Izvedba programa Zeleni nahrbtnik je tudi v
šolskem letu 2021-2022 potekala prilagojena
epidemiološkim razmeram.
In kljub temu, da so naša srečanja tudi tokrat v
največji meri potekala v on-line obliki, smo
izvedli nešteto različnih aktivnosti, se eni
drugima predstavili, se spoznavali, si podajali
nasmehe, si pomahali, in tisto, kar je najbolj
pomembno – skupaj poskrbeli za našo
naravo.
In 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
okolijske 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

KAKO SO NAHRBTNIKI POTOVALI….

Vrtec, enota, skupina
Mestna ZPM Ljubljana
Galjevica, enota Galjevica, skupina
Petelini
Scoula elamentar e laquilone Izola,
skupina 4
Ciciban, Mehurčki, Zvezdica zaspanka
Miškolin, Rjava cesta, Lunice
VIZ Vrtec Mavrica Izola, Zvezdice, (2-3
leta)
Viški vrtci, Rožna dolina
VIZ vrtec Mavrica Izola, Delfinček (5-6let)
Vrtec, enota, skupina
Mestna ZPM Ljubljana
Ledina, Jabolko
VIZ vrtec Mavrica Izola, Barčica
Galjevica, Galjevica, Zmaji
Ledina, Zajci
Scoula elamentar e laquilone Izola,
skupina 5
Pedenjped, Radovednež, Sončki
Galjevica, Pot k ribniku, Ribice
Vrtec, enota, skupina
Mestna ZPM Ljubljana
Pedenjped, Radovednež, Žabice
Scoula elamentar e laquilone Izola,
skupina 1
Galjevica, Galjevica, Kužki
VIZ Vrtec Mavrica Izola, Želvice (3-4
leta)
Jelka, Vila, Brihte
Ledina, Murni
Scoula elamentar e laquilone Izola,
skupina 2
Vrtec, enota, skupina
Mestna ZPM Ljubljana
Galjevica, Galjevica, Polžki
VIZ vrtec Mavrica Izola, Kresnička (5-6
let)
Scoula elamentar e laquilone Izola,
skupina 6
Galjevica, Orlova, Zajčki
Vrhnika
Galjevica, Orlova, Mravljice

Vrtcu - skupini
Vsi vrtci
Scoula elamentar e laquilone Izola, skupina 4

Datum
11.1.2022
13.1.2022

Ciciban, Mehurčki, Zvezdica zaspanka

24.1.2022

Miškolin, Rjava cesta, Lunice
VIZ Vrtec Mavrica Izola, Zvezdice, (2-3 leta)
Viški vrtci, Rožna dolina, Kristina in Matic

7.2.2022
21.2.2022
7.3.2022

VIZ vrtec Mavrica Izola, Delfinček (5-6- let)
Galjevica, enota Galjevica, skupina Petelini

21.3.2022
5.4.2022

Vrtcu - skupini
Vsi vrtci
VIZ vrtec Mavrica Izola, Barčica
Galjevica, Galjevica, Zmaji
Ledina, Zajci
Scoula elamentar e laquilone Izola, skupina 5
Pedenjped, Radovednež, Sončki

Datum
11.1.2022
13.1.2022
24.1.2022
7.2.2022
21.2.2022
7.3.2022

Galjevica, Pot k ribniku, Ribice
Ledina, Jabolko
Vrtcu - skupini
Vsi vrtci
Scoula elamentar e laquilone Izola, skupina 1
Galjevica, Galjevica, Kužki

21.3.2022
5.4.2022
Datum
11.1.2022
13.1.2022
24.1.2022

VIZ Vrtec Mavrica Izola, Želvice (3-4 leta)
Jelka, Vila, Brihte

7.2.2022
21.2.2022

Ledina, Murni
Scoula elamentar e laquilone Izola, skupina 2
Pedenjped, Radovednež, Žabice

7.3.2022
21.3.2022
5.4.2022

Vrtcu - skupini
Vsi vrtci
VIZ vrtec Mavrica Izola, Kresnička (5-6 let)
Scoula elamentar e laquilone Izola, skupina 6

Datum
11.1.2022
13.1.2022
24.1.2022

Galjevica, Orlova, Zajčki

7.2.2022

Vrhnika
Galjevica, Orlova, Mravljice
Scoula elamentar e laquilone Izola, skupina 7

21.2.2022
7.3.2022
21.3.2022

Scoula elamentar e laquilone Izola,
skupina 7
Vrtec, enota, skupina
Mestna ZPM Ljubljana
Galjevica, enota Galjevica, Srne
Ciciban, Mehurčki, Krojaček Hlaček
VIZ vrtec Mavrica Izola, Polžek (1-3 leta)
Scoula elamentar e laquilone Izola,
skupina 3
Ledina, Krtki
VIZ Vrtec Mavrica Izola, Marjetice (2-3leta)
Miškolin, Rjava cesta, Mavrice
Vrtec, enota, skupina
Mestna ZPM Ljubljana
Miškolin, Rjava cesta, Metulji
Ciciban, Mehurčki, Cepetavček
VIZ vrtec Mavrica Izola, Pingvin (2-5 let)
Galjevica, Orlova, Krtki
VIZ vrtec Mavrica Izola, Ježek (5-6 let)
Pedenjped, Pedenjcarstvo, Učenjak
Jelka, Vila, Barvice

Galjevica, Galjevica, Polžki

5.4.2022

Vrtcu - skupini
Vsi vrtci
Ciciban, Mehurčki, Krojaček Hlaček
VIZ vrtec Mavrica Izola, Polžek (1-3 leta)
Scoula elamentar e laquilone Izola, skupina 3
Ledina, Krtki

Datum
11.1.2022
13.1.2022
24.1.2022
7.2.2022
21.2.2022

VIZ Vrtec Mavrica Izola, Marjetice (2-3- leta)
Miškolin, Rjava cesta, Mavrice

7.3.2022
21.3.2022

Galjevica, enota Galjevica, Srne
Vrtcu - skupini
Vsi vrtci
Ciciban, Mehurčki, Cepetavček
VIZ vrtec Mavrica Izola, Pingvin (2-5 let)
Galjevica, Orlova, Krtki
VIZ vrtec Mavrica Izola, Ježek (5-6 let)
Pedenjped, Pedenjcarstvo, Učenjak
Jelka, Vila, Barvice
Miškolin, Rjava cesta, Metulji

5.4.2022
Datum
11.1.2022
13.1.2022
24.1.2022
7.2.2022
21.2.2022
7.3.2022
21.3.2022
5.4.2022

HIMNA ZELENEGA NAHRBTNIKA

I.
Ko posije sonce, dan je nasmejan,

III.

nahrbtnik si nadene, vesel ciciban,

Ko posije sonce, dan je nasmejan,

prijatelje pokliče, fante in dekliče,

nahrbtnik si nadene, veseli ciciban,

na nahrbtnik sede zmajček nasmejan.

prijatelje pokliče, fante in dekliče,
na nahrbtnik sede zmajček nasmejan.

II.
Nahrbtnik je zelen, sonček je rumen,

IV.

cicibani zbrani, veseli nasmejani,

Ljubljana je vesela, saj je zopet bela,

Ljubljano čistijo, rožice sadijo

Ljubljančani pa zbrani, veseli nasmejani,

in zraven pojejo tole melodijo.

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.

REFREN ….

VRTEC CICIBAN, ENOTA MEHURČKI
Sodelujoča skupina: Zvezdica zaspanka
Starost otrok: 3 – 4 leta
Naslov naloge: VODA IN NJENA AGREGATNA
STANJA
Potek aktivnosti: Preko navadne pošte smo
dobili pismo, v katerem so bile naloge o vodi
ter njenih agregatnih stanjih. Najprej smo se
spraševali, kje vodo vse najdemo ter iskali slike
vode. Spraševali smo se tudi ali se voda v kaj
spreminja. Nato smo z zmajčkom v posodice

čajanko smo opazovali, kaj se zgodi z vodo, če
jo močno segrejemo. Tako smo spoznali in se
srečali s paro. Igrali smo se tudi kako skačemo
po lužah (skoki v obroče) ter veliko prepevali
pesmi: Himna zelenega nahrbtnika in Snežinke
(A. Štefan). Ob vsem tem smo se urili še v
natančnem pretakanju vode, raziskovali smo
lastnosti vode, snega in ledu in se igrali na
snegu ter z ledom.
REŠITVE IN UGOTOVITVE:

•
•
natočili vodo ter iskali rešitve, kako dobiti led.
Posode z vodo smo čez noč pustili zunaj in čez
dva dni smo zagledali led. Tudi, ko smo vrečko
z vodo nesli v kuhinjo in nam jo je kuharica
dala v zmrzovalnik, smo naslednji dan tam
našli led. Z ledenimi kockami smo pobarvali
zimsko sliko. Ko smo ledene kocke pustili v
igralnici, pa smo opazili, da se zopet
spremenijo v vodo. Med pripravo čaja za

•

Voda zamrzne, če je zunaj, in je zelo
mrzlo ali če jo damo v zmrzovalnik;
Voda se spremeni v paro, če jo močno
segrejemo;
Led se spremeni v vodo, če je v toplem
prostoru.

