
 



Leto 2020 je polno različnih obletnic: že 30 let 
skupaj z vami izvajamo program Zeleni 
nahrbtnik, obeležili smo 30. letnico 
Konvencije o otrokovih pravicah, v letu 2020 
ZPMS obeležuje 30. let Otroškega 
parlamenta®…  
 
Vendar pa je leto 2020 najbolj odmevno 
zaznamovala pandemija vzrokovana virusom 
COVID – 19, ki nam je med drugim postregla s 
številnimi novimi in nama do takrat neznanimi 
izzivi. 
Marca 2020 se je življenje skorajda ustavilo, 
naše dejavnosti smo bili primorani delati od 
doma, zaprti v svojih prostorih.  
 
Ob začetni negaciji celotne situacije, smo s 
časom dojeli, da smo ranljivi, da nam preti 
grožnja t.i. nevidnega sovražnika. Začeli smo 
se prilagajati novim življenjskim razmeram, 
katerih do sedaj nismo bili vajeni. Dnevno smo 
se spopadali s paleto različnih čustev: strah, 
jeza, negotovost, neštete stiske zaradi 
samoizolacije,… 
 
In medtem ko se (je) svet bori(l) z boleznijo 
COVID-19, je pandemija prinesla tudi nekatere 
pozitivne učinke. Zlasti v naravi. Zaprtje 
mejnih prehodov, zaustavitev prometa in 
karantena so imeli nepričakovano pozitiven 
vpliv na naše življenjsko okolje in je narava 
znova zadihala s polnimi pljuči: zrak je bil bolj 
čist, ribe so se vrnile v reke in beneške 
kanale, po desetletjih so ljudje v tržaškem 
pristanišču videli celo delfine.  
 
No, vse je to prekratko trajalo, da bi imelo 
dolgoročne pozitivne učinke na na nas in na 
okolje… 
Zato ne pozabimo, da smo ljudje tako vzrok 
kot tudi posledica vsega s čim škodimo naravi 
(in sebi) in vsega s čim si prizadevamo, da to 
škodo zmanjšujemo. In tukaj veliko vlogo ima 
ravno ozaveščenost in izobraženost ljudi.  
Tudi skozi naš program Zeleni nahrbtnik.  
 
Zeleni nahrbtnik je okoljevarstveni 
program, ki poteka pod okriljem 
Mestne zveze prijateljev mladine Ljubljana. 
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. 
 
Zeleni nahrbtnik, lutka Zmajček Jurček, 
kot tudi himna Zelenega nahrbtnika, 
pomagajo otrokom, da program doseže svoje 
zastavljene cilje: 
Seznanitev predšolskih otrok o ogroženosti 
narave in okolja ter o podnebnih 
spremembah; 
Spodbujanje predšolskih otrok k 
pozitivnemu odnosu do narave in okolja; 
Razvijanje otrokove občutljivosti na posege 
človeka v okolje; 
Spodbujanje otrok k iskanju rešitev za 
okoljske probleme; 
Krepitev medsebojnih odnosov; 
Bogatitev besednega zaklada otrok; 
Spodbujanje otrokove kreativnosti in 
ustvarjalnosti; 
Spodbujanje igre otrok; 
S predstavitvijo projekta vplivati na 
starše in druge odrasle, da odgovorneje 
pristopajo k aktivnostim, ki vodijo k 
uničenju okolja in v podnebne spremembe. 
 
Program Zeleni nahrbtnik uresničuje tudi CILJE 
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA, s katerimi 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 razvoju otrokovih 
kompetenc za trajnostne državljane.  
 
Začetkom januarja 2020 so Zeleni nahrbtniki 
krenili na svojo pot, katero, žal, zaradi 
pandemije, letos niso končali. So obstali. Na 
poti.  Sami v vrtcih. Vendar pa z zavedanjem, 
da so spremembe mogoče. In za 
uresničevanje le teh, gremo znova skupaj na 
pot! 
Zeleni nahrbtnik 2017 
Hvala vam otroci, vzgojitelji, starši, stari 
starši, donatorji in vsem vam, ki nas 
podpirate, naravi stojite ob strani ter tako 
skupaj prispevamo za bolj zelen jutri. 
 
