Ekološki odgoj u Vrapčićima

Jedno od bitnih zadaća današnjeg užurbanog doba trebala bi biti kod
djece razvijati svijest o očuvanju prirode. Kako djeca najviše uče po
modelu, tako je i naš zadatak kao vrtića pružiti djeci ispravne modele
odnošenja prema prirodi.
Dijete je po svojoj prirodi istraživač, te od najranije dobi pokazuje
interese za istraživanje svijeta oko sebe. Svoju okolinu istražuje svim
svojim osjetilima i aktivnim sudjelovanjem.
Bogato, prirodno vrtićko okruženje nudilo nam je tijekom godina mnoštvo
materijala i situacija za učenje kako voljeti i čuvati prirodu oko nas.
Kako nam je stiglo proljeće tako smo i krenuli u pripremanje prostora za
sadnju vrta. Vrijedne dječje ruke počupale su ostatke trave koje smo
potom odnijeli u kompost, te smo provjerili da li ima gotovog komposta
kojim bi mogli obogatiti zemlju.

Naišli smo i na glistu koju su djeca sa znatiželjom promatrala i čudila joj
se, to nam je dalo priliku da razgovaramo o tome zašto su gliste važne za
zemlju. Došli smo do zaključka da će i naš vrt imati plodnu zemlju.

Kako smo usvajali i pojmove vezane uz rast i razvoj biljaka, zaključili smo
da je još prehladno za sadnju u vrtu, te smo napravili male rasadnike u
našoj sobi, iskoristili smo u tu svrhu tetrapak ambalažu koju smo
skupljali tijekom godine. Kod djece je ova aktivnost bila vrlo poticajna te
su svakodnevno donosili razno sjemenje.

Samim dolaskom u jutarnjim satima djeca su sa znatiželjom promatrala
svakodnevni rast biljaka, zalijevala ih i bilježila na kalendaru rasta.

Aktivnim sudjelovanjem djeca su imala priliku istražiti i učiti o uvjetima
rasta biljaka. Sadnja u prozirne staklenke nudila je djeci mogućnost da
vide izravno dijelove biljke u nastajanju, od malene sjemenke do korijena
i na kraju biljke sa cvijetom. Djeca su sama dolazila do nekih zaključaka,
kao npr. da grašku i grahu treba manje vremena da prokliju od drugih
biljaka.
Kako je došlo ljepše vrijeme biljke smo presadili u pripremljenu zemlju, a
neka djeca su i odnijela višak sadnica kući u svoje vrtove.

Djeca su svakodnevno zalijevala vrt i kada je bilo potrebno sudjelovala u
plijevljenju trave. Jako brzo smo dobili ukusne plodove rotkvice koje smo
probali za ručak.

Posadili smo i sadnicu vinogradarske breskve. Prije same sadnje djeca su
imala mogućnost istražiti korijenje te biljke uz pomoć povećala, a u
likovnom centru su i crtala fine linije snažnog korijenja.

Prijašnjih godina usvojili smo adekvatno razvrstavanje otpada
spremnike, te mnoge kreativne načine reciklaže otpadnih materijala.
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Svoje dosad usvojeno znanje sa područja ekologije imali smo prilike
pokazati na Eko-kvizu koji se odvijao povodom obilježavanja Dana
planete Zemlje i sudjelovali smo u natjecateljskim igrama sa temom
ekologije.

Kako smo ove godine obogatili naš istraživački centar u suradnji sa
roditeljima, na razne kreativne načine poigrali smo se i istraživali mnoge
prirodne materijale. Djeci smo pokušali prikazati kako i materijali nađeni
u prirodi mogu poslužiti za razne kreativne aktivnosti.

Tijekom godine pročitali smo mnogo raznih slikovnica vezanih uz
ekologiju. Proputovali smo na krilima mašte raznim prirodnim ljepotama
ovog svijeta kroz vođene fantazije.
Na ovaj način željeli smo kod djece osvijestiti važnost brige o prirodi i
njenim stanovnicima, usaditi im ljubav prema prirodi kako bi je tijekom
narednih godina nosila sa sobom kroz život te ih na taj način učinili
čuvarima prirode i njenih predivnih ljepota.
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