
 



Zeleni nahrbtnik je okoljevarstveni 
program, ki poteka pod okriljem nosilke 
Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana že 
devetindvajset (29) let. 
Vzgojitelji in vzgojiteljice program Zeleni 
nahrbtnik prostovoljno in zelo uspešno 
vključujejo v svoj kurikulum in prav zaradi 
njihove neizčrpne angažiranosti, program 
lahko 
diha in živi svoje polno življenje. 
 
Cilji programa Zeleni nahrbtnik: 
1. Seznanitev predšolskih otrok o ogroženosti 
narave in okolja ter o podnebnih 
spremembah; 
2. Spodbujanje predšolskih otrok k 
pozitivnemu odnosu do narave in okolja; 
3. Razvijanje otrokove občutljivosti na posege 
človeka v okolje; 
4. Spodbujanje otrok k iskanju rešitev za 
okoljske probleme; 
5. Krepitev medsebojnih odnosov; 
6. Bogatitev besednega zaklada otrok; 
7. Spodbujanje otrokove kreativnosti in 
ustvarjalnosti; 
8. Spodbujanje igre otrok; 
9. S predstavitvijo projekta vplivati na 
starše in druge odrasle, da odgovorneje 
pristopajo k aktivnostim, ki vodijo k 
uničenju okolja in v podnebne spremembe. 
Zeleni nahrbtnik, lutka Zmajček Jurček, 
kot tudi himna Zelenega nahrbtnika, 
pomagajo otrokom, da na njima prijazen 
način, 
program doseže svoje zastavljene cilje in še 
veliko več. 
 
V letu 2019 pa smo v projekt Zeleni nahrbtnik 
vključili tudi CILJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA. 
Svetovni voditelji so se leta 2015 dogovorili o 
17 globalnih ciljih trajnostnega razvoja za 
boljši svet. Cilji naslavljajo globalne izzive, ki so 
ključni za preživetje človeštva. Z njihovim 
uresničevanjem, ki bo trajalo do leta 2030 
bomo lahko izkoreninili revščino, se borili proti 
neenakostim in ustavili podnebne 
spremembe. Ti cilji so vodilo vseh nas, vlad, 
podjetij, civilne družbe in posameznikov, da z 
dejanji skozi sodelovanje ustvarimo boljšo 
prihodnost za vse. 
V globaliziranem svetu se družbe soočajo z 
vedno večjo hitrostjo sprememb, ki je 

zaznamovana tudi s kompleksnostjo in 
negotovostjo. Zato poleg znanja, ki je koristno, 
a velikokrat statično, učenje postaja vedno 
bolj pomembno orodje za odpornost pred 
novostmi, ki jih prinašata razvoj in 
globalizacija. Vse te razmere pa zahtevajo 
kreativno reševanje problemov in izzivov, saj 
kompleksnost onemogoča linearno reševanje 
težav kot smo ga bili navajeni.  
Z vključevanjem ciljev trajnostnega razvoja v 
program Zeleni nahrbtnik, smo učnim 
vsebinam dali še večjo pomembnost, otrokom 
pa priložnost za praktično uporabo njihovih 
znanj in veščin ter za razvoj strasti do 
odgovornega delovanja v družbi ter 
navsezadnje prispevali k njihovemu razvoju 
kompetenc za trajnostne državljane.  
 
Z začetkom januarja 2019 so Zeleni nahrbtniki 
krenili na svojo pot, katero so zaključili 18. 
aprila, ko smo se v ljubljanskem parku Mostec 
ob čudovitem vremenu zabavali, družili, se 
vključili v različne ustvarjalno kreativne 
delavnice, ki so jih izvajali prostovoljci in 
prostovoljke Mestne ZPM Ljubljana ter uživali 
ob zanimivem in sproščenem programu, 
katerega je izvedel in oblikoval g. Boris 
Kononenko.  
Na prireditvi se nam je pridružila tudi delovna 
ekipa Revije Zmajček, ki je vsakemu otroku 
podarila izvod njihove revije Zmajček. 
hrbtnik 2017 Zeleni nahrbtnik 2017 
Donacije: 
Revija »Zmajček«, ki je otrokom/vrtcem 
donirala čez 1000 primerkov revije »Zmajček«. 
Reviji »Zmajček« se iskreno zahvaljujemo za 
podporo in njihovo prizadevanje za skupno 
sodelovanje. 
 
Hvala vam otroci, vzgojitelji, starši, stari 
starši, donatorji in vsem vam, ki ste nas 
tudi letos podpirali in naravi stali ob 
strani, te tako prispevali za bolj zelen jutri. 

