Organizator: SATKO d.o.o., Ob železnici 16
Mag. posl. ved Teja Uribe Marn

Razpisali smo nagradni kreativni natečaj ob dnevu Zemlje, ki ga vsako leto oznanjamo 22.4. Letos ga posvečamo ozaveščanju
prekomerne uporabe plastične embalaže v našem vsakdanu. Onesnaževanje okolja z odvečno embalažo je prisotno tudi v slovenskih vzgojno varstvenih organizacijah , s katerimi naše podjetje sodeluje vsak dan, že 25 let.
Cilj kreativnega natečaja je:
Otrokom predstaviti posledice prekomerne uporabe plastične embalaže (škodljivosti v EKOSISTEMU)
Razvoj pogovorne tematike v skupinah
Predstaviti in spodbuditi ideje o ponovni uporabi že odvržene plastične embalaže
Predstaviti in spodbujati ideje o kreativni uporabi ostalih odvrženih materialov (tekstil, les, igrače,) in posledično zmanjševanje
uporabe plastične embalaže (izdelava tekstilnih vrečk, trdih mil za roke)
CILJNA SKUPINA PROJEKTA:
Slovenske vzgojno-varstvene organizacije
VSEBINA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:
Ob prijavi na natečaj, je skupinam posredovan risani film v slovenskem jeziku (Zgodba treh plastenk) in nadaljnja navodila, kjer
morajo otroci razviti najbolj kreativno idejo, ki bo odgovarjala na eno od naslednjih vprašanj:
KAJ UPORABNEGA LAHKO NAREDIMO IZ UPORABLJENE PLASTIČNE EMBALAŽE?
KAJ UPORABNEGA LAHKO NAREDIMO IZ DRUGIH ODPADNIH MATERIALOV (starih igrač, tekstila, gume), DA BOMO ZMANJŠALI UPORABO PLASTIČNE EMBALAŽE?
PRIČAKOVANI REZULTATI:

Pričakujemo, da bo tematika za otroke zanimiva in v skupinah razvila pogovorno temo z aktivnostmi, ne samo v povezavi s plastiko in njeno uporabo, temveč tudi na splošno, recikliranju, razvrščanju odpadkov, iskanju rešitev za racionalni nakup materialov večjih pakiranj(litrska lepila, litrske barve, milnice,…)
DODANA VREDNOST PROJEKTA:
Nagradni natečaj je namenjen najmlajšim v naši skupnosti, kjer se vse bolj trudimo, da bi zmanjšali onesnaženje v našem življenjskem prostoru. Če ne začnemo ozaveščati naše najmlajše, tako doma, kot v vrtcih, bo kasneje, v starejših življenjskih obdobjih to učenje vse težje. Truditi se moramo, da skrb za okolje postane najmlajšim navada.

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati
OCENJUJEMO PO NASLEDNJI OCENJEVALNI LESTVICI
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Vrtec Koper – enota Vanganel Pikapolonica
Kettejeva 13
6000 Koper

EKO USTVARJALCI

Smo otroci iz vrtca Koper, enota Vanganel Pikapolonica, stari 5 – 6 let. Vključili smo se na vaš natečaj zbiranja kreativnih idej za zmanjšanje uporabe plastične embalaže. V skupini smo si ogledali
film »Zgodba o treh plastenkah«, sledil je pogovor in »nevihta« idej otrok. Nato je vsak otrok v
zvezek narisal načrt za svojo idejo, kaj bi kot posameznik naredil iz plastične embalaže. Otroci so
pri tem bili izvirni in kreativni, eni bolj, drugi manj. Dogovorili smo se, da bomo začeli z zbiranjem
odpadnega materiala. Otroci in starši so se pozitivno odzvali, prinesli so veliko materiala iz katerega smo v vrtcu ustvarjali. Nastali so različni, zanimivi in uporabni izdelki. V skupini smo poleg
ustvarjanja odpadni material uporabili za ločevanje odpadkov, razvrščali smo jih v označene vrečke za steklo, papir, plastiko in škatlo za biološke odpadke. Iz pollitrskih plastenk smo izdelali rekvizite za telovadbo. Naredili smo tudi keglje iz 1,5l plastenk v katere smo natočili vodo različnih
barv (modra, rdeča, zelena, rumena). Otroci so pri podiranju kegljev zelo uživali.
Skoraj vsak so otroci v vrtec prihajali z novimi idejami za ustvarjanje. Nekateri otroci so bili tako
zagreti, da so z odpadnega materiala ustvarjali tudi doma in narejene izdelke prinašali v vrtec. Iz
plastične embalaže smo naredili rožice, vaze, igrače, vozila, ropotulje, zapestnice, modne dodatke, lutke, v plastenke smo posadili začimbe, predmete za shranjevanje barvic, flomastrov, igrač,…
S projektom še nismo zaključili, nadaljevali bomo z ustvarjanjem, dokler bodo otroci kazali interes in prinašali v vrtec odpadni material, kajti še vedno prihajajo z novimi idejami, ki jih želijo uresničiti in pokazati svojim prijateljem ter staršem. V petek 21.04.2018 bomo naše izdelke razstavili
na hodniku tako, da si bodo lahko razstavo ogledali vsi otroci in starši.
Pošiljamo vam nekaj fotografij naših izdelkov.
Mentor: Emina Zulić

