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EKO VRTECEKO VRTEC
�� Vrtec Murska Sobota Vrtec Murska Sobota ššteje devet enot in teje devet enot in 

sicer se sicer se šštiri nahajajo v samem mestu in tiri nahajajo v samem mestu in 
pet enot je v okolipet enot je v okolišških vaseh.kih vaseh.

�� Leta 2005 smo podpisali Leta 2005 smo podpisali ekolistinoekolistino in in 
pridobili naziv pridobili naziv EkovrtecEkovrtec, od takrat naprej , od takrat naprej 
smo vkljusmo vključčeni v projekt eni v projekt ““EkoEkoššolaola””..

�� Zastopa nas Zastopa nas ekokoordinatorekokoordinator na nivoju na nivoju 
vrtca, vsaka enota pa ima svojega vrtca, vsaka enota pa ima svojega 
ekokoordinatorjaekokoordinatorja, dobivamo se enkrat na , dobivamo se enkrat na 
mesec oziroma po potrebi.mesec oziroma po potrebi.



Narava je naNarava je našša ua uččilnica, v kateri otrokom ilnica, v kateri otrokom 
spodbujamo pridobivanje izkuspodbujamo pridobivanje izkuššenj in znanj skozienj in znanj skozi
vse letne vse letne ččase preko ase preko 
izvajanja naravoslovnih izvajanja naravoslovnih 
vsebin po oddelkih, ter z vsebin po oddelkih, ter z 
vkljuvključčevanjem otrok evanjem otrok 
v v obogatitveneobogatitvene naravoslovne naravoslovne 
dejavnosti po enotah, dejavnosti po enotah, 
katerih zakaterih začčetnik pri nas je etnik pri nas je 
bil g. Dane bil g. Dane KataliniKataliničč, , ekokoordinatorekokoordinator za vrtce.za vrtce.



Tudi projekt Tudi projekt ““EkoEko kotikotičček za moj fiek za moj fižžololččekek””,ki je ,ki je 
potekal v okviru potekal v okviru EkoEko ššole in druole in drušštva tva DovesDoves nam je nam je 
ponudil g. ponudil g. KataliniKataliničč..
Projekt v katerega so bili vkljuProjekt v katerega so bili vključčeni otroci naeni otroci naššega ega 
vrtca in prav tako tudi njihovi starvrtca in prav tako tudi njihovi staršši smo spodbujali: i smo spodbujali: 
Lidija Lidija ekokoordinatorkaekokoordinatorka vrtca v svojem oddelku, vrtca v svojem oddelku, 
Borut namestnik Borut namestnik ekokoordinatorkeekokoordinatorke prav tako v prav tako v 
svojem oddelku in Mojca, ki sem pomagala otrokom svojem oddelku in Mojca, ki sem pomagala otrokom 
najti odgovore na njihova odprta vpranajti odgovore na njihova odprta vpraššanja pri anja pri 
dodatni dodatni obogatitveniobogatitveni dejavnosti v eni izmed enot.dejavnosti v eni izmed enot.



�� Namen projekta je bil spodbujati otroke, da so v Namen projekta je bil spodbujati otroke, da so v 
vlogi aktivnega raziskovalca,vlogi aktivnega raziskovalca,

�� OmogoOmogoččati otrokom ati otrokom 
neposredna sreneposredna sreččanja anja 
z naravo,z naravo,

�� DoDožživljanje in ivljanje in 
razumevanje pojavov, razumevanje pojavov, 
procesov in snovi v procesov in snovi v 
naravnem okolju innaravnem okolju in

�� poglobiti interakcijski poglobiti interakcijski 
odnos med otrokom, vzgojiteljem in starodnos med otrokom, vzgojiteljem in staršši.i.



�� Ne samo, da so starNe samo, da so staršši bili seznanjeni, ampak so i bili seznanjeni, ampak so 
skupaj s svojim otrokom bili vkljuskupaj s svojim otrokom bili vključčeni v eni v 
naravoslovno dejavnost.naravoslovno dejavnost.