Tekst pripravila: Tanja Povšič, vodja 
programa Zeleni nahrbtnik 
 
Opomba: teksti in prispevki vrtcev so 
nelektorirani in so objavljeni v originalnem 
zapisu. Iz nekaterih vrtcev prispevkov nismo 
dobili, zato jih tudi nismo mogli niti objaviti. 
 



RAZPORED PRIMOPREDAJE NAHRBTNIKOV PO SKUPINAH 
 

SKUPINA A   

VRTEC VRTCU DATUM 

Mestna ZPM Ljubljana Črnuče, Gmajna 7.1.2019 (ob 11:00 uri) 

Črnuče, Gmajna Črnuče, Ostržek 15.1.2019 

Črnuče, Ostržek Mojca, Levičnikova 4.2.2019 

Mojca, Levičnikova H.C. Andersen, Rašiška 12.3.2019 

H.C. Andersen Galjevica 21.3.2019 

Galjevica Črnuče, Gmajna 4.4.2019 

 

SKUPINA B   

VRTEC VRTCU DATUM 

Mestna ZPM Ljubljana Pedenjped, Pedenjcarstvo 8.1.2019 (ob 9:00 uri)  

Pedenjped, Pedenjcarstvo Pedenjpd, Sladkosnedu 15.1.2019 

Pedenjped, Sladkosned Pedenjped, Radovednež 29.1.2019 

Pedenjped, Radovednež Otonu Župančiču 12.2.2019 

Oton Župančič Miškolinu, Rjava cesta 26.2.2019 

Miškolin, Rjava cesta Miškolinu, Novo Polje 12.3.2019 

Miškolin, Novo Polje Pedenjped, Pedenjcarstvo 26.3.2019 

 

 

SKUPINA C   

VRTEC VRTCU DATUM 

Mestna ZPM Ljubljana Cicibanu, Lenka 7.1.2019 (ob 9:00 uri) 

Ciciban Lenka Cicibanu Žabice 15.1.2019 

Ciciban Žabice Cicibanu Mehurčki 4.2.2019 

Ciciban Mehurčki Cicibanu Ajda 12.3.2019 

Ciciban Ajda Cicibanu Čebelica 21.3.2019 

Ciciban Čebelica Cicibanu Lenka 4.4.2019 

 



HIMNA ZELENEGA NAHRBTNIKA 

 

I. 

Ko posije sonce, dan je nasmejan, 

nahrbtnik si nadene, vesel ciciban, 

prijatelje pokliče, fante in dekliče, 

 na nahrbtnik sede zmajček nasmejan. 

 

II. 

Nahrbtnik je zelen, sonček je rumen, 

cicibani zbrani, veseli nasmejani, 

Ljubljano čistijo, rožice sadijo 

in zraven pojejo tole melodijo. 

 

REFREN 
Tralala, tralala, bela je Ljubljana vsa, 

tralala, tralala, vse od tal pa do neba, 

tralala, tralala, bela je Ljubljana vsa, 

tralala, tralala, vse od tal pa do neba. 

 

III. 

Ko posije sonce, dan je nasmejan, 

nahrbtnik si nadene, veseli ciciban, 

prijatelje pokliče, fante in dekliče, 

 na nahrbtnik sede zmajček nasmejan. 

 

IV. 

Ljubljana je vesela, saj je zopet bela, 

Ljubljančani pa zbrani, veseli nasmejani, 

Ljubljano čistijo, rožice sadijo, 

in zraven pojejo tole melodijo. 

 

REFREN …. 

 

 

 



Vrtec Črnuče, enota Gmajna 

Število sodelujočih otrok: 24 (1 skupina) 

Naslov naloge: PTICE OKROG NAS 

Vsebinsko področje sprejete naloge:  

1. Ob sprehodih in obiskih gozda 

prisluhnite petju ptic. 

2. Opazujte ptice, ki živijo v okolici 

vašega vrtca, jih prepoznavajte in 

spoznajte njihove značilnosti. Naredite 

plakat. 

3. Spoznajte delo ornitologa: (Kaj vse 

počne? Zakaj postavlja mreže za 

lovljenje ptic. Kako in zakaj meri 

velikost ptic? Kako ptice označuje? 

Kako ugotovi, kakšnega spola so 

ptice?) 

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi: Že v 

novembru smo imeli prvi obisk ornitologa (g. 

Dare Fekonja, Prirodoslovni muzej Slovenije). 

Čakal nas je že v gozdu, Sračja dolina, v 

Črnučah, saj za svoje delo potrebuje čas in 

tišino. 