Lutke

Igrače (namizni nogomet, raketa, avtomobili, splav)

Razvrščanje in ločevanje odpadnega materiala

Risanje načrtov za izdelavo

Ropotulje

Ptičje krmilnice

Modni dodatki (denarnica, sandal)

Stojalo za igrače
Predmeti za shranjevanje

Vaze in rožice
Zelišča v plastenkah

OŠ Črna na Koroškem

Vrtec Kralj Matjaž
Enota Žerjav
Žerjav 27
2393 Črna na Koroškem

Kaj uporabnega lahko naredimo iz uporabljene plastične embalaže?
Labirint potujoče vode je naš odgovor.

Smo majhna enota v kraju Žerjav, kjer vrtec obiskuje 10 otrok starosti od 2. do 6.leta.
Dnevni sprehodi, opazovanje okolice okoli sebe in igra v gozdu so naša stalnica. Velikokrat pa se zatečemo na vrtčevsko igrišče,
ki nam nudi površino za lovljenje, gugalnico in peskovnik. Drugega postavljenega igrala nimamo, zato iščemo različne možnosti,
da si popestrimo igro.
Odločili smo se, da bi sodelovali v tem projektu, ne samo zaradi zanimive nagrade, temveč zaradi nove pridobitve na igrišču, ki
bi otrokom omogočala ustvarjalno igro.
Kaj točno bo nastalo iz tega projekta, je tudi mene zanimalo.

Sledili smo vašim predlogom na spletu; kako začeti s temo, kaj predstaviti, kaj izpostaviti, kje tiči problem, kaj lahko mi naredimo za boljši jutrišnji dan.
Otroci so po ogledu posnetka obnemeli in začeli postavljati različna vprašanja. Iz pogovora se je razvil razgovor in različni predlogi kako naj bi ravnali v prihodnje. Nekateri so predlagali, da bi lahko izdelali igrače; kako naj bi postavili zabojnike; itd.
Predloge otrok sem skrbno zapisovala na plakat in na koncu smo izbrali idejo, ki bi najbolj ustrezala našim potrebam, in sicer
labirint potujoče vode.
Plakat s predlogam smo izobesili na hodniku, kjer smo zraven postavili velik zaboj za zbiranje uporabljene plastične embalaže.
Vzporedno z vašim projektom poteka zbiranje odpadnih plastenk v okviru EKO projekta Slovenije, zato smo ta del združili v eno
celoto.
Na podlagi zbranega materiala smo se usedli nazaj za mizo in naredil predloge načrta. Njihove predloge smo izobesili, skupaj
preučili in izbrali najbolj ustreznega. Sedaj je napočil čas za izvedbo
Uporabili smo:
Uporabljene plastenke pralnega praška, Plastično posodo sladoleda, PVC cev, Cev odtoka, Skobe, Paleta
Dogovorili smo se poteku dela, razdelili smo si naloge in si pomagali med sabo pri izvedbi. Vsak otok je pripomogel, da smo prišli do končnega izdelka.
Za konec nam je še edino preostalo to, da naš izum preizkusimo na vrtčevskem igrišču. Zadolžili smo otroke, da napolnijo plastenke vode, in na znak ulijejo vodo v namenjen prostor. Ugotovili smo, da pomanjkljivosti trenutni ni. Pričel pa se je čas raziskovanja, igre in veselja ob novem izumu.
Otroci so zelo zadovoljni, jaz pa sem ponosna nanje, ker so prekosili sami sebe. Prišli so do genialne ideje in do super igrala, ki
nas bo v vročih dneh vsaj malo ohladil.