IZJAVE OTROK:
• Vreme za led: da sneži; mora biti iz dežja;
• Kako naredimo led: v vodo ga damo; dež
pada, pa sneg, pa na njih pade led;
• Kaj se je zgodilo? (ko se je led stopil): vzel ga
je zmaj; mogoče se je stopil v vodo;
• Kje najdemo vodo: v flaši na mizi; v
umivalniku; pri Povodnem možu; ko si umivaš
roke; v kuhinji iz pipe; v WC-ju; da se sneg
stopi; dež; na morju;
• Se voda v kaj spremeni?: v sneg; v snežinke.
Sodelujoča vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice: Anka Cimperman in
Nevenka Kremenšek

VRTEC CICIBAN, ENOTA MEHURČKI
Sodelujoča skupina: Cepetavček
Starost otrok: 5 – 6 let
Naslov naloge: SKRB ZA PTICE
Vsebinsko področje sprejete naloge: letni časi,
ptice, narava
Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
Zaradi korone, si nalog nismo mogli predati v
živo, zato smo se s skupino Metulji povezali
preko ZOOM povezave. Predstavili smo se drug
drugemu, si zapeli nekaj pesmic o pticah ter se
dogovorili, da nam bodo otroci iz skupine
Metulji poslali zeleni nahrbtnik z nekaj
nalogami. Nahrbtnik smo prejeli preko
navadne pošte in je vključeval slikanico
Gostišče pri ptičji hišici (Draga M. Tarman),
veliko zeleno pismo z nalogami, ptičja krmilnica
– pobarvanka ter ideja/primer dekoracije –
ptičja hišica s ptičkom. Ker smo najstarejša
skupina, smo se nalog lotili nekoliko bolj
poglobljeno.
Igralnico smo prelepili z didaktičnimi aplikati
(vrste ptic, ptice selivke/stalnice), nenavadne
ptice, ptičje krmilnice, ilustracije iz omenjene
knjige, slike ptic, ki so jih narisali otroci ipd.

Otroke je
vsebina
tako
zelo
zanimala, da
smo izdelali
svoje
krmilnice in
jih obesili na
drevo pred
igralnico. Iz papirnih rolic smo si izdelali
daljnoglede in se prelevili v ornitologe ter v
gozdu opazovali ptice in ugotavljali, ali so se
nekatere ptice že vrnile iz toplih krajev.

Poslušali smo ptičje
petje in ugibali, katera
ptička poje. Po naselju
smo preštevali ptičje
krmilnice in preverjali
ali imajo ptice dovolj
hrane (sicer smo jim
natresli semen). Bili
smo na obisku pri
gospe Marti, ki veliko
ve o pticah in nas je
naučila
mnogo
zanimivih stvari. Igrali
smo se gibalno igro
Ptički v gnezda. Izdelali
smo okrasne ptičje
hišice iz kartona (po
predlogi od prijateljev
iz skupine Metulji, Vrtec Miškolin), naslikali
smo domišljijske ptičje hišice. Izdelali smo si
svojo družabno igro Bingo s pticami. V našo
enoto smo povabili otroke iz druge enote in jim
pripravili ptičje igre, kjer smo na igriv način
predajali novo znanje o pticah.
S projektom smo se ukvarjali tako dolgo, da se
je zima od nas poslovila, pozdravili pa smo
pomlad. S tem se je potreba ptic po semenih in
krmilnicah zmanjšala, povečala pa se je potreba
ptic po ptičji valilnici, zato smo v sodelovanju s
hišnikom izdelali eno valilnico kar v skupini. Po
načrtu nam je hišnik odrezal deščice, ki smo jih
mi z brusnim papirjem pobrusili in z žebljički
zbili skupaj. Nato smo jo pobarvali in poiskali
ustrezno mesto na igrišču ter jo tudi pritrdili na
drevo.

Z vami bi podelili še:
Otroci so v dejavnosti izjemno uživali in veseli
smo, da smo se vključili v projekt Zeleni
nahrbtnik. Spoznali smo nove prijatelje in se z
njimi preko ZOOM povezave dogovorili, da se v
poletnem času obiščemo in si razkažemo
igrišče in igrače. Komaj že čakamo!
Sodelujoče vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic: Vanja Zidar (vzgojiteljica in vodja),
Sonja Sečnik (pomočnica vzgojiteljice), Jasna
Bačar (pomočnica vzgojiteljice in
spremljevalka OPP).

VRTEC CICIBAN, ENOTA MEHURČKI
Sodelujoča skupina: Krojaček Hlaček
Starost otrok: 4 – 5 let
Naslov naloge: IZDELAVA PTIČJE HIŠICE

Z vami bi podelili še: Nalogo, ki smo jo poslali
v vrtec Izola je bila na temo Vetrne energije,
ker so nas tako prosili. Raziskovali smo preko
knjig različne vrste energije, da smo jim lahko
sestavili nalogo

Vsebinsko področje sprejete naloge: Narava,
Umetnost, Družba
Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
Po pošti smo prejeli nalogo iz vrtca Galjevica,
da izdelamo ptičjo hišico. Poslali so nam tudi
pobarvanko Zmajčka in uganke. Otroci so, ko
smo začeli s projektom pokazali interes za
ločevanje odpadkov. Imeli smo čistilno akcijo
ter odpadke ustrezno razvrstili po zabojnikih.

Odpadke smo razvrščali tudi preko aplikatov in
v igralnici ustvarili ekološki otrok razvrščanja
odpadkov. Tako smo tudi ptičjo hišico izdelali
iz odpadne
embalaže.
Otroci so od
doma prinesli
tudi hrano za
ptice. Obesili
smo jo na atrij
pred igralnico in
smo lahko ves
čas opazovali,
ko so ptice
prihajale na
zimsko gostijo.
Preko slik smo spoznali tudi katere so te ptice,
ki se gostijo v ptičjih hišicah. Odšli smo tudi na
sprehod in opazovali različne ptičje hišice.
Izdelali smo tudi igro spomin in se igrali z njim.

Sodelujoča vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice: Jasmina Peterle in Tanja Košak

OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA - VRTEC
''AQUILONE''
Enota in skupina: Aquilone Arancione
Naslov naloge: ŽUŽELJČJI HOTEL
Vsebinsko področje sprejete naloge:
Na skrivnem, dobro zavarovanem mestu v
gozdu smo nabrali veliko vej in drobnih vejic
ter naredili pravi hotel za žuželke.
Kot vestni hotelski nadzorniki smo kasneje
nekajkrat hotel tudi obiskali in kot pravi
detektivi skrbno opazovali ali so se žuželke
naselile. S seboj smo vzeli tudi lupo za
opazovanje. No, opazili smo mravlje, pajke in
male črne hrošče.
Z vami bi podelili še: pri iskanju ter nabiranju
vej in vejic smo očistili naravo. Namreč nabrali
in odnesli smo nekaj odvržene plastične
embalaže.

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi: otroci so
pridobivali izkušnje kako dejavno prispevati k
varovanju in ohranjanju naravnega okolja.
Namreč samo z vejami in vejicami se lahko
igramo in zabavamo, učimo in spoznavamo
naravo okoli nas.
Spoznavamo, da se živa bitja med seboj
sporazumevajo. Pri tej aktivnosti otrok izvaja
naravne oblike gibanja kot so hoja, tek,
plezanje, visenje, vlečenje ter hodi po različnih
površinah.

Sodelujoči vzgojiteljici: Luana Rivić, Orianna
Medizza Di Nardo

Vrtec: OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA - VRTEC
''AQUILONE''
Enota in skupina: Aquilone Rossovrtec
Naslov naloge: EKOLOŠKI SPOMIN
Vsebinsko področje sprejete naloge:
v skupini Aquilone Rosso smo izdelali igro
''ekološki spomin – pisani geometrijski liki''.
Igro smo izdelali iz jogurtovih zamaškom. Po
končanem zajtrku so otroci zamaške oprali in
obrisali. Prešteli so vse zamaške (20) in jih
skrbno postavili na mizo. Otroci so like
pobarvali z barvicami, po dve enaki barvi – par
ter z našo pomočjo izrezali. Pripravljene like
smo skupaj z
otroci zalepili
na notranjo
stran zamaška.
Poiskali smo
tudi primerno
kartonsko
manjšo škatlo,
v kateri je igra
pospravljena.
Dobili smo
čudovito
družabno igro.
Otroci so takoj
pričeli z igro v
skupini po 4.