Tako je postavil med dve drevesi mrežo, v 

katero je ujel nekaj manjših ptic. Za privabljanje 

ptic uporablja posnetke njihovega oglašanja 

preko zvočnika. V živo smo videli, kako se 

ptičke obročka, zakaj se jih obročka (predvsem 

ptice selivke – da vedo, kam odletijo na jesen in 

spomladi spet pregledajo ptice, da po obročkih 

izvedo, kje so bile čez zimo). Spremljajo tudi 

njihovo rast (meritev peruti), določajo spol in 

starost ptičkov. Otroci so ornitologovo delo in 

njegove instrumente za delo z zanimanjem 

opazovali, imeli so tudi veliko vprašanj. Občutili 

pa so tudi mehkobo ptičjih peresc, ko so jih 

božali. Da bi si ptice lažje 

zapomnili po vizualnosti, smo naredili plakate, 

poiskali pa smo tudi značilnosti pri nas živečih 

ptičih (zapisala sem jih zraven – otrokom so bile 

to zelo dragocene informacije, saj so si po njih 

zapomnili, kaj je značilno za posameznega 

ptiča).  

Čez zimo smo tudi skrbeli za ptice – hranjenje. 

Obiskovanje gozdov je v programu vsak teden 

enkrat, saj sodelujemo tudi v projektu Gozd v 

objemu. Otroci preko igre v naravi spoznavajo 

zakonitosti narave (kaj se zgodi z drevesom, ki 

ga požagamo in pustimo v gozdu – še vedno je 

bivališče za razne živali in glive, plesni,...; 

spoznavajo spreminjanje gozda skozi letne 

čase, katere ptice nas največkrat pozdravijo, ko 

prihajamo v gozd, naučili smo se, da v gozd 

pridemo na obisk in se zato temu primerno 

vedemo, da ne vznemirjamo živali. 

 
V aprilu pa nam je ornitolog prinesel veliko 

različnega naravnega ptičjega materiala, preko 

katerega je razlagal značilnosti ptic, razlike 

velikih, majhnih ptic (oblika perja, da nekatere 

ptice letijo čisto potiho – tiste, ki letajo nizko, 



da jih plen ne sliši in  druge glasno – ker letajo 

dovolj visoko, da jih plen sploh ne more slišati; 

zakaj imajo ptice različne velikosti in barve jajc 

– ptice, ki gnezda naredijo v duplih, imajo svetla 

jajca, da jih opazijo v temi; tiste ptice, ki pa 

izležejo jajca v gnezdo, pa potrebujejo 

temnejša, obarvana jajca, da niso tako vidna;  

kako pletejo gnezda in skrbijo za svoj zarod; 

videli smo tudi nagačeno sivo vrano, ki nas 

velikokrat obišče na igrišču. Delo ornitologa je 

pestro in zanimivo. 

Sodelujoče vzgojiteljice: Marta Šliber, Nadja 

Vuga 

 

Vrtec Ciciban, enota Lenka 

NASLOV NALOGE: ČISTO DO PRAGA-Zakaj 

ločujemo odpadke? 

VSEBINA:  

• Raziskovanje pomena-Ekološki otok 

• Kako ločujemo odpadke? 

• Ali lahko ponovno uporabimo 

odpadke? Kako?  

 

REŠITVE IN UGOTOVITVE:  

Z otroki smo najprej prebrali pravljico Zmajček 

Pometajček, ki nam je približala vsebino naše 

naloge in pomen skrbi za okolje. Otroci so 

doma povprašali kaj pomeni izraz ekološki otok 

in o tem poročali celotni skupini. Ugotovili smo, 

da je to skupina zabojnikov, kamor odlagamo 

smeti. V naselju smo iskali ekološke otoke, šteli 

zabojnike in jih primerjali med seboj. Spoznali 

smo barve zabojnikov, kako ločujemo odpadke 

in zakaj jih ločujemo. Naredili smo zabojnike, ki 

jim imamo v skupini. Spraševali smo se zakaj je 

pomembno ločevati odpadke. 

Ogledali smo si posnetek, kaj se dogaja z 

naravo/okoljem, ker ne ločujemo odpadkov. 

Najbolj pa smo se posvetili pravilnem ločevanju 

odpadkov. Tudi samo smo ločevali odpadke 

preko poligona. Prebirali smo različne knjige na 

to temo. Najbolj je bila otrokom všeč knjiga  

avtorice Helena Koncut Kraljič z naslovom Ples 

v zabojniku. Pogovarjali smo se tudi o ponovni 

uporabi odpadkov in otroci so spoznali, da 

lahko pravilno ločene odpadke v tovarnah 

predelajo za ponovno uporabo. Otroci so pri 

dejavnostih bili zelo aktivni in se o njih še dolgo 

pogovarjali. Zelo radi smo se crkljali z 

Zmajčkom Jurčkom in prepevali njegove pesmi. 