Tekst pripravila: Tanja Povšič, vodja 
programa Zeleni nahrbtnik 
 



                                    PREDVIDENI RAZPORED PRIMOPREDAJE NAHRBTNIKOV PO SKUPINAH 

SKUPINA A   

VRTEC VRTCU DATUM 

Mestna ZPM Ljubljana Vodmat 6.1.2010 (ob 9:00 uri) 

Vodmat Pedenjped,Pedenjcarstvo 15.1.2020 

Pedenjped,Pedenjcarstvo Pedenjped, Radovedneži 4.2.2020 

Pedenjped, Radovedneži Pedenjped, Sladkosned 12.3.2020 

Pedenjped, Sladkosnedi Miškolin, Rjava cesta 21.3.2020 

Miškolin, Rjava cesta Vodmat 4.4.2020 

SKUPINA B   

Mestna ZPM Ljubljana Jelka 6.1.2020 (ob 11. uri)  

Jelka Mladi rod 15.1.2020 

Mladi rod Črnuče Gmajna 10.2.2020 

Črnuče Gmajna Črnuče Dunajska 26.2.2020 

Črnuče Dunajska Jelka 26.3.2020 

SKUPINA C   

Mestna ZPM Ljubljana Cicibanu, Pastirčki 7.1.2020 (ob 9:00 uri) 

Ciciban Pastirčki Cicibanu Ajda 15.1.2020 

Ciciban Ajda Cicibanu Mehurčki 4.2.2020 

Ciciban Mehurčki Cicibanu Žabica 12.3.2020 

Ciciban Žabice Cicibanu Čebelica 21.3.2020 

Ciciban Čebelica Cicibanu Pastirčki 4.4.2020 

SKUPINA D   

Mestna ZPM Ljubljana Cicibanu, Najdihojca   7.1.2020 (ob 11:00) 

Najdihojca Mojca, Levičnikova 10.1.2020 

Mojca H.C.Andersen, Marjetica 5.2.2020 

H.C.Andersen, Marjetica H.C.Andersen, Rašiška 14.3.2020 

H.C.Andersen, Rašiška Najdihojca 28.3.2020 

 



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 OSTRŽEK 

Sodelujoče skupine: Polži, Delfini, Lastovke, 

Medvedi 

Naslov naloge: PODNEBNE SPREMEMBE 

Potek aktivnosti: Eden od nahrbtnikov je 

prišel v našo enoto ravno 2 dni preden smo 

ostali zaradi korone doma. V nahrbtniku smo 

dobili nalogo, da  naj se pogovarjamo  o 

podnebnih spremembah. 

 

Ko smo bili še v vrtcu , smo opazovali in 

ugotavljali kakšno je  vreme, predvsem na 

letni čas ( pozimi precej toplo, zima brez 

snega…, ko smo se bližali pomladi, smo 

ugotavljali  razlike med posameznimi dnevi – 

en dan zelo toplo, drug dan zelo mraz ; 

ugotovili smo , da so struge potočkov zelo 

nizke , skoraj suhe…ker dolgo ni bilo padavin 

in zime brez snega – ni vode…) 

Celo leto smo se učili, kako ločevati odpadke v 

posamezne zbiralnike, kako zmanjševati 

embalažo, da  

ne  pridelamo 

preveč 

odpadkov, kako 

biti varčni z 

vodo, elektriko, 

kako lahko 

recikliramo 

posamezne 

odpadke, kako  

lahko 

posamezne  

embalaže ponovno uporabimo ( iz odpadnih 

embalaž smo izdelali vetrnice. To so otroci 

delali doma s starši, ker smo si ves čas korona 

obdobja  izmenjavali informacije.  

S starši so otroci vsakodnevno obiskovali 

bližnje hribčke, ugotavljali razliko med zrakom 

ob glavni cesti in v gozdu. Spoznavali smo 

energijo naravnih virov ( vetrnica – veter, voda 

– mlinček, sonce – topljenje ledu…) 

Domov smo družinam poslali link do pesmic 

Borisa Kononenka, ki so jih doma poslušali 

skupaj s starši, tako da so tudi starši preko 

pesmic  spoznavali  pomen projekta Zeleni 

nahrbtnik. Otroci so ob pesmicah zaplesali, 

tudi z drugimi člani družine, poslali so mi pa 

tudi risbe zmajčka.  

Večina otrok iz naše enote , ki so sodelovali, 

gre jeseni v šolo, tisti , ki bodo še ostali pa 

bodo drugo leto nadaljevali. 

S skupino Jabolka iz naše enote Gmajna , smo 

se srečali v gozdu v sračji dolini , ko so nam 

prinesli nahrbtnik. Smo tudi precej  v gozd 

usmerjeni vrtec  in smo precej časa v letu 

preživeli v gozdu, spoznavali , kakšno bogastvo 

živim bitjem pomeni gozd, drevesa…in 

osveščali smo naš odnos do narave. 