Zapisala: dipl. vzg. predšolskih otrok Marjana Tevč

vrtec Hrastnik

Novi Log 11 a
1430 Hrastnik
STROKOVNA DELAVCA V ODDELKU:
Veronika Anžur
Damir Beganović

V našem vrtcu skozi vse letne čase in skozi celo vrtčevsko leto veliko ustvarjamo. Mnogokrat izberemo kot sredstvo za ustvarjanje odpadno embalažo in iz nje vedno nastanejo zabavne in nadvse domiselne zadeve. Zelo pogosto se odločimo za odpadno
plastično embalažo, saj jo v ta namen skupaj s starši pridno nosimo v vrtec.
Z osveščanjem kako skrbeti za našo Zemljo, pravilno razvrščane odpadkov, čiščenje naše okolice, varčno ravnanje z vodo in el.
energijo…pričnemo že kar takoj na začetku- v prvo starostnih oddelkih. Ko so otroci še zelo majhni, jim to predstavimo skozi
igro, malo večjim, pa problematiko onesnaženja približamo tudi preko različnih posnetkov, zgodb in skozi resnično življenje ter
vsakdanje situacije ( obisk deponije, otokov za smeti, očiščevalne akcije…).
V vse to seveda vključimo tudi starše, saj se zavedamo, da so skupaj z nami otrokom največji zgled.
Dejavnosti, ki ustrezajo projektu , ki ga razpisuje Satko d.o.o., smo se lotili kar v dveh skupinah. V prvo starostnem oddelku Slončki in v vrtčevski popoldanski interesni dejavnosti Mali raziskovalci, v katero so vključeni otroci drugega starostnega obdobja.
ODDELEK SLONČKI (STAROST 1-2): IZDELAVA PTIČJE KRMILNICE
1. Na popoldanskem srečanju, ki poteka v zimskem času kot ustvarjalno druženje staršev otrok in zaposlenih v oddelku, smo
tokrat izdelovali ptičje krmilnice iz plastenk.
2. Pred samo izdelavo, smo se pogovarjali o tem, koliko plastenk že samo v enem gospodinjstvu zberemo , kako se jih da ponovno porabiti oz. jih reciklirati, kam se jih odvrže…. Staršem in otrokom je bila predstavljena ideja izdelave preproste ptičje krmilnice, ki so jo komentirali, podali svoje predloge…in se ob pripravljenih sredstvih hitro lotili dela.
3. Izdelava krmilnice je bila enostavna, zato so lahko tudi najmlajši otroci aktivno sodelovali. Kmalu so nastale imenitne ptičje
krmilnice, ki so jih otroci in starši lahko odnesli domov.
Ker je bila ideja zelo zanimiva in so otroci zelo uživali pri izdelavi, smo v istem tednu povabili k nam otroke iz starejšega oddelka
Zajčki in še skupaj z njimi ustvarjali krmilnice. Ker so ti otroci stari od 3 do 4 let, smo jim stvar približali tudi s pesmico Sinička in
s pogovorom o tem , kako moramo skrbeti za pravilno odlaganje odpadkov...Otroci so potem v tandemu starejši – mlajši, izdelali več ptičjih krmilnic, vanje nasuli semena in jih obesili na veje dreves, ki rastejo na našem vrtčevskem igrišču.
Vsak dan smo skozi okno opazovali ptice, ki so prišle v krmilnice po semena, jih fotografirali, slikali, preštevali….
Dejavnost se je izkazala za zelo uspešno, kljub temu, da je nismo vnaprej načrtovali in posebej usmerjali. Obsegala je veliko pozitivnih elementov iz samega razvoja otrok, predvsem pa iz vidika moralne vzgoje, saj smo ob njej na spontan način otroke
spodbujali in učili humanega odnosa do narave. V oddelku se tako kot strokovna delavca tudi starši dobro zavedajo, da za moralno in okoljsko vzgojo ni nikoli prezgodaj.

