prijaznejše 

ravnanje. Eko-listina odraža osveščanje za ohranjanje narave in željo po spreminjanju v skladu s 

sonaravnim razvojem kraja, občine, države (http://www.ekosola.si/). 
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6 PROJEKT EKO-VRTEC V VRTCU IDRIJA 

6.1 PROJEKT V ŠOLSKEM LETU 2008/09 

 

V šolskem letu 2008/09 smo se v projekt Eko-vrtec vključili tudi v vrtcu Idrija. Vključenih je 

vseh 5 enot vrtca, vsi otroci, vzgojiteljice ter drugi zaposleni. Na ravni občine Idrija pa so v 

projekt Eko-šola vključeni še osnovna šola Idrija, Gimnazija Jurija Vege, CŠOD Vojsko in 

idrijska krajevna skupnost. Glavni cilj vseh omenjenih ustanov pa je gotovo privzgojiti otrokom 

in mladim odgovoren odnos do narave in okolja.  

V idrijskem vrtcu se zavedamo, da je skrb za naravo in okolje potrebno razvijati že v 

predšolskem obdobju. V okviru projekta si tako prizadevamo, da bi otrok že v vrtcu začutil 

odgovoren odnos do okolja, se učil odgovornega ravnanja do narave in ponotranjil vrednote, ki 

bodo omogočile tej in prihodnjim generacijam preživetje na našem zeleno-modrem planetu. 

Program uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo in je ena od poti, kako otroke spodbuditi k 

tesnemu stiku z naravo. 

 

Cilje projekta Eko-vrtec naš vrtec uresničuje preko šestih sklopov dejavnosti, in sicer: 

 ločevanje odpadkov, 

 ustvarjanje in igra z odpadnim materialom, 

 zdrava prehrana, 

 gibanje za zdrav telesni in duševni razvoj, 

 zgodnje naravoslovje – temelj za trajnostni razvoj, 

 eko-bralna značka. 
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6.1.1 LOČEVANJE ODPADKOV 

 

V idrijskem vrtcu smo se v šolskem letu 2008/09 najbolj osredotočili prav na ločevanje 

odpadkov. Le-ti namreč predstavljajo v našem okolju vse večji problem. Zelo veliko 

pripomoremo k ohranjanju čiste narave z ločevanjem ponovno uporabo. Seveda so zato potrebni 

različni postopki predelave, preko katerih na primer iz starih plastenk dobimo novo plastenko. 

Zelo pomembno je, da v skupini oziroma vrtcu pripeljemo otroke do spoznanja, da mora biti v 

košu za papir res samo papir in da ni vseeno, če vanj vržemo plastičen lonček.  

Vsaka skupina v našem vrtcu ima koš za papir, koš za plastiko in posodo za organske odpadke. Z 

ločevanjem začnemo že pri najmlajših, najprej z zgledom, ko zmorejo sami odnesti smeti v koš, 

pa že vedo, da sodi papir v poseben koš – punčko, ki jé samo papir, plastika pa v drugega. 

Organske odpadke zbiramo predvsem vzgojiteljice, in sicer po obrokih ob čiščenju krožnikov. 

Ostanke sadja pa otroci sami pospravijo v že omenjeno posodo. 

Ko so koši polni, jih velikokrat skupaj izpraznimo v zabojnike pred vrtcem. Te pa potem 

izpraznijo delavci Komunale Idrija. V lanskem šolskem letu smo organizirali tudi srečanje s 

predstavnikom Komunale Idrija, ki nam je povedal veliko koristnega o odpadkih in o tem, kako 

jih ločujemo in kaj lahko odvržemo v določen zabojnik.  

Ločevanje odpadkov je postala že vsakdanja rutina. Prav ločevanje je pogoj, da jih lahko 

uporabimo za nadaljnje dejavnosti. Če na primer delamo nek izdelek iz odpadnega papirja, mora 

biti na mizi samo papir. Obiskovalec našega vrtca lahko hitro opazi, da veliko izdelujemo iz 

odpadnega papirja in odpadne embalaže, saj so pred igralnicami pogosto razstavljeni izdelki. 

Poleg tega pa je bila tudi novoletna okrasitev vseh enot vrtca ekološko naravnana. 
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Slika 1: Ekološki pustni kostumi 
 

6.1.2 USTVARJANJE IN IGRA Z ODPADNIM MATERIALOM 

 

Kot sem že omenila, sta ustvarjanje in igra z odpadnim materialom v našem vrtcu kar pogosta. 

Veliko ustvarjamo z odpadnim materialom, ki ga otroci sami prinašajo v  vrtec. 

Poleg običajnih dejavnosti pa smo se odzvali na likovni natečaj v decembru 2008. Posredovali 

smo izdelke iz odpadnih materialov, ki so odsevali zimske in praznične motive ter doživetja. 

Nekateri izdelki so bili individualni, kar nekaj pa je bilo tudi skupinskih.  

Veliko zanimivih izdelkov je nastalo tudi v eko-tednu – vsak dan smo izdelovali stvari v 

povezavi z ekologijo. En dan smo ustvarjali iz odpadne plastične embalaže, ki so jo prinašali 

predvsem otroci sami. Za delo sta bila na razpolago le odpadna plastična embalaža in lepilo. Bili 

smo pozitivno presenečeni, kaj vse je nastalo. Naslednji dan smo uporabljali odpadni papir, 

karton in škatlice. Ta material so tudi prinašali otroci, nekaj pa so ga prispevale vzgojiteljice iz 

svojih igralnic. Tudi tokrat je bilo poleg odpadnega papirnega materiala na voljo le lepilo. 

Nekateri so si domislili trganje in mečkanje, drugih pripomočkov pa sploh niso pogrešali. Tudi 

konec tega dneva je nastalo veliko čudovitih izdelkov, ki so bili razstavljeni v avli vrtca. Tretji 
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dan smo dobili obisk iz Komunale Idrija. Gospod nam je povedal veliko koristnega o ločevanju 

odpadkov in varovanju okolja. Pokazal nam je, kaj vse lahko damo v določen zabojnik in koliko 

prostora prihranimo, če na primer plastenke, škatle in podobno embalažo vsaj nekoliko stisnemo. 

Po končani predstavitvi pa smo šli pred vrtec, kjer smo pričakali komunalne delavce, ki so s 

tovornjakom izpraznili naše zabojnike. Ta dan so bili otroci polni novih informacij in doživetij. 

Preostanek tedna smo izkoristili za pogovore o našem okolju in za čiščenje okolice vrtca. 

Otrokom smo ponudili metle, grablje in vreče, kamor so odpadke in smeti lahko odvrgli. Bili so 

zelo vztrajni in okolica je bila po končani delovni akciji prav prijetno čista.   

 

 

Slika 2: Ustvarjanje z odpadnim materialom 

 

6.1.3 ZDRAVA PREHRANA 

 

Tudi zdrava prehrana je eden od pomembnih dejavnikov ekovrtcev in zdravega načina življenja. 

