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V diplomski nalogi je prikazan problem onesnaženja,    

škodo naravi in s tem tudi življenju ljudi. Ljudje       

  

  ati že predšolske otroke. S pravilnim pristopom, tr

               

 

             

               

prikazujejo, kaj vse so otroci o temi že vedeli in 

 

embalažo ter s samim ustvarjanjem. Poleg pravilnega      

prikazana tudi možnost ponovne uporabe odpadnih embalaž in razli   



 onesnaženje, varstvo okolja, odpadna embalaža, ustv







            





          

 

            







           

       













     ažu Jaklinu, ki mi je z nasveti in 



 



Prav tako se zahvaljujem svoji družini, ki mi je z 











 
ONESNAŽENJE 
 Oblike onesnaženja ________________________________
 Vzroki onesnaženja ________________________________

 
  





 

  


 
 



 




 




   


  




  



 

Izdelava smetnjakov za embalažo, papir in steklo __
Igra z odpadno embalažo ___________________________
 anje odpadne embalaže v drevesni diagram __________
 



  



Ustvarjanje iz odpadne embalaže____________________


 











Svet, v katerem živimo, je preplavljen z razli  

             

           

redvsem pa odpadkov vedno bolj ogrožena. 

Kljub temu da se o problemu onesnaženja v današnjem      



 lovek je sestavni del narave, le-ta pa vir življenj 

(Lobnik-Zorko, A. in Železnik, N., 1992: 116). 

 nemo že v predšolskem obdobju. 

  



 



 

Skozi diplomsko nalogo želim otroke seznaniti s problemom onesnaževanja, jih nau 

        je marsikatera odpadna embalaža, ki jo 

odvržemo, še vedno zanimiva in uporabna. Zanima me,

materialu in koliko možnosti jim bo le-ta ponujal pri igri. Spodbujati želim tudi njihovo 

ustvarjalnost pri delu z odpadno embalažo in ostali

            

 





 

1 ONESNAŽENJE OKOLJA 
»Onesnaženje je vse, kar povzro 

Je tudi del sodobnega življenja« (Parker, 2005: 6).

»Onesnaženje je vse, kar naredi 

ne vrne v naravna kroženja« (Spurgeon, 1991: 14). 

»Onesnažujo   

nami in vsemi živimi bitji v naravi« (Parker, 2005:

Onesnaženje je prisotno skoraj povsod, vendar ga po    

nevidne, kot so na primer kisla deževnica in strupe

      izpušni plini avtomobilov, onesnažene 

     še niso onesnažene (Parker, 





življenje, zato smo kot vsa živa bitja od okolja od

Oblike onesnaženja 
ONESNAŽENJE S SUBSTANCAMI 

Onesnaženje povzro          

             



 Onesnažen zrak 

   

   itelji in veliki onesnaževalci so kemi   







Onesnažen zrak slabša vidljivost, maši zra         

 



 Kisel dež 

Kisel dež je ena najbolj groze ih onesnaženj v današnjem 

 ih fosilnih gradiv vmešajo v naravno kroženje vode 

               

žvepla in dušika. Tvorijo onesnažen oblak in s asoma padejo v obliki dežja. Kisline v dežju 

             

           

Posledice kislega dežja so oboleli ljudje, mrtva je    



 Onesnažena prst 

 

   

 

 

ljudi in živali (Parker, 2005). 

           

  



 Onesnažena voda 



  naokrog in tako vpliva na življenje v vodi. Zaradi 







Ker je okolje vedno bolj onesnaženo, postaja preskr  isto vodo vse težja in dražja. 



