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Vključevanje otrok v urejanje okolice ustanove - pobiranje odpadkov  

Vodja aktivnosti: 

Vse vzgojiteljice v vseh oddelkih 

 

Vsebina aktivnosti: 

Skozi vse šolsko leto bomo redno vzdrževali našo okolico. Predvsem otroci drugega 

starostnega obdobja bodo redno z vrečami za smeti pobirali odpadke in jih odlagali v ustrezne 

zabojnike za odpadke in s tem spodbujali ločeno zbiranje odpadkov. Še posebej le-to 

obeležimo ob Ekodnevu v mesecu aprilu, takrat izvedemo tudi čistilno akcijo v okolici vrtca.  

 

Cilji aktivnosti: 

- spodbujati otroke k skupni skrbi za čistejše okolje (pobiranje odpadkov in odlaganje le 

teh v ustrezne zabojnike)  

- seznanjati otroke z zabojniki za smeti - biološki odpadki, embalaža, plastika, steklo, 

pogovor o tem, kakšne barve so zabojniki za katere odpadke 
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Lokalna pridelava hrane, gibanje, zdravje - Altermed 

Vodja aktivnosti: 

Anja Žerjav  (Vzgojitelj) 

 

Vsebina aktivnosti: 

Predstaviti se na sejmu Altermed v Celju z izdelki otrok, didaktičnimi igrami, preko fotografij 

predstaviti naše delo na izbrano temo. Ustvarjanje z otroki na zastavljeno temo. Razstava 

izdelkov in fotografij. 

 

Cilji aktivnosti: 

- predstaviti delo v sklopu projekta Ekošola širši javnosti  

- spodbujati otrokovo ustvarjalnost, kreativnost preko izdelkov 

- ozaveščati, kako pomembno vlogo v življenju ima hrana, gibanje in zdravje 

 

 

Vključevanje otrok v urejanje okolice ustanove - sajenje  

Vodja aktivnosti: 

Barbara Korez (Vzgojitelj) 

 

Vsebina aktivnosti: 

Uredimo si gredice (visoke grede) – prekopljemo zemljo, posejemo semena ali posadimo 

sadike, zalivamo, odstranimo plevel, opazujemo, poberemo in uporabimo v kuhinji vrtca ali v 

oddelku, kjer si pripravimo zdrav namaz, napitek, ali zdravo malico. (različna zelenjava, 

začimbe, zelišča …). 

 

Cilji aktivnosti: 

- otrok spoznava različno prehrano in pridobiva navade zdravega in raznolikega 

prehranjevanja  

- otrok se seznanja s pripravo gredice za sajenje;  

- otrok se seznanja s postopkom sajenja in pobiranja pridelkov  

- sodeluje in pomaga pri opravilih 
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Ozaveščanje 

Vodja aktivnosti: 

Anja Žerjav (Vzgojitelj) 

 

Vsebina aktivnosti: 

Glede na razpisano temo likovnega natečaja predstaviti izdelke otrok. Uredite fotografije in 

oddati do načrtovanega roka. Organizacija zbiranja odpadne embalaže, dogovor v kuhinji. 

 

Cilji aktivnosti: 

   

- spodbujati otrokov razvoj v likovnem ustvarjanju       

- omogočiti sproščeno vzdušje ob likovnem ustvarjanju  

- seznanjati otroke z različnimi tehnikami in pripomočki za likovno ustvarjanje 

 

 

Projektne aktivnosti / Prehrana, gibanje in zdravje 

1. Prehrana, gibanje in zdravje v interakciji  

Vzgojiteljica in pomočnica si sami izbereta podtemo glede na aktivnosti, ki jih imata 

načrtovane v oddelku. Dejavnosti prilagodita starosti in zmožnostim otrok.  

Vodja aktivnosti: 

Anja Žerjav (vzgojitelj) 

 

Vsebina aktivnosti: 

Sodelovanje z enim obveznim prispevkom, primer dobre prakse: 

- prehrana gibanje in zdravje v interakciji (PPT predstavitev v skladu z navodili, ali 

predstavitev na stojnici – Radenci 2021)  

Cilji aktivnosti: 

- ozaveščanje in spoznavanje zdrave prehrane 

- vključevanje zdrave in lokalno pridelane hrane v prehrano v vrtcu 

- spoznavanje pomembnosti gibanja za naše zdravje 

- omogočiti otrokom zdrav način življenja v vrtcu skozi gibalne dejavnosti, zdravo 

prehrano in pravilni higieni. 
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Projektne aktivnosti / Likovni natečaj za kreativne izdelke 

Likovni natečaj za kreativne izdelke 

Vodja aktivnosti: 

Suzana Zdovc 

 

Vsebina aktivnosti: 

PODNEBNE SPREMEMBE: z risbo prikažemo vremensko dogajanje 

IZDELKI IZ ODPADNE EMBALAŽE IN RABLJENIH OBAČIL: (plastika, kovina, papir, karton, KEMS 

embalaža). 