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi: ob izdelavi
ekološke družabne igre so nas spremljale tudi
ostale aktivnosti oz področja: narava,
matematika, umetnost, družba in jezik. Veliko
smo se pogovarjali o tem kako s tako nalogo
pomagamo ohraniti našo naravo čisto,
preštevali smo zamaške, barvali, spoznavali
geometrijske like, iskali skupne rešitve ob
nastalih vprašanjih.

Z vami bi podelili še: igra je vzbudila veliko
tekmovalnega vzdušja.
Sodelujoče vzgojiteljice: Mihaela Juriševič,
Valentina Vatovec, Daiana Pugliese

VRTEC GALJEVICA, ENOTA ORLOVA
Sodelujoča skupina: Mravljice
Naslov naloge: RAZISKOVANJE BOTANIČNEGA
VRTA
Vsebinsko področje sprejete naloge: narava
Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
•
•
•
•

Iskanje informacij v poučnih knjigah
Spoznavanje spomladanskih cvetlic
Likovno ustvarjanje
Raziskovanje botaničnega vrta z
babicami in dedki na Gregorjevo

Z vami bi podelili še:

Sodelujoče vzgojiteljice:
Martina Šporar, Eva Semolič, Mojca Skrbinšek

Botanični vrt obiskujemo zelo pogosto.
Opazujemo spremembe skozi letne čase.
vsakič opazimo kaj novega, zanimivega.
Vedno se ustavimo pri skalnjaku, kjer rastejo
zelišča, radi opazujemo ribnik. Uživali smo ob
pogledu na morje belih zvončkov, rumenih
trobentic in žafranov. Vsakokrat se ustavimo
ob ostankih debla Marmontove lipe, ki je v
botaničnem vrtu rasla več kot dvesto let in je
bila dolgo med najstarejšimi drevesi
botaničnega vrta. Lipo so napadle glive in
večji del so ga morali odstraniti. V botaničnem
vrtu imamo tudi svoj skriti kotiček, kjer
plezamo po drevesih in pojemo malico, ki jo
vedno vzamemo s seboj.

VRTEC GALJEVICA, ENOTA ORLOVA

VRTEC GALJEVICA, ENOTA ORLOVA

Skupina: Zajčki

Sodelujoča skupina: Krtki

Naslov naloge: EKO NAMIZNI NOGOMET

Naslov naloge: VODA

Vsebinsko področje sprejete naloge: Družba,
narava

Vsebinsko področje sprejete naloge: Narava

Spremljajoče aktivnosti: uporabimo odpadni
material in si naredimo eko igračo.

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
1. Ogled poučnega videoposnetka – Lepši svet:
Kroženje vode;
2. Opazovanje čiste in umazane vode
(primerjanje vode iz pipe in jezera);
3. Izdelava vodnega filtra – izdelovanje čistilne
naprave;
4. Izdelava plakata (kje najdemo vodo v naravi,
kaj vse onesnažuje vodo – lepljenje slik,
pogovor).
Z vami bi podelili še: Naloge smo izvedli na
svetovni dan voda, 22. 3. 2022.

Sodelujoči vzgojiteljici: Tea Blagus in Sara
Lazar

Sodelujoči vzgojiteljici: Anja Bezjak in Andreja
Mihevc

VRTEC GALJEVICA, ENOTA POT K RIBNIKU

VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA

Sodelujoča skupina: Ribice

Sodelujoča skupina: Petelini

Naslov naloge: ODPADKI

Naslov naloge: EKOLOŠKI OTOK

Vsebinsko področje sprejete naloge:
Ločujemo in recikliramo

Vsebinsko področje sprejete naloge: Ekologija

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi: izdelovanje
zabojnikov za ločevanje odpadkov,
seznanjanje s pomenom ločevanja in
recikliranja odpadkov s pomočjo risank Za
lepši svet, izdelava glasbil iz odpadne
embalaže, čistilna akcija s starši in starimi
starši, sprehod do ekološkega otoka in
ločevanje odpadkov, seznanjanje z različnimi
vrstami zabojnikov in vrstami odpadkov.

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
•
•
•
•
•

V nalogi, ki smo jo poslali so bile
usmeritve:
motivacija z lutko Zmajčekom
iskanje zaklada po poteh do
ekološkega otroka
razvrščanje smeti,
Izdelovanje igračke iz odpadnega
materiala

Z vami bi
podelili še: Na
podobno
temo smo
delali tudi v
našem vrtcu
na Galjevici.
Spoznavali
smo pomen
ekoloških
otokov v vrtcu
in okolici,
izdelovali iz
odpadnih materialov, se udeleževali čistilnih
akcij, skrbeli za ozelenitev cvetličnih posod in
gredic, nabirali
zdravilna zelišča
– bezeg in iz
njega skuhali
čaj,….

Sodelujoči vzgojiteljici: Ana Bukovec Krenn in
Karmen Kogoj

Sodelujoči
vzgojiteljici: Jana
Suhadolnik,
Klavdija
Skarlovnik

VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA

•

Sodelujoča skupina: Kužki

•

Naslov naloge: VODA
Vsebinsko področje sprejete naloge: Voda,
vodni viri, spoznavanje KAPKOTA
Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
V skupini smo sprejeli nalogo o raziskovanje
vode. Voda je naravna dobrina in zelo
pomembno je, da se o vodi in različnih vodnih
virih tudi pogovarjamo oz. spoznavamo
pomen, uporabo vode in možnosti varčevanja z
vodo.
Ob nalogi smo izvedli naslednje dejavnosti:
• z otroki smo si ogledali poučne
filme o vodi: Lepši svet-kroženje
vode
https://www.youtube.com/watch?v=7
Q3mewW5nZ0 in spoznali kroženje
vode,
• ogledali smo si potovanje kapljice in s
poskusi spoznavali različna agregatna
stanja vode (led, para, tekočina),
• z naravoslovnim poskusom smo
ugotavljali plovnost predmetov,
• izdelali smo si plakat o vodi: uporaba
vode, varčevanje, …,
• spoznali
smo
spletno
stran
http://kapko.rvk.si in izvedli nekatere
zanimive naloge, ki smo jih našli na tej
strani,
• v skupini smo si večkrat ogledali tudi
spletno stran http://www.cevko.si/ ,
kjer smo spoznali maskoto CEVKO in ob
predlogih na tej spletni strani pridobili
veliko znanja o vodi in vodnih virih,
• poslušali smo pravljico o vodi /Kapljica
Aja, Stara pipa
• si ogledali in spoznali pot odpadne
vode
• se pogovorili o možnostih zalivanja rož,
vrtnin z deževnico,
• na
umivalnike
smo
namestili
opozorilne znake za varčevanje z vodo
in
otroke
naučili,
naj
ob
umivanju/miljenju rok zapirajo pipe s
komolci in tako varčujemo vodo,
• v naravnem okolju našega vrtca smo
raziskovali vodne vire,

•
•
•

•
•
•

iz vode smo si pripravili vitaminske
napitke,
izdelali smo si lutke/kapljice in odigrali
krajše lutkovne predstave,
s kapalkami in kapljicami vode smo
ustvarjali skupno sliko,
praznovali
smo
Svetovni
dan
voda/22.3.2022,
prebirali smo eko pravljico: Robin-mali
tjulenj skrbi za naravo(A. Reitmeyer),
Povodni mož in Makov škrat (A.
Stržinar) in vodo smo uspešno povezali
tudi z ekologijo,
izvedli smo ples : Potovanje vodne
kapljice ob glasbi,
poslušali smo zvoke vode v naravi in na
posnetkih,
spoznavali smo različne vodne
vire(morje, jezero, mlaka, ribnik, rek,
potok);

Z vami bi podelili še: Otroci so se ob tematiki o
vodi veliko naučili. Večkrat na sprehodu so sami
opazovali in opozorili na vodo (luža, mlaka,
reka Ljubljanica,..). Všeč so jim bili maskoti
Kapko in Cevko. Bili so zelo aktivni pri izvajanju
naravoslovnih poskusov in napovedovanju
rezultatov določenega poskusa. Izvedli smo
tudi zoom srečanje s skupino, ki nam je predala
nalogo.
Sodelujoči vzgojiteljici: Mateja Funkl, Sanja
Majić

VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA
Sodelujoča skupina: Srne
Naslov naloge: EKOLOGIJA
Vsebinsko področje sprejete naloge:
IKT risanka o čistilni napravi, filtriranje vode,
razvrščanje sličic – kaj spada v vodo in kaj ne.
Spremljajoče aktivnosti ob nalogi: Z otroki sva
čisto na začetku izdelali velikega zmaja – simbol
projekta Zeleni nahrbtnik, pa tudi vsak otrok si
je izdelal svojega. Vse zmajčke smo ''prelevili'' v
lutke, ki so z nami opravljale vse naloge, večkrat
med letom pa z nami tudi zapeli himno.
V sklopu predaje nalog, smo skupaj pripravili
pismo z nalogami in lepimi pozdravi, odšli do
pošte in dali pismo v poštni nabiralnik.
Naloge, ki smo jih prejeli mi so bile:
•
Ogled IKT predloge - Kapljica in Listek
raziskujeta: Kako deluje čistilna naprava.
Otroci so z zanimanjem gledali in dobili nove
informacije in znanja.
•
Poskus filtriranja vode.
Postopek filtriranja vode smo izvedli po
navodilih in dejavnost je super uspela, otroci pa
so bili ves čas motivirani in so z veseljem
sodelovali.
•
Razvrščanje slikic: Kaj spada v reko in
kaj ne.
Naredili smo drevesni diagram, s pomočjo
katerega smo razvrstili vse sličice, ki smo jih
prejeli.