  

SODELUJOČE VZGOJITELJICE: Ines Beganović, 

Simona Poličnik, Melita Bučar, Špela Intihar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrtec Ciciban, enota Ajda, oddelek Mak 

Naslov naloge: Nakupovanje 

NALOGE: 

- Pogovorite se o nakupovanju; 
- Zapišite nasvete za okolju prijazno 

nakupovanje; 
- Pogovorite se o problematiki 

odpadkov. 

REŠITVE:  

Tema nakupovanje je v času potrošniške 
družbe še kako aktualna in seveda z njo 
povezana problematika odpadkov. Uvod v 
temo smo začeli z dejavnostjo »Tržnica«, v 
okviru katere so se otroci preizkusili v vlogah 
prodajalca in kupca.  

Po dejavnosti pa je sledil pogovor o sami 
dejavnosti o njihovem doživljanju dejavnosti 
ter najinih opažanjih. Skupaj smo ugotavljali kaj 
lahko kupci naredimo, da bo naše nakupovanje 
bolj “zeleno”. Pripravili smo t. i. nasvete okolju 
prijaznega nakupovanja: 

1. Pred nakupom živil si  vedno 
pripravimo nakupovalni listek. 

2. Vedno nakupujemo z vrečko za 
večkratno uporabo. 

3. Pri porabi živil bodimo ustvarjalni in 
porabimo tisto kar imamo, saj hrana 
vendar ni za tjavendan. 

4. Naša še uporabna oblačila lahko 
podarimo prijateljem in znancem ali pa 
jih kako drugače recikliramo. 

5. Nastale odpadke lahko ustvarjalno 
recikliramo ali pa jih odgovorno 
zavržemo. 

6. Ločeno zbiranje odpadkov je zakon! 
7. Plastični izdelki za enkratno uporabo - 

naj ne bodo naša prva izbira! 

Nato smo skupaj z otroki načrtovali dejavnost 
Okolju prijazna tržnica in pri tem skušali 
upoštevati nasvete  okolju prijaznega 
nakupovanja. Iz odpadnega materiala smo 
izdelali mini nakupovalne vrečke in druge 
potrebne rekvizite (blagajno, bančni avtomat, 
lončke za barvice, škatle za igrače in prodajni 
program za dejavnost). S pomočjo reklamnih 
letakov in odpadnega papirja pa smo ustvarili 
slikovne nakupovalne listke. Naše plačilno 

sredstvo so bili zbrani zamaški in še bi lahko 
naštevali. Seveda pa nismo pozabili na naši 
tržnici postaviti niti ekološkega otoka, kjer so se 
otroci preizkusili v razvrščanju nastalih 
odpadkov. 

Za zaključek smo si ogledali predstavo Riba 
Faronika lutkovne skupine OŠ Miška (FPGU 
2019), ki pa ni govorila le o problematiki 
odpadkov temveč nas je opozorila tudi na 
pomembnost ekologije odnosov. 

 

IZJAVE OTROK O POTEKU PROJKETA: 

1. “Za nakupovanje rabimo košaro al pa 
vrečo, takšno mehko vrečo.” 

2. “Včasih veliko, včasih pa malo, zato k 
je odvisno al rabim veliko stvari al 
malo.” 

3. “Najprej porabimo tisto jajca, pa kruh, 
pa še salamo, k jo imamo doma.” 

4. “Mamica, da stvari, ki jih kupiva v 
torbo, včasih pa v škatlo.” 

 

Sodelujoči vzgojitelji: Maja Višček, 
koordinator in Zlatka Leščanec, pomočnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrtec Galjevica 
Sodelujoče skupine: Ježi, Račke, Zajčki, Zmaji 
 
Naslov naloge: Pojdimo v gozd 
 
Naloge: 

• Raziskovanje in igra v gozdu 

• Doživljanje gozda z vsemi čutili 

• Spoznavanje različnih vrst dreves 

• Izdelava slike iz naravnih materialov 
 
Zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom, je ob 
prihodu vzbudil pristno otroško navdušenje in 
radovednost. Vsebino potujočega nahrbtnika 
smo si dodobra ogledali, se seznanili z 
okoljevarstvenim namenom ter se z veseljem 
lotili nalog, ki so nas vabile v gozd. Otroci in 
tudi strokovni delavci vrtca Galjevica namreč 
že od nekdaj radi zahajamo v gozd, na bližnji 
hrib Golovec.  
 