 

 

Sodelujoče vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic: Marjanca Vergilas, Branka 

Milutinović, Mateja Kordiš, Danijela Divić 

Forsthuber, Karmen Markič Nadvešnik, Alenka 

Jereb, Majda Novak, Renata Komatar. 

 
 

 



VRTEC H.C. ANDERSEN,  ENOTA ANDERSEN 

Sodelujoče skupine: Lisičke 

Naslov naloge: POJDITE NA IZLET NA 

EKOLOŠKI NAČIN IN TAM OČISTITE KOŠČEK 

LJUBLJANE 

Vsebina:  

a) Družba: Otrok se zaveda, da lahko s 

svojimi dejanji vpliva na čistočo 

okolice;  

Otrok zaznava, da je skupaj opravljeno 

delo lažje ter učinkovitejše. 

b) Gibanje: Otrok preko iskanja in 

pobiranja smeti v naravi razvija 

elemente motorike. 

 

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:  

Uporaba orientacijskih pojmov pri spoznavanju 

zemljevida Ljubljane (priložen v nahrbtniku);  

Pravljice na temo »ekologija« v knjižnem 

kotičku«; 

Igra didaktične igre, priložene v nahrbtniku 

(spoznavanje družbenih faktov); 

Spoznavanje različnih energentov (plin, 

elektrika, dizel); 

Na LPP avtobusu smo spraševali, vozi avtobus 

na ekološki energent; 

Spoznavanje Jurčkovih pesmi (CD, priložen v 

nahrbtniku); 

Zmajčka smo s seboj vzeli na sprehode, s 

pomočnico sva ga izkoristili tudi kot motivacija 

za različne dejavnosti (npr. kros); 

Povezovanje z drugimi vrtci. 

Z vami bi podelili še:  

V projekt sva bili letos s pomočnico vključeni 

prvič in in na naju je naredil dober vtis. Dobro 

je, ker otroci dobijo nekaj fizičnega v okviru 

projekta, lutka zmajčka Jurčka pa jih je 

prevzela. 

Nekaj tednov po tem izvedeni dejavnosti sva 

otroke vprašali, kaj bi počeli v gozdu. Podali so 

nabor idej, med katerimi je bila tudi ta, da bi 

očistili del gozda. In to so tudi izvedli. 

Lepo je, da se preko projektov povežemo v 

ostalimi vrtci. 

 

Sodelujoča vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice: Meta Nelc in Maja Jančar 

 

 

 



VRTEC H.C. ANDERSEN, ENOTA MARJETICA 

Sodelujoča skupina: Pike 

Naslov naloge: EKOLOŠKO RAVNANJE V 
VRTCU, KI VPLIVA NA LEPŠI SVET OKOLI NAS 

Vsebinsko področje sprejete naloge: načrt, 
kako bi mi sami (v skupini oziroma vrtčevski 
enoti) spremenili svoje navade, da bi na svet 
oziroma Zemljo delovali bolj ekološko. 

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:  

Branje literarnih del 
za vpeljavo 
zastavljene ekološke 
naloge (Potovanje 
male plastične 
vrečke, Medved 
poseka gozd, 10 
stvari, ki jih lahko 
naredim za lepši 
svet); 

Oblikovanje 
»sloganov, ki tudi 

druge otroke v toaletnih prostorih opozarjajo 
na varčnejšo uporabo toaletnega papirja in 
papirnatih brisačk/varčnejšo uporabo vode in 
mila;  

Izdelovanje reciklirane vrečke za umazano 
perilo iz odsluženih majic (zamenjava za 
uporabo plastičnih vrečk); 

»Vrtiljak igrač«; medsebojna menjava 
domačih igrač, s katerimi se otroci ne igrajo 
več; 

Dogovarjanje za pravilo v skupini, ki je omejilo 
porabo papirjev za risanje (risanje na papir z 
obeh strani, izdelava predalčkov za odlaganje 
papirja – iz blaga).  

Opis: 

Zeleni nahrbtnik in Zmajčka Jurčka so otroci 
zares lepo sprejeli, predvsem zmajček Jurček 
je otroke navdal z veliko ekološko motivacijo, 
ki jih je vodila pri vpeljavi sprememb. Jurček je 
bil prisoten pri vseh aktivnostih in otroci so se 
kar težko ločili od njega (ko smo ga morali 
predati dalje). Tudi po njegovem odhodu pa 
ostajajo vnesene ekološke spremembe še 
vedno prisotne. Otroci se spremenjenega 

držijo, vsi skupaj še vedno 
razmišljamo »ekološko«.  

