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oddelkov:

16

Število otrok:
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• Privzgajanje in pridobivanje vrednot za varovanje okolja,
• otroke naučiti pravilnega odnosa do živali ter ohranjati 

njihov življenjski prostor,
• navajanje otrok in staršev na sprejemanje živali kot živega 

bitja, ki prav tako čuti in potrebuje našo ljubezen in skrb,
• otroci spoznajo, da je potrebno prevzeti odgovornost za 

skrb do živali, ki jo imaš,
• otroci spoznajo, da so lahko nekatere živali v določenih 

situacijah tudi nevarne,
• pridobivanje temeljnih naravoslovnih znanj za življenjski 

trajnostni razvoj,
• izvajanje aktivnosti v naravnem okolju v eko sistemih, ki 

povezujejo človeka, živalstvo, rastlinstvo in neživo naravo,
• spodbujati radovednost otrok kot pozitivno lastnost za 

ustvarjalnost, za akcijski odnos do okolja,
• v svetu narave spoznavati zakonitosti življenja.



• Opazovanje in raziskovanje živali in rastlin v 
neposrednem okolju v vseh letnih časih,

• urejanje zbirk, plakatov, fotografij, otroških 
izdelkov, 

• sušenje rastlin, čajanke…
• razvrščanje, primerjanje, napovedovanje…
• povezovanje in vključevanje zunanjih sodelavcev 

in vseh področij kurikula za vrtce.



METODE DELA:METODE DELA:METODE DELA:METODE DELA:METODE DELA:METODE DELA:METODE DELA:METODE DELA:
• Opazovanje

• Sklepanje
• Beleženje

• Fotografiranje
• Predvidevanje

• Uporaba tehnik aktivnega učenja
• Skupna načrtovanja projektnega tima

• Timski sestanki po letnih časih



• V okviru projekta Rastline in živali mojega 
kraja skozi letne čase, smo zelo poglobljeno 
in raznoliko opazovali različne rastline in 
živali.

Od ŽIVALI smo opazovali: 
• polža, 
• deževnika, 
• vrano, druge ptice, 
• ježa, 
• mravlje, 
• laboda in 
• krta.



Opazovali smo tudi RASTLINERASTLINERASTLINERASTLINE in sicer: 
• marjetico, 
• nešpljo, 
• regrat, 
• hrast, 
• vrbo, 
• koprivo, 
• druga drevesa 

in rastline v 
Lisjakovi strugi. 



• V projekt smo aktivno vključili tudi starše in 
druge zunanje sodelavce (gozdarko, zeliščarja, 
kuharja, knjižničarko). 

• Večino aktivnosti smo 
izvajali v naravi, vsak v 
svoji naravni učilnici in
se ob tem naučili veliko 
novega. 

• Otroci se v naravi zelo dobro počutijo, jo radi 
raziskujejo in opazujejo, strokovne delavke pa jih 
ob tem samo spodbujamo in ustrezno 
motiviramo, za vse ostalo poskrbi narava sama.  



• Objava fotografij na spletni strani vrtca

• Predstavitev projekta na festivalu Altermed v 
Celju

• Predstavitev projekta na zaključni prireditvi vrtca 
– Cicibanov dan

• Predstavitev projekta na CD-ju

• Predstavitev projekta v zloženki

• Predstavitev projekta na evalvacijskem
roditeljskem sestanku v obliki PP predstavitve