vrtec Hrastnik

Novi Log 11 a
1430 Hrastnik
Mentorici interesne dejavnosti :
Veronika Anžur
Mihela Majcen
Oddelek Slončki
Interesna dejavnost Mali raziskovalci
INTERESNA DEJAVNOST MALI RAZISKOVALCI (4-6): IZDELAVA VRTČEVSKEGA RASTLINJAKA
ID Mali raziskovalci poteka v vrtcu Hrastnik skozi celo leto. V okviru dejavnosti otrokom omogočamo, da maksimalno razvijajo
svojo domišljijo, ustvarjalnost, iščejo odgovore na nešteta vprašanja in na njim primeren način odkrivajo svet okrog njih.. Dejavnosti same so vedno v povezavi z aktualnimi temami meseca in zato smo se v tem mesecu, ko praznujemo dan Zemlje, še posebej razveselili natečaja, ki ga organizira Satko d.o.o. Zdel se nam je kot nalašč za nas. V ta namen, smo v našem vrtčevskem skladišču kamor shranjujemo različna sredstva za ustvarjanje, poiskali raznovrstno plastično embalažo. Nabralo se je veliko plastenk,
plastične embalaže od mlečnih izdelkov, embalaže od čistil…Vse skupaj smo zbrali v igralnici in sledil je pogovor.
V uvodu sva mentorici hoteli preveriti koliko znanja o samem varovanju okolja, zbiranju odpadkov , ponovni uporabi embalaže,
recikliranju, …otroci že imajo. Kot se je pokazalo, otroci že marsikaj vedo, kljub vsemu, pa se jim poraja še veliko vprašanj. Priložen filmček Zgodba o treh plastenkah, ki je sledil pogovoru, je bil zato za otroke nadvse zanimiv. Z velikim zanimanjem so ga
spremljali od začetka do konca…Vmes smo ga morali kar nekajkrat prekiniti, ker so otroci od razburjenja postavljali vse mogoča
vprašanja in pripombe. Po ogledu, smo se pogovorili o vsebini, otroci so bili zelo aktivni v samem pogovoru, vidno so bili presunjeni ob ogledu posledic onesnaževanja, količine odpadkov in neprimernem ravnanju posameznikov.
Pred njih sva zopet prinesli izbrano embalažo in jih spodbudili k snovanju idej, kaj bi iz nje lahko izdelali, za kaj bi jo lahko porabili,…Ob nizanju idej, pogovoru in pripovedovanju otrok, smo prišli do uporabne ideje, ki je navdušila vse. Ker okrog vrtca ni nikoli
dovolj zelenja in ker smo se vsi oddelki ravno v tistem tednu vključili v projekt Vrtičkarji, smo se odločili, da iz plastenk in plastične embalaže izdelamo cvetlične lončke, v katere bomo posadili in posejali različne rastline.
Z veliko vnemo smo se lotili dela. Embalažo smo izrezali tako, da je dobila obliko cvetličnih loncev in smo vanjo lahko nasuli zemljo. Sledilo je sajenje in sejanje različnih rastlin. Otrokom so bile na razpolago čebulice in semena različnega cvetja, posejali in
posadili pa smo tudi krompir, solato, redkvico, peteršilj, fižol…Vse skupaj smo označili in nato še skrbno zalili s škropilnicami, ki
smo jih prav tako izdelali iz plastenk. Cvetlične lončke smo še okrasili s pisanimi nalepkami ter jih obesili in postavili na posebno
stojalo, ki bo nameščeno na vrtčevsko igrišče. Tam bomo vsi lahko skrbeli za rastline, jih zalivali, opazovali njihovo rast in čakali,
da bodo dovolj velike , da jih lahko presadimo v vrtčevski vrtiček. Otroci so bili preko filmčka Zgodba o treh plastenkah seznanjeni s tem, da plastična embalaža ob različnih vremenskih vplivih ( dež, sonce, mraz…) ob razpadanju izloča tudi strupene snovi.
Zato smo si bili edini, da bomo vse rastline čez čas, ko dovolj zrastejo in se okrepijo, presadili v vrtiček, embalažo pa potem zavrgli v primeren zabojnik.
Dejavnost je bila iz strani otrok zelo lepo sprejeta. Ponujala jim je mnogo novih informacij, možnosti za raziskovanje, predvsem
pa spodbujala in poglabljala njihovo osveščanje iz področja varovanja okolja. Otroci so ob njej ponovno dobili potrditev in zavedanje, da tudi oni na svoj način lahko skrbijo, da je naš svet lepši in čistejši.