 »Jurček je zelen, ker bi rad, 
da naredimo zelen vrtec. 
Čeprav planet Zemlja je pa 
moder. Imamo pa tudi veliko 
zelenega okrog sebe.« (izjava 
otroka).  

Zastavljene ekološke naloge 
smo skupaj z Jurčkom vpeljali 
preko literature, oblikovali pa smo tudi svoj 
načrt za naše spremembe, ki bi imele vpliv na 
bolj zeleno naravo.  

Otroci so risali slogane in nanj tudi zapisali 
pravila, ki vse nas opozarjajo na varčnejšo 
porabo v sanitarnih prostorih – slogane smo 
prilepili poleg umivalnikov, na podajalnike za 
papirnate brisačke ipd. S tem smo delovali 
celovito, saj smo tudi otrokom drugih skupin 
predstavili ekološko delovanje.  

Namesto plastičnih vrečk za umazano perilo 
sedaj v skupini otroci uporabljajo izdelane 
reciklirane vrečke, ki so bile oblikovane iz 
odslužene kratke majice (vsak otrok je izdelal 
svojo).  

Organizirali smo tudi poseben dogodek 
»vrtiljak igrač«.  Otroci so v vrtec prinesli 
domače igrače, s katerimi se  ne igrajo več. 

Zanje so prejeli kupone, ki so jih lahko 
uporabili za »plačilo novih igrač«. Ta dogodek 
so tudi starši ocenili zelo pozitivno! Igrače so v 
ponovni uporabi, otroci imajo nove igrače, 
brez da bi jih bilo potrebno kupiti v trgovini.  

Sodelujoči vzgojiteljici: Kristina Primožič in 
Irena Nakić  

 



VRTEC MOJCA 
 
Sodelujoče skupine: Metulji, Čebele, Ptički 
(skupine iz enote Rožle) in skupina Petelini ( iz 
enote Mojca). 
 
Naslov naloge: PTICE V NAŠI OKOLICI 
 
Vsebinsko področje sprejete naloge : 
 
V okviru nalog, ki smo jih prejeli v Zelenem 
nahrbtniku, nanašale pa so se na ptice v naši 
okolici, smo počeli različne stvari. Opazovali 
smo jih med sprehodom, se o njih pogovarjali, 
spoznavali njihovo življenje, spoznavali in 
občudovali njihovo petje in se navajali na skrb 
za ptice. 
 
Ptice so del nas, saj nas vsakodnevno 
spremljajo na vsakem koraku. Pogosto 
obiskujejo tudi naše igrišče, srečujemo pa jih 
tudi na naših sprehajalnih poteh in v zelenih 
kotičkih v naši okolici. 
 
Na samem začetku so otroci spoznavali 
različne ptice vizualno, tako, tako, da so si 
ogledovali slike in fotografije ptic. ( velike 
fotografije iz starih koledarjev ). Hkrati smo 
poslušali zvočne posnetke njihovega oglašanja 
– petja in petje povezovali z vizualno podobo 
ptic. 
 
V nadaljevanju smo ptice opazovali in se o njih 
pogovarjali na načrtovanih opazovalnih 
sprehodih. Včasih smo jih srečali veliko, včasih 
nekaj manj. 
 
Skupaj smo ugotovili, da ptice niso pri miru in , 
da ne čakajo občudovalce, tako da sedijo na 
veji ter, da je za njihovo opazovanje in 
občudovanje potrebna velika mera vztrajnosti 
in potrpežljivosti. Ptice, ki smo jih  najbolj 
pogosto srečevali, jih spoznavali in raziskovali, 
so kosi, vrabci, vrane, golobi, siničke. Glede na 
to, da smo ptice opazovali v zimskih mesecih, 
smo obenem spoznali, katere ptice niso 
odletele v toplejše kraje, temveč zimo 
preživljajo pri nas in se pogovarjali o vzrokih za 
odhod ptic selivk. 
 
Kljub temu, da snega ni bilo, smo na drevesu 
pred vrtcem obesili ptičjo hišic, ki smo jo sami 

izdelali in nekaj časa v hišico trosili semena za 
ptičke. 
Opazovali smo, kako ptički prihajajo v hiško in 
se gostijo. 
 
Poleg zadovoljstva, ki so ga otroci ob tem 
čutili, so se včasih tudi nasmejali in se 
zabavali ob nekaterih zabavnih situacijah, ki 
smo jim bili priča. Ena izmed teh je ta, ko je 
priletela vrana, ki je bila za našo hiško 
prevelika in se z vsemi močmi in na različne 
načine trudila, da bi prišla v hiško in pozobala 
semena. S svojim početjem je pritegnila 
pozornost otrok in povzročila obilico zabave in 
smeha. 