Reševanje nalog, naše ugotovitve in izjave 
otrok: 
Zmajček Jurček nas je spremljal pri 
vsakodnevnih dejavnostih, opazoval kako 
skrbimo za čisto okolje in nas večkrat 
spremljal v gozd, kjer je radovedno zastavljal 
vprašanja, z nami prepeval, zaplesal in se 
nadihal svežega zraka. O 

b spontani igri in raziskovanju gozda je bilo 
poleg ptičjega petja, šelestenja listja in 
pokanja suhih vej pod nogami, slišati 
navdušenje otrok, ki so Jurčku hiteli 
pripovedovati kaj vse so opazili. Nabirali in 
prinašali so mu veje, liste, storže, lubje in 
kamenčke, iz katerih so nato ustvarjali 
najrazličnejše umetnije ter bivališča za živali 
in gozdne škrate. 
Po gozdu smo se sprehajali tudi v tišini ali z 
zaprtimi očmi. Poslušanje, vonjanje, tipanje 

in opazovanje s pomočjo povečevalnih 
stekel, nas je spodbujalo k še večji 
pozornosti in čutnemu zaznavanju. 

 
Opazovali smo drevesa, ugotavljali kakšna 
debla imajo, kakšne so krošnje, nabirali liste in 
plodove ter iskali drevesa na katerih rastejo. 
Kar nekaj dreves smo že znali poimenovati. Pri 
nekaterih pa smo za pomoč uporabili tudi 
določevalne ključe ali knjigo o drevesih.  
Z voščenkami smo naredili odtis lubja treh 
različnih vrst dreves in ugotovili, da jih lahko 
prepoznamo že samo po vzorcu lubja. 
 
Z obiskovanjem gozda bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje, saj nam gozd nam pomeni odlično 
učno-igralno okolje, kjer se otroci razvijajo 
prav na vseh področjih, prav tako se tudi mi 
odrasli marsičesa naučimo. Otroci imajo v 
gozdu veliko možnosti za svobodno izbiro, 
veliko možnosti za razvoj na vseh področjih, 
povezani so z resničnostjo okoli sebe. Poleg 
tega preko izkušenj in vtisov, ki jih njihov 
srkajoči um vpija, gojijo spoštljiv in ljubeč 
odnos do narave. Saj pravijo, da kdor ima rad 
gozd, ima rad življenje. 

 
 
Sodelujoči vzgojitelji: Katarina Orel, Jana 
Suhadolnik, Tina Šipraga, Miha Mrak, Karmen 
Kogoj, Aljaž Levičar, Klavdija Skarlovnik, Anka 
Gale. 
 

 



Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo 

Skupina: Junaki  

Naslov naloge: Voda, kaj mi pomeni 

Za sodelovanje v programu Zeleni nahrbtnik 

smo se odločili, ker so otroci zelo povezani z 

naravo in radovedni, kaj vse se v naravi 

dogaja, zakaj se nekaj spreminja. Radi 

sodelujejo v dejavnostih, kjer raziskujejo in 

postopno iščejo odgovore, zbirajo podatke, 

eksperimentirajo... Vsako leto se razveselimo 

zmajčka Jurčka in zelenega nahrbtnika. Letos 

nam je zeleni nahrbtnik skupaj z zmajčkom 

Jurčkom prinesla gospa Tanja Povšič, vodja 

programov in projektov iz Mestne ZPM 

Ljubljana. Mi pa smo ga odnesli prijateljem v 

enoto Radovednež. Zmajček je nato potoval 

od vrtca do vrtca. Na koncu svoje poti pa se je 

zopet ustavil pri nas. K nam so ga prinesli 

prijatelji iz vrtca Miškolin. Naloge, ki smo jih 

prejeli so bile zapisane in narisane na plakatu. 

Prav tako je vsak otrok dobil pobarvanko 

zmajčka. 

 

Naloge, ki smo jih prejeli: 

1. Naloga.: Pomen vode za živa bitja 
(živali, rastline, ljudi), prebiranje 
zgodbic z ekološko vsebino. 

2. naloga: Poskusi z vodo (mešanje vode 
z drugimi barvami in tekočinami, 
opazovanje izhlapevanja …).  

3. naloga: Igre z vodo v igralnici 
(umivanje različnih igrač – dojenčki, 
kocke, kotički). 

4. naloga: Naučite se CEVKOVO 
PESMICO/avtor neznan. 

 

 

Iskanje rešitev in ugotovitve: 

1. naloga: PREBIRANJE ZGODBIC Z 
EKOLOŠKO VSEBINO 

 V vrtcu smo prebrali slikanici M. 

Vahtar/Kapljica potepinka se očisti in E. 