Z vami bi podelili še: Otroci so se ob izvajanju
vseh nalog zelo zabavali, večkrat so sami od
sebe prosili, če zapojemo himno, kasneje so si
jo pogosto pripevali tudi sami, med igro.
Mislim, da je projekt uspel zelo dobro, da so
otroci od njega veliko dobili in kar je
najpomembneje – v vsem so uživali in se
zabavali.

Sodelujoči vzgojiteljici: Nives Pahulje, Špela
Primar

VRTEC MAVRICA IZOLA
Sodelujoča skupina: Kresničke
Starost otrok: 4 – 6 let
Naslov naloge: KRESNIČKE IMAMO RADE
ČISTO OKOLJE
Za nalogo, ki so nam jo dodelili otroci in
vzgojiteljici iz italijanskega vrtca, smo izdelali
zabojnike za ločevanje odpadkov.
Otroci so že poznali zabojnike, ki jih vidimo na
ekoloških otokih. Poiskali smo škatle in jih
pobarvali v rumeno, zeleno, rdečo in modro
barvo.
Iz reklam so strigli
sličice
različnih
predmetov in živil.
Skupaj smo jih opisali,
tako da so otroci
spoznavali pojme »
plastika,
steklo,
biološki odpadki in
papir ».
Izbrali smo naslov
naše
naloge.
KRESNIČKE IMAMO
RADE ČISTO OKOLJE
Otroci so bili zelo motivirani. Vsak otrok je dobil
sličice in jih razvrščal v škatle.
Na koncu dejavnosti smo škatle izpraznili in
preverili, če so sličice pravilno razvrščene.
Otroci so si med seboj pomagali in se ob
dejavnosti zabavali. Naučili so se, kako je
pomembno ločevanje odpadkov za dobrobit
okolja in pomen recikliranja.
Zavedali so se, da je vsak posameznik zelo
pomemben pri ohranjanju čistega in zdravega
okolja.
Izjave otrok :
- mi je bilo lepo, ko smo barvali škatle
- smo se smejali, ko je M. vrgel v napačno škatlo
- ko vidim papirček na teh, ga poberem in
vržem v koš
- take škatle si bomo naredili tudi doma
- moj tata dela na komunali in vozi smeti

Sodelujoče vzgojiteljice in pomočnice
vzgojiteljic: Nataša Počkaj, vzgojiteljica in
Manuela Nadarević, vzgojiteljica - pomočnica
vzgojiteljice

VRTEC OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA - VRTEC

se barve odbijajo in pronicajo skozi…

''AQUILONE''

- Iz starih tulcev smo naredili »cestni labirint«

Sodelujoča skupina: Aquilone Azzurro

- Naravni
materiali
pa so nas

Starost otrok: 4 – 6 let
Naslov naloge: PAPIROŽDERA
Vsebinsko področje sprejete naloge: Marca
so nam iz vrtca Ledina skupina Murni poslali
simpatično sporočilo. V njem so nas otroci
pozdravili in nam povedali nekaj zanimivosti o
njihovem kraju in o tem, kako so se sami
podali na zabavno pot z Zmajčkom Jurčkom.
Poslali so nam zgodbico o Zmajčki Jurčku in
naši otroci, četudi še majhni, so z veseljem
spremljali Zmajčka in njegovo potepanje po
Ljubljani z metalo v roki. Predlagali so nam, naj
sami razmislimo, kako bi tudi pomagali
našemu Planetu, da bi ostal čist, postal bolj
»zdrav« in tako srečnejši. Takoj smo se lotili
dela:
- Izdelali smo »Papiroždera«, vanj mečemo
papir, ki smo
ga odrabili.
- Izdelali smo
glasbene
inštrumente iz
plastenk
in
kartonastih
tulcev. Vanje
so otroci dajali
kamenčke,
fižole,
pesek…Lepo je
bilo nanje igrati.
- Stara kartonasta škatla, lahko postane odlična
in zabavna igrača (ladja, hiša, letalo in še
mnogo več).
V
prazne
plastenke smo
nalili vodo in
dodali tuš barve…
z lučjo smo svetili
in opazovali kako

pospremili po čutni poti. Bosih nog so otroci
stopali iz posode v posodo v katere smo natresli
kamenje, pesek, kose lesa, vodo… neizmerno
so uživali.
Z vami bi podelili še: S projektom smo
otrokom približali ekologijo in skrb za naš
Planet. Spoznali so, da lahko odpadni materiali
postanejo zanimive igrače ali igre.
Sodelujoči vzgojiteljici: Anielka Pevc, Ylenia
Poldrugovac

VRTEC OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA - VRTEC
''AQUILONE''
Sodelujoča skupina: Aquilone Blu
Naslov naloge: GLASBENI TULCI
Vsebinsko področje sprejete naloge: z
najmlajšimi otroci v našem vrtcu smo se podali
v posebno raziskovanje, glasbeno
raziskovanje.

Naša ekološka naloga je bila sestavljena
predvsem iz velikih kartonskih tulcev. Tulce
smo skupaj z otroci pobarvali, uporabili smo
čopiče in vodene barve. Otroci so spoznavali
kakšni zvoki nastajajo, če skozi tulce spuščamo
razne materiale – npr. kamenčke, lešnike.
Zanimalo jih je tudi kam je kamenček padel ali
pa kje se bo ponovno prikazal. Kasneje smo
tulce prilepili na tablo in vanje spuščali žogico
in ugotavljali kam žogica potuje, kam se je
skrila.

Sodelujoči vzgojiteljici: Tjaša Štefančič, Gaja
Ček

VRTEC OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA - VRTEC
''AQUILONE''
Sodelujoča skupina: Aquilone Giallo
Naslov naloge: KEGLJANJE
Vsebinsko področje sprejete naloge: iz
odpadne embalaže – iz plastenk, smo izdelali
družabno igro ''kegljanje''. Pred izvedbo
dejavnosti smo se z otroki pogovarjali o tem
kaj vse bi lahko ta embalaža (plastenka)
postala po osnovni uporabi. Čeprav so otroci
mlajši smo vseeno dobili nekaj zanimivih
predlogov - hišica, inštrument, zalivalnik. Nato
smo si skupaj ogledali nekaj slik kaj je kegljanje
oz kakšni sploh so keglji, ali so to igrače, zakaj
se to uporablja… Nato smo se lotili dela.

Poiskali smo
šest plastenk, jih dobro očistili in razkužili.
Otroci so plastenke okrasili – pobarvali z belo
tempero in lepilom ''mekol''. V plastenke smo
dali kamenček, da smo jih obtežili. Ko so se
plastenke posušile smo dobro zatisnili
zamašek in pričeli z igro. Z našo najljubšo
mehko žogo smo poskušali zadeti keglje. Ja,
bilo je zelo pestro.

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi: ob izbrani
aktivnosti so otroci razvijali predvsem
motoriko in trenirali ravnotežje.

Sodelujoči vzgojiteljici: Kristina Misculin,
Špela Kovačič Rožaj

VRTEC MAVRICA IZOLA
Sodelujoča skupina: Polžek (Korte)
Naslov naloge: VETRNICE
V letošnjem šolskem letu smo se tudi mi
pridružili zanimivemu projektu Zeleni
nahrbtnik.
Pri uvodnem srečanju preko Zooma smo se
predstavile vse skupine v projektu. Srečanje je
vodila Tanja Povšič iz Mestne zveze
prijateljev mladine Ljubljana. Iz MZPM so nam
poslali besedilo himne Zelenega nahrbtnika
ter sliko maskote Zmajčka Jurčka. Zmajčka
Jurčka smo izdelali iz odpadne embalaže (tulci,
papir) ter tako otroke navajali na ponovno
uporabo. S temi lutkami Zmajčkov Jurčkov
smo peli himno, katero smo priredili za naš
kraj Korte.
Nalogo smo prejeli po navadni pošti s strani
gospe Jasmine Peterle iz vrtca Ciciban
Krojaček Hlaček. Naloga je bila izdelati
pripomoček za izrabo zelene energije. Z otroki
smo izdelali vetrnice in jim predstavili kako
lahko iz vetrne energije preidemo v energijo
katera nam pomaga pri vsakdanjem življenju.
Pihali smo tudi milne mehurčke ter otrokom
prikazali gibanje v vetru.
Mi smo nalogo predali naprej 5.2.2022 po
spletni pošti in sicer v vrtec ' L’Aquilone scuola
materna Isola' vzgojiteljicama Kristini Misculin
in Mihaeli Juriševič, ki vodita skupino otrok
starih 2-2,5 let. Naloga je bila ponovna
uporaba plastičnih embalaž, poslali smo jim
tudi nekaj predlogov za izvedbo.
Himna je bila za naše otroke nekoliko
zahtevna, vendar so vseeno sodelovali pri
petju in dramatizaciji z malimi papirnatimi
zmajčki. Maskota Zmajček Jurček jim je bila
zelo všeč, saj so se večkrat med šolskim letom
igrali s papirnatimi figuricami Zmajčka Jurčka.