Skozi omenjeno in pogovore, so otroci 
spoznavali načine, kako lahko ljudje poskrbimo 
za ptice in njihov obstoj. 
 
V okviru nalog smo, poleg že omenjenega, 
poslušali različne pravljice, zgodbice o ptičih, 
prepevali znane pesmice o ptičkih, se učili 
nove, , risali ptičke in se igrali didaktično igro 
''Ptičji spomin'', katero smo sami izdelali, s 
pomočjo sličic. 
 
O izvajanju vseh dejavnosti v okviru nalog , ki 
smo jih dobili, so otroci uživali. Raziskovanje in 
spremljanje ptic nas je vse skupaj obogatilo z 
novimi spoznanji. Otroci so sodelovali med 
seboj, si izmenjevali informacije, se drug od 
drugega učili in pri tem bili aktivni opazovalci, 
poslušalci in raziskovalci. 
 
Danes otroci prepoznajo kar nekaj vrst ptic 
po barvi perja, vizualno in nekatere od njih 
tudi po oglašanju – petju. 
Vedo, s čim se prehranjujejo, kdo je njihov 
sovražnik in, kako sami poskrbijo za svoj 
obstoj. 



Spremljajoče aktivnosti ob nalogi : 

 
brali smo pravljice, ki so bile v Zelenem 
nahrbtniku kot priloga; 
igrali smo se s spominom, ki je bil priložen; 
animirali lutko Zmajčka Jurčka; 
peli in se učili pesmico ''Zeleni nahrbtnik''; 
poslušali pesmice in zgodbice ( CD Zmajček 
Pometajček ); 
se igrali izštevanko ''Zmajevanka''. 
 
 
Z vami bi podelili še : 
 
Pohvale vsem, ki so vpeljali ta program in 
vsem, ki v njem sodelujejo. 
V programu Zeleni nahrbtnik sodelujem že od 
samega začetka njegovega obstoja, uživam pri 
izvajanju nalog v okviru le tega in imam zelo 
lepe in prijetne izkušnje. 
Tudi otroci se z velikim zanimanjem odzivajo 
na tovrstne naloge in ob izvajanju le teh 
pridobivajo veliko novih spoznanj in 
ozaveščenosti s področja Ekologije. 
 
Sodelujoče vzgojiteljice: Irena Remškar, 
Benjamina Kolar, Jelka Oblak, Maja Štilec,  
Irena Rinčić, Vojka Vidmar, Maja Škrlep, Marija 
Hiti, Zvezdana Kolar, Petra Krašna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRTEC PEDENJPED, ENOTA PEDENJCARSTVO 

Skupina: Učenjaki 

Naslov naloge: TRAJNOSTNA MOBILNOST V 

VRTCU 

Vsebinsko področje sprejete naloge:   

1. naloga.: Spoznajte zgodbico o Belem zajčku. 

2. naloga: Očistite Belega zajčka. 

3. naloga: Spoznajte največje onesnaževalci 

zraka.  

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi: 

Za sodelovanje v programu Zeleni nahrbtnik 

smo se odločili, ker so otroci zelo povezani z 

naravo in radovedni. Radi sodelujejo v 

dejavnostih, kjer raziskujejo in postopno iščejo 

odgovore, zbirajo podatke, eksperimentirajo... 

Vsako leto se razveselimo zmajčka Jurčka in 

zelenega nahrbtnika.  

Pot Zelenega nahrbtnika se je začela v naši 

enoti Pednjcarstvo že meseca januarja, ko so 

ga k nam 

prinesli otroci 

iz vrtca 

Vodmat, enote 

Klinični center. 

Naloge so bile 

zapisane in 

narisane na 

plakatu. Zeleni 

nahrbtnik 

vsebuje lutko 

zmajčka Jurčka, 

zemljevid 

Ljubljane, z nalepkami za označevanje lokacije 

in poti nahrbtnika, knjige z EKO vsebino in CD s 

pesmicami o zmajčku Jurčku (avtor Boris 

Kononenko).  

 

 

 

 



Po dveh tednih smo nahrbtnik predali 

prijateljem iz enote Radovednež. 

 

Opažava, da otroci radi posegajo po knjigah, 

ki so vsebinsko ekološko obarvane in se o tem 

zelo radi pogovarjajo. V vrtcu smo prebrali 

Zgodbo o belih zajčkih. To je pravljica, kjer 

zajčkom posivijo kožuščki, zaradi prometne 

onesnaženosti.  

