
VRTEC MOST NA SOČI



Vrtec pri osnovni šoli Dušana 
Muniha Most na Soči

� 35. letnica delovanja v šol. letu 2010/ 2011

� 80 otrok, razporejenih v 5 skupin

� Vizija: prijazen za otroke

: zaupljiv za starše

: izzivalen za delavce

: nepogrešljiv za krajane



EKO VRTEC
�Eko koordinator: Irena Kovačič

�Vključitev v projekt: 1. 9. 2007

�Podpis ekolistine: 8. 4. 2008

�Prejem ekozastave: 5. 6. 2009

�Teme: Živali in mi

: Zdrava prehrana

: Drevo od brsta do ploda



Druge ekoaktivnosti: 

�zbiranje odpadnega papirja, tonerjev in kartuš, 

baterij, pločevink, ločevanje odpadkov,

�udeležba na tridnevnem taboru  na ekokmetiji, 

�izvajanje eko bralne značke, 

�izvajanje čistilne akcije, 

�sodelovanje na različnih prireditvah na dano 

temo, 

�izvajanje podprojekta „Voda“, ter „Odpadki“. 



Projekt DREVO OD BRSTA 
DO PLODA

� Izvajalci: vzgojiteljice, otroci, starši, zunanji 

sodelavci

� Predstavitev projekta: Katja Šturm Kovačič, Brigita 

Ostrožnik

� Vključenih 70 otrok od 1. do 6. leta starosti

� Zajeta štiri drevesa na dvorišču vrtca



CILJI PROJEKTA
� Doživljanje in spoznavanje žive narave v njeni 

raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju 

in estetskih razsežnostih.

� Razvijanje naklonjenega, spoštljivega in 

odgovornega odnosa do žive narave.

� Spodbujanje različnih pristopov k spoznavanju 

narave.

� Seznanjanje z zdravim načinom življenja.



DEJAVNOSTI V OKVIRU 
PROJEKTA

� Sprotno sledenje spreminjanju drevesa skozi različne letne čase 

in vodenje dnevnika opazovanj.

� Obisk gozda z gozdarjem.

� Iskanje informacij o drevesih s pomočjo različnih virov.

� Nabiranje jabolk, ter pripravljanje jabolčnih jedi.

� Kuhanje lipovega čaja.

� Nabiranje smrekovih vršičkov, ter pripravljanje smrekovega 

sirupa.

� Izdelovanje medenih smrečic.

� Nabiranje naravnih materialov, ter oblikovanje izdelkov iz njih.

� Sajenje mladih sadik.



REZULTATI PROJEKTA

� Otroci naravo veliko bolj opazujejo kot pred 

začetkom projekta.

� Otroci vedo kaj vse lahko dobijo od drevesa.

� Otroci se zavedajo kako pomembno je skrbeti 

za naravo.

� Otroci v naravi opazijo nepravilnosti in na to 

tudi opozorijo.

� Otroci vedo kako skrbeti za svoje drevo.

� Otroci so dosegali cilje z vseh področij kurikula. 



RAZŠIRJANJE REZULTATOV 
PROJEKTA

� Zaključna javna proslava na temo Drevo 

od brsta do ploda.

� Sodelovanje na EKO prazniku v Tolminu s 

predstavitvijo projekta.

� Sodelovanje v projektu o gozdovih. 


