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UVOD 

 

Međunarodne Ekoškole  su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i 

obrazovanja  brige za okoliš na razini svih odgojno-obrazovnih ustanova. Program 

Ekoškola određuje način na koji se odgojno-obrazovni sadržaji o zaštiti okoliša, kao 

dio redovnih programa, primjenjuju u svakodnevnom životu odgojno-obrazovne 

ustanove te pomažu djeci shvatiti kolika je važnost zaštite okoliša u svijesti svakog 

pojedinca. 

Posebna pozornost posvećuje se smanjenju i zbrinjavanju otpada, 

racionalnom korištenju vode i energije te uređenju okoliša odgojno-obrazovne 

ustanove. 

 Ekoškole su program i sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i 

međunarodnoj razini. Stoga je imati status međunarodne Ekoškole najveće moguće 

priznanje za svaku školu odnosno vrtić, lokalnu zajednicu i državu.  

Koordinator programa na međunarodnoj razini je Foundation for 

Environmental Education – FEE (Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš). 

Koordinator na nacionalnoj razini je Udruga Lijepa naša (Association «Lijepa naša»). 

Predsjednik Udruge Lijepa naša i Hrvatskog povjerenstva FEE je dr. sc. Ante Kutle. 

Programski voditelj Ekoškola je prof. Josip Gregac, a regionalna koordinatorica je 

prof. Ana Molnar iz OŠ Vladimir Gortan u Rijeci. Koordinatorica za provedbu 

programa u Dječjem vrtiću “Planet mašte”  iz Rijeke  je ravnateljica Sanja Mrgan 

Simić. 

 

Načela odgoja i obrazovanja za  okoliš u programu Ekoškole: 

 

• usklađivanje i prilagođavanje programa Ekoškola hrvatskom odgojnio-

obrazovnom sustavu 

• uvođenje posebnih programa zaštite okoliša 

• konstantno educiranje i  usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika 

• interdisciplinarni pristup odgoju i obrazovanju za okoliš u odgojno-obrazovnim 

institucijama 

• osnivanje centara odgoja i obrazovanja za okoliš 

• opremanje odgojno-obrazovnih institucija suvremenom literaturom s 

tematikom zaštite okoliša 

 

 



 

Ciljevi zaštite okoliša u programima Eko škole: 

 

• snimiti postojeće stanje okoliša vrtića, naselja i mjesta 

• utvrditi postojeće probleme i mogućnosti rješenja 

• predvidjeti i upozoriti na nove probleme i djelovati s ciljem sprječavanja 

nastanka novih 

• dati prednost održivom razvoju 

• unaprijediti kakvoću življenja održavajući kvalietu okoliša za život 

• organizirati  akcije s ciljem promicanja radnih i životnih uvjeta 

• zaštita prirode i očuvanje prirodnih resursa 

• upoznavanje  i zaštita biološke raznolikosti ekosustava 

• poticanje i osmišljavanje rada u okolišu i za okoliš 

• nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu 

• upozoravati javnost o problematici okoliša 

• informiranje javnosti o realizaciji eko aktivnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM EKOŠKOLE U DJEČJEM 

VRTIĆU „PLANET MAŠTE“ – RIJEKA 

 

OPĆI CILJ PROGRAMA 

Implementirati obrazovanje za okoliš u svakodnevni život djece kroz  odgojno-

obrazovni rad. 

 

TEMA NA RAZINI USTANOVE  

 Zdravi stilovi života 

 

OSNOVNA ZADAĆA PROGRAMA 

Omogućiti djeci usvajanje osnovnih pojmova o zdravim stilovima života. Razviti 

pozitivne stavove prema zdravoj prehrani i važnosti kretanja te boravka u prirodi. 

 

PROVEDBA PROGRAMA  

• provodit će se integrirano u redoviti program 

• u periodu od rujna 2019. do kolovoza 2020. 

• u unutarnjem i vanjskom prostoru vrtića, bližoj okolici vrtića (šuma), šumama 

Primorsko – goranske županije 

• djeca u dobi od 3. godine do polaska u školu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKTIVNOSTI KOJIMA ĆE SE REALIZIRATI TEMA : 

 

• boravak na vanjskom prostoru u svim vremenskim prilikama 

• odlasci na poludnevne, cjelodnevne i dvodnevne izlete u sklopu projekta „Vrtić 

u prirodi“ – šetnje i planinarenje te igra na livadi u šumama Primorsko-

goranske županije 

• orijentacijsko kretanje u prirodi uz pomoć zadataka i zagonetki 

• tjelesne aktivnosti koje potiču razvoj motoričkih sposobnosti putem prirodnih 

oblika kretanja 

• zdrava prehrana u vrtiću („od opg-a do stola“ - praćenje procesa nastanka, 

dolaska i obrada zdravih namirnica u vrtiću) 