Po prebrani pravljici je vsak otrok izrezal in 

pobarval svojega sivega zajčka. 

 

Izpeljali smo igrico »Beli zajček« katerega 

kožušček je bil umazan zaradi izpušnih plinov 

avtomobilov. Cilj igre je bil prihod ali odhod v 

vrtec brez avtomobila in s tem očistili zajčkov 

kožušček. Pri sami igri smo bili zelo uspešni, 

saj smo v celoti očistili kožušček, to pa nam je 

uspelo le zaradi skrbnih staršev. 

 

 

 

Pogovarjali smo se o prometu in izdelali 

plakat.  

Spoznavali smo tudi kdo onesnažuje zrak v 

naši okolici. Na sprehodih smo opazili veliko 

avtomobilov, tovornjakov in dimnike na hišah 

v naselju, ki so onesnaževalci zraka.    

 

Z izpeljavo programa Zeleni nahrbtnik smo 

želeli otrokom ozavestiti, da je zrak vrednota 

najvišjega pomena. Človek je del narave, zato 

je njegovo zdravje in življenje povezano z 

zrakom in njegove čistosti. 

 

Sodelujoča vzgojiteljica in pomočnica 

vzgojiteljice: Klavdija Oberstar in Nina Rahija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTEC PEDENJPED, ENOTA PEDENJCARSTVO 

Sodelujoči skupini: Modrinčki Potepinčki in 

Pikapolončki 

Naslov naloge: TRAJNOSTNA MOBILNOST V 

VRTCU 

Vsebinsko področje sprejete naloge:   

1 naloga: Izvedite KOESARČKOV DAN  v vrtcu 

– otroci naj od doma pripeljejo svoja kolesa 

oziroma poganjalce. Skupaj si oglejte kolo, 

njegove dele, se pogovarjajte o varnosti in 

obvezni opremi. 

2 naloga: Spoznajte PRAVLJICO BELI ZAJČEK – 

očistite zajčke, da bodo  postali beli  zajčki. 

3 naloga:  Pogovarjajte se o poti,  ki vas 

pripelje v vrtec in izdelajte  risbe – MOJA  POT 

V VRTEC.  

4 naloga: naučite se deklamacijo  VLAK,  avtor 

S. Jug. 

 

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:  

Že vrsto let sodelujemo  z ZPM Ljubljana v 

programu »Zeleni nahrbtnik«. Tudi letošnje 

ekološke naloge na temo TRAJNOSTNA 

MOBILNOST V VRTCU, smo uspešno opravili 

preko številnih aktivnosti za otroke. 

Zeleni nahrbtnik so k nam v mesecu januarju  

prinesli otroci iz  vrtca Pedenjcarstvo. Zmajček 

Jurček je otroke zelo razveselil in jih motiviral 

pri reševanju EKO nalog, ki so se navezovale 

na trajnostno mobilnost.  Vse naloge so bile 

zapisane v kuvertah na vlaku, ki so ga izdelali 

otroci iz skupine Junaki.  Skupaj smo preživeli 

prijetno dopoldne ob prepevanju Himne 

Zelenega nahrbtnika, spoznavanju vsebine 

nahrbtnika, rokovanju in pogovoru z lutko 

Zmajčka Jurčka in v igralnih kotičkih z prijatelji 

iz enote Pedenjcarstvo.  Že v naslednjih dneh 

pa smo se lotili reševanja EKO nalog.  

Strokovne delavke so otrokom v 

dopoldanskem času pripravile  poligone, kjer 

so se otroci urili v spretnostih pri 

premagovanju ovir  in varni vožnji. Otroci so 

od doma pripeljali  svoja kolesa in poganjalce. 

in se vozili po postavljenem poligonu. 

Otrokom, ki pa svojih koles niso imeli, smo 

posodili vrtčevska kolesa in poganjalce. 

 

Pri spoznavanju pravljice o Belem zajčku,  je bil 

namen  da čim bolj  otroke in njihove starše 

motiviramo in  navdušimo za prihajanje v vrtec 

s skiroji, kolesi, poganjalčki ali peš.   Družine so 

se pozitivno odzvale našemu povabilu in 

prihajale in odhajale iz vrtca peš. Tisti, ki so  od 

vrtca doma več kilometrov, so svoje 

avtomobile pustili   na oddaljenem šolskem 

igrišču in prišli v vrtec peš. Otroci so z velikim 

veseljem očistili kožušček zajčka, da je 

kožušček njegov postal spet bel.   

 
Starejši otroci so skupaj s svojimi starši narisali 

pot, ki jih je peš pripeljala v vrtec. Vsi pa smo 

se  naučili deklamacijo S. jug  »Vlak«.  