TRAJNOSTNA MOBILNOST: (zelene poti okoli vrtca, potovalne navade, okolju prijazni načini 

potovanja, … ) 

Cilji aktivnosti: 

- otroci izrazijo svojo domišljijo in razvijajo svojo kreativnost 

- ustvarjajo na različne okolijske teme 

- spoznavajo različne tehnike 

- se učijo medsebojnega sodelovanja pri ustvarjanju 

- kritično vrednotijo izdelke 

Projektne aktivnosti / Altermed 

Altermed -  marec 2021 

Vodja aktivnosti: 

Anja Žerjav  (Vzgojitelj) 

 

Vsebina aktivnosti: 

Predstaviti se na sejmu Altermed v Celju z izdelki otrok, kjer želimo predstaviti pomen zdravja, 

naš odnos do zdravja in pojmovanje zdravja kot vrednoto, vse to s pomočjo didaktičnih iger, 

dejavnosti, literature.  Nato preko fotografij predstaviti naše delo na izbrano temo. Ustvarjanje 

z otroki na zastavljeno temo. Razstava izdelkov in fotografij, ki so nastali v času ustvarjanja. 

 

Cilji aktivnosti: 

- predstaviti delo v sklopu projekta Ekošola širši javnosti – 

- spodbujati otrokovo ustvarjalnost, kreativnost preko izdelkov 

- ozaveščati, kako pomembno vlogo v življenju ima hrana, gibanje in zdravje 
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Projektne aktivnosti / Misija: zeleni koraki 

Trajnostna mobilnost – Misija: Zeleni koraki 

Vodja aktivnosti: 

Suzana Zdovc 

Vsebina aktivnosti: 

Ozaveščati otroke o pomenu izbire okolju prijaznega načina prevoza 

- Kolesarjenje 

- Javni prevoz 

- Skiro 

- Električno kolo 

- Električni avto 

- Najpomembnejša je hoja 

Izberemo dan ali teden, ki bo namenjen trajnostni mobilnosti in izberemo nekaj od 

dejavnosti: 

- Pogovor o okolju prijaznih prevoznih sredstvih 

- Ogledovanje literature z vsebino o prometu 

- Kako otroci prihajajo v vrtec -  pogovor 

- Kdo skrbi za njihovo varnost 

- Prehodite pot v okolici vrtca v spremstvu policista 

- Kaj se zgodi z odsluženimi vozili 

-  Raziskovanje zelenih površin v okolici vrtca 

Nagradni natečaj: TEMA: okolju čim bolj prijazno prevozno sredstvo; kako prispevamo k 

čistejšemu okolju.  

- Primerjava: bolj, manj okolju prijazno prevozno sredstvo 

- Risba, kolaž, izdelek 

Cilji aktivnosti: 

- Ozaveščati o pomenu, da izberemo pravilno in primerno prevozno sredstvo, ki je 

okolju prijazno 

- Otroke vključevati v dejavnosti, ki ozaveščajo o pravilnem in skrbnem ravnanju v 

prometu – pomembna varnost 
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HRANA IN ZDRAVJE / ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG 

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje - zdravi dnevi  

Vodja aktivnosti: 

Mateja Mordej (Vzgojitelj) 

Vsebina aktivnosti: 

Zdrave dneve bomo izvajali v okviru dopoldanskih izletov v naravo v različne smeri - medtem 

opazovati naravo, izvajati različne naloge, iskati skriti zaklad. 

 

Cilji aktivnosti: 

- vplivati na dobro počutje otroka med gibanjem -vplivati na pozitiven odnos otroka do 

gibanja -spodbujati otrokov gibalni razvoj 

 

Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje  

Vodja aktivnosti: 

  Jasna Amon (Vzgojitelj) 

 

Vsebina aktivnosti: 

Enkrat tedensko v vsaki igralnici izvajamo vadbeno uro z različnimi rekviziti. Izvajanje 

dejavnosti projekta Mali sonček 

 

Cilji aktivnosti: 

- otroci si krepijo mišice celega telesa; - otroci razvijajo ravnotežje, koordinacijo, preciznost; - 

seznanjati otroke s pomenom gibanja. 

 

 

 