Lambilly/Raziščimo vodo ter Cevkovo 

zgodbico/Kapljica Aja, kjer so otroci dobili 

predstavo o vodi.. Tako smo se seznanili s 

kroženjem vode, ter spoznali pomen čistosti 

ozračja in posledično tudi pomen čistosti 

zemlje. Spoznavali smo pojme, povezane z 

vodo (dež, luža. potok, reka, morje). Kaj se 

zgodi, če je vode v nekaterih delih sveta 

preveč in kaj, če je premalo. Se pogovarjali o 

tem, koliko vode steče po nepotrebnem pri 

vsakdanjem umivanju. Naučili smo se 

pravilnega umivanja rok. 

 

2. naloga: POSKUSI Z VODO 
Izvedli smo različne poskuse z vodo: barvanje 

belih rož, soline, mešanje vode in olja, 

premikajoče se črnilo,…  in tako spoznavali 

lastnosti vode 

3. naloga: IGRE Z 
VODO V IGRALNICI  

Otroci so sodelovali pri 

čiščenju igrač in igralnice.  

4. naloga: NAUČITE SE 
CEVKOVO 
PESMICO/AVTOR 
NEZNAN. 

Uporabili smo računalnik, kjer smo si ogledali 

spletno stran podjetja JP Vo-ka. Tam je doma 

Cevko, ki otroke razveseljuje in izobražuje. 

Našli smo njegovo pesmico in se jo naučili: 

Mesto dobre vode. 

 



Otroci so spoznali, da voda ni samo igra in vir 

zabave, ampak je pomembna za vsa živa bitja 

na zemlji. In da brez vode enostavno ne 

moremo živeti, zato jo moramo skrbno čuvati 

in varčevati. 

Z izpeljavo programa Zelen nahrbtnik smo 

želeli otrokom ozavestiti, da je voda vrednota 

najvišjega pomena. Človek je del narave, zato 

je njegovo zdravje in življenje povezano z vodo 

in odvisno od čistosti vode. Prav tako so od 

vode odvisna druga živa bitja kot so rastline in 

živali.  

 

 

 

 

 

 

Sodelujoče vzgojiteljice: Klavdija Oberstar in 

Nina Rahija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtec Pedenjped, enota Radovednež 
 

Sodelujoči skupini: Balončki in Metuljčki 

Modrinčki 

 
Naslov naloge:  »Raziskujmo z vodo……« 

Že vrsto let sodelujemo v programu Zeleni 

nahrbtnik in vsako leto posebej se razveselimo  

zmajčka Jurčka in  zelenega nahrbtnika. 

Letošnje leto  je bila VODA naša spremljevalka 

skozi celo leto in tudi naloge Zelenega 

nahrbtnika so bile povezane z vodo, saj želimo 

našim najmlajšim približati  pomen čiste vode 

in kaj se zgodi z vodo če damo vanj ….. V 

programu sta sodelovali dve skupini otrok 

starih od 2 do 5 let.  

Naloge, ki smo jih prejeli od otrok iz vrtca 

Pedenjcarstvo: 

1 naloga: poskusi z različnimi materiali in 

snovmi 

2 naloga. Izdelaj plakate in poizkuse  kaj 

onesnažuje vodo ? 

3 naloga: kaj narediti , da ohranimo  čisto  

naravno okolje? 

4. Naloga: slušno razlikovanje in 

prepoznavanje voda ( poslušamo in 

prepoznavamo zvoke vode- potok, morje,  

voda iz pipe,  kozarec  vode, pretakanje iz 

steklenice,…) 

 

ISKANJE REŠITEV IN UGOTOVITVE: 

1 naloga: Poskusi z različnimi materiali in 

snovmi 

Izvedli smo poskuse z vodo in različnimi 

materiali in snovmi in tako spoznavali  različne 

lastnosti vode.  Raziskovali smo  kaj se v vodi 

topi in kaj ne, kaj plava in kaj potone. V 

zimskem času  smo spoznavali tudi lastnosti 

snega in kaj se z njim zgodi, če ga damo na 

toplo.  Otroci so ob poskusih aktivno 

sodelovali. 



 
2 naloga. Izdelaj plakate in poizkuse  kaj 

onesnažuje vodo ? 

Otroci so skupaj s starši prinašali v vrtec 

fotografije in že izdelane plakate kaj 

onesnažuje naše reke in druge vode. V 

skupinah pa smo izvedli kar nekaj poskusov, 

ko smo vodo zmešali z različnimi snovmi, ki so 

topne in netopne v vodi in ugotavljali, da je 

takšna voda onesnažena in nezdrava za živa 

bitja.  

 

3 naloga: Kaj narediti, da ohranimo  čisto  

naravno okolje? 

Veliko smo se z otroki pogovarjali o tem, kako 

lahko sami pripomoremo k temu, da bo voda 

čista. in prav tako okolje v katerem živimo. 