• interaktivna radionica za roditelje na temu „Zdrava prehrana u vrtiću i kod 

kuće“ 

• briga o čistoći okoliša parka vrtića i bliže okolice 

• odvajanje otpada 

• educiranje o razvrstavanju i recikliranju otpada putem interaktivnih predavanja 

i kazališnih predstava  

• kreativne radionice za roditelje i djecu (izrada ukrasa od prirodnih i pedagoški 

neoblikovanog materijala) 

• čitanje priča i slikovnica na temu ekologije i zaštite okoliša 

• eksperimenti kojima uočavamo promjene u prirodi 

• izrada plakata i didaktičkog materijala na temu čista i onečišćena priroda 

• dokumentiranje svih planiranih i situacijskih aktivnosti (video i fotografije) 

• smanjivanje potrošnog materijala, ponovno korištenje (recikliranje)  

• korištenje priorodnih i pedagoški neoblikovanog materijala u svakodnevnim 

aktivnostima 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZADACI EKO PROGRAMA U DJEČJEM VRTIĆU „PLANET MAŠTE“ ZA 

2019./2020. 

Područje Zadaci 

MATERIJALNO OKRUŽENJE • uređenje stalnog eko panoa 

• uređenje promjenjivog eko panoa 

• formiranje eko centra unutar 
odgojnih skupina 

• obogaćivanje eko centara 
didaktičkim materijalom na temu 
ekologije 

• oformljavanje eko otoka 

• periodične akcije prikupljanja 
baterija i starog papira 

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD • integrirati eko sadržaje u odgojno 
– obrazovni plan i program 

• planirati i osmišljavati eko 
aktivnosti te ih i realizirati 

• poticati dječji  tjelesni razvoj 
boravkom i kretanjem u prirodi 

• razvijati osjećaj povezanosti s 
prirodom 

• korištenje prirodnih materijala u 
aktivnostima 

• obilježavanje značajnih eko 
datuma (Dan planeta Zemlje, Dan 
voda, Dan kruha…) 

• poticati i razvijati osjećaj kod djece 
za tradicijske vrijednosti i običaje 
našeg kraja 

SURADNJA S RODITELJIMA • potaknuti suradnju s roditeljima 
kroz organizaciju aktivnosti i akcija 
sa svrhom ekološkog  
osvještavanja (interaktivne 
radionice, predavanja, Zelena 
čistka, kreativne radionice)   

• periodične prikupljačke aktivnosti 
plastične ambalaže, iskorištenih 
baterija i starog papira 

SURADNJA S LOKALNOM I ŠIROM 
ZAJEDNICOM 

• prezentirati eko program Vrtića i 
realizirane projekte putem medija 

• suradnja sa „eko kumovima“ u 
realizaciji projekata i akcija 

 

 



 

KALENDAR AKTIVNOSTI 

za pedagošku 2019./2020. godinu 

 

Rujan 2019. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

sadnja sadnica (salata, 
radić) 

djeca, odgojitelji početak rujna 

šetnja i boravak na livadi djeca, odgojitelji sredina rujna 

prvi dan jeseni – Bal jeseni djeca, odgojitelji 23.09.2019 

„Od zemlje do stola“  djeca, odgojitelji sredina rujna 

poligoni od prirodnih 
materijala 

djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 

Listopad 2019. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

obilježavanje Dana kruha djeca i odgojitelji sredina listopada 

Edukacija Eko škola ravnateljica, odgojitelji 19.10.2019. 

obilježavanje Svjetskog 
dana jabuka 

djeca i odgojitelji sredina listopada 

izrada i revija lutaka od 
ekološki prihvatljivog 

materijala 

djeca, odgojitelj kraj listopada 

Eko bajka (predstava) K. 
Ugrina 

djeca, odgojitelj 31.10.2019. 

Predstava „Koje godišnje 
doba je najljepše“ Studio 

Suncokret 

djeca, odgojitelj  

Poligoni od prirodnih 
materijala 

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi  Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 

Studeni 2019. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

čišćenje okoliša 
(Planktoni) 

djeca, odgojitelji početak studenog 

šetnja i boravak na livadi djeca, odgojitelji sredina studenog 



izrada hranilica za ptice 
stanarice 

djeca, odgojitelji kraj studenog 

početak rada eko patrole djeca kraj studenog 

čišćenje okoliša 
(Bljeskavci) 

djeca, odgojitelji kraj studenog 

Mobilna aplikacija 
Dinamikom 

odgojitelji, roditelji kraj studenog 

Poligoni od prirodnih 
materijala 

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 

Prosinac 2019. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

Prvi sastanak eko odbora svi 2.12.2019. 

izrada eko ukrasa i 
ukrašavanje prostora 

roditelji, odgojitelji 4.12.2019. 

izrada zdravih poslastica 
povodom Sv. Nikole 

odgojitelji, kuhar 4.12. i 5.12.2019. 

Vrtić u prirodi (Stara 
Sušica) 

djeca, odgojitelji 12.12. i 13.12. 2019. 