ENERGIJSKO ONESNAŽENJE 

            

olje, v katerem živimo, zato moramo vire 



  

onesnažuje naše okolje, zato bi jo morali ljudje va 

onesnaženje povzro   

  tudi živalim.  

          i. Ta oblika onesnaženja 

 a veliko težav. Nekateri ljudje imajo zaradi svetlobe probleme s spancem, živalim, kot 

 i, astronomom otežuje delo ipd. (Parker, 2005). 

 no onesnaženje povzro a vsak nezaželen ali škodljiv zunanji zvok, ki ga o

            

              

         

okolje). Ta oblika onesnaženja škodi tudi živalim (



 

               

 udi, ki tam živijo (Menih, 



Vzrok za radioaktivno onesnaževanje je jedrska ener

        

 a slabost, kožna vnetja, rakava obolenja in mnoge d

 loveku in živalih. Škodi tudi življenju rastlin (Pa





  Vzroki onesnaženja 
Raziskave kažejo, da so za etrtino celotne onesnaženosti okolja kriva gospodin

avtomobili (Požarnik, 1988). 

Velik vzrok za onesnaženje okolja je vsekakor današ     

množico izdelkov, strojev, predmetov in pripomo  

 bolj onesnažene.  

            

        jih uporablja za množi  

          as, nato pa se jih zavrže. Tako se plastika, 

   

             

 

Onesnaženje povzro 

  istilnih naprav za odpadne vode, so vir onesnaževan

  i onesnažujejo zrak z nevarnimi ali celo 



  a onesnaženje tal. 

   

               

snaževanje okolja). 

Eden izmed vzrokov za onesnaženo okolje je 

strupenih plinov in ga onesnažujejo. Onesnaženje bi

            

  i do 100-krat manj onesnaženja kot tisti, 



  ati krivdo za onesnaževanje na druge. Vendar lahko 

nj onesnažen« (Parker, 2005: 30). 







Odpadek je vsaka snov, ki nam ne služi ve 

            

  

Živimo v svetu, kjer je ve           

enkrat in se jih nato odvrže, je zelo veliko. Ti pr 

    uje. Vsak dan se odvrže na tone papirnatih in 

  evink, embalaž, plastenk ipd. (Asimov, 1996). 

 

Lepo je, da so odpadki, ki so vrženi ob cestah, na     

             



            i požar, 

odvrženi odpadki in razne kemikalije onesnažujejo v 

se na njih razmnožujejo razli ni mikroorganizmi. Insekti in živali, katere umazan 

 

             odne živali 





               

               

 

              

predstavljamo zgled družini, prijateljem, otrokom (



  





 s pametnim nakupom (brez embalaže) vidno zmanjšujmo 

 

  

  

              

ekološke otoke. Preden kakršno koli stvar zavržemo,

 

           

           

(Požarnik, 1988). 



 

          





            







  

 

          



              

pomembna (Parker, 2004). Da se izognemo sežiganju i 

 

 odpadki, ki se jim lahko izognemo (npr. embalaže), 





  

  

 

 

 



            

 ih, sežiganje in recikliranje. Od vseh teh je za ok



     

              

       iti kasneje. To delo pa je drago, težko, 



   

 ina odloženih odpadkov 

              



 

          

embalaža iz papirja, kartona, lepenke, kartoni, pis    

 

  steklenice živil in pija , steklena embalaža zdravil in kozmetike, kozarci 

vloženih živil, 

 embalaža:  in živil, plastenke 

  , prazne konzerve živil, votla embalaža od mleka 

  ki, embalaža, ki je prevle ena z alu folijo, prodajna embalaža iz 

   





  

    ki, rože, plevel, pokošena 



Izpred hiš komunalne službe odpeljejo nekoristne in

 ini po novem odvažajo 

tudi embalažo, za katero je vsaka hiša dobila svoj 

Papir, steklo in embalažo najprej lo        

oziroma zbiralnice. Ko jih pravilno odložimo na eko  

 nimi vrstami odpadkov nato javne službe praznijo lo 



 







  



          

odpadek se lahko reciklira (Inskipp, 2006). Na možn 



 e reciklirati in jih odvažajo v primerne zabojnike,



            

             

           

   ih, predpražnike ipd.) (prav tam). 







     in ravnanja z odpadki, saj zmanjšuje onesnaževanje  

           

  

              

 



 

 asu je veliko odpadne papirne embalaže, ki jo odvrž

            

              

            



 

  



bombaža, konoplje, lanu), ki vedno bolj izpodrivajo    





             

  

 asneje gori, se lažje ali težje me ka, reže, trga, zgiba 





trdnost, prožnost, žilavost in trdota.  





