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POROČILO PROJEKTA EKO
Hrana in zdravje; Biotska raznovrstnost;
PRIPRAVA PROGRAMA NADZOROVANJA Ž IVLJENJSKIH PROSTOROV
IN/ALI PROSTOŽ IVEČIH Ž IVALI

Vodja projekta: Maja Kozlovič
Sodelujoč i: skupina JEŽI
Št. Otrok: 20
Št. Vzgojiteljev: 2
Vsebine aktivnosti:
- Postavimo žuželčnik.
- Za lepši izgled v zgornje korito žuželčnika posadimo semena rožic.
- Opazujemo ali se v žuželčniku kaj spreminja, ali so v njem dom našle
-

kakšne živali.
Če je potrebno, žuželčnik med letom uredimo in popravimo, če se je kaj
poškodovalo.
Poskusimo ugotoviti katere živali so v žuželčniku našle dom in koliko živali
vsake vrste domuje v njem.
Živali si ogledujemo s pomočjo povečevalnega stekla.
Otroci narišejo žuželčnik in živali v njem.
Postavimo ptičje hišice, ki so namenjene za zimsko pribežališče.
Postavimo lesene hiške za različne žuželke, ki bodo v njih našle svoj dom.
Prebiramo knjigo EKOVEDEK (Zdenko Kodrič).

Cilji aktivnosti:
- Otroci pomagajo in aktivno sodelujejo pri postavitvi žuželčnika.
-

Razvijanje spoštljivega odnosa do prostoživečih živali.
Otroci opazujejo, raziskujejo, se pogovarjajo in sodelujejo med seboj.
Spoznavanje različnih malih živali v žuželčniku.
Otroci sodelujejo pri okrasitvi in postavitvi ptičje hišice.

Pozitivne izkušnje oziroma potek dejavnosti:
Našla sem zelo zanimivo knjigo EKOVEDEK. V knjigi so na otroški in na zelo zanimiv
način predstavljene raznovrstne žuželke oziroma gozdni škodljivci, ki živijo v
različnih deblih dreves. Otroci so zelo radi poslušali in si veliko zapomnili.

Na koncu našega zeliščnega vrta imamo postavljen žuželčnik. Otroci si ga skozi
celo leto ogledujejo. Raziskujejo, če morda opazijo kakšno žuželko. Jeseni smo na
vrhu v korito posadili ognjič, ki je všeč tudi čebelicam.

V četrtek, 12. 3., smo obeležili GREGORJEVO. Pogovarjali smo se kaj pomeni
praznik in kaj vse se počne po državi na ta dan. Zapeli smo pesmico Kukavica. Zunaj
smo si pogledali naše ptičje hišice in se pogovarjali zakaj ptice potrebujejo tudi to
vrsto doma. Otroci so povedali, da so že slišali ptičje petje po gozdu. Izdelali smo
ptičke iz kartona, ki so jih otroci ovili v volno. Dejavnost jim je bila zelo všeč in vsi
so se potrudili, da je imel ptiček dovolj volne. V gozdu smo poiskali primerno palico,
jo odnesli v vrtec in nanjo obesili ptičke. Sedaj nam krasijo igralnico in upamo, da
nam prinesejo pomlad.

Zgoraj je naštetih še kar nekaj dejavnosti, ki bi jih morali izvesti, vendar so
zaradi razmer v državi ostale nedokončane.
Negativne izkušnje:
Negativnih izkušenj nismo zaznali. Morda lahko omenim, da žuželčnika nismo morali
sestaviti in postaviti samostojno. Pomagal nam je mož sodelavke, za kar smo mu
zelo hvaležni.
Negativna izkušnja je bilo spremenjeno delo in začasen zastoj normalnega življenja
v Slovenij zaradi zdravstvenih razmer.

Predlogi za prihodnje leto:
Menim, da smo na to temo že letos naredili zelo veliko. Oziroma bi naredili še veliko
več, če zaradi nastale situacije ne bi zaprli vrtcev. Morda bi se drugo leto
osredotočili na gozdne škodljivce in sledili poučni in zanimivi knjigi EKOVEDEK.
Seveda bi lahko dokončali vse naštete dejavnosti, ki jih letos žal nismo morali
izvesti.
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