
Gradiva in pripomočki (za izdelavo osebne izkaznice, potnih listov in reklamnih plakatov):
barvni kartoni  
nalepke  
lepilo  
škarje  
trakovi ali lepljiv papir  
barvni papir 
barvice in druga pisala
tempera barve
A4 papir… 

OKOLJEVARSTVO 7-11

2 in več

45 minut

KROŽEK VARUHOV 
OKOLJA

Pomembno je, da vzgojitelji kot tudi starši učijo in spodbujajo otroke že od zgodnjega otroštva, 
da ljubijo, cenijo in skrbijo za naravo. To pomeni, da delujejo v skladu s temi občutki in prispevajo 
k njenem ohranjanju. Ti pojmi so tesno povezani tudi s pojmom miru, ki med drugim predstavlja 
lepoto narave.   
Cilji dejavnosti so tako:
- spodbujati otroke k radovednosti in raziskovanju naravnega sveta in prepoznavanju potreb za 
njegovo ohranitev. 
- spodbujati pozitivne čustvene izkušnje v svojem odnosu do narave. 



Prvi korak 
Z otroci ustanovimo krožek varuhov okolja. V krožku si prizadevamo, da otroci utrjujejo 
naklonjenost in skrb za rastline, živali, narave in okolja na splošno. Vsak otrok, ki se pridruži, 
razume, da je narava dar, ter zato sprejme odgovornost, da jo bo spoštoval, varoval in ohranjal.
Z vzgojo otrok za varovanje okolja začnemo že zelo zgodaj. Sprva jim podajamo preprosta 
navodila, npr. da naj bodo pozorni, kod stopajo, da ne poškodujejo doma kakšne živali, ali pa da 
ne pohodijo živali, polomijo mladega drevja ipd. Sčasoma, ko vidimo, da so navodila in opozorila 
ponotranjili, pa jih povabimo k zahtevnejšim nalogam, npr. da čistijo okolico šole, so pozorni na 
porabo vode, pozno v jeseni ali v začetku zime pripravijo krmilnice za ptice in skozi celo zimo 
skrbijo zanje, da imajo dovolj hrane ipd.

Drugi korak 
Pripravimo si sledeče pripomočke. Lahko si jih pripravimo tudi skupaj z otroci, tako, da si vsak 
izdela svoj kartonček in potni list. Diplome pa pripravimo sami.

KARTONČEK – vsak otrok dobi karton, na katerega si beleži vse dejavnosti in ekskurzije, ki jih 
je opravil v zvezi z okoljevarstvom.

POTNI LIST – vsak otrok dobi tudi potni list z njegovimi podatki, v katerega mu (učitelj) damo 
štempelj ob opravljeni nalogi. S potnim listom otrok dokazuje na kateri stopnji je. 

DIPLOMA VARUHA OKOLJA - ko otrok s štemplji dopolni vse liste v potnem listu, dobi diplomo 
»Varuha okolja«. Diplome podelimo na koncu leta ali ob zaključku vseh opravljenih aktivnosti.

Tretji korak
Otroci so zadolženi, da vsak mesec naredijo en plakat, ki opozarja na različne teme povezane z 
okoljevarstvom. Prav tako je vsak mesec nekaj otrok zadolženih, da organizirajo z našo pomočjo 
in pripravijo delavnice ali predstavitve, povezana s temo meseca. Pripravijo lahko letake in vabila 
za vstop v krožek. Spodaj je seznam tem/naslovov za šolsko leto, katerim lahko sledimo:

September – OBIŠČI IN POMAGAJ V ZAVETIŠČU ZA ŽIVALI
Oktober – JEM ZDRAVO 
November – KLIMATSKE SPREMEMBE
December – OGROŽENE VRSTE ŽIVALI IN RASTLIN 
Januar – BARVE RECIKLIRANJA
Februar  - VARČUJEM VODO, VIR ŽIVLJENJA
Marec – SAMOOOSKRBA (naredimo dan, kjer izdelujemo mini samooskrbe vrtičke)
April – NIČ ODPADKOV (Zero Waste –mesec dni poizkušamo proizvesti čim manj odpadkov)
Maj – SKRBIM ZA OKOLJE (očistimo okolico šole)
Junij – VOZIM KOLO ZA ZDRAVO TELO IN ČISTO NEBO (en dan se odpravimo z otroci na izlet 
s kolesi)