Prav zato se trudimo, da bi otroke navajali nanjo. Velik problem današnjega časa je gensko 

spremenjena in vnaprej pripravljena hrana; v idrijskem vrtcu kuharice poskrbijo za sveže in 

uravnotežene obroke. Poleg tega otroke še dodatno spodbujamo, da posegajo po svežem sadju in 

zelenjavi, ki jim je vsak dan na voljo. Seveda je zelo pomembno tudi, da zaužijejo dovolj 

tekočine. Ne smemo pa pozabiti, da moramo biti vzgojitelji in starši otrokom dober zgled, da 
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jemo skupaj in da se pogovarjamo o pravilnem načinu prehranjevanja, saj se drugače otroci 

nimajo od koga učiti. 

V mesecu novembru je bila organizirana akcija "En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev", ki 

jo je organizirala Čebelarska zveza Slovenije za vse slovenske vrtce. Za zajtrk je bil torej med, v 

goste pa je prišel čebelar iz Čebelarske zveze Idrija. Povedal nam je veliko koristnega o zdravi 

prehrani, medu, čebelah in zdravju na sploh. Prikazal pa nam je tudi del postopka pridelave 

medu.  

 

 

Slika 3: Sadna malica na sprehodu 
 

6.1.4 GIBANJE ZA ZDRAV TELESNI IN DUŠEVNI RAZVOJ 

 

Eden izmed ciljev projekta je tudi ozaveščanje otrok in staršev o pomenu gibanja na prostem za 

zdrav telesni in duševni razvoj. V naših enotah vsakodnevno, če je le mogoče, poskrbimo za 

gibanje na svežem zraku. Otroci imajo na voljo igrala, plezala, gugalnice, žoge, kolesa, skiroje 

… Veliko časa pa se igrajo tudi v peskovnikih. Nekatere vzgojiteljice pogosto pripravijo gibalno, 

likovno ali drugo dejavnost na prostem. Še posebno v poletnem času se v čim večji meri 

preselimo pred vrtec, kjer so v vročih dneh nepogrešljive tudi igre z vodo. V primeru slabšega 

vremena pa je v vseh enotah omogočeno gibanje v notranjosti vrtca. V naši enoti imamo velik 

večnamenski prostor, v drugih pa telovadnico ali večjo garderobo.  
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Skupaj s starši pa vsako leto obeležujemo dva dneva, ki sta še prav posebno namenjena gibanju. 

To sta 21. september, dan brez avtomobila, in 7. april, svetovni dan zdravja. V obeh dneh še več 

pozornosti namenimo gibanju in zdravju in se odpravimo na daljše sprehode. Otroke in starše pa 

spodbujamo, da pridejo v vrtec peš, da se veliko gibljejo in zdravo živijo.  

 

 

Slika 4: Gibanje na svežem zraku 
 

6.1.5 ZGODNJE NARAVOSLOVJE – temelj za trajnostni razvoj 

 

Zgodnje naravoslovje je za predšolskega otroka zelo pomembno, zato je tudi v kurikulu za vrtce 

oblikovano posebno področje – narava. Poudarek je na aktivnem vključevanju otroka v naravo in 

v okolje, v katerem živi. Otrok naj soustvarja zdravo in varno življenjsko okolje in navade, ki ga 

bodo kasneje spremljale. Spoznavanje naravnega okolja mora potekati v prijetnem ozračju na 

otroku primeren način, saj mu le tako lahko privzgojimo naravni življenjski ritem in ga naučimo 

živeti v sožitju z naravo. Prav prva otrokova doživetja so namreč temeljnega pomena za 

oblikovanje njegove predstavljivosti o naravi in njeni stvarnosti. Otrok mora torej biti aktiven 

soudeleženec dogajanja v okolju, preko igre se mora naučiti živeti z naravo in ustvarjati v njej. 

V našem vrtcu s področja zgodnjega naravoslovja izvajamo veliko dejavnosti. Nekatere skupine 

so si v okolici izbrale svoje drevo, ki ga spremljajo skozi vse letne čase in opazujejo spremembe 
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na njem. Posadili smo tudi sadno drevo, in sicer jablano, ki nam jo je v oskrbo zaupala trgovska 

veriga Merkator. Namen te akcije je spodbujati otroke k spoštovanju in ljubezni do narave ter na 

simboličen način vplivati na zdrav način pridobivanja hrane in prehranjevanja. Opazujemo tudi 

naravne pojave kot so taljenje snega, odpadanje listov, rast rastlin, cvetenje rož … Po skupinah 

smo skupaj postavili nekaj pravil, ki se jih vsi v čim večji meri poskušamo držati – ugašamo luči, 

kadar je dovolj svetlo; zapiramo vodo, ko ni potrebno, da teče; vzamemo le eno papirnato 

brisačo, ko si brišemo roke; ločujemo odpadke … V igralnici in tudi na igrišču skrbimo za red in 

čistočo – pobrišemo mize, pometamo, pospravimo igrače na določena mesta, zunaj grabimo 

listje, pometamo pesek … Poleg vsega tega pa urejamo tudi naravoslovne kotičke, kjer hranimo 

stvari iz narave, slike in fotografije o naravi ter drugo gradivo, ki je z naravoslovjem kakorkoli 

povezano. 

 

         

Sliki 5, 6: Sajenje in opazovanje sadnega drevesa 
 

6.1.6 EKO-BRALNA ZNAČKA 

V današnjem času je že pri najmlajših zelo pomembno spodbujati in ohranjati pozitiven odnos do 

knjige. Prav s knjigo želimo v našem vrtcu preko ustvarjalnega mišljenja krepiti ekološko zavest. 

Eko-bralna značka nam nudi veliko možnosti za kreativnost. Knjige z ekološko vsebino namreč 

vključujemo v vsakodnevne dejavnosti, veliko jih imamo v naših knjižnih kotičkih, kjer si jih 

otroci sami izberejo. Poleg tega pa je vsakokrat kakšna tudi v tako imenovanem knjižnem 
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nahrbtniku, ki potuje z otrokom za en teden na njegov dom. Knjige otrok ob pomoči odraslih 

pogleda, prebere in se o njih pogovori. Ko pa knjižni nahrbtnik vrne v skupino, otrok poroča in 

obnovi vsebino knjig in opiše svoja doživetja. 

 

 

 

6.2 PROJEKT V ŠOLSKEM LETU 2009/10 

 

S projektom smo nadaljevali tudi v šolskem letu 2009/10.  

Tematska sklopa projekta sta bila Ravnanje z odpadki in Zgodnje naravoslovje.  

 

6.2.1 RAVNANJE Z ODPADKI 

 

Kaj se dogaja z zbranimi odpadki? 

Preko različnih dejavnosti smo odkrivali nove poti uporabe odpadkov in spoznavali pomen 

ločevanja le-teh. Ugotavljali smo, kako pomemben je vpliv posameznika na okolje, in strmeli k 

večji okoljski odgovornosti že pri najmlajših. Izdelovali smo različne izdelke iz odpadne 

embalaže, izdelovali eko-papir, zbirali plastične zamaške v humanitarne namene, sodelovali v 

vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo ...  