Čeprav so otroci majhni  se zavedajo, da 

življenje ljudi in drugih živih bitij kot so živali in 

rastline,  odvisno od vode. S plakati  smo  o 

pomenu čiste vode seznanili tudi starše v EKO 

kotičku. V nalogo  smo vključili tudi ločevanje 

odpadkov in spoznali lutki Čistka in Smetka. 

Mlajši otroci so se tako naučili  ločevati 

odpadke v zato namenjene koše, ki smo jih 

postavili v igralnici. Starejši otroci pa so svoja 

znanje obnovili, kateri  odpadki gredo v kateri 

koš.   

Uvedli smo tudi Zmajčka inšpektorja, ki je 

skrbel, da se pri umivanju rok ni porabilo 

preveč vode. 

 
 

4. Naloga: Slušno razlikovanje in 

prepoznavanje voda - poslušamo in 

prepoznavamo zvoke vode 

Preko  računalnika, youtuba smo otrokom 

predvajali posnetke različnega slišenja  vode. 

Otroci so v sproščenem položaju in v tišini  

prepoznali zvoke vode – šumenje morja, 

čofotanje po vodi, vožnja čolna po vodi, 

natakanje vode v kozarec, voda iz pipe, 

žuborenje potoka,… Na koncu je sledila 

masaža otrok v paru z bibarijo »Dežek pada, 

tip, tip, tip,……«. 

 
V programu Zeleni nahrbtnik so otroci obnovili 

svoje znanje in prejeli veliko novega. V 

reševanje nalog so bili vseskozi aktivno 

vključeni, razvijali so svojo ustvarjalnost, 

predvsem pa + so se pri reševanju nalog 

zabavali.  S svojimi izjavami  in radovednostjo 

so odpirali  nova in nova vprašanja, na katere 

smo iskali odgovore.  

 

 

 

 



IZJAVE OTROK:  

• »Če je v naravi veliko smeti, škodi 
živalim…« 

• »Delfinček je pojedel plastiko v morju 
in je zbolel…« 

• »Če so v vodi smeti, to potegne voda 
na plažo…« 

• »Če ladje spustijo bacile (nafto) v 
vodo, ribice umrejo…« 

• »Če mečeš smeti v naravo, to škodi 
živalim, rastlinam, lahko zbolimo….« 

• » Če mečemo smeti na tla, mora ati 
pospravljat njihove smeti…« 

• » Bacile imamo na rokah, zato si jih 
moramo umivat…« 

 
 

 

Sodelujoče   vzgojiteljice: Mojca Širca, Sonja 

Vegelj, Simona Plešic, Anja Tekavc. 

Vrtec Otona Župančiča 

Sodelujoče skupine: Miške, Polhi, Sove, Sončki 

Naslov nalog:  

1. Ugotavljanje , kdo so največji 

onesnaževalci zraka, v okolici našega 

vrtca; 

2. Očistiti Belega zajčka; 

3. Spremljati onesnaženost zraka na 

spletni strani ARSO; 

4. Poligon in gibalne igre zunaj na igrišču, 

ob lepem in čistem vremenu in zraku; 

5. Zgodba Beli zajček 

 
Iz vrtca Pedenjped smo dobili obisk, skupina 

otrok nas je obiskala in nam prinesla Zeleni 

nahrbtnik z nalogami. Najprej smo skupine iz 

naše enote, Sove, Sončki, Polhi in Miške 

pripravili program in se predstavili s svojo 

točko. Otroke smo spodbujali s vprašanji, v 

vlogi lutke Zmajček Jurček sem otroke 

spodbujala h govoru in sodelovanju pri petju 

pesmi, Zeleni nahrbtnik. Vzgojiteljica iz vrtca 

Pedenped je s svojo skupino predstavila 

naloge, ki jih bomo vestno izvedli, vse pa 

temeljijo z vsebinami o onesnaževanju zraka. 

Dobili smo 5 nalog, ki jih bomo prihodnji teden 

raziskovali. Pesem himno Zeleni nahrbtnik 

smo zaradi navdušenja dva krat zapeli. Bilo je 

prijetno in sproščeno vzdušje. Ugotovili smo, 

kdo v veliki meri onesnažuje zrak v našem 

okolju. Opazili smo veliko avtomobilov, 

tovornjakov, ob velikem križišču. Otrokom 

sem pokazala tudi dimnik Toplarne in jih 

opozorila tudi na druge onesnaževalce. Otroci 

so opazili dimnike tudi na hišah v naselju, 

kakšno okolju prijazno gorivo, bi lahko 

uporabljali, da bi zrak bil manj onesnažen.  