Sodelujoči vzgojiteljici: Bojana Sikur in
Samanta Mavrič

VRTEC MAVRICA IZOLA, ENOTA ŠKOLJKA
Sodelujoča skupina: Želvice
Naslov naloge: VODA
Letos naš vrtec Mavrica Izola po dolgem času
zopet sodeluje v ekološkem projektu Zeleni
nahrbtnik in Zmajček Jurček.
V naš vrtec, v enoti Školjka, skupini Želvica so
primopredajo Zeleni nahrbtnik preko zoom
povezave skušali se predstaviti s krajšim
programom in predati zastavljene naloge iz
vrtca Galjevica. Ker je bila zoom povezava
šibka nam primopredaje preko zoom povezave
ni uspelo predati. Z vrtcem Galjavica smo se
dogovorili, da nam strokovne delavke preko
maila posredujejo zastavljeno okoljevarstveno
nalogo.

Otroci so dobili zastavljene naloge oziroma
raziskovalna vprašanja in sicer:
Kako voda lahko vpliva na turizem v
vašem kraju?
Kako bi lahko očistili vodno površino?
Obiščite eno kopališče v vaši bližini in
ga očistite. Ker pa vemo, da je morje slano nas
tudi zanima ali lahko ulovite nekaj soli iz
morja?
Ker sodelujemo tudi v projektu TURISTIKA Voda in zdravilni turizem, smo odšli na
sprehod do San Simona z Zmajčkom Jurčkom,
kjer otrok nabira školjke, polžke,
naplavine…opazuje morje ter prisluhne
šumenju morja. Otrokom povem, da ima naša
plaža kar nekaj smeti po tleh. Otroci so
nazadnje še pobrali različne odvržene
odpadke(plastenke, papirčke, zamaške…)in
tako očistili eno od naših obalnih plaž. Po poti
nazaj v vrtec smo natočili v plastenko morsko
vodo. V eno plastenki je bila umazana voda v

drugi pa čista morska voda. Otrokom povem
da bomo iz te morske vode naredili preizkus.
Da otroku čimbolj približamo namen projekta
sprva otrok posluša branje pravljice ČAROBNI
MLINČEK ali ZAKAJ JE MORSKA VODA SLANA.
Otrokom predstavim in pokažem FILTRIRANJE
umazane morske vode, katero smo dan prej
prinesli iz San Simona. Otrok opazuje in
spremlja kako se iz umazane vode katero
prelijem skozi bel robec nastane čista
prozorna voda. Sam preizkus filtriranja
poskusijo narediti otroci sami. Pri samem
preizkusu so otroci delali z velikim zanimanjem
in bili presenečeni nad videnim.
Iz druge
plastenke pa
smo
otrokom
pokazali
kako
NASTANE
SOL. Otrok
vodo tipa in
jo okuša.
Ugotovi da je
voda slana. Na kuhalnik smo nato pristavili
prozorno skodelico preko katere so lahko
otroci opazovali izhlapevanje morske vode.
Kadar je le ta izparela je v lončku ostala samo
še bela sol. Otrok spozna da sol pridobimo iz
morja in da je za naše zdravje precej
pomembna in da jo lahko zaužijemo v zelo
mali količini. Sol otrok tudi poskusi.
Otrok si
ogleda
prireditev ob
zaključku
projekta
MALI
TURISTI –
Voda in
zdravilni
turizem. Po
prireditvi so
sledile delavnice – otrok si izdela iz
časopisnega papirja kapo, izdela si taperin –
obuvalo solinarjev, preizkuša in ugiba plovnost
predmetov v slani vodi, riše s prsti vzorcev v
soli.
Projekt je bil uspešno izveden in realiziran.
Sodelujoča vzgojiteljica: Sabina Novak

VRTEC MAVRICA IZOLA
Sodelujoča skupina: Marjetica
Starost otrok: 2 – 3 leta
Naslov naloge: PTICE
Nalogo, ki smo jih prejeli:
- Skrb za ptice v našem okolju (ustvarjanje
ptičjih hranilnic iz odpadnega material).
- Redno skrbeti za polne hranilnice.
- Opazovat ptice in poimenovati ptice, ki
prihajajo na našo teraso.
- Poslušati oglašanje ptic.
- Listati različni literaturo na temo ptice.
- Likovno področje (izdelati razstavo na temo
ptice).
Otroci so si zapomnili imena ptic sinička,
taščica, vrabček. Vseskozi so otroci v knjižnem
kotičku listali knjige in revije na dano temo,
prinašali materiale od doma in bili pozorni, da
so bile ptičje krmilnice v okolici vrtca polne.
Naša skrb za ptice je potekala celo zimo.

POTEK PROJEKTA:
Prejeli smo navodila za projekt Zeleni
nahrbtnik iz vrtca Ledina od skupine Krtki.
Vzgojiteljice so nam poslale e-pošto. Otroci so
spoznali Zmajčka Jurčka, ki se jim je predstavil.
Prebrali smo pošto, ki jo je prinesel in se
seznanili z nalogami, ki so nas čakale naslednji
mesec. Poslušali smo himno Zelenega
nahrbtnika. Prebrali smo različne pravljice in
revije na dano temo. Spoznali smo novo
pesem: Sinička. Otroci so prinašali semena za
ptice od doma. Naša skrb do ptic je potekala
vsako jutro. Otroci so poskrbeli, da so
krmilnice polne. Otroke smo spodbujali, da so
pozorni katere ptice vidijo in jih poiskali v
različnih strokovnih revijah. Izdelali so ptičje
krmilnice iz tetrapaka. Izdelali so tudi nize iz
arašidovih lupin, le-te izobesili in se smejali ko
smo gledali kako spretno ptice zobajo hrano.
Igrali smo se gibalno igro ptički v gnezda.
Izdelali smo ptice za razstavo. Zbirali smo tudi
različne fotografije in izdelali plakat kjer so
otroci prepoznavali razlike med pticami.

EVALVACIJA:
Projekt smo v naši skupini izvajali prvič.
Otrokom je bila tema blizu. Otroci so bili
vseskozi aktivni. Veliko časa smo preživeli na
našem igrišču zato so otroci skrbno pazili, da
so bile ptičje krmilnice polne hrane. V tem
času so si pridobili veliko novega znanja o
pticah, pa vendar hlepeli po novem znanju.
Starši so bili presenečeni kako so si zapolnili
imena ptic.
Sodelujoča vzgojiteljica: Tina Ključanin

VRTEC PEDENJPED, ENOTA PEDENCARSTVO
Sodelujoča skupina:Sladkosnedi
Starost otrok: 4 – 5 let
Naslov naloge: DOBRODOŠLA POMLAD
V letošnjem letu smo se prvič odločili za
sodelovanje v programu Zeleni nahrbtnik, saj
nam ni vseeno za naš planet in okolje v
katerem živimo. Zeleni nahrbtnik in naloge
smo prijeli iz vrtca Mavrica iz Izole.

dramsko predstavo in jim ob koncu srečanja
poklonili darilo – leseno srce.
4. naloga: izdelajte hotel za žuželke:
Z otroki veliko hodimo na sprehode in tam
nabiramo naravni material. Uporabili smo ga
pri izdelavi hotela za žuželke v katerem se
živali dobro počutijo.
Pojdite v naravo, sprehajajte se, poslušajte,
vonjajte. Človek je del narave, zato je njegovo
zdravje in življenje povezano z zrakom in
njegove čistosti.