�� Skupaj z otrokom seveda Skupaj z otrokom seveda 

so imeli nalogo tudi doma so imeli nalogo tudi doma 

urediti kotiurediti kotičček za fiek za fižžololčček ek 

in ob dogovorjenemin ob dogovorjenem

dnevu fidnevu fižžolova zrna olova zrna 

posaditi tudi doma po navodilih iz priroposaditi tudi doma po navodilih iz priroččnika, ki ga nika, ki ga 

je je EkoEkoššolaola poklonila vsaki sodelujopoklonila vsaki sodelujočči drui družžini.ini.



�� Sledilo je 13 tedensko Sledilo je 13 tedensko 
vsakodnevno vsakodnevno 
opazovanje in tedensko opazovanje in tedensko 
belebeležženje sprememb v enje sprememb v 
priropriroččnik, tako v vrtcu nik, tako v vrtcu 
kot tudi doma.kot tudi doma.

�� Potrdili smo, da preko Potrdili smo, da preko 
naravoslovnih vsebin naravoslovnih vsebin 
lahko vplivamo tudi na lahko vplivamo tudi na 
šštevilna podrotevilna področčja otrok s ja otrok s 
posebnimi potrebami.posebnimi potrebami.



Vpletali smo starVpletali smo staršše, da so skupaj z nami, skupaj e, da so skupaj z nami, skupaj 
s svojim otrokom sodelovali, spremljali stvari, s svojim otrokom sodelovali, spremljali stvari, 
dogajanja, ugotavljali, eksperimentirali, da so dogajanja, ugotavljali, eksperimentirali, da so 
zazaččutili povezanost, odgovornost, da so del utili povezanost, odgovornost, da so del 
procesa, tako kot njihovi otroci. procesa, tako kot njihovi otroci. 



S tem projektom otrok ni pridobival le vsebinskih znanj ampak S tem projektom otrok ni pridobival le vsebinskih znanj ampak 
tudi procesna t.i. vsetudi procesna t.i. vsežživljenjska znanja, kot so sodelovanje, ivljenjska znanja, kot so sodelovanje, 
kritikritiččno mino miššljenje,ljenje,……
Sama sem mnenja, da moramo otroke Sama sem mnenja, da moramo otroke žže zelo zgodaj popeljati e zelo zgodaj popeljati 
v svet narave z vsemi v svet narave z vsemi ččutili. Morajo stvari vzeti v roke, jih potipati, utili. Morajo stvari vzeti v roke, jih potipati, 
povohati, videtipovohati, videti--opazovati. Ni samo pomembno, da vidijo in opazujejo opazovati. Ni samo pomembno, da vidijo in opazujejo 
ampak kako opazujejo, ampak kako opazujejo, 
kaj vidijo. kaj vidijo. 

Navajati jih je Navajati jih je 
potrebno na natanpotrebno na natanččno no 
opazovanje in opazovanje in 
belebeležženje opaenje opažženega.enega.

Simona, uSimona, uččiteljicaiteljica

ENO IZMED RAZMIENO IZMED RAZMIŠŠLJANJ LJANJ 
STARSTARŠŠA O PROJEKTUA O PROJEKTU



ŠŠE O PROJEKTUE O PROJEKTU……

StarStaršši so poudarjali, da na ta nai so poudarjali, da na ta naččin lain lažžje vedo kaj se je vedo kaj se 

dogaja v vrtcu, kaj se dogaja z njihovim otrokom, dogaja v vrtcu, kaj se dogaja z njihovim otrokom, 

kakkakššna so njegova vedenja in kaj zanima njihovega na so njegova vedenja in kaj zanima njihovega 

otroka. otroka. 

Spoznali so, da Spoznali so, da 

hitenje mimo vsega, hitenje mimo vsega, 

ne bo gradilo ne bo gradilo 

odnosa, niti z odnosa, niti z 

otrokom, niti otrokom, niti 

z vrtcem. z vrtcem. 



Verjamemo, da smo projekt in samo dejavnostVerjamemo, da smo projekt in samo dejavnost

uspeuspeššno izpeljali in predstavili, ter vzpodbudili in no izpeljali in predstavili, ter vzpodbudili in 

poglobili interakcijski odnos med otroci, vzgojitelji in poglobili interakcijski odnos med otroci, vzgojitelji in 

starstaršši, hkrati pa tudi vzpodbudili zanimanje in interes i, hkrati pa tudi vzpodbudili zanimanje in interes 

pri drugih strokovnih sodelavkah in pa starpri drugih strokovnih sodelavkah in pa staršših.ih.


