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INTEGRACIJA PROGRAMA EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJANJA Z OSTALIMI  

PROGRAMI IN AKCIJAMI 

 

Odgovoren odnos do okoja je v današnjem času vrednota, ki nekaj šteje. Z majhnimi koraki 

se daleč pride, zato polagamo upe v mlajšo generacijo, naše otroke. Vsak dan poskusimo 

nekaj storiti za varovanje okolja in k temu spodbujati tudi starše. Tako danes varujemo okolje 

z dejanji, ki jih lahko storimo in zmoremo. S tem bomo pripomogli k varovanju okolja tudi na 

globalni ravni. Vse zaokrožajo cilji ekovrtca, ki so vpeti tudi v druge programe in akcije. 

 

 

1. Vzgoja za okoljsko odgovornost 

Prvo leto, ko smo vsopili v program Ekošola kot način življenja smo začeli ločeno zbirati 

odpadke, postavili po garderobah koše za ločevanje embalaže in papirja, zbiramo stare 

baterijske vložke, tonerje in kartuše. Priključili smo se akciji družbe Zeos »Naravo varuj, 

aparate in baterije ločuj!« Vsako leto iz zelenega koledarja izberemo dneve, mi jih 

imenujemo eko dnevi, na katere ne smemo pozabiti. Z njimi načrtno prispevamo k razvoju 

okoljske odgovornosti. 

 

2. Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov 

Unicefova projekta Punčka iz cunj in To je moja igrača podpirata tudi vizijo našega vrtca in 

sovpadata z našimi ciji: spoznavanje samega sebe in drugih, razvijanje pozitivne 

samopodobe, medkulturnost, spoznavanje naše domovine in dugih dežel ter solidarnost, 

soočanje z razlikami, drugačnostjo, drugimi vrednotami. 

Organiziramo zbiralne akcije starega papirja za akcijo Pismo srca. Dobljeni denar gre za 

štipendije mladih, socialno ogroženih in za posebej nadarjena učence. 

Zbiramo zamaške, pa ne samo zaradi ločevanja, temveč tudi zato, da otrokom privzgajamo 

skrb za pomoč ljudem v stiski. 

Skupina, ki je sodelovala v mednarodnem projektu Identiteta mnogoterih izbir, se je 

povezala z materinskim domom in zanje prispevala skozi večkratno zbiranje šolske 

potrebščine, hrano, igrače in sredstva za osebno higieno. 



 

7.aprila, ob svetovnem dnevu zdravja so otroci s pomočjo odraslih sami izdelalovali igračo in 

jo odnesli v bolnišnične oddelke malim bolnikom. 

Skupaj z organizacijo Šport Špas izvajamo Dan druženja in gibanja treh generacij, vsako leto z 

drugo vsebino (kros, pozabljene igre naših staršev, pohod). 

 

3. Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju 

Gibanje je ena od prednostnih nalog našega vrtca. Izvajajo se vsakodnevne gibalne minute,  

vaje s telesnim stikom, masaže in sprostitvene vaje, vsakodnevno bivanje zunaj.  

Letos smo se priključili tudi akciji Tisoč življenj, tisoč oblik gibanja in želeli poudariti pomen 

zdravja za ljudi, saj je zadostno gibanje varovalni dejavnik zdravja. 

Sodelujemo z Zavodom za zdravstveno varstvo s projektom Zdravje v vrtcu, ki izvaja program  

promocije zdravja v vrtčevem okolju. Strinjamo se s trditvijo, da otroci, ki živijo v zdravem 

okolju, spoznajo zdrav način življenja, osvajajo zdrave navade in veščine, lahko odrastejo v 

zdrave odrasle osebe in pri tem lahko kaj naučijo tudi starše.  

 

Izvajamo tudi projekt Varno s soncem. Preventivne dejavnosti so usmerjene v osveščanje 

pred škodljivimi vplivi sonca in v zaščito in so dolgoročno zelo pomembne za zdravje. 

S preventivo v cestnem prometu in vključevanju otrok v promet na varen način se otroci in 

starši seznanijo skozi izvedbo projekta Pasavček. 

 

 

4. Učinkovita raba naravnih virov 

 

V vrtcu imajo otroci svoje gredice. Pri vzgoji rastlin si pomagamo s kompostom, ki ga 

pridobimo sami, grede pa zalivamo tudi z deževnico. 

 

5. Povezovanje med ekovrtci doma, v okviru EU in širše 

 

• Vrtec St. Mihael iz Avstrije, 

• Vrtec Pobrežje, 

• Vrtec Postojna. 

 

6. Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej 

• Eko bralna značka, 

• Spletna stran ekošole,  

• konference koordinatorjev ekošol, 



• Zeleni nahrbtnik. 

 

Priotrocih ni majhnih korakov. Vse kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srce 

imajo večje kot mi-odrasli. Vanj spravijo vse, kar vidijo in vse česar se zavedajo-tudi majhen 

kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček kar tako, mravljico ali črička, 

predvsem pa vse ljudi, ki so okrog njih. 

(neznan avtor) 