Eko naloge, ki smo jih prejeli:
1.2. naloga: Izdelajte GREGORČKE – ladjice iz
naravnega materiala in jih spustite v bližnjem
ribniku
Otroci so skupaj s svojimi starši doma izdelali
»Gregorčke« iz naravnih materialov.
Na predvečer praznika Gregorjevo smo se z

Sodelujoča vzgojiteljica in pomočnik
vzgojiteljice: Jelka Kravanja in Janez Godec

otroki in starši dobili v Trnovem, tam spustili
plavajoče lučke po gladini Gradaščice in tako
pomagali sončnim žarkom prodreti tudi v naše
kraje.
3. naloga: Iz
odpadnega lesa,
žebljev in volne
izdelajte darilo
Vsak otrok je na
leseno deščico
narisal srce, na
obris srca je zabil
žebljičke s
kladivom in okoli
žebljičkov napletel
volno v poljubni
barvi. Ob
praznovanju
materinskega dne,
smo v vrtec povabili starše in stare starše na

VRTEC PEDENJPED, ENOTA RADOVEDNEŽ
Sodelujoča skupina: Sončki
Starost otrok: 5 – 6 let
Naslov naloge: ODPADKOM DAJEMO NOVO
ŽIVLJENJE
V projektu »Zeleni nahrbtnik« smo iz obale, iz
italijanskega vrtca Scoula elamentar e
laquilone Izola iz skupina Aquilone Verde
prejeli EKO naloge, ki so bile povezane s
predelavo in ponovno uporabo.
Namen je bil, da starše in otroke seznanimo,
kako odgovorno ravnamo z rabljenimi in
odsluženimi oblačili in drugimi predmeti, da
ne končajo na odlagališču smeti. Držali smo se
načela zmanjšaj – ponovno uporabi –
recikliraj.
Z otroki smo se pogovarjali o pomembnosti
le-tega k ohranjanju narave in okolja. To sva
nekako želeli predstaviti otrokom skozi
dejavnosti, kako različnim izdelkom
podaljšamo življenjsko dobo, vendar večina
otrok ni razumela, kako lahko iz stare majice
ali hlač nastane nova majica ali kaj drugega,
zato smo se tematike lotili zelo temeljito.
EKO Naloge, ki smo jih prejeli:
1. Naloga: IZDELAJTE PLAKAT – RECIKLIRANJE
ODPADKOV
Skupaj z otroki smo se pogovarjali koliko
odpadkov imamo vsak dan, ki pa niso vsi za
stran. S pomočjo informacijsko
komunikacijske tehnologije smo stopili za
korak naprej v zmanjševanju odpadkov,
reciklaži ter ponovni uporabi le-teh in
predvsem v vzgoji otrok za odgovorno
ravnanje že v zgodnjem otroštvu. Izdelali smo
plakat kjer smo se veliko novega naučili.
2. Naloga: SPOZNAJTE PRAVLJICO :
»NEVENKA PLASTENKA«
Otrokom sva predstavili novo pravljico
»Nevenka Plastenka« in s tem otrokom
približali nekaj novega o odpadkih. Ko so
vsebino pravljice že dobro poznali, smo izdelali
iz plastenk tudi cvetlične lončke v katere smo
posadili fižolčke in rožice. Sedaj nestrpno
čakamo, da pokukajo iz zemlje.

5. IZDELAJTE VREČKE ZA VEČKRATNO
UPORABO.
PONOVNA UPORABA ŽE UPORABLJENIH
MAJC
V vrtec smo
povabili
Lovrovo
babico, ki
ljubiteljsko
šiva in nam
je z veseljem
priskočila na
pomoč.
Skupaj z
otroki smo
ukrojili
vrečke za
copate.
Otroci so od doma prinesli eno majčko s
kratkimi rokavi, ki smo jo razrezali in dobili
dva dela. Iz spodnjega dela majice smo s
pomočjo babice sešili vrečko za copatke. Na
vrečko smo nalepili svoje ime iz blaga. Vrečka
jim bo v jeseni, ko odhajajo v osnovno solo,
služila shranjevanju copatkov. Vsak otrok je
napeljal tudi
vrvico v vrečko,
da se primerno
zapre. Drugi ,
zgornji del
majice pa bodo
lahko otroci v
vročih poletnih
dneh nosili kot
majico »top«, ki
jim bo ščitila
ramena pred
vročim soncem.

6. OBIŠČITE CENTER PONOVNE UPORABE.
Predhodno smo se z otroki pogovarjali in jih
seznanili, da Center Ponovne uporabe res
obstaja in da tam iz starih oblačil in tudi
predmetov naredijo nove zanimive in
uporabne stvari, ki jih lahko odnesemo
domov. Ogledali smo si njihovo spletno stran.
In jih tudi obiskali. V mesecu maju smo
obiskali tudi Center ponovne uporabe na
Povšetovi ulici v Ljubljani, kjer je zaživela
trgovinica in delavnica. Tam stari, odvečni ali
poškodovani predmeti zaživijo novo življenje
ter za simbolično ceno razveselijo nove
lastnike. Tam smo tudi kupili nekaj otroških
slikanic in avtomobilčkov s katerimi se otroci
zelo radi igrajo.

Zavržene stvari nam danes lahko predstavljajo
odpadek, a že jutri je lahko to novi izdelek.
Spremeniti moramo le naše navade. Obstajajo
različni načini, kako lahko proizvedemo manj
odpadkov, zagotovo pa je eden učinkovitejših
ravno ponovna uporaba.
Sodelujoča vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice: Sonja Vegelj in Anja Tekavc

VRTEC PEDENJPED, ENOTA RADOVEDNEŽ
Sodelujoča skupina: Žabice Skokice
Starost otrok: 3 – 5 let
Naslov naloge: ODPADKI
Čeprav smo še majhni, pa nam ni vseeno za
naš Planet. Kaj lahko storimo za bolj čisto in
zdravo okolje, smo se spraševali.
Ob pravljici, Julia Jarman/ »HEJ! KAJ TAKO
SMRDI?«, smo hitro spoznali kako veliki
onesnaževalci smo ljudje in kaj bi se zgodilo,
če bi odpadki ležali kar naokoli v naravi.

Slikanica prav tako poudarja, da smo pri
ohranjanju okolja vsi enako pomembni in da
delitve na male in velike, preproste in
pomembne tu ne igrajo prav nobene vloge.
Zato smo odločno šli v akcijo. Izvedli smo
čistilno akcijo v širši okolici našega vrtca, nekaj
družin se je udeležilo čiščenja okolja v Četrtni
skupnosti Polje, odpadni material pa smo
začeli koristno uporabljati tudi v vsakodnevnih
aktivnostih: pri razgibavanju, spretnostih na
poligonih, pri ustvarjanju.
EKO Naloge, ki smo jih prejeli:
1. LOČEVANJE ODPADKOV
Lutki »Smetko« in »Čistko« sta nas naučili
pravilnega ločevanja raznovrstnih odpadkov in
sedaj
smo
vsak
dan

pozorni v kateri koš odvržemo določen
odpadek. Ne želimo biti »Smetki« in ne
smetimo po okolici in smo postali pravi mali
Eko inšpektorji.

… »smeti molamo dat v koš: za papil je model,
za plastiko je luumen, za alupke je bio koš«,
… »mi smo iz škatle nardil katapult«,

2. PONOVNA UPORABA
Raznovrstni odpadni material: škatle, tulci,
kosi blaga…smo uporabili pri razgibavanju in
se prav zabavali pri preizkušanju naših
spretnosti na poligonih iz odpadnih
materialov.

3. DIDAKTIČNE IGRE IZ ODPADNEGA
MATERIALA
Iz odpadnega materiala pa smo ustvarili veliko
zabavnih in poučnih iger, ki so lahko še bolj
zanimive otrokom od kupljenih.

K vsem aktivnostim pa smo povabili tudi
družine, saj menimo, da bomo le s skupnim
prizadevanjem, z majhnimi koraki, sledili
velikim ciljem.

Sodelujoča vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice: Mojca Širca in Tjaša Zrim
Izjave otrok na vprašanje – zakaj moramo
skrbeti za okolje:
… »čista narava diši, ne pa smrdi«,
… »da se živali ne poškodujejo na odpadkih«
… »ker ne morjo ptički pet«,
… »če so odpadki drevesa ne rastejo, tut rože
ne in čebele ne letajo«,
… »pa tud zelenjava ne bo rastla«,
… »če imamo neki mešanega, pol lahko kej
ustvarimo: iz kozarca lahko nrdimo šparovček
in vazo za rože«…

VRTEC VIŠKI VRTCI, ENOTA ROŽNA DOLINA
Sodelujoča skupina: Matic in Cristine /
Veverice
Naslov naloge: IZDELAVA PAJKA IZ
NARAVNEGA MATERIALA
Vsebinsko področje sprejete naloge:
Narava v povezavi z umetnostjo
Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
Spoznavanje pajka
Z vami bi podelili še:
Da smo nalogo povezali s področjem
multikulturnosti
Spoznavanje brazilskega otroškega plesa

Pridobljena naloga iz časa predaje Zelenega
nahrbtnika je bila izdelava pajka iz naravnega
materiala, kar smo tudi naredili in sicer iz
jajčnega kartona, papirja in kosmate žice.

V sklopu meseca marca sem se odločil za
tematski sklop Pajek.