           

      jo trdnost papirja dosežemo z zgibanjem, lepljenjem 



Prožnost je lastnost, ki je pri papirju neopazna in nezažel     

                



Papirno gradivo je žilavo, dokler se ne lomi. 

   žilavosti        



 tisku. Zaželeno je, da ima papir za 

  











 





 

 

 



 



gladilnik, ravnilo nož 





striženje 

  

 





ravnilo, kartonska podlaga nož 



 

 

 









   

 

 







 







  



               

   

              

 

   





   

            

              



           

  

               

  



Kvalitetnejše in dražje vrste lesa uporabljajo za i

             

  

            

trdnost, žilavost, cepljivost in prožnost lesa.  



  





               

  

              

  

             



              







Žilav 

je veliko bolj žilav kot trd (Aberšek, Florjan  

in bukev, med žilav topol, breza, jesen in vrba (Pa

   

2004: 64). Drva se cepijo vzdolž vlaken. Za les, ki         

  

Prožnost  

          je sila. Med prožen les spadajo smreka, 

jesen, lipa in oreh, med najmanj prožen pa spadata       















 





 



  





 ek,  primež  

žaganje 

 na kovinska žagica  lisi ji rep, vibracijska žaga 







  

 





  



   



spajanje – žebljanje, 

 

 ne vrste žebljev, 

  







  

    



ranjevanje živil, plastenke, metle, krpe, 

               

  

  



            

 

krajih vedno bolj onesnažuje naravo, saj se ti predmeti v naravi ohranijo in jo onesnažujejo še 







Sežiganje odpadkov iz umetnih mas onesnažuje zrak,       

  

 



          

   

 na teža, preprosto oblikovanje, barvanje, odpornost

 

             



            

             

 

              

                 

  

   

         

 













 





 



 grelec (fen), stironož, 





 škarje vzvodne škarje, nož, 

stironož, šablone 

žaganje 

 na kovinska žagica, svora, 



 



 



    







primež 



  

 

primež, svora, vrtalni stroj 



  , vijaki, žeblji na 













  







Problem onesnaževanja okolja in odpadkov moramo   ati že 

 enost lahko dosežemo že pri predšolskih otrocih, ve

            

posnemajo, zato veliko dosežemo tudi s svojim vzgle

               

 

 

starše, družino in na ostalo družbeno okolje (prav 

 kom nudi naslednje možnosti: 

  

   

 

             

     nik-Vodopivec, 2006). Dati jim moramo možnost, da s





ahko s premišljenim delovanjem dosežemo, 



  anja otrok o ekologiji, onesnaževanju in odpadkih j

 

e otrokom približati naravoslovje ter jim 

  anje z okoljem, v katerem živijo in se gibljejo. Ot

doživljajo okolje hkrati z razvojem svojih lastnih      

življenja). 



 





 

  in življenja v zdravem okolju, 

 

  

  in življenja). 



        in, razložiti problem onesnaženja 

okolja. Da jim to lažje približamo, lahko uporabimo  



 

  

 

 

  , H.: Listko in njegova življenja 

  

 

    

   

  

   

  

 

 







Na vprašanje, kaj je ustvarjalnost, je težko odgovo  

   

   

Otroci so že po naravi ustvarjalni, saj se njihova      

            

 

            

                



V ustvarjalno življenje otroci vstopajo na preprost       

 

 

          

         ožnost izkoristil (Einon, 2002). Svoja 

doživetja in ob utke otroci uprizarjajo in podoživljajo z risanjem,  



Na ustvarjalno izražanje in dejanja predšolskih otr      

  

    





  

             

pomembni dobri medsebojni odnosi, družinska/skupins







  

 spodbujamo jih, da svobodno izražajo svoje ob     

 

 

  

            

podcenjujemo njihovih dosežkov, 

 

 teri uživajo in jih podpiramo, ko si 

 

 

    



 

in ima svoje dosežke za manj vredne,  

 poskrbeti moramo, da imajo veliko priložnosti in pr    



        



           

         

 





  

        









          

 





           

  

zanj pretežke, jih poenostavimo in prilagodimo tako

  pokažimo, da smo ponosni nanj, ker se je 

     