  

Skrbnik ekološkega otoka 

Čez leto smo skrbeli za dosledno ločevanje odpadkov in urejanje ekološkega otoka v igralnicah. 

Spodbujali smo otroke, da tudi doma tako ravnajo z odpadki in aktivno sodelujejo pri ločevanju 

odpadkov in s tem omogočajo recikliranje. Koše za smeti smo večkrat skupaj izpraznili v 

ekološki otok pred vrtcem in si ogledali, kako so to storili tudi delavci komunalnega podjetja 

Idrija. 
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Slika 7: Opazovanje praznjenja zabojnikov in odvoza smeti 
 

6.2.2 ZGODNJE NARAVOSLOVJE 

 

Vse v skupnem krogu (človek – čebela – med – cvet – sad) 

Z dejavnostmi v tem sklopu smo spoznavali pomen čebele v naravi in povezanosti vseh živih 

bitij med seboj. Da narava dobro funkcionira, je namreč zelo pomembna povezanost rastlin, 

živali in tudi ljudi, saj smo odvisni drug od drugega. Ogledali smo si čebelnjak v bližini vrtca, 

informacije o čebelah pa smo pridobivali iz različnih medijev. Največ nam je o samih čebelah in 

medu povedal čebelar Čebelarskega društva Idrija ob obisku v vrtcu. Ogledali smo si satnico, 

panj in opremo čebelarja, okušali smo cvetni prah in med ... Prav na dan obiska, ko smo se z 

medom tudi posladkali, je potekala akcija Čebelarske zveze Slovenije Za zajtrk med slovenskih 

čebelarjev. 
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Slika 8: Izdelovanje plakatov o čebelah 
 

Doživljanje narave v različnih okoljih skozi letne čase 

Preko različnih dejavnosti so si otroci pridobivali izkušnje, kako lahko posamezniki vplivamo na 

naravo in aktivno sodelujemo pri varovanju in ohranjanju naravnega okolja. Spoznavali smo, da 

na naše zdravje poleg nas samih v veliki meri vpliva tudi okolje, zato smo aktivno sodelovali pri 

izboljševanju le-tega. Veliko smo se pogovarjali o zdravju in spodbujali otroke k pridobivanju 

zdravih življenjskih navad. Naravo smo doživljali na najrazličnejše načine z vsemi čutili. 

Opazovali smo jo v različnih letnih časih in jo primerjali. Vsaka skupina si je izbrala svoje drevo, 

ki smo ga spremljali skozi vse leto in ga vključevali v različne dejavnosti. V knjižne kotičke smo 

vključevali veliko literature o naravi, tako pravljice, kot tudi enciklopedije, leksikone ... Urejali 

smo dvorišče in okolico vrtca in s tem skrbeli za naše ožje okolje. 

 

6.2.3 EKO-ZASTAVA 

V začetku meseca oktobra 2010 pa smo prejeli tudi zeleno eko-zastavo, ki je rezultat dveletnega 

uresničevanja programa eko-šole – izpeljave vseh sedmih korakov za trajnostni razvoj, ki jih 

predvideva mednarodna metodologija Eko-šole.  Naša naloga pa je, da eko-zastavo vsako leto z 

uresničevanjem načrtovanih ciljev na novo potrdimo. 
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PRAKTIČNI DEL 

 

Opredelitev problema: 

Ko sem se zaposlila v vrtcu Idrija, sem o projektu Eko-vrtec, v katerega smo tudi vključeni, 

vedela zelo malo. Tema me je pritegnila, zato sem se odločila, da jo podrobneje raziščem v 

diplomski nalogi. Zanima me, koliko in na kakšen način otroci v drugem starostnem obdobju  

razumejo pojme s področja ekologije in ločevanja odpadkov. Izvedeti pa želim tudi, kako aktivno 

sodelujejo pri skrbi za okolje in pri uporabi odpadnih materialov za izdelovanje različnih 

izdelkov. 

Cilji diplomske naloge: 

 Ugotoviti, kakšno je pri otrocih v drugem starostnem obdobju razumevanje pojmov 

povezanih z ločevanjem odpadkov in reciklažo. 

 

 Izvesti in predstaviti dejavnosti z odpadnimi materiali v skupini otrok v drugem 

starostnem obdobju. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 V kolikšni meri otroci v drugem starostnem obdobju razumejo pojme povezane z 

ekologijo? 

 Kakšne so ideje otrok pri uporabi odpadnih materialov v vrtcu? 

 Katere odpadne materiale otroci največkrat uporabljajo pri svojih izdelkih? 

 Katera orodja in pripomočke otroci uporabljajo pri obdelovanju odpadnih materialov? 

Raziskovalna metoda: 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Ta metoda namreč predstavlja 

skupek postopkov, s katerimi opisujemo pojave na področju vzgoje in izobraževanja. Opisala 

sem vsebino projekta Eko-vrtec, razvojne značilnosti otrok v drugem starostnem obdobju in 
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dejavnosti na področju ekologije pri teh otrocih, s poudarkom na ponovni uporabi odpadnih 

materialov. 

Pri pedagoškem raziskovanju sem uporabila vzorec 24 otrok, starih 4-6 let, ki obiskujejo vrtec 

Idrija. V tej skupini sem zaposlena kot pomočnica vzgojiteljice. Pri dejavnostih, povezanimi z 

odpadnimi materiali, sem uporabila tehniko opazovanja. Svoja opažanja pa sem podkrepila z 

zapisi o dejavnostih in s fotografijami. 

 

V vse dejavnosti, ki so v nadaljevanju opisane, je tako ali drugače vključen odpadni material. Pri 

prvih dveh dejavnostih sem preverjala razumevanje posameznih pojmov, povezanih z 

ločevanjem odpadkov, pri otrocih v drugem starostnem obdobju. Pri ostalih dejavnostih pa so 

nastajali izdelki iz različnih odpadnih materialov. Te materiale smo prinašali otroci in midve s 

sodelavko. Pomembno je, da prineseno poskušamo tudi uporabiti. Pri vseh dejavnostih sem čim 

bolj poskušala izhajati iz potreb otrok. Upoštevala sem njihove ideje in želje ter jih spodbujala k 

uporabi odpadnih materialov in k razmišljanju o možnostih uporabe in obdelave le-teh. Pri 

nekaterih dejavnostih smo izhajali iz ponujenega materiala in smo si zastavili vprašanje: »Kaj bi 

lahko iz tega naredili?«. Pri drugih pa smo že imeli idejo oz. cilj, kaj želimo izdelati, in smo se 

vprašali: »Kako in iz česa bi lahko naredili?«. Vse dejavnosti so zelo dobro uspele. Poskrbela 

sem za spodbudno učno okolje in posledično so otroci pogosto izražali ideje o uporabi odpadnih 

materialov. Pri sami izvedbi in ustvarjanju sem jim pustila čim bolj proste roke, vedno pa sem 

bila na voljo za pomoč. Če niso vedeli, kako naprej, smo skupaj poiskali rešitev, in tako so 

nastali čudoviti eko-izdelki. 
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7 DEJAVNOSTI V DRUGEM STAROSTNEM OBDOBJU 

7.1 KAJ JE RECIKLAŽA? 

 

Starost otrok: 5–6 let 

Oblika dela: skupna, individualna (z dvigom roke otrok v skupini pokaže, da bi rad povedal 

svoje mnenje) 

Pripomočki: knjiga Zeleni otroci (Neil Morris) 

Cilji: 

 otrok spoznava besedo, knjigo kot vir informacij, 

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

dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja, 

 otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam, 

 spodbujanje jezikovne zmožnosti (pripovedovanje). 