Izlet u Delnice djeca, odgojitelji 17.12.2019. 

Poligoni od prirodnih 
materijala 

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 

Siječanj 2020. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

uređenje eko-panoa djeca i odgojitelji početak siječnja 

postavljanje eko otoka 
(papir, baterije i plastični 

čepovi) 

djeca i odgojitelji početak siječnja 

izrada maski od ekološki 
prihvatljivog materijala 

djeca i odgojitelji sredina siječnja 
 

Predavanje KD Čistoća – 
razvrstavanje otpada 

djeca i odgojitelji kraj siječnja 

Poligoni od prirodnih 
materijala 

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 



 

Veljača 2020. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

Njegovanje tradicije našeg 
kraja – maškare 

djeca, odgojitelji svaki petak 

Dječja karnevalska 
povorka (Eko patrola) 

djeca, odgojitelji, roditelji 8.02.2020. 

„Zdravo može biti ukusno i 
slatko“ 

Zdravstvena voditeljica, 
roditelji i djeca 

13.2.2020. 

Poligoni od prirodnih 
materijala 

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Izlet Ronjgi (hodanje, igra 
na livadi, uočavanje 

eventualnog 
neadekvatnog zbrinjavanja 

otpada) 

Djeca, odgojitelji, 
pedagoginja 

28.2.2020. 

 

Ožujak 2020. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

Zelena čistka odgojitelji, sve skupine početak ožujka 

sadnja cvijeća i ljekovitog 
bilja 

djeca, odgojitelji sredina ožujka 

obilježavanje Svjetskog 
dana šuma 

djeca, odgojitelji 21.03.2020. 

obilježavanje Svjetskog 
dana voda 

djeca, odgojitelji 22.03.2020. 

Poligoni od prirodnih 
materijala 

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 

Travanj 2020. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

Istraživanje vjesnika proljeća djeca, odgojitelj početak travnja 

šetnja i boravak na livadi djeca, odgojitelji početak travnja 

obilježavanje Dana planeta 
Zemlje 

djeca, odgojitelji 22.04.2020. 

njegovanje i praćenje rasta biljki Djeca, odgojitelj  

Poligoni od prirodnih materijala Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  



 

Svibanj 2020. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

Svjetski dan Sunca djeca, odgojitelji 3.05.2020. 

Eko dan – zelena čistka djeca, odgojitelji 10.05.2020. 

Recikliranje papira Djeca, odgojitelj  

Poligoni od prirodnih 
materijala 

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 

 

Lipanj 2020. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

Svjetski dan zaštite 
okoliša 

djeca, odgojitelji 5.06.2020. 

Prvi dan ljeta djeca, odgojitelji 21.06.2020. 

šetnja i boravak na livadi djeca, odgojitelji kraj lipnja 

Poligon od prirodnih 
materijala 

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 

Srpanj i kolovoz 2020. 

AKTIVNOST NOSITELJ VREMENIK 

Šetnja obližnjom okolicom djeca, odgojitelji  

Briga o sadnicama djeca, odgojitelji  

Poligon od prirodnih 
materijala  

Djeca, odgojitelj  

Pokretne igre u prirodi Djeca, odgojitelj  

Uočavanje neadekvatnog 
zbrinjavanja otpada 

Djeca, odgojitelj  

 

 

 

 

 



 

Kontinuirano tijekom pedagoške godine 2019./2020. 

 Uređenje eko-panoa 

 Rad eko-patrole 

 Sakupljanje i prodaja starog papira, baterija i plastičnih čepova 

 Korištenje prirodnih materijala u igri i stvaranju 

 Rad na projektu „Vrtić u prirodi“ 

 Redovito informiranje roditelja o eko aktivnostima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUDIONICI EKO PROGRAMA 

 

 

Članovi  Eko odbora: 

 

1. Sanja Mrgan Simić – ravnateljica Dječjeg vrtića Planet mašte 

2. Alida Diminić – osnivačica Dječjeg vrtića Planet mašte 

3. Mirjana Pušić – Hrvatska udruga stanara, voditelj info savjetovanja 

4. Ljerka Ostojić – predstavnica roditelja 

5. Marina Bjelobaba – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte 

6. Koni Mičić – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte 

7. Vladimirka Damjanović – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte 

8. Karla Bažon – odgajatelj pripravnik 

9. Željka Josipović Nemec – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte 

10. Iva Jagodnik Knapić – odgajatelj Dječjeg vrtića Planet mašte 

11. Radmila Bajić – pedagog Dječjeg vrtića Planet mašte 

12. Stipe Štavlić – kuhar Dječjeg vrtića Planet mašte 

13. Sara Neškić – studentica 

 

 

Kumovi eko vrtića Planet mašte: 

Metis d.d. 

KD Čistoća 

Krojački salon „Valentina“ 

Gđa Ljerka Ostojić 

 

 

Koordinator        Ravnatelj 

Iva Jagodnik Knapić      Sanja Mrgan Simić 

 