   

           

 utek, ki ga ima otrok o sebi, in tudi možnosti za u







 



Živimo v svetu, kjer je ve           

enkrat in se jih nato odvrže, je veliko. Ti predmet 

  

     vsak dan bolj onesnaženo. Onesnaženje zraka, vode,   

           

        ati že predšolske otroke in jih spodbujati k 

            

  

           

             



       m onesnaževanja z odpadki ter jim 

pokažem, da lahko iz odpadnih materialov, ki jih na

     nih dejavnosti z odpadno embalažo želim spodbuditi 

 





              



 

 Ali barvitost odpadne embalaže vpliva na njeno ve    



Barvitost odpadne embalaže vpliva na njeno ve 





 

 



  

 

   







  ajnostni (priložnostni). V raziskavo sem vklju  

Starem trgu pri Ložu. Dejavnosti z odpadnimi materi

 







              

   



      uporabila opazovanje, beleženje in 











Preveriti predznanje otrok o onesnaževanju in ravna



 

           

odvržemo v naravi (v grmovje, v vodo …), zakaj da/ne, kam odvržemo odpadke, kdo 

odvaža (pospravlja) odpadke, kam tovornjak odpelje 

 

             

 

 Odgovore otrok si sproti beležim in jih razvrstim v



               

 

 

 

                

      

da nekateri že poznajo pravilno ravnanje 

      

              



              

 utek, da so bili nekateri bolj zadržani ravno zarad 

 

  

njihovo že obstoje e znanje o onesnaževanju in ravnanju z odpadki. Ena   





želela odgovarjati in je k temu nisem silila. Pet o 





  

 Ali odpadke lahko odvržemo v naravi (v grmovje, v v



  

 Kdo odvaža (pospravlja) odpadke? 

  

lahko ureže, pa »šajba« te lahko ureže. Cigareti. Š

  



Tabela 1: Predznanje otrok o temi onesnaževanje in 







           



            

 

            

            

            

            

            

 ni želela odgovarjati 

 

            

            

            

            

            





Graf 1: Predznanje otrok o temi onesnaževanje in ra







 

           





 

            

            

 

            

            

            

 

            

Ž.            





           

 



           





 







 Sprehod po bližnji okolici vrtca in pobiranje odpad 

               

 i, ali odpadke vržemo le v en smetnjak.

  



   

predvsem odpadne embalaže, katere sem dlje  

 

otrok pritegnilo onesnaženo igriš  

            

 ina otrok je obtožila 

  

               

  

jih odvrže v koš za smeti.  

               

 ina ni znala razložiti zakaj. Ena izmed deklic je r



 





  

nazaj, so otroci že vse pobrali. Bili so zelo hitri

 u že dlje  

   

pogovor o tem, ali jih vržemo le v en zabojnik ali 

               

 

nobenih zadržkov do odpadne embalaže. 

            

      »Kam odpadke odvržemo, ko jih ne 

 

   

odpadke vržemo v en smetnjak, so nekateri že naštev 

  

  







             

nasmejanega in žalostnega obraza. Najprej smo ugota

              

  

Izdelava smetnjakov za embalažo, papir in steklo 

 



 

          

  

   





 





              

     

              





Smetnjaka za embalažo in steklo smo pobarvali z rum

   





  

  alo težav, kar pomeni, da 

imajo že zelo dobro razvito fino motoriko.  

o imeli vsi možnost sodelovati. Na izdelke 

 







  

etnjak za embalažo in smetnjak za steklo). 

    e potegnil eno odpadno embalažo, jo opisal, uvrstil     

prilepil. Plakat smo obesili k že izdelanim smetnja

             

               

 

Igra z odpadno embalažo 



  

 alaž. 



 Pogovor o tem, kakšne odpadne embalaže so v vre     

embalaže in materiale (v kuhinji, kopalnici, delavn     



   ka z odpadno embalažo. 



 

  

       odpadne embalaže, sem v igralnico 

 iste embalaže, ki sem jih zbirala doma.   