 

Eden izmed otrok je v skupino prinesel knjigo Zeleni otroci, ki ima zelo poučno ekološko 

vsebino. Povedal je, da v knjigi piše, kako moramo skrbeti za okolje in kako lahko nekatere 

odpadke recikliramo. Poudaril je še, da je naslovnica izdelana iz recikliranega papirja. Knjigo 

smo prelistali in si ogledali njeno vsebino. Otroci so z velikim zanimanjem prisluhnili razlagam 

ob fotografijah. To priložnost sem izkoristila za pogovor o reciklaži. 

 

Kaj je reciklaža? 

 »Recikliranje stvari pomeni, da iz starih naredijo nove.« 

 »Smeti moramo dati v prave smetnjake, da jih lahko v tovarnah reciklirajo.« 

 »Če damo samo lončke v zabojnik, lahko iz njih naredijo nove. Če je vmes steklo, jih pa 

ne morejo. Nekdo mora prej to odstraniti.« 

 »Skoraj iz vseh smeti lahko naredimo nove stvari. V eni tovarni reciklirajo papir, v drugi 

steklo, v tretji pa plastiko.« 
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Kako recikliramo v vrtcu? 

 »Kakšno stvar očistimo in pospravimo in je ne vržemo v smeti. Ko jo rabimo za izdelavo, 

jo vzamemo, da ni treba kupiti novih.« 

 

Papir 

 »Iz časopisnega papirja lahko naredimo trganko ali ga damo na mizo, ko slikamo s 

tempera-barvami, da se ne umaže.« 

 »Iz časopisa in revij lahko izrežemo sličice in fotografije in jih kam prilepimo. Lahko pa 

jih tudi samo gledamo.« 

 »Bele liste, ki so na eni strani popisani, na drugi pa prazni, nam nekdo prinese iz službe, 

ker jih ne rabi. V vrtcu pa nanje rišemo risbice.« 

 »Papir lahko strižemo, lepimo, mečkamo in trgamo.« 

 »Papir lažje strižemo kot karton.« 

 

Karton 

 »Kartonaste škatle lahko uporabimo za pospravljanje igrač.« 

 »Če zlepimo več škatel skupaj, lahko naredimo nove igrače.« 

 »Po škatlah in kartonu lahko rišemo z barvicami, flomastri in s čopičem.« 

 »Karton je bolj trd kot papir, a ga vseeno damo v isti zabojnik.« 

 »S kartona smo naredili ozadje za lutkovno predstavo.« 

 

Steklo 

 »V steklene kozarčke lahko nekaj pospravimo.« 

 »V stekleničko lahko damo rožico.« 

 »Na steklo se ne primejo vse barve. Moramo imeti posebne.« 

 »Stekla ne moremo rezati. Lepimo ga samo z močnim lepilom.« 

 

Plastika 
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 »Iz plastičnih lončkov smo naredili zvončke v decembru.« 

 »Tudi v plastične posodice lahko kaj spravimo.« 

 »Plastiko kdaj tudi režemo, a le z velikimi škarjami. Lepi pa se jo z lepilom v kanglici 

(Mekol).« 

 

Bio-odpadki 

 »Če olupke in listke mečemo v kompostnik, nastane nova zemlja.« 

 »V tako zemljo sva z mamo posadili rožice.« 

 

7.2 KAJ VEMO O ODPADKIH? 

 

Starost otrok: 4–5 let 

Oblike dela: skupinska (pogovor, izdelava plakata), individualna (opazovanje smetarskega 

tovornjaka in risanje le-tega) 

Uporabljeni material: plakat, risalni listi 

Pripomočki: igrača komunalno vozilo, voščenke, flomastri 

Cilji: 

 povečevanje ozaveščenosti otrok o pomenu ločevanja odpadkov, 

 spodbujanje otrok k razmišljanju o odgovornem ravnanju z odpadki, 

 spoznavanje različnih načinov ločevanja odpadkov, 

 ugotovitve otrok strniti na plakat in jih predstaviti drugim otrokom in staršem, 

 pridobivanje izkušenj, kako vplivati na naravo in kako dejavno prispevati k varovanju in 

ohranjanju naravnega okolja. 

 

Nekega dne je eden izmed otrok naše skupine prinesel v vrtec velik smetarski tovornjak. Ker se 

veliko pogovarjamo o odpadkih, o skrbi za naravo in ker pri našem delu izhajamo iz otrokovih 

interesov, sem to priložnost izkoristila za pogovor o tem, kaj vemo o odpadkih. Izjave otrok sem 

zapisala, po končanem pogovoru pa so si tovornjak še podrobneje ogledali in ga tudi narisali. 
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Naslednji dan smo skupaj oblikovali plakat z mislimi o odpadkih ter ga okrasili. Nato smo ga 

razstavili in tako še ostalim pokazali, kaj vse vemo o odpadkih in kako skrbimo za naravo.  

 

 

Slika 9: Plakat o odpadkih in risbe smetarskega tovornjaka 
 

IZJAVE OTROK: 

 

 »S tovornjakom smetarji naše smeti iz zabojnikov poberejo in jih odpeljejo na smetišče. Tam 

smeti pokrijejo z malo zemlje, da manj smrdi.« 

 

»Star papir peljejo v eno tovarno, kjer naredijo nov papir, ki ga mi spet lahko kupimo.« 

 

»Olupke, ostanke hrane in ogrizke peljejo na poseben kup, kjer nato nastane zemlja. Temu se 

reče kompostnik.« 

 

»Odpadke je treba ločevati, da lahko iz njih naredijo nove stvari.« 

 

»Tudi v naši igralnici ločujemo odpadke:  

 plastične lončke in plastiko v eno škatlo, 
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 odpadni papir v drugo škatlo, 

 papirnate robčke, prtičke in papirnate brisače v smetnjak, 

 ostanke sadja in druge hrane damo v eno posodo, 

 v garderobi pa imamo tudi škatlo za plastične zamaške, ki jih zbiramo za ljudi, ki ne 

morejo hoditi, da si kupijo voziček.« 

 

»Zabojniki imajo različne pokrove, da se ne zmotimo, kam kaj damo: 

 v zabojnik z belim pokrovom damo steklo, 

 v zabojnik z rdečim pokrovom damo papir in karton, 

 v zabojnik z rumenim pokrovom damo plastiko, tetrapake in konzerve, 

 v zabojnik z rjavim pokrovom pa ostanke hrane.« 

 

»Ločujemo tudi doma: 

 v oranžen smetnjak damo smeti, ki imajo tako puščico, kot je na tetrapakih, 

 v žabico damo robčke in prtičke, 

 v škatlo v kuhinji papir in karton, 

 za ostanke hrane, olupke in listje pa imamo ob vrtu kompostnik, kjer potem nastane nova 

zemlja.« 

 

