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VRTEC PEDENJPED LJUBLJANAVRTEC PEDENJPED LJUBLJANA

• Vrtec s 34 oddelki oz. 600 otroki in 74 vzgojnimi 
delavci na 8 lokacijah na obrobju Ljubljane.

• Enote se razprostirajo vse od predmestja Ljubljane 
pa do zaselkov nad njo oz. Litijo in Grosupljem, 
kjer je otrokom omogočen prvinski stik z naravo in 
ruralnim življenjem.



Projekt Projekt ““ Drevesa okoli nasDrevesa okoli nas””
V projektu so sodelovali otroci V projektu so sodelovali otroci 

in vzgojni delavci vseh enot vrtca. in vzgojni delavci vseh enot vrtca. 

Cilji projekta:Cilji projekta:
-- vzgoja za okoljsko odgovornostvzgoja za okoljsko odgovornost

-- opazovanje dreves, njihove rasti in sprememb v razliopazovanje dreves, njihove rasti in sprememb v različčnih nih 
letnih letnih ččasih ter beleasih ter beležženje leenje le--teh s pomoteh s pomoččjo fotografiranjajo fotografiranja

-- spoznavanje pogojev za rast in ohranitev drevesspoznavanje pogojev za rast in ohranitev dreves

-- opazovanje dreves z vsemi opazovanje dreves z vsemi ččutili ter prenautili ter prenaššanje izkuanje izkuššenj enj 
zaznavanja na verbalnem, likovnem, gibalnem, zaznavanja na verbalnem, likovnem, gibalnem, …… podropodroččjuju

Vsebina projektaVsebina projekta
-- v vsaki enoti vrtca smo posadili drevov vsaki enoti vrtca smo posadili drevo

-- odhajamo na izlete v naravo z namenom opazovanja drevesodhajamo na izlete v naravo z namenom opazovanja dreves

-- drevesa opazujemo v vseh letnih drevesa opazujemo v vseh letnih ččasih, zaznavamo spremembeasih, zaznavamo spremembe



-- otroci drevesa zaznavajo z razliotroci drevesa zaznavajo z različčnimi nimi ččutiliutili
-- otroci drevesa fotografirajo v razliotroci drevesa fotografirajo v različčnih obdobjih nih obdobjih 
-- otroci zaznavanja o drevesih ubesedijo in s pomootroci zaznavanja o drevesih ubesedijo in s pomoččjo jo 

vzgojiteljev zapivzgojiteljev zapiššejo, si izmiejo, si izmiššljajo zgodbe na temo ljajo zgodbe na temo ““ drevodrevo””

-- izdelava lesenih igraizdelava lesenih igračč in druin družžabnih igerabnih iger
-- ““ drevodrevo”” kot orodje likovnega ustvarjanja (likovna kompozicija, dekoracikot orodje likovnega ustvarjanja (likovna kompozicija, dekoracija, ja, 

……) in razvoja likovnega jezika) in razvoja likovnega jezika
-- ogledamo si predstavo, ki jo uprizorijo vzgojni delavci vrtcaogledamo si predstavo, ki jo uprizorijo vzgojni delavci vrtca
-- predstavo z naslovom predstavo z naslovom ““ VilibaldVilibald in smrein smreččicaica”” uprizorijo tudi staruprizorijo tudi starššii
-- organiziramo akcije zbiranja starega papirja ter v enotah uporaborganiziramo akcije zbiranja starega papirja ter v enotah uporabljamo ljamo 

recikliran papirrecikliran papir



-- gibalno se izragibalno se izražžamo na temo drevo (gibalne urice, ples, joga za amo na temo drevo (gibalne urice, ples, joga za 
najmlajnajmlajšše)e)

-- sodelujemo s knjisodelujemo s knjižžnico J. nico J. MazovcaMazovcav Ljubljani pri izbiri v Ljubljani pri izbiri 
ustrezne literatureustrezne literature



REZULTATI  PROJEKTAREZULTATI  PROJEKTA
-- Otroci so z akcijskim naOtroci so z akcijskim naččrtovanjem aktivno vkljurtovanjem aktivno vključčeni v eni v 

projekt. projekt. 

-- Otroci za posajena drevesa skrbijo.Otroci za posajena drevesa skrbijo.

-- Otroci spoznavajo, se zavedajo, da so drevesa bistvena za naOtroci spoznavajo, se zavedajo, da so drevesa bistvena za našše e 
žživljenje.ivljenje.

-- Otroci aktivno spoznavajo bliOtroci aktivno spoznavajo bližžnjo/daljno okolico vrtca.njo/daljno okolico vrtca.

-- Otroci naOtroci naččrtujejo in izdelajo dekoracijo skozi celotno leto.rtujejo in izdelajo dekoracijo skozi celotno leto.

-- Izdelana knjiga Izdelana knjiga ““ PravljiPravljiččno drevono drevo”” in knjige o znain knjige o značčilnostih ilnostih 
dreves v posameznih skupinah.dreves v posameznih skupinah.

-- Razstava: drevo skozi letne Razstava: drevo skozi letne ččase, lesene igraase, lesene igračče, drue, družžabne igre.abne igre.

-- 26150 kg zbranega starega papirja26150 kg zbranega starega papirja

-- Delavnice s starDelavnice s staršši (postavitev pali (postavitev palččkovih hikovih hiššic v gozdu, ic v gozdu, 
izdelava lesenih igraizdelava lesenih igračč, dru, družžabnih iger, abnih iger, ččutna pot iz naravnega utna pot iz naravnega 
materiala.)materiala.)



UGOTOVITVEUGOTOVITVE
Nadgrajevanje ekološke vzgoje za čistejše okolje je nujno, saj je 

potrebno le malo truda, da se otroci zavedo pomembnosti 
ohranjanja čistega okolja, kamor pa spadajo tudi drevesa. To, 

pravo EKO znanje pa je osnova za razvoj naših otrok v 
odgovorne zemljane.

http://www2.arnes.si~vvzljped