            

   asih v teh embalažah, iz   

           

Med odpadki so izbrali dobro ohranjene embalaže, po  

  

  

 





 ek z odpadnimi embalažami, je igra v njem bolj zani

   

 

Igra z odpadno embalažo je bila in je po dveh mesecih še vedno pestra. Otroci vidno uživajo. 

  

 ku si umivajo glavo z embalažo šampona, dišavijo se z embalažami parfuma in umivajo 

 

              

 

 anje odpadne embalaže v drevesni diagram 

 



        



  ajo odpadne embalaže in materiale v drevesni diagra

 Predmete iz ene izmed množic uredimo po velikosti ( 



      no odpadno embalažo. Preko dejavnosti razvrš 

odpadkov v drevesni diagram sem želela, da otroci s    

embalaž.  

   

možnosti sodelovanja, so bolj motivirani, do besede

navadi najmanj opažen. Otrokom se lahko individualn

 a težave, ga vodiš in usmerjaš,     in lažje opaziš otrokov 

            







Otroke je zelo pritegnilo že samo drevo, ki sem ga 

 

                 

 

 

               

   

 nih embalaž in rekel:     

   no embalažo        

 rtamo, želela sem, da bi o tem razmislili sami. Ta     

       em, da je bil cilj dosežen. Simbol je bil dovolj 



 nejših odpadnih embalaž je bilo otrokom zelo zanimi

Izmed vseh embalaž je vsako skupino najbolj pritegn

  okoladni bomboni. Vsak si je izbral embalažo, jo op     

      

           

razložila pomen simbolov, nato pa sem jih usmerjala





Ko so razvrstili vse odpadne embalaže, sem otrokom      

  

      ku so dali možnost, da poskusi. Med 



  

                 

         

 nih odpadnih embalaž. 

 

  



 

  enje odpadnih embalaž. 

  

   







 eli zbirati odpadne embalaže sokov, mleka, jogurtov  



 

 o odpadnih embalaž.  

              







             

  odpadnih embalaž, s katerimi se bomo lahko igrali 

Vse zbrane embalaže smo najprej o  

                

embalaž z detergentom prav prijetno opravilo.  

  

 





 ali. Vsi so najprej posegali po embalažah, ki so ji

    ka, embalaže za žve 

            ina otrok že 

            

 

že brati, so si pomagali tako, da so na njem prebra      

 

 







   tetrapakov mleka. Želeli sva jim pokazati, koliko 

zasede embalaža, 

o jih po dolžini, po širini, vendar so vedno 

 





          želja priti do pravilne ugotovitve zelo 

   ela stiskati embalažo. Nato so 

            v škatlo uspelo zložili vseh deset 





        

 



 

  



      el pogovor o tem, kam odvržemo ve    

  

   







kov, ki so ležali v travi. Vsi so se strinjali s 

  li »packoni«. Želeli so jih pobrati, vendar 

  



  

 

(vejevje, pnevmatike, keramika, les, železo, stroji 

izmed deklic, ki že pozna          

             



             

             

              

         že dalo baterije, katerih doma ne 

 





  





  

   e in bližnjo okolico vrtca. 

 



   ek in Packarija, saj sem z njo želela otrokom na 

       

         roci so se vživeli v vlogo Jur   

          

 

  

        dvržene odpadke,     

dimnika bližnje tovarne, lo         

 

deželi Packariji.«   

 





    e, na katerem so ležali odpadki, ki jih mimoido 

       

Ker je te dni padal dež in je bilo igriš   

 

   

              

  





bi ga z veliko dobre volje želeli pospraviti v smet

jo želijo ohraniti 

 





            

materiala iz odpadne embalaže.  