»Baterije pa ne smemo dati med smeti, ampak jih nesemo v trgovino. V Merkatorju imajo na 

klopci eno škatlo za baterije in eno za žarnice.« 

 

»Če ne ločujemo in ne skrbimo za smeti: 

 smrdi zrak, 

 voda je umazana in ni zdrava, ker je zastrupljena, 

 če je voda umazana, ribe ne morejo živeti in lahko tudi umrejo, 

 vodo rabimo ljudje, živali in rastline, 

 če nimamo zdrave vode in hrane, smo majhni in suhi.« 
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»Če je veliko dežja, je voda tudi umazana. Iz Triglava gre dež v en potoček in pobira listje, 

zemljo, smeti in pesek. To se potem zmeša, zato v Idrijo priteče črna voda.« 

 

7.3 LUTKE IZ ODPADNEGA BLAGA IN ODPADNIH STIROPORNIH 

KROGLIC 

 

Starost otrok: 4–5 let 

Oblika dela: individualna 

Uporabljeni material: odpadni kosi blaga, odpadne kroglice iz stiropora, lesene palčke, odpadni 

kosi volne, odpadni gumbi 

Pripomočki: barve za tekstil, lepilo Mekol, silikonsko lepilo 

Cilji: 

 vključevanje otrok v načrtovanje dejavnosti v skupini, 

 spodbujanje otrok k ponovni uporabi odpadnih materialov, 

 eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (barve za tekstil), 

 spodbujanje ustvarjalnosti pri pripravi sredstev v igralnici. 

 

Otrok iz skupine je prinesel v vrtec rumeno pobarvane kroglice iz stiropora, ki so jih doma 

uporabili za dekoracijo novoletne jelke. Marsikatero stvar lahko še kdaj uporabimo, namesto da 

jo odvržemo. V skupini smo se pogovarjali, kaj bi lahko iz njih izdelali in za kaj bi jih porabili. 

Otroci so imeli veliko idej. Predlagali so, da kroglice uporabljamo kot žogice, da jih okrasimo in 

obesilo v igralnici, da izdelamo lutke …  Skupaj smo se odločili, da bomo izdelali lutke, katerih 

glava bo iz kroglic. Ko smo si zastavili cilj, kaj bomo izdelali, se je bilo potrebno dogovoriti, 

kakšne bodo lutke. Ena izmed deklic se je spomnila, da imamo v igralnici tudi nekaj kosov 

odpadnega blaga, ki bi ga lahko uporabili za oblekico. Ideje otrok sem skušala v čim večji meri 

upoštevati, zato sem vztrajala pri tem, kar so predlagali. Pripravila sem še lesene palčke za 

nosilec lutke. Ko smo imeli material pripravljen, smo se lotili dela. 

Odločili smo se, da bomo lutki najprej izdelali oblekico. Otroci so si izbrali kos blaga, na 

katerega so narisali poljuben vzorec z barvami za tekstil. Nastale umetnine je bilo potrebno 

posušiti, zato smo nadaljevali naslednji dan. Vsak otrok je dobil rumeno kroglico za glavo in 
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leseno palčko za trup. Da so bile lutke bolj trdne, sem glavo na trup pritrdila s silikonskim 

lepilom (Patex). Pomoč so otroci potrebovali še pri pritrjevanju oblekice, ki smo jo na trup 

privezali z vrvico. Preostali del pa so opravili povsem samostojno. Za izdelavo obraza so si 

nekateri izbrali različne gumbe, ki so jih prilepili z lepilom Mekol, drugi pa so ga narisali kar s 

flomastri. Lutkam je bilo potrebno dodati še frizuro, in sicer iz koščkov volne, ki so jih prav tako 

lepili z lepilom. Nastale so najrazličnejše frizure. Nekateri so naredili čopke, drugi kitke ali 

pramenčke, tako da je bila vsaka nekaj posebnega. Izdelali smo tudi stojalo za nove lutke, ki smo 

ga postavili na poličko v igralnici, tako da so bile lutke vedno dosegljive otrokom. Velikokrat so 

posegli po njih in jih vključili v igro. 

S to dejavnostjo sem vsekakor dosegla cilj vključevanja otrok v načrtovanje dejavnosti v skupini. 

V čim večji meri sem poskušala upoštevati otrokove ideje. V skupini se veliko pogovarjamo o 

ponovni uporabi stvari oz. odpadkov, zato otroci že sami razmišljajo v to smer. Ravno tako 

kroglice; ko sem jim predstavila različne kose in barve blaga, različne barve volne, različne 

barve za tekstil, sem poskrbela za spodbudno učno okolje. Otroci so imeli velike možnosti za 

ustvarjanje po svojih željah. In rezultat so bile zelo raznolike lutke. 

 

7.4 POŠTA 

 

Starost otrok: 4–5 let 

Oblika dela: skupinska, individualna 

Uporabljeni material: večja odpadna kartonasta škatla, rumen papir, odpadne znamke, odpadne 

kuverte 

Pripomočki: lepilo, škarje, nož 

Cilji: 

 spodbujanje otrok k razmišljanju o možnostih uporabe odpadnih materialov,  

 vključevanje otrok v načrtovanje dejavnosti v skupini, 

 seznanjanje otrok z različnimi poklici in ustanovami (pošta).  
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Eden izmed fantkov v skupini si je zlomil nogo, zato ga zelo dolgo ni bilo v vrtcu. Odločili smo 

se, da mu vsak nariše risbico in jo pošlje domov. Ko so bile risbice zbrane, smo se pogovorili, 

kaj vse je potrebno storiti pred pošiljanjem. Otroci so povedali, da rabimo fantkov naslov, dovolj 

veliko kuverto in znamko. Odpravili smo se na pošto, kjer smo kupili potrebno, nato pa je ena 

izmed deklic na kuverto napisala naslov in prilepila znamko. Ko je bila naša pošiljka 

pripravljena, smo jo odnesli v poštni nabiralnik. Naslednji dan so otroci predlagali, da tudi v 

igralnici pripravimo pošto. Ideja se mi je zdela zelo dobra, zato smo se skupaj dogovorili o 

poteku. 

Otroci so povedali, da rabimo poštni nabiralnik, znamke, kuverte in blagajno. Predlagala sem 

jim, naj razmišljajo o izdelkih iz odpadnih materialov. Hitro so prišli do ideje, da poštni 

nabiralnik izdelamo iz odpadne kartonaste škatle. Znamke odlepimo ali izrežemo iz pisma, ki ga 

dobimo domov, ali pa jih izdelamo iz papirja. Kuverte prav tako lahko izdelamo sami ali pa 

uporabimo tiste, ki nam jih prinese poštar. Blagajno in denar za igro pa v igralnici že imamo in 

uporabili smo tistega. Najprej smo izmed odpadnih kartonastih škatel iz igralnice izbrali takšno, 

ki je bila ustrezne velikosti in ustrezne oblike. Otroci so povedali, da so poštni nabiralniki, v 

katere oddamo pošto, vedno rumene barve, zato mora biti tudi naš takšen. Predlagali so, da ga 

lahko pobarvamo ali pa oblepimo z rumenim papirjem. Odločili smo se za drugo možnost. Otroci 

so rumen papir namazali z lepilom Mekol, nato pa so ga polepili po škatli. Med delom so se 

spomnili, da je na vrhu škatle potrebno naredili luknjo za kuverte. Dogovorili smo se, da jim bom 

pri tem pomagala, saj je bila potrebna uporaba noža, ki pa za otroke te starosti ni primeren. 