V tem mesecu smo se potemtakem odpravili
večkrat v gozd, iskali in spoznavali pajke v
njihovi raznolikosti, svojevrstnosti, pletenih
mrežah in vzorcih.
Pajki so izjemno spretni, sposobni in
nepogrešljivi v elementih naravnega
ravnovesja.
V naši igralnici smo našli neko jutro res
velikega pajka in smo ga opazovali od blizu in
daleč, njegovih 8 nog in občudovali spretnost s
katero se je gibal in plezal, se premikal
navpično in celo zasukan na glavo. Skratka
pravi akrobat.

Ker se je ravno ponudila priložnost, nas je
moja sodelavka, ki ima svoje korenine iz
Brazilije naučila pesem in ples iz njene
mladosti tako imenovan A dona aranha, ki
predstavlja dogodivščine Gospodične
pajkovke, kar smo tudi zaplesali.
Sodelujoči vzgojitelj: Matic Juvan

VRTEC VIŠKI VRTCI, ENOTA ROŽNA DOLINA
Sodelujoča skupina: Delfinčki
Starost otrok: 4 – 6 let
Naslov naloge: EKO HIŠKA
V letošnjem šolskem letu smo prvič sodelovali
v projektu Zeleni nahrbtnik. Z otroki smo se
udeležili prvotnega srečanja preko zoom-a,
izdelali zmajčka in se nato povezali s
sodelujočimi oddelki.

bodo tudi pobarvali. Med izdelavo hiške so
večkrat dejali, da je lepa in da jim je všeč.
Žal jim je bilo, da ni večja, saj bi jo lahko
uporabljali kot igralni kotiček.

Preko projekta smo utrjevali in nadgrajevali
ekološke vsebine. S pomočjo elektronske
pošte smo izmenjali ideje in dodelili nalogo, ki
je bila povezala s temo ločevanja odpadov.
Naša naloga je bila izdelava hiške iz
nestrukturiranih materialov.
Otroci so bili
navdušeni nad
nalogo ter so
sami predlagali
materiale ter
se preizkušali v
»gradnji«.
Dogovorili so
se, da bodo
oblikovali hiško
iz kartonov,
tulcev, škatel
ter drugih
materialov.
Med delom so
bili iznajdljivi in
vztrajni. Izzivi
so se pojavili pri lepljenju delov, saj so iskali
primerno lepilo oz. način lepljenja. Otroci so
hiški dodajali elemente ter se sproti
dogovarjali in sledili zamislim posameznika.
Otroci so občudovali hiško in se odločili, da jo

Sodelujoči vzgojiteljici: Martina Langus in
Mirna Veselinovič

VRTEC LEDINA
Sodelujoča skupina: Krtki
Naslov naloge: IGRAČE MALO DRUGAČE
Vsebinsko področje naloge: Zbiranje idej in
predlogov otrok o načinih spremembe
vsakdanjih navad, ki bi pozitivno vplivale na
naše okolje.
V povezavi z prejeto
nalogo smo začeli
izdelovati didaktične
igre in igrače iz
odpadnega
materiala. Otroci so ustvarjali iz različnih vrst
odpadnega materiala ter predlagali ideje o
njihovi ponovni in koristni uporabi. Otroci so
pokazali velik interes za izvajanje razlicnih
tematskih dejavnosti, saj so v vrtec prinašali
“reciklirane” igrače, ki so jih izdelali s pomočjo
staršev v domačem okolju.

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
- Ustvarjali smo lutke zmajčka iz odpadnega
papirja ter v skupini uprizorilii predstavo.
- Seznanili smo se s Himno zelenega
nahrbtnika, narisali besedilo, jo prepevali in
spremljali z malimi inštrumenti.
- Naučili smo se zmajčkovega plesa.
- Prebirali smo slikanice z ekološko vsebino.
- Sodelovali smo s straši in ustvarjali
didaktične igre in igrače iz odpadnega
materiala.
- Risali smo sporočilne risbe o varovanju
okolja.
- Izmislili smo si novo gibalno igro “Smetke,
smetke kje ste?”
- Izvedli smo čistilno akcijo okolice vrtca ter
vrtčevskih igrač.
- Ob zaključnem srečanju projekta smo skupaj
z Murenčki zapeli pesem Himno zelenega
nahrbtnika ter predstavili deklamacijo »Košek
za smeti«.

1.Naloga: Didaktična igra “Tipni spomin”
Izdelali so igro “Tipni spomin” iz plastičnih
pokrovčkov ter
različnih
materialov, ki so
jih otroci prinesli
od doma (volna,
krzno, valovita
lepenka, brusni
papir, filc). Ob igri
so imeli oitroci
pokrite oči, kar jim
je bilo zelo
tabavno.
2.Naloga: Didaktična igra “Pikapolonice in
pike”
Vsak otrok si je izdelal svojo pikapolonico iz
kartona. Pri igri so otroci uporablajli kocko s
števili in zamaške. Kocko so metali po vrstnem
redu in prirejali številko na kocki z zamaški. Lete so polagali na svoje pikapolonice. Igra je
bila otrokom zelo zanimiva saj so tekmovali
med sabo, katera pikapolonica bo imela prva
pokrite vse pike.

Sodelujoči vzgojiteljici: Sonja Ban in Viktorija
Dijak

VRTEC LEDINA
Sodelujoča skupina: Murenčki
Starost otrok: 5 – 6 let
Naslov naloge: EKOLOGIJA
Vsebinsko področje sprejete naloge: Odpadki,
vetrolov, statika
Otroci iz skupine Brihta so nam nalogo predali
na igrišču Navje. Naloge so bile zapakirane v
mapi z zmajčkom Jurčkom, poleg tega pa smo
prejeli lepo darilo v obliki srca in USB s
poučnimi risankami o varovanju okolja. Skupaj
smo se na igrišču igrali, spoznavali in preživeli
lepo dopoldne. Ko smo se vrnili v vrtec, pa
smo komaj čakali, da si ogledamo naloge, ki so
nam jih pripravili.

Prva naloga je bila »Izdelaj vozilo: avto,
avtobus, vlak iz odpadne embalaže ter drugih
pripomočkov«. Takoj smo šli v akcijo. Otroci
so naslednji dan že prinesli v vrtec odpadni
material (škatle, tulce, zamaške …), s katerimi
so ustvarili avtomobile, tovornjake, avtobuse
in vlake.

Druga naloga je bila »Vetrolov – raziskujemo
veter in vetrno energijo«. O vetrni energiji
smo imeli že kar nekaj znanja, saj smo v okviru
Ekošole za eko bralno značko prebrali knjigo
Hišek in Brihta. V njej smo spoznali različne
oblik energije, pobarvali pobarvanko
»Nizkoogljično je odlično«, jo dopolnili in z njo
sodelovali na nagradnem natečaju. Ogledali
smo si poučne risanke Za lepši svet in še utrdili
svoje znanje. Nato smo skupaj izdelali vetrolov
po navodilih, ki smo jih prejeli, in ga postavili
na naše igrišče. Kadarkoli smo bili na igrišču
smo si ogledali vetrolov in ugotavljali ali piha
veter, kako močno piha in v katero smer.

Tretja naloga je bila »Raziskujemo statično
elektriko: Zajčja zabava«. Ogledali smo si
risanko ZA lepši svet – strele in se podučili,
kako pride do statične elektrike. Otroci so
takoj povezali svoje izkušnje in ugotovili, zakaj
jih »strese elektrika« pri vožnji s toboganom,
pri odpiranju vrat … Naredili smo tudi poskus,
kjer so otroci podrgnili balon po majici ali
laseh, nato pa so s statiko skušali dvigniti
prijatelju lase. Ob tem so se otroci neizmerno
zabavali. Skušali pa smo dvigniti tudi manjše
listke papirja in to nam je tudi uspelo. Otroci
so ta poskus pokazali tudi doma staršem.

Spremljajoče aktivnosti ob nalogi:
-Izdelali smo lutko zmajčka Jurčka iz papirja.
- Naučili smo se Himno zelenega nahrbtnika,
sestavili nanjo še ples ter jo zapeli in zaplesali
na zaključni prireditvi vrtca Živ žav.
- Naučili smo se deklamacijo »Košek za smeti«,
ki smo jo predstavili na zaključni Zoom
prireditvi »Zeleni nahrbtnik«.
- Kot prave Eko face smo prebirali pravljice z
ekološko vsebino in izdelali plakat s
sporočilnimi risbami.
- Na dan Zemlje smo prebrali pravljico
»Medved Jaka organizira čistilno akcijo«,
očistili igralnico, igrišče in gozd, v katerega
večkrat zahajamo.

VRTEC: MAVRICA IZOLA, ENOTA KORTE

Z vami bi podelili še:
Projekt Zeleni nahrbtnik se odlično povezuje s
projekti Ekošole. Zmajček Jurček je še dodatna
motivacija otrokom in z njim spoznavajo, kako
lahko prispevajo k varovanju okolja.