 Pripovedovanje zgodbe »Listko in njegova življenja«

 

 

            





be Listko in njegova življenja. Zgodba 

 

 





Listko je bil snežno bel list papirja, katerega so 

njegovo življenje kon      

                

      

  

ustrezen zabojnik), se je Listkovo življenje nadalj

 

 ne vrste papirja. Vživeli so se v Listka in doživljali njegovo zgodbo skupaj z njim. Želeli 

   

              



      elovanja papirja. Ker se je bližal 

  





 

    





 Najprej natrgamo ali nastrižemo 

             



   

  

         

 

  





 



           

 

                  

vztrajna in je želela ves 





 kasneje služil kot darilo. Najbolj jim je bilo 

          so želeli. Na izdelek so bili zelo 

      e je že       

         



 eni. Želeli so izvedeti, kako nam je uspelo naredit

 

 



Z izdelavo drdral pa sem otrokom želela pokazati, kako odpadno embalažo lahko ponovno 









       ne žli 



  škarje, nož, lepilo 



 Z nožem izrežemo rebrast, pravokotni del plastenke.

 Iz tapete izstrižemo razli 

 

   no žli         





            težav jim je povzro 

 

 

vsak s škarjami oblikoval svoj del, kakor je želel.       

 





Ustvarjanje iz odpadne embalaže 



  

  



 Vsak otrok izdela svoj izdelek iz odpadne embalaže 

          





   etka z odpadno embalažo najraje igrali. Njihova ust 

domiselnost se je opazila že v motivacijskem delu, saj so odpadne embalaže pospravili kar v 

                  

 ku kot na preprogi. V tem so uživali veliko bolj ko  

           

Spoznavali so razlike v lastnostih embalaž oz. igra  

 



 ljiva, dobra, zaželena. Tako so 

             

    

 

                 

  

              

         

     ke in orodja, saj so nekateri že s temi raje 

li otroci zelo ponosni. Želeli so jih razstaviti 

 







  sem jim pustila svobodno izražanje domišljije ter  

              



igri izživeli prav vsi.  

 

              

odpadne embalaže veliko in je vsem dostopna, lahko 

    

beležila ugotovitve. Zanimale so me razlike v vztra   

uporabljene embalaže ter zanimivost in uporabnost i



 

             

opazovanj zastavljeno hipotezo ovržem. 

 Barvitost odpadne embalaže ne vpliva na njeno ve      

posegali po enobarvnih in prozornih embalažah. Zastavljeno hipotezo ovržem.

 

Nanj so bili tako ponosni, da so ga želeli razstavi

otrokom. Pri igri so uporabili odpadno embalažo, ki

                

skoraj v celoti ovržem. 







   

  



 

  



                 

 



              

 potrpežljivost. Med seboj so 

              

             









 

    



 Kartonasto škatlo razstavimo in dobimo mrežo kvadra

 Odstrižemo zavihke, tako da nastane pravokotna podl

 

 

   



        balaž lahko pridobimo nov material. 





 

                 

               

                  

  







    

  



  

  ke med seboj povežemo tako, da jih zlepimo s karton

 



            

ustvarjanje iz odpadnih embalaž. Bila je edina, ki si je znala že vnaprej predstavljati, kaj bo 

              



  

  









 

  



 

 

 Po želji ga okrasimo z razli 



dpadno embalažo premikala sem ter tja, jo 

               

            

   krat želela 



     

 in pridno stal tam, kjer ga je deklica odložila. 





 

  

  škarje, nož, flomastri 



  

 Ob strani z nožem zarežemo dve odprtini za roke (to

 Odstrižemo dve vrvici in jih vstavimo v zarezi. 
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 Škatle zlepimo in letalo po želji okrasimo. 
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Preveriti pridobljeno znanje otrok o onesnaževanju 



 

 

 Odgovore otrok si sproti beležim in jih razvrstim v



             

 

idualno, saj nisem želela, da se njihove 
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Že med samim spraševanjem in beleženjem njihovih od



avila, dosežen. Otroci vedo, kako se ravna z 

               

ravnamo z njimi. Vedo tudi, da iz odpadnih embalaž 
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Graf 2: Znanje otrok o temi onesnaževanje in ravnan       

 





             



              

             

  

 







 

Onesnažena narava, ki nas obdaja, je dokaz, da so n     
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danes na sprehodih z otroki opažamo razli 
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Odpadna embalaža je vsakomur dosegljiva in nudi veliko možnosti za igro, za preoblikovanje 
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 Ali odpadke lahko odvržemo v naravi (v grmovje, v v

 

 Kam odvržemo odpadke? 
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