Predlagala sem jim, da spodnjega dela škatle ne zalepimo, da bomo pisma lahko vzeli ven in jih 

pogledali. Otroci so bili nad izdelkom zelo navdušeni. Ena izmed deklic pa se je še spomnila, da 

je na nabiralniku vedno nek znak. Ugotovili smo, da je to poštarski rog, na katerega je veliko let 

nazaj zatrobil poštar, ko je prinesel pošto. Odpravili smo se do najbližjega nabiralnika, da smo si 

ga natančno ogledali in ga nato tudi narisali.  

Dogovorili smo se, naj naslednje dni otroci prinašajo v vrtec odpadne znamke in kuverte, da 

bomo lahko odprli našo pošto. Nalogo so vzeli zelo resno, tako da smo hitro imeli dovoljšnjo 

zalogo. Vseeno pa so se odločili, da kakšno izdelamo tudi sami. Nastale so znamke in kuverte 

različnih oblik, velikosti in barv. Tudi prostor za pošto so si otroci pripravili povsem sami. 

S to dejavnostjo sem dosegla, da so sami razmišljali, kako nekaj izdelati iz odpadnega materiala. 

Pomembno se mi zdi, da si za predloge vzamemo čas in prisluhnemo prav vsakemu otroku, nato 
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pa se skupaj dogovorimo za postopek. V to dejavnost  smo vključili tudi družine otrok, saj so 

zbirali kuverte in znamke, ki smo jih nato uporabili za igro. Za metodologijo Korak za korakom 

je namreč značilno, da v čim večji meri izhajamo iz potreb otroka in ga vključujemo v 

načrtovanje dejavnosti v skupini. Sama temu namenim veliko pozornosti, čeprav je v takšnih 

primerih končni rezultat ali izdelek mogoče drugačen,  kot smo ga pričakovali na začetku. Je pa 

zelo dober občutek, ko dobiš povratno informacijo, ko vidiš, kako zadovoljno se otroci igrajo in 

uporabljajo odpadni material in igrače. Obiskovalcem v skupini pa navdušeno razlagajo, iz česa 

in kako je neka stvar izdelana. Kar je dokaz, da so cilji doseženi. 

 

         

Sliki 10, 11: Izdelava in priprava pripomočkov za igro: Pošta 
 

7.5 SNEŽENI  MOŽ IN KLOVN IZ ODPADNIH KARTONASTIH ŠKATEL 

 

Starost otrok: 5–6 let 

Oblika dela: skupinska 

Uporabljeni material: odpadne kartonaste škatle različnih velikosti, odpadni krogci iz kartona, 

veje, koprena za vrtove, šal, klobuk, krep-papir 

Pripomočki: škarje, lepilo Mekol, čopiči, tempera-barve 

Cilji: 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti otrok pri pripravi, organizaciji in uporabi sredstev in 

prostora, 
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 razvijanje umetniške predstavljivosti in domišljije z zamišljanjem in ustvarjanjem, 

 aktivno vključevanje otrok v dejavnosti, povezane z recikliranjem odpadkov, 

 spodbujanje otrok k ponovni uporabi odpadnih materialov. 

 

V mesecu decembru smo v naši skupini pripravili razstavo novoletnih voščilnic. Skupaj z otroki 

smo zbirali ideje, kaj bi lahko iz različnih kartonastih škatel izdelali, da bi zapolnili in popestrili 

razstavni prostor. Glede na letni čas smo se odločili, da bo iz omenjenega materiala nastal 

sneženi mož. Izbrali smo ustrezne škatle in jih zlepili skupaj eno na drugo. To je bilo telo 

sneženega moža. Dodali smo mu roke, prav tako iz kartonaste embalaže. Vse skupaj smo ovili s 

kopreno za vrtove, da smo dobili barvo snega. Prilepili smo mu še različno velike odpadne 

kartonaste kroge za gumbe, oči in usta ter mu dodali manjšo škatlico za nos. Da je bil sneženi 

mož še lepši, smo mu na glavo nadeli klobuk in mu okrog vratu ovili šal. Otroci so bili z našim 

skupnim izdelkom zelo navdušeni in so razstavo ter sneženega moža z veseljem pokazali še 

ostalim.  

 

              

Sliki 12, 13: Izdelava sneženega moža iz odpadne kartonaste embalaže 
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Zima se je počasi bližala koncu in pred vrati je bil pust. Ugotovili smo, da bomo sneženega moža 

morali odstraniti in zamenjati dekoracijo. Skupaj smo prišli do ideje, da našega snežaka lahko 

spremenimo v klovna. Namesto klobuka smo mu iz krep-papirja izdelali lasuljo, nos je iz 

oranžnega postal rdeč, okrasili smo mu obleko in pobarvali gumbe. Otroci so staršem navdušeno 

razlagali, da je ta klovn nastal iz sneženega moža. Postavili smo ga na naš razstavni prostor v 

garderobi, kjer smo v mesecu februarju razstavljali tudi pustne maske iz odpadnih materialov. 

 

          

Sliki 14, 15: Izdelava klovna in razstava pustnih mask iz odpadne kartonaste embalaže 
 

Ta dejavnost je povsem dosegla svoj namen. Zelo pomembno se mi zdi, da že predšolske otroke 

navajamo na to, da nekatere stvari lahko ponovno uporabimo. V našem primeru smo jih celo 

večkrat. O tem smo se ob končnem izdelku tudi pogovorili. Otrokom je bilo popolnoma jasno, da 

so bile te škatle najprej embalaža, nato smo iz njih izdelali sneženega moža, potem pa še klovna.  

 

7.6 NOVOLETNI ZVONČKI 

 

Starost otrok: 5–6 let 

Oblika dela: individualna (ob pomoči staršev) 

Uporabljeni material: plastični jogurtovi lončki, koščki samolepilnega kolaž-papirja, das-masa, 

bela vrvica 
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Pripomočki: škarje, šilo (za luknjanje lončkov) 

Cilji: 

 vključevanje otrok v načrtovanje dejavnosti v skupini,  

 spodbujanje otrok k ponovni uporabi odpadnih materialov, 

 spodbujanje splošne ustvarjalnosti otrok pri pripravi, organizaciji  in uporabi sredstev in 

prostora, 

 spodbujanje otrok k uresničevanju svojih idej. 

 

Nekega jutra v decembru so bili za zajtrk prav posebni jogurti, v drugačnih lončkih kot sicer. 