 

 

 

 

 



 

 Starejši otroci  so se z mestnim avtobusom 

odpeljali do železniške postaje in si ogledali 

vlake, nato pa jih v vrtcu po spominu narisali v 

različnih likovnih tehnikah. Nastale so čudovite 

risbe. Mlajši otroci pa so se skupaj s svojimi 

vzgojiteljicami zapeljali z mestnim avtobusom 

dve postaji in se peš vrnili v vrtec.  

Namen naših EKO nalog je bilo spodbujanje  in 

krepitev veščin za kulturo vedenja v prometu, 

zdrav način življenja ter odnos do okolja.  Vse 

EKO naloge smo realizirali  in Zeleni nahrbtnik 

z zmajčkom Jurčkom odnesli  otrokom iz Vrtca 

Miškolin.  Ker je ta vrtec oddaljen nekaj 

kilometrov od našega vrtca smo se tja peljali z 

mestnim avtobusom, vrnili pa smo se peš. 

 

 
 

Sodelujoče vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic: Mojca Širca, Sonja Vegelj, Tjaša 

Zrim in Anja Tekavec 

 

 

 

 

VRTEC CICIBAN, ENOTA MEHURČKI 

Naslov naloge: RECIKLIRANJE ODPADKOV 

Vsebinsko področje sprejete naloge:  

V zvezi z nalogo smo začeli z izdelavo 

didaktične igre z navodili Očistimo planet.  

Otroci so 

iskali različne 

vrste smeti 

in jih 

razvrščali 

(embalaža, 

papir, steklo, 

biološki 

odpadki in 

ostalo). O 

smeteh smo 

se veliko 

pogovarjali. 

Na sprehodu 

smo 

opazovali smetnjake in glede na njihovo barvo 

ugotavljali katere vrste odpadkov sodijo vanj. 

Ko smo izdelali didaktično igro smo določili 

pravila igre in se jo igrali. Pri igri so otroci 

izdelali kocko z različnimi barvnimi ploskvami. 

Na planetu Zemlja so ležale pomešane različne 

smeti. Otrok je moral iz planeta pobrati tiste 

smeti, katerih barva jim je predpisana in jo je 

zadel na kocki: 

❖ Rumena – embalaža 
❖ Modra- papir 
❖ Zelena – steklo 
❖ Rjava – biološki odpadki 
❖ Črna – ostali odpadki (npr. gradbeni 

material,...) 

 



Na hodniku imamo postavljena dva koša, 

rumene in modre barve, kamor otroci 

odlagajo in razvrščajo smeti. O tem se ves čas 

pogovarjamo in jih spodbujamo k temu.  

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:  

Najprej smo pregledali vsebino Zelenega 

nahrbtnika, njegove vsebine in naloge;  

Pozdravili smo zmajčka Jurčka in se rokovali z 

njim; 

Seznanili smo se s Himno zelenega nahrbtnika, 

jo prepevali in jo spremljali z malimi 

instrumenti;  

Izdelali smo slikopis Himna zelenega 

nahrbtnika, da smo si pesem lažje zapomnili; 

Brali smo zgodbe Čisto in Smetko ter Hišek in 

Brihta (A. Klobčič), se ob slikah pogovarjali o 

njunih vsebinah; 

Igrali in družili  smo se v  gledališču skupaj z 

zmajčkom Jurčkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vami bi podelili še:  

Idejo za sestavo didaktične igre smo dobili v 

gradivu, ki je prišlo skupaj z Zelenim 

nahrbtnikom, in smo zelo zadovoljne z 

njegovo uporabo. Poleg tega je bil material iz 

katerega smo igro sestavili odpadni, tako da 

smo ravnali odgovorno in »eko« ter ga 

ponovno uporabili. Izdelava je bila preprosta, 

delali so večinoma otroci, zato se tako radi 

igrajo to igro, ker so jo izdelali sami. Igra je 

shranjena na polici, zato otroci lahko kadar 

želijo posežejo po njej.  

Sodelujoči vzgojiteljici: Barbara Marić in Anja 

Kokošin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRTEC GALJEVICA, ENOTI GALJEVICA IN 

JURČEK 

Sodelujoči skupini: Metulji in Veveričke 

Izvedene aktivnosti:  

❖ sajenje rožic, 
❖ urejanje zeliščnega vrta, 
❖ sprehod do Botaničnega vrta, 
❖ skrb za ptice pozimi, 
❖ poslušanje in pripevanje himne Zeleni 

nahrbtnik. 
 

