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                                              KOORDINATORICI PROJEKTA:  

VRTEC CICIBAN: BARBARA PIPENBAHER, 

VRTEC VRTILJAK: EVA KREJAČ 



 

Planetu Zemlja prijazna šola/vrtec je projekt, ki pomaga k ohranjanju naravnega, 

kulturnega in nacionalnega izročila Slovenije, razvija zdravo samopodobo posameznika ter 

spoštljiv in odgovoren odnos človeka do okolja in narave. Zato društvo tudi v prihajajočem 

šolskem letu razpisuje natečaj v želji, da bi se nanj prijavilo še več zavodov, saj želijo s 

projektom doseči, da bi odgovoren odnos do sočloveka, vseh živih bitij in narave, postal način 

življenja prihodnjih generacij. 

Potek – kratek opis:  

Cilj Planetu Zemlja prijazne šole/vrtca je razumevanje in razvijanje sonaravnega bivanja in 

delovanja v vseh porah življenja. Zato morajo - skladno s svojo pristojnostjo in po svojih 

najboljših močeh - vsi zaposleni v zavodu privzeti okolju prijazen način življenja za bolj 

zdravo in ekonomično delovanje celotnega zavoda (šole ali vrtca) in se aktivno vključevati 

tudi v okoljsko odgovorno delovanje lokalne skupnosti, svoja znanja pa širiti na 

varovance in druge uporabnike zavoda.  

Tudi v vrtcu Vrtiljak in Ciciban se bomo ponovno prijavili k sodelovanju v tem projektu, da 

bi otroci doumeli, da živimo skupaj na enem planetu, ki nam je vsem enako dan. Če ga bomo 

negovali in skrbeli zanj, ga bomo ohranili še za druge rodove. 

V projektu EKO BERI bodo sodelovali oddelki I. in II. starostnega obdobja vrtca Ciciban. 

Za izvedbo projekta je potrebno izhajati iz zgodbe v knjigi, pri tem pa lahko izbiramo prav 

med vsemi knjigami sveta, ki obravnavajo ekološke vsebine in so primerne za naše 

varovance. 

 Vzgojiteljice bodo zgodbe prebirale (ali drugače interpretirale vsebino) v svojih oddelkih. 

O vsebini se bomo z  otroki pogovarjale, otroci bodo risali in  izdelovali izdelke, ki 

obravnavajo ali kako drugače zajemajo vsebine iz knjige in je primerna za izvajanje z našimi 

varovanci ter jim pomaga razumeti sporočilo izbrane knjige. 

 

CILJI PROJEKTA:  

-ob poslušanju zgodbice z ekološko vsebino otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika ;s 

književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje 

-otrok pridobiva izkušnje, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno 

prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja 

-razvijanje pozitivnih odnosov 

 

Potek po izdelavi izdelkov: 

 



Koordinatorici  ob zaključku projekta oddava zaključno poročilo o delovanju Planetu Zemlja 

prijazne šole/vrtca , ki vključuje vse projektne vprašalnike, ki jih kot prijavitelj prejmem po 

prijavi izbranih projektov,glavni vprašalnik in  izdelano e-knjigo o samem poteku projekta.  

 

 