Otrokom so bili zelo všeč zaradi oblike. Odločili smo se, da jih bomo po zajtrku dobro očistili in 

jih uporabili za kakšen izdelek. Ena izmed deklic je predlagala, da bi lahko izdelali zvončke. S 

sodelavko nama je bil predlog zelo všeč, saj je bilo pred nami prednovoletno okraševanje 

igralnice, kjer se nam pridružijo tudi družine otrok. Skupaj z otroki smo se pogovorili, kakšni 

bodo ti zvončki: 

»Vsak zvonček mora imeti eno kroglico, ki gre sem in tja.« 

»Ti zvončki bodo slabo slišni, ker so iz plastike.« 

»Okrasimo jih lahko s flomastri.« 

»Nanje lahko nalepimo nalepke.« 

»Ko bodo končani, jih lahko obesimo na luči.« 

»Kroglice lahko naredimo iz plastelina.« 

Po končanem pogovoru smo se dogovorili, da bomo kroglice izdelali iz das-mase, ki se 

popolnoma posuši in bodo zato kroglice trde. Otroci so ugotovili, da jih moramo zato narediti 

prej kot bomo delali zvončke. Za okrasitev zvončkov pa smo izbrali samolepilni kolaž-papir v 

modri, zlati in srebrni barvi. 

Nekaj dni pred našim skupnim okraševanjem smo začeli z delom. Izdelali smo kroglice različnih 

velikosti in jih položili na pladenj ob radiatorju, da so se hitro posušile. Naslednje faze 

izdelovanja zvončkov so sledile na delavnicah s starši. Otroci so jim ponosno pokazali, da so 

sami izdelali kroglice, ki jih bodo nanizali k zvončkom. Povedali so tudi, da smo lončke sami 

očistili, saj smo v njih za zajtrk dobili jogurt. S šilom so starši najprej naredili v lončku luknjico, 

skozi katero so potegnili vrvico. Nanjo so otroci po svojih idejah nanizali eno ali več kroglic, ki 
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so bingljale iz zvončkov. Sledilo je okraševanje. Otroci so s škarjami iz samolepilnega kolaž- 

papirja izrezali različne oblike in vzorčke, ki so jih nato nalepili na lonček. Nastali so čudoviti 

izdelki, ki smo jih obesili na viseče luči v igralnici, in so prosto bingljali v zraku. 

S to dejavnostjo smo uresničil vse zastavljene cilje. Predlogi otrok so bili z veseljem sprejeti in 

skupaj smo se dogovorili, kako bi naše ideje tudi uresničili. Poleg tega pa smo v dejavnost  

vključili starše otrok, kar je bilo res nekaj posebnega. Končni izdelki so še cel januar krasili 

igralnico in cingljali vsakemu, ki je vstopil vanjo. 

 

                 

 

Sliki 16, 17: Zvončki iz odpadne plastične embalaže za novoletno okrasitev 

 
 

7.7 CESTA IN PROMETNI ZNAKI 

 

Starost otrok: 5–6 let 

Oblika dela: skupinska (izdelava zemljevida), individualna (izdelava prometnih znakov) 

Uporabljeni material: odpadni karton (velikosti 1 m x 2 m), odpadne kartonaste škatle različnih 

velikosti 

Pripomočki: navaden svinčnik, flomastri, barvice, voščenke, lepilo, škarje  

Cilji: 

 spodbujanje otrok k izražanju lastnih mnenj in idej, 

 spodbujanje otrok k uporabi odpadnih materialov, 

 seznanjanje otrok z varnim vedenjem v prometu, 
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 spoznavanje pravil v širši družbi (prometni znaki). 

 

V igralnici smo že nekaj časa imeli shranjene večje kose kartona. S sodelavko sva se odločili, da 

jih ponudiva otrokom za ustvarjanje in igro. Bili so zelo navdušeni, saj so bili ti kosi kartona 

veliki približno 1 m x 2 m. V naši skupini sicer večkrat ustvarjamo na večje formate papirja, 

vendar je to tanek bel papir ali šeleshamer. Kartona pa v taki velikosti nimamo velikokrat v 

uporabi. Otroke sem spodbudila, naj se dogovorijo, kaj bodo iz tega naredili. Predlagali so, da bi 

narisali travnih, otroke, hiše … Rekla sem jim, naj razmislijo, kaj bi naredili uporabnega tudi za 

igro. Predlogi so kar vreli na dan. Nekateri so si zaželeli izdelati stanovanje, drugi namizno igro 

ali cesto. Pripravili smo glasovanje z dvigovanjem rok in na koncu smo se odločili, da bomo 

naredili cesto, po kateri bomo lahko vozili avtomobilčke. Otroci so se sami dogovorili, kdo bo 

kaj narisal. Nastalo je pravo mesto s hišami, vrtovi, drevesi, križišči ... Ko je bil tako imenovan 

zemljevid končan, so si otroci izbrali različna vozila in se zatopili v igro. Da bi bila igra bolj 

zanimiva, sem otrokom predlagala izdelavo prometnih znakov. Otroci so se strinjali, da so tudi 

na cesti določena pravila, ki se jih morajo vozniki držati, drugače lahko pride do prometne 

nesreče. Razmišljali smo, kako bi lahko naredili prometne znake, da bi jih lahko postavili na 

izdelek. Eden izmed otrok je predlagal, da jih naredimo iz kartona in jih prilepimo. Vprašala sem 

jih, kako bi jih naredili, da jih ne bi bilo potrebno prilepiti. Po daljšem razmišljanju in 

pogovarjanju smo ugotovili, da jih lahko izdelamo iz odpadnih manjših kartonastih škatlic, ki jih 

imamo zelo veliko v igralnici, saj jih otroci pridno prinašajo od doma. Izbrali smo ustrezen 

material. Najbolj ustrezne so se otrokom zdele ozke in dolge škatlice, saj so predstavljale stebre 

oz. nosilce prometnih znakov. Nekaj pa smo imeli tudi tankih kartonastih tulcev, ki smo jih prav 

tako uporabili. Pisane škatlice smo oblepili z belim papirjem, ki so ga prinesli nekateri starši iz 

službe. Tudi ta papir je odpadni material, saj je na eni strani že popisan. Drugo, prazno stran pa z 

veseljem izkoristimo namesto novega belega lista. Ko so bili stebri prometnih znakov 

pripravljeni, je bilo potrebno dodati še sam znak. Vprašala sem otroke, kako bi lahko ugotovili, 

kakšni točno so prometni znaki. Pomembno je, da so takšni, kot jih morajo vozniki poznati. 

Predlagali so, da se sprehodimo po mestu in si jih ogledamo. Ugotovili so, da obstaja tudi knjiga, 

kjer so narisani. Poleg tega pa so se spomnili, da v današnjem času stvari lahko poiščemo na 

internetu. Ker imamo računalnik tudi v igralnici, smo se odločili, da uporabimo to možnost, nato 
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pa si jih ogledamo v okolici vrtca. Vsak otrok si je izbral en znak, ki ga je potem izdelal. Pri 

izdelavi so bili zelo natančni, saj smo ugotovili, da morajo znake razumeti vsi. Tudi te dele 

znakov so izdelali iz odpadnih škatlic, ki sem jih pred tem razrezala na kose zaradi lažje 

obdelave. Pobarvali pa so jih s suhimi barvicami, flomastri ali z voščenkami. Dele so zlepili z 

lepilom za papir, nato pa so jih postavili na prej pripravljeno risbo mesta oz. ceste. 

