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KATEGORIJE za letošnji izbor najlepših 
vrtov v šolskem letu 2013/14:

 V letošnjem šolskem letu se bodo podelile nagrade v naslednjih kategorijah:

 Najlepši vrtčevski vrt: izbrali bomo najlepše vrtove naših najmlajših  
vrtičkarjev.

 Najlepši slovenski avtohtoni vrt..

 Najlepši zelenjavni vrt.

 Najlepši cvetlični vrt.

 Nagrada za najbolj izvirne vrtičkarje.

PRAKTIČNA UPORABA ŠOLSKIH PRAKTIČNA UPORABA ŠOLSKIH 
VRTOVVRTOV

Bodimo kreativni!!!!!Bodimo kreativni!!!!!

Razmislimo, katere učne cilje/vsebine lahko Razmislimo, katere učne cilje/vsebine lahko 
izpeljemo v šolskem vrtu. Poiščimo v učnih izpeljemo v šolskem vrtu. Poiščimo v učnih 
načrtih vsebine, ki so lahko izvedene v šolskem načrtih vsebine, ki so lahko izvedene v šolskem 
vrtu.vrtu.

 Učno uro naredimo bolj zanimivo.Učno uro naredimo bolj zanimivo.

 Učencem je pouk ZUNAJ bolj zanimiv/drugačen.Učencem je pouk ZUNAJ bolj zanimiv/drugačen.

 Poudarek na izkustvenem učenju.Poudarek na izkustvenem učenju.
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Načrtovanje učne ure v šolskem Načrtovanje učne ure v šolskem 
vrtuvrtu JEZIKJEZIK

 Nove besede: deli rastlin, različna zelenjava….Nove besede: deli rastlin, različna zelenjava….

 Spoznavanje barv: rdeč paradižnik, zelena kumara….Spoznavanje barv: rdeč paradižnik, zelena kumara….

BRALNE URICE V ŠOLSKEM BRALNE URICE V ŠOLSKEM 
VRTUVRTU

Ustvarimo si preprosto učilnico Ustvarimo si preprosto učilnico 
ob vrtuob vrtu
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SLOVENSKI JEZIKSLOVENSKI JEZIK

 dnevnikdnevnik

 črkečrke

 poezijapoezija

 NAVODILA:NAVODILA:

Kako naredimo…Kako naredimo…

VRT PETIH ČUTILVRT PETIH ČUTIL

 Vidim…Vidim…

 VohamVoham……

 SlišimSlišim……

 ČutimČutim……

 TipamTipam……

 VEMVEM……

MMatematikaatematika

 Štejemo.Štejemo.

 MerimoMerimo

 RačunamoRačunamo
 Površina, obseg….Površina, obseg….

 Meritve z vodo…Meritve z vodo…

 SSpremembepremembe volumna prstivolumna prsti

 Meritve rastlin…Meritve rastlin…

 EnačbeEnačbe

 PProcentnirocentni računračun

NaravoslovjeNaravoslovje

 Uporaba znanstvenih oz. naravoslovnih metod za Uporaba znanstvenih oz. naravoslovnih metod za 
raziskovanje in razne poskuse.raziskovanje in razne poskuse.

 Uporaba vrta kot laboratorij ra raziskovanje, Uporaba vrta kot laboratorij ra raziskovanje, 
eksperimentiranje.eksperimentiranje.

 Pomembno izkustveno učenje (praktična izvedba).Pomembno izkustveno učenje (praktična izvedba).
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Preprost Preprost opazovalnikopazovalnik kalitve fižolakalitve fižola Preprost laboratorij na vrtuPreprost laboratorij na vrtu

Šolski vrt Šolski vrt –– učilnica? učilnica? 
ZAKAJ PA NE.ZAKAJ PA NE.

Šolski krožek?Šolski krožek?
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