 

Na računalniku smo si ogledali film, 

Onesnaževanje zraka. Otroci so spoznali, kdo 

vse zrak onesnažuje, kateri plin je nevaren, kaj 

storiti za čistejše okolje, ozaveščanje. Otroki so 

zbrano pogledali kratek film, ki smo ga kasneje 

analizirali in na računalniku poiskali skupaj, 

okolju neprijazne onesnaževalce zraka, izpušni 

plini, dim sveče, oblaki nad tovarnami, 

dimniki, … 

Skupaj z otroki smo izdelali plakat, 

onesnaževalcev zraka. Otroci so spoznali 

povzročitelje, na sprehodu in po ogledu filma. 

Otroci so pripravljene slikovne slike, ki so 

največji kazalci onesnaženega zraka, najprej 

izrezali, prilepili, tvorili stavke ob tem. Na 

plakat smo prilepili tudi okolju prijazna vozila, 

na električni pogon, sončne celice, obstajajo 

že avtobusi na sončne celice.  

Otroci so z zanimanjem prisluhnili zgodbi, 

Zgodba o belih zajčkih, ki smo jo dobili, v 

povezavi z nalogo Zelenega nahrbtnika. 

Zgodba ja otroke in njihove starše spodbudila 

k hoji in ne uporabljanju avtomobila za 

prevozno sredstvo. Otroci so vsak dan 

povedali, kako so prišli v vrtce in glede na to, 

da so prišli brez avtomobila, je zajček postajal 

bele barve, ne več sive.  

 Ogledamo si znake na zemljevidu z legendo, 

zelen, rumen, rdeč (Arso) in ugotavljamo, kdaj 

ni dobro iti na sprehod. Ugotovili smo, kdaj je 

zrak najbolj onesnažen, zjutraj do 10.00 ure je 

označena rdeča in oranžna barva. Okoli 14.00 

popoldan je zrak najmanj onesnažen, škoda da 

imamo takrat počitek. Gibamo se pa največ po 

10. 00, ko zrak ni več tako onesnažen. 

Otroci so si v kotičku ogledali, kaj vsebuje 
nahrbtnik ZN, pogovarjali so se z Zmajčkom 
Jurčkom, spoznali knjige o čistem okolju, 
Zmajček Pometajček. Tudi zemljevid je 
otrokom bil zanimiv, saj so videli, koliko vrtcev 
sodeluje v tem programu, torej kam vse 
potuje ZN z Zmajčkom. Otroke je zelo 
navdihnila sama pesem ZN, ki so jo otroci 
osvojili v celoti. Tudi pesem iz CD-ja smo 
poslušali in zraven peli, se gibali. 
 
Pripravili smo dober program in dobrodošlico 
v našem vrtcu. Vsi smo bili zadovoljni in takoj 
smo se lotili nalog. V sodelovanje smo vključili 
starše, ki so poskrbeli, da so prihajali z otroki v 
vrtec brez avtomobila, tako je naš zajček 
postajal vedno bolj bele barve. Aktivnosti so 
bile pripravljene na inovativen način, kjer so 
otroci sami prihajali do spoznanj.  

 
 

Sodelujoče vzgojiteljice: Dragica Koprivšek, 

Polona Zavrl, Ela Gale, Hana Lapornik, Dina 

Samec, Ina Stojanovič, Sandra Kozic, Valentina 

Novak, Polona Košnik. 

 

 

 



ZAKLJUČNA PRIREDITEV 2019 

LJUBLJANSKI PARK MOSTEC, 18. APRIL 2019 

 

Vsak mimoidoči je 18. aprila od 10. do 12. ure 

v ljubljanskem parku Mostec lahko slišal veseli 

otroški živ – žav, ko smo skupaj z otroci 

obeležili še eno leto potovanj Zelenih 

nahrbtnikov. 

 

Mostec je zaživel ob veselem in poskočnem 

ritmu Borisa Kononenka, ki je s svojo energijo 

zapolnil oder in otrokom pričaral zanimiv in 

pester program. 

 

Veliko veselje pa so otrokom prinesli iz revije 

Zmajček, ki so vsakem otroku podarili poučno 

revijo Zmajček. 

 

Prostovoljci Mestne ZPM Ljubljana pa so za 

udeležene otroke izvajali različne kreativne in 

ustvarjalne delavnice. 

 

Skratka, bilo je super – truper veselo, plešoče, 

vrtljivo, zanimivo in nadvse ZELENO!!!!. 

 

Hvala vsem vključenim vrtcem, otrokom 

in mentorj em ter vsem ostalim 

sodelujočim za nepozabne dogodivščine. 

 

 

 

 
 