S to dejavnostjo sem zopet poskušala upoštevati različne predloge otrok. Skupaj smo se 

pogovorili o posameznih prometnih znakih in povedali, kaj pomenijo. Poleg tega pa smo se 

pogovorili še o tem, kako se moramo na cesti obnašati kot pešci in kaj moramo storiti za našo 

varnost. Otroci so si pomene prometnih znakov izredno dobro zapomnili. Ko smo se sprehodili 

po mestu, smo jih namreč videli zelo veliko. Le redki med njimi so bili takšni, da sva s sodelavko 

morali dodatno pojasnjevati.  

Za izdelavo zemljevida in prometnih znakov smo spet uporabili odpadni material, ki smo ga 

imeli na razpolago. Otroci ga ravno zato s velikim veseljem prinašajo, ker vidijo, da ga res 

uporabimo za najrazličnejše stvari in igrače, s katerimi se še dolgo igrajo.  

Poleg tega pa sem tokrat upoštevala tudi predlog fantka, da slike prometnih znakov poiščemo na 

internetu. V današnjem času se otroci že zelo zgodaj srečujejo z računalniki in podobno sodobno 

tehnologijo. Zdi se mi prav, da zgodaj pokažemo, da računalnik ni namenjen le igranju 

računalniških igric, ampak je zelo uporaben za koristno in poučno stvar. Istočasno moramo biti 

zelo pazljivi. 

 

Slika 18: Prometni znaki iz odpadnih kartonastih škatlic 
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8 ZAKLJUČEK 
 

 

Otroci veliko časa preživijo v vrtcu. V obdobju otroštva sprejemajo in spoznavajo toliko novih 

stvari, da si odrasli včasih kar težko predstavljamo. Prav zato je vloga vzgojitelja zelo pomembna 

pri oblikovanju njegovih navad. S svojim zgledom jim veliko povemo, pokažemo in jih naučimo. 

To je vsekakor zelo pomembno tudi pri seznanjanju z ekologijo in ločevanjem odpadkov. Če nas 

otrok dan za dnem opazuje pri doslednem ločevanju in se ob tem še pogovarjamo, bo kmalu 

prišel dan, ko bo brez težav sam ustrezno ločil odpadke v igralnici in doma. 

Preko igre in ustvarjanja otroke veliko naučimo o ekologiji in varovanju našega okolja. V 

skupinah vrtca Idrija ogromno pozornosti namenimo prav temu. S pestro izbiro različnih 

odpadnih materialov poskrbimo za spodbudno učno okolje, ki otroke popelje do ekoloških 

dejavnosti.  

S prebiranjem strokovne literature in z izvajanjem različnih dejavnosti, povezanih z odpadnimi 

materiali, sem spoznala, kako je pomembno, da res že zelo zgodaj otroke seznanimo z 

možnostmi varovanja našega planeta in da pri tem tudi sami aktivno sodelujemo. S pogovori o 

tem, kaj lahko v vrtcu dobrega naredimo, da bo naša zemlja manj umazana, otroke spodbudimo k 

samostojnemu razmišljanju. Največji uspeh smo v skupinah drugega starostnega obdobja gotovo 

dosegli z doslednim ločevanjem odpadkov in ponovno uporabo odpadnih materialov. Med letom 

so otroci brez posebnih spodbud in namigovanj začeli razmišljati, kako bi določene stvari 

naredili iz materialov, ki smo jih prinesli od doma ali nam ostajajo v vrtcu. Dobro so se zavedali, 

da z uporabo odpadnega materiala, čeprav je le majhna kartonasta škatlica, naravo olajšamo za ta 

odpadek. 

V dejavnosti, ki sem jih opisala v diplomski nalogi, sem poskušala v čim večji meri in na 

različne načine aktivno vključiti otroke. Začela sem pri načrtovanju v skupini in zbiranju 

primernih odpadnih materialov. Pogovarjali smo se o reciklaži in odpadkih, da sem ugotovila, ali 

si otroci pravilno razlagajo določene pojme. Ko je otrok prinesel določen odpadni material, smo 

se skupaj pogovorili, kaj bi iz njega lahko nastalo. Ker so videli, da prineseno v vrtec tudi 

uporabimo, so to počeli še z večjim veseljem. Ob srečanju z novimi materiali, smo si vzeli čas za 

spoznavanje in skupne ugotovitve o lastnostih in možnostih obdelave. Večkrat se je pojavil 

problem pri obdelavi (striženju, lepljenju), saj je bil material preveč trd, mehek ali velik. Otroci 
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so dobro vedeli, katere pripomočke in orodje imajo na voljo za samostojno uporabo in kaj 

uporabljava le midve s sodelavko. Prav je, da otrok ve, kakšne nože, škarje in lepilo imamo na 

voljo, kljub temu, da sam tega sam ne sme uporabljati. Le tako lahko skupaj poiščemo rešitev ob 

nastalem problemu pri ustvarjanju. Večkrat smo ideje otrok skupaj poskušali izvesti, čeprav sem 

vedela, da rezultat ne bo pričakovan. Prav na podlagi lastnih izkušenj se otrok zelo veliko nauči, 

zato je pomembno, da jim je dana ta možnost. Otroci sami največkrat posegajo po materialih, ki 

jih dobro poznajo in so lažji za obdelavo. Sama pa sem jih namerno v skupino prinesla še kaj 

novega. Nekatere materiale smo le spoznavali, jih opazovali, otipali, druge pa smo na različne 

načine uporabili pri naših dejavnostih. 

Ob pisanju diplomske naloge sem ugotovila, kako zelo je pomembno, da otroke vključujemo v 

vse faze dejavnosti, od zamisli, do izvedbe in končnega rezultata. Tako jih močno motiviramo k 

razmišljanju in podajanju svojih idej. Največja potrditev ustreznosti mojega dela na področju 

ekologije v drugem starostnem obdobju pa je gotovo ta, da otroci sami začnejo »ekološko« 

razmišljati, ko načrtujemo določene izdelke in ko se lotimo ustvarjanja. Če vzgojitelji skozi 

dejavnosti poudarjamo pomen varovanja narave in s svojim zgledom pokažemo, kaj in kako 

lahko nekaj dobrega naredimo, bomo gotovo dobili od otrok pozitivno povratno informacijo. Cilj 

je, da otroci dojamejo, da lahko kot posamezniki s svojimi malimi dejanji zelo veliko prispevamo 

za naš zeleni planet. Z dejavnostmi, izvajanimi v skupini, sem to potrdila. Ko vidiš, da otrok sam 

pravilno ločuje odpadke, da pri tem opozarja druge, da je pozoren na nepravilnosti v naravi in 

tako ali drugače aktivno sodeluje pri rokovanju z odpadnimi materiali, veš, da ti je uspelo. 
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