
 

 

Osnovna šola Gornji Petrovci 

Gornji Petrovci 2 

9203 Petrovci 

Tel.: 02 − 556 − 90 − 20  

http://www.os-gpetrovci.si 

E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si  

Davčna številka: 61749206 

Datum: 11. 6. 2020  

 
 

 

PROJEKT EKO VRTEC  

ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 

Tudi letos se je naš vrtec, vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci odločil, da bo sodeloval v 

mednarodno uveljavljenjem programu Ekošola, ki otrokom ponuja veliko kakovostno 

zastavljenih vsebin in projektov. Program temelji na metodologiji 7 korakov, ki predstavljajo 

postopek dela posamezne ustanove z namenom ohraniti ali pridobiti t. i. zeleno zastavo, ki je 

najvišje priznanje vključenosti in dela po enotni metodologiji. Več si lahko preberete na spletni 

strani Ekošole: https://ekosola.si/predstavitev-ekosole/ .  

 

 

 

 

  

PREDSTAVITEV NAŠEGA EKOAKCIJSKEGA NAČRTA: 

 

1 a) Izbrana tematika iz področja zgornjega naravoslovja:  

MOJ DOM – DEŽEVNIK OD BLIZU 

Otroke bomo seznanili z živim bitjem - deževnikom in mu na njegov primeren način predstavili 

zgradbo deževnika, prehranjevanje, način življenja ipd. Pri tem bi tudi vključiti vlogo in pomen 

deževnika v naravi. 

Cilji aktivnosti: 

• razvijanje občutkov in spoštljivega odnosa do žive narave  

• spoznavanje deževnika kot celoto (telesni deli, prehranjevanje ipd.)  

https://ekosola.si/predstavitev-ekosole/
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• spoznavanje okolja deževnika   

• spoznati vlogo in pomen deževnika pri mešanju in prezračevanju prsti 

 

1 b) Aktivnosti izvedene iz dveh obveznih tematskih sklopov in sicer: 

 

➢ VODA – ENERGIJA – ODPADKI /KROŽNO GOSPODARSTVO 

Mladi v svetu energije 

Otroke bomo spodbudili za raziskovanje in razmišljanje o energiji, ki nam omogoča, da se 

prižge luč, da delujejo razne naprave ipd. Ogledali si bomo tudi nekaj poučnih risank in 

posnetkov na to tematiko, da bomo otrokom lažje in na njim primeren način približali 

razumevanje razne energije. Dotaknili se bomo tudi pogovora o varčevanju energije - elektrike, 

izdelali opozorila za ugašanje luči in se dotaknili pobarvanke oz. dopolnjevanke ter jo poslali v 

ogled.  

Cilji aktivnosti: 

• ozavestiti in približati otrokom pojem energije in jih poučiti o različnih virih energije 

•  otrokom predstaviti in jih ozavestiti o oskrbi z električno energijo  

• otrokom dokaj zahtevno tematiko predstaviti kot zanimivo in enostavno razumljivo za 

njih 

 

Uporaba odpadnih materialov za različne namene in pri različnih učnih predmetih 

Otroke bomo poučili o pomenu ločevanja odpadkov ter jih spodbudili, da bomo določene 

odpadke uporabili za razne namene (npr. za izdelavo glasbil, za likovno ustvarjanje, za izdelavo 

kakšne didaktične igre ipd.). 

Cilji aktivnosti: 

• otrok spozna pomen ponovne uporabe odpadkov 
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Izdelovanje opozorilnih in ozaveščevalnih nalepk za stikala in elektronske naprave 

Otrokom bomo na njim primeren način predstavili od kje prihaja elektrika in zakaj je 

pomembna. Poiščemo tudi kakšne posnetke za lažjo predstavo. Predstavimo jim tudi pomen 

varčevanja elektrike in predstavimo kako lahko sami prispevajo k varčevanju. Izdelamo tudi 

opozorilne nalepke za stikala. 

Cilji aktivnosti: 

• otroci spoznajo od kje prihaja elektrika in zakaj je pomembna  

• otroci spoznajo pomen varčevanja z elektriko in spoznajo kako lahko sami vplivajo na 

varčevanje elektrike 

 

 

➢ ŽIVETI S PODNEBNIMI  SPREMEMBAMI  

Otroke bomo uvajali v odkrivanje, raziskovanje in razmišljanje o naravnih pojavih. Prikazali 

jim bomo različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjali o njihovih pozitivnih in 

negativnih posledicah na podnebje, na rastlinske in živalske vrste ter tudi na naše vsakdanje 

življenje. 

Cilji aktivnosti: 

• otrokom omogočimo izkustveno učenje o vremenu  

• spodbujanje, da bodo svoja opazovanja o vremenu, živalih in rastlinah beležili in 

spremljali ustvarjanje pozitivnega in spoštljive odnosa do žive narave 
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1 c) Sodelovanje v dveh projektih: 

 

➢ MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE 

Pot mleka od kmetije do kozarca 

Z otroki bomo raziskovali pot mleka od kmetije do kozarca. Spodbujali bomo različne pristope 

k spoznavanju le-tega. V kolikor nam bo situacija omogočala bomo obiskali tudi kakšno 

kmetijo kjer imajo krave molznice, če ne si bomo vse to ogledali preko posnetkov. 

Cilji aktivnosti: 

• spoznavanje in raziskovanje kako živijo krave mlekarice  

• seznanitev z molžo  

• spoznavanje in raziskovanje poti mleka od kmetije do kozarca  

• razvijanje spoštljivega in naklonjenega odnosa do narave 

 

➢ LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE  

https://ekosola.si/likovni-natecaj-20-21/ 

 

1 d) Sodelovanje z enim obveznim  prispevkom, primerom dobre prakse ali 

predstavitvijo 

 

Objavili bomo prispevek o uspešno izvedenem projektu in rezultatih v tematskem sklopu 

Zgodnje naravoslovje in tematskih skupinah pod rubriko. 

 

 

OPOMBA: Dejavnosti in aktivnosti bomo prilagajali trenutnim razmeram (npr. epidemiji). 

 

 

 

Eko koordinatorka: Sandra Sukič 

https://ekosola.si/likovni-natecaj-20-21/