Z otroki smo se
pogovorili kaj bi želeli
pridelati in nato narisali
načrt vrtička. Poleg
podane naloge našega
zmajčka Jurčka smo posadili še nekaj drugih
rastlin. Naš vrtiček smo najprej očistili,
prekopali, naročili smo si tudi novo orodje za
delo. Otroci so bili zelo aktivni in so se zelo
potrudili pri urejanju terena za nadaljnjo
saditev in sejanje.

Nekaj izjav otrok: »Všeč mi je bilo, ko smo
ustvarjali iz odpadnega materiala.«, »Meni je
bilo všeč, ko smo drgnili balon po laseh in
videli, kako se lasi dvignejo.«, »Všeč mi je, ko
opazujemo vetrolov.«, »Meni je všeč
zmajčkova pesmica.«, »Meni je bilo všeč, ko
smo čistili kolesa na igrišču in igralnico.«, »Ja,
pa v gozdu smo pobirali smeti«. In naša
obljuba, ki je napisana tudi na plakatu:
»Želimo si, da bi bil naš planet lep in čist, z
veliko drevesi in brez smeti!«

Sodelujoči vzgojiteljici: Barbara Medvešek in
Mojca Čebular

Sodelujoča skupina: Ježki
Naslov naloge: URAJANJE VRTA, SAJENJE
Vsebinsko področje sprejete naloge:
prekopavanje vrta, odstraniti rastline in plevel
kateri se je nabral v letošnjem vrt.letu, sajenje
čebulic tulipanov in narcis.
Spremljajoče aktivnosti
ob nalogi: letošnji
projekt se je nanašal na
naš vrtiček in urejanje
okolice.

Glede na to da
se nahajamo na
podeželju in so
vajeni poprijeti
za orodje, jim
tudi rokovanje
s tem ni
predstavljalo
težav. Orodje
smo
poimenovali ter
ugotovili čemu služi kateri kos, ter se nato
lotili dela. Razparcelirali smo vrtiček ter našli
primerno lego za naše rožice, našo nalogo.
Obdelali smo zemljo, zrahljali, dodali nekaj
nove zemlje ter se lotili dela. Posadili smo
čebulice rož ter se dogovorili o vzdrževanju in
ohranjanju le teh. Čez celo obdobje rasti so
otroci vsakodnevno spremljali proces in
zapisovali spremembe. Najbolj navdušeni so
bili ob prvem rezultatu, ko so prvi listki
pokukali iz zemlje.

Z vami bi podelili še: Ker so bili nad narejenim
in videnim zelo navdušeni, smo se odločili, da
bomo posejali še nekaj dišavnic ter rož.
Odločili smo se za meto, majaron, rožmarin,
ognjič, sivko, žametnice, marjetice in sončnice.

VRTEC: MAVRICA IZOLA, ENOTA KORTE
Sodelujoča skupina: Zvezdice
Starost otrok: 2- 3 leta
Naslov naloge: VARČUJMO IN SE IGRAJMO Z
VODO
Letos sem se prvič odločila sodelovati v
projektu, ker se mi je zdelo sodelovanje
zanimivo, koristno, povezovalno z drugimi
vrtci in vsekakor uporabno pri delu.
Prve ZOOM povezave smo se z otroci zelo
veselili, vendar ni bilo po pričakovanjih, ker je
bila naša internet povezava zelo slaba in
večino stvari niso slišali. Igrico, ki je potekala
preko ZOOM-a, sem kasneje priredila in smo
jo izvedli po naših zmožnostih. Tudi starost
skupine je pripomogla k temu, da so se hitro
naveličali in odšli v kotičke z igračami.

Sodelujoči vzgojiteljici: Vanja Bolčič Makovac
in Cvetka Brajko

Z vzgojitelji iz vrtca Miškolin, skupine »Lunica«
smo se pred primopredajo slišali, se dogovorili
in kasneje tudi dobili naloge v povezavi z
našim mesečnim sklopim »Muca Copatarica«,
varčevanjem z vodo in igro. Naloge so bile
zapisane na plakat, na katerem so bile tudi
slike, kar je za našo starost otrok zelo
pomembno.
Naslov naloge je bil: VARČUJEMO IN SE
IGRAMO Z VODO

Otroci so poznali že vsebino pravljice zato smo
jo na hitro obnovili ter se pripravili na izvedbo
nalog, ki so nam jih predali. Najprej smo si
sezuli copatke in jih urejali po velikosti, od
najmanjših do največjih. Ko smo copate
pospravili na označeno mesto, da Copatarica
ne bo imela dela z našimi copati, smo najprej
hodili bosi po igralnici.
V tem času sva s pomočnico pripravili prostor,
kjer bodo otroci namakali stopala v vedro
polno vode. Malo so počofotali, potipali vodo,
ugotavljali ali je mrzla ali topla. Prestopili so v
drugo vedro, ki je vsebovalo vodo z zeleno
tempera barvo. S čofotanjem so barvo
premešali, da je nastala zelena voda. Nekateri
otroci so se bali stopiti v vodo, ker niso videli
dna ali zato, ker je bila zelene barve.
Pogumneži, ki so se odločili stopiti v vodo pa
so imeli možnost opazovati, kako njihova
stopala izginejo v zeleni vodi. Zanimivo jim je
bilo videti, kako zelena barva oz. zelena voda
gre med njihove prstke. Nekateri otroci so zelo
uživali in se ob tem smejali, nekateri so pa
hitro šli ven. Ko so otroci želeli izstopiti iz
vedra, sem jim ponudila list papirja, na
katerega so stopili in odtisnili svoja stopala.
Opazovali so, kako je iz vedra, kjer je bila samo
voda, odtis hitro izginil; iz vedra z zeleno
barvo, pa je nastal zelen odtis stopal. Ugotovili
so, da je voda, ki teče iz pipe, brez barve in da
je lahko mrzla ali topla ter da nima posebnega
vonja.
Naloga je bila za otroke zanimiva, zabavna in
poučna, saj so sami prišli do spoznanja, da
voda nima barve, da je prozorna in da če
damo bilo katero barvo v njo, se bo obarvala.
Sodelujoča vzgojiteljica in pomočnica
vzgojiteljice: Fikra Delić in Melita Čermelj

VRTEC: OŠ DANTE ALIGHIERI IZOLA - VRTEC
''AQUILONE''
Enota in skupina: Aquilone Verde
Naslov naloge: ZMAJČEK POMETAJČEK
Vsebinsko področje sprejete naloge: otroci iz
vrtca Ledina - skupina Zajčki so nam poslali
čudovito zgodbico o Zmajčku Pometajčku, ki
se je podal v mesto, da bi pomagal očistiti
ulice. Tako kot Zmajček Pometajček smo se
tudi otroci skupine Aquilone Verde odločili
prispevati k bolj čistemu okolju.
Čez celo šolsko leto
smo reciklirali in
ločevali različne
odpadke (papir,
karton, plastenke,
rolice wc papirja,
steklo) in zbirali
razne materiale
(kamenčki, les,
koščki blaga, volna).
Iz vseh teh
materialov smo izdelali veliko različnih stvari
kot npr. avto iz kartona, inštrumente iz
jogurtovih plastenk, rožice iz vejic in papirja v
steklenih vazicah. Odpravili smo se na sprehod
po mestu in ob morju. Tudi mi smo nabrali kar
nekaj odpadkov, kateri ne spadajo na ulice,
ampak v koše za smeti.
Veliko smo se
pogovarjali o tem
kako varčevati z
elektriko in z vodo
ter kaj vse lahko
storimo, da
ohranimo naravo
čisto in zeleno.
Spremljajoče
aktivnosti ob nalogi:
ob nabiranju in
preštevanju raznih materialov smo se učili
matematike. Veliko smo se gibali, hodili na
sprehode. Spoznavali naravo in okolico, se
družili in pogovarjali. Z barvanjem in
ustvarjanjem smo razvijali ter spodbujali našo
domišljijo.
Sodelujoči vzgojiteljici: Patrizia Zore in Iva
Peric

ZAKLJUČNA PRIREDITEV ZELENEGA
NAHRBTNIKA 2022
Našo letošnjo zaključno prireditev smo imeli
na sam Svetovni dan Zemlje, 22. aprila, žal tudi
tokrat le v on-line izvedbi.
Kljub temu smo dali vse od sebe – zapeli,
zaplesali, se nasmejali
HVALA VAM, DRAGI OTROCI, DRAGE
VZGOJITELJICE, DRAGI VZGOJITELJI,
POMOČNICE IN POMOČNIKI VZGOJITELJIC IN
VZGOJITELJEV IN VSI OSTALI PODPORNIKI
OHRANJANJA OKOLJA IN SKRBI ZANJ!
HVALA VAM!
SE VIDIMO NASLEDNJE LETO!