Zaradi izrednih razmer v državi, letos nismo 

fizično prejeli Zelenega nahrbtnika, kljub 

temu pa smo skozi celotno vrtčevsko leto 

skrbeli za okolje in izvajali okolje-varstvene 

dejavnosti.  

Že na začetku leta smo v korita posadili rožice 

in uredili 

zeliščne 

vrtove na 

našem 

igrišču. 

 Ob tem smo 

poslušali 

himno 

Zelenega 

nahrbtnika 

in se 

zabavali. 

Spoznali 

smo, kako se 

sadijo rože, zelišča in kaj vse rastlina potrebuje 

za rast. Otroci so rožice vsakodnevno 

opazovali in skrbeli, da so imele ves čas dovolj 

vlažno zemljo, ki jim je omogočala optimalno 

rast. Spoznavali so naravno okolje in razvijali 

naklonjen, spoštljiv ter odgovoren odnos do 

žive in nežive narave. Odpravili smo se na 

sprehod tudi do Botaničnega vrta, kjer smo 

opazovali spreminjajočo naravo in spoznavali 

rastline.   

V zimskem času je vsakodnevno potekala skrb 

za ptice v vsakem vremenu. Prebirali smo 

pravljice in prepevali pesmice o pticah. Otroci 

so spoznali različne vrste ptic, njihove 

prehranjevalne navade, način življenja, 

gnezdenje in jih opazovali med sprehodom v 

naravi. Pobarvali in uredili smo jim ptičjo 

hišico, jo obesili v atrij vrtca in vsakodnevno 

opazovali prihod ptic. 

 Prav tako smo jim redno v ptičjo hišico 

natrosili tudi semena in med tem prepevali 

pesmico Sinička se je usedla (ljudska). Nismo 

pa pozabili niti na izdelovanje lojnih pogač. 

Vsak otrok je izdelal svojo pogačo in ko so bile 

ohlajene, smo jih obesili na drevesa v bližino 



vrtca in vsakodnevno opazovali prihod ptic. Na 

prostem in v igralnici smo se velikokrat igrali 

igrico Ptički v gnezda, ponazarjali gibanje ptic, 

posnemali njihovo oglašanje ipd. Izdelovali 

smo tudi pisane ptice iz odpadnega materiala. 

Pri tem so bili otroci ustvarjalni in polni idej. 

Vseskozi pa so bile otrokom v knjižnem 

kotičku na voljo številne slikanice in ilustracije 

o pticah, ki so jih lahko kadarkoli prelistali in 

pokomentirali.  

Narava je področje, ki omogoča vključevanje v 

obdajajoče fizično in družbeno okolje. 

Letošnje vrtčevsko leto smo imeli poudarek na 

pridobivanju izkušenj z živimi bitji ter veselju v 

raziskovanju in odkrivanju spreminjajoče se 

narave. Otroci so postavljali hipoteze, razvijali 

naravoslovno mišljenje, klasificirali in 

povzemali bistva. Ti procesi potekajo 

nezavedno, a so pomembni za otrokov 

nadaljnji razvoj. Kot velik uspeh si lahko 

štejemo rahločutnost in empatijo, ki so jo v 

preteklem letu razvili do živih bitij, jih 

spoznavali, spoštovali, se veselili srečanja z 

njimi, bili od njih obzirni ter se zanimali za 

njihove življenjske pogoje.  

Sodelujoče vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic: Anastazija Pograjc, Janja Grum 

Duša, Sanja Majić, Tea Blagus. 

 

 

 

 

Letos se, zaradi izrednih razmer, nismo mogli 

skupaj poveseliti na tradicionalni zaključni 

prireditvi programa Zeleni nahrbtnik. 

 

No, ker se skrb za naravo nikoli ne konča, s 

temu tudi ni »zaključka«, vso vašo skrb, 

prizadevanje, energijo in ljubezen do narave, 

nosimo v mislih in v srcu, z dejanji pa 

uresničujemo tisto, kar nas bo popeljalo v 

bolj zelen in zdrav jutri. 

 

Hvala vsem vključenim vrtcem, otrokom 

in mentorj em ter vsem ostalim 

sodelujočim za nepozabne dogodivščine. 

 

 

 

 

 

 

Nosilka programa ZELENI NAHRBTNIK: 

Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana 

Dimičeva 9, 1000 Ljubljana 

Tel: 01/ 434 03 24 

E-naslov: info@mzpm-ljubljana.si 

Spletna stran: www.mzpm-ljubljana.si  

mailto:info@mzpm-ljubljana.si
http://www.mzpm-ljubljana.si/

