
MI SKRBIMO ZA OKOLJE 

 

Na  Dan  zemlje, v sredo 22. aprila, smo v Vrtcu Kidričevo izvedli čistilno 

akcijo okolice vrtca. Sodelovale so vse skupine prvega in drugega starostnega 

obdobja. 

Maskoti »ČISTKO in SMETKO« sta otroke iz skupin Polžki in Žabice 

pozdravila na ploščadi pred igralnicama, starejše otroke iz skupin – Želvice in 

Račke -  pa sta obiskala tudi v igralnicah in jim na igriv način predstavila svojo 

vlogo v okolju. 

 

Otroci drugega starostnega obdobja so se zbrali v garderobi. Nagajiv Smetko je 

otroke presenetil s svojim obnašanjem, saj je naredil pravo smetišče v garderobi. 

Čistko ga je pošteno okaral, nato pa sta ob pomoči otrok spet vse počistila.  

Otroke in vzgojiteljice sta povabila, da so si skupaj ogledali načrt čistilne akcije: 

 

POLŽKI - plastične odpadke iz igralnice odnesejo do ekološkega otoka in ga 

spoznajo. 

ŽABICE - papirne odpadke iz igralnice odnesejo do ekološkega otoka in ga 

spoznajo. 

ŽELVICE - očistijo del pločnika med vrtcem in gradom. 

RAČKE - očistijo zelenico ob vrtčevskem parkirišču. 

MUCE - pregledajo in uredijo zelenico ob ograji šolskega igrišča. 

STONOGE - očistijo prvi del trim steze – od glavne ceste do šole. 

ČEBELE - očistijo bližnjo okolico avtobusnega postajališča od šole do prve 

vrste garaž. 

JEŽI - očistijo zelenico ob pločniku med vrtcem in glavno cesto. 

VEVERICE - očistijo rob gozda proti stadionu. 

DELFINI - grabljajo  vrtčevsko igrišče in večje kamne odpeljejo v zaboj zunaj 

ograje. 

 

Maskoti sta otrokom in vzgojiteljicam razdelila  vreče za odpadke in rokavice, 

da smo lahko varno pobirali smeti. Vse skupine pa so dobile tudi presenečenje 

napisano v zvitku:  
EKO  HIMNA 

(na melodijo Regiment po cesti gre) 

 
 

SE PO VRTCU GOVORI, 

DA LOČUJEMO SMETI. 



PA LE DAJMO VSI, PA LE DAJMO VSI, 

PA LE DAJMO LOČEVAT SMETI. 

 

SE PO VRTCU GOVORI,  

DA UGAŠAMO LUČI. 

PA LE DAJMO VSI, PA LE DAJMO VSI, 

PA LE DAJMO VSI UGAŠATI. 

 

SE PO VRTCU GOVORI, 

JE TREBA VODO ZAPIRATI. 

PA LE DAJMO VSI, PA LE DAJMO VSI, 

PA LE DAJMO TO UPOŠTEVATI. 

 

SE PO VRTCU GOVORI, 

DA Z NAŠ GA VRTA LEPO DIŠI. 

PA LE DAJMO VSI, PA LE DAJMO VSI, 

PA LE DAJMO ZANJ SKRBETI VSI. 

 

SE PO VRTCU GOVORI, 

DA SMO EKO PRAV VSI. 

SMO PONOSNI ZDAJ MI, SMO PONOSNI ZDAJ MI, 

UREJEN NAŠ VRTEC NAJ ŽIVI. 

 
 Po vrnitvi smo vsi razvrščali smeti v zabojnike na ekološkem otoku. Ta projekt 

ozavešča in uči otroke kako se ravna z odpadki in je učenje za vse življenje. 

 

  
 



  
 

  
 
Naslednji dan, v četrtek 23. aprila, smo organizirali Dan brez avtomobila. Otroci 

so s starši prišli v vrtec peš ali s kolesom. Tudi tisti iz bolj oddaljenih krajev so 

avtomobile pustili na nekoliko oddaljenih parkiriščih in prišli do vrtca peš. 

 

     
 

Zaključek tega dela EKO projekta je bila predstava za otroke – Cvetkova 

gmajna ali Pralni stroj. Izvedla jo je dramska skupina Žogice. Ogledali so si jo 

otroci 1. in 2. starostnega obdobja, ki so v sami predstavi zelo aktivno sodelovali 

in komunicirali z nastopajočimi liki – zajčkom, volkom, veverico, lisico in 

Matejem. Bili so zgroženi, da je nekdo kar pustil pralni stroj sredi gozda. 

 

                         Vzgojiteljica, Jožica Raca 
 