Za skupino Zajčki zapisali vzgojiteljici Doris Abram in Kristina Gržinič,

Vrtec Koper – enota Vanganel Pikapolonica

Kako smo se v skupini Zajčki lotili projekta
Ko smo se ozrli po naši igralnici, smo opazili, da imamo v igralnici veliko plastičnih igrač ( kocke, konstruktorji, punčke, posodice, PVC prti za zaščito miz pri likovni vzgoji). In vse je spravljeno v plastične zaboje. Hmmm, res veliko plastike. In nato smo
pomislili, koliko plastičnih zabojev smo že letos poškodovali ali celo uničili.
Pa smo se otroci domislili, da bi lahko te plastične zaboje zamenjali s škatlami iz kartona. Vendar vse škatle niso enako trdne
in velike, da bi šle naše igrače noter. Obiskali smo bližnjo trgovino in si ogledali, katere škatle bi nam ustrezale. Prijazne
prodajalke so nam jih prihranile, ko so jih izpraznile.

Ko smo zbrali dovolj škatel – zabojčkov, smo se lotili dela. Ker smo navajeni, da imamo označene zaboje s slikami igrač, ki
sodijo vanje, smo na odpadni papir, ki nam ga prinesejo starši , narisali kocke, avtomobile,…. Risbe smo nato nalepili na zabojčke s škrobnim lepilom , ki smo ga pripravili sami. Najprej smo zamenjali zabojčke v gradbenem kotičku, saj jih tu res največ uničimo. Seveda plastičnih zabojev nismo odvrgli stran, uporabili jih bomo v hišici na dvorišču, ki je nekoliko vlažna . Vanje bomo pospravili lopatke, kanglice in podobno. Poleti jih bomo uporabili za igro z vodo. V igralnici pa bo raje imeli zabojčke iz kartona, še posebno take, ki imajo spodaj narisan znak, da se jih lahko reciklira.
Na popoldanskem srečanju družin pa smo s starši iz odpadne embalaže izdelovali glasbila s katerimi smo obogatili naš glasbeni kotiček. Ko smo jih izdelali, smo vsi skupaj zaigrali in zapeli.

Vrtec Mavrica Trebnje

Režunova ul. 8
8230 Trebnje

Oddelek: Gumbi 2-3 leta
Mentorici: Jožica Bevec in Sabina Podlogar

V oddelku pridno ločujemo odpadke in odpadno embalažo velikokrat uporabimo kot najrazličnejše pripomočke pri igri in
poizkusih. Največ odpadne embalaže ostane od malice kadar je pašteta ali jogurt.
V embalažo od paštete natočimo tempera barve in z njimi rišemo.
Za malico večkrat dobimo jogurt v plastičnih steklenicah. Steklenice pomijemo in kadar gremo na sprehod vanje natočimo
vodo.
Ker je naš vrtec v urbanem okolju, mi pa si želimo obogatiti juhe in namaze z zelišči, smo v plastenke naredili luknje in vanje
posadili krešo in portulak.
Posejali smo tudi fižol, grah in solato ter opazovali njihovo kalitev in rast. Izdelali smo si tudi namakalni sistem. Plastično
steklenico smo prerezali na pol. V en del smo zvili volno in nasuli zemljo, del volne pa smo napeljali v drugi del steklenice
kamor smo natočili vodo. Tako so rastline same preko volnene niti srkale vodo.
Ker so otroci zelo radovedni in se veliko pogovarjamo o vodi, smo iz odpadne plastične embalaže (plastične steklenice,
embalaža od mehčalca in praška) izdelali pravi vodovodni sistem. Tako lahko otroci s pomočjo vodovodne napeljave opazujejo potovanje vodnih kapljic, opazujejo in pretakajo potovanje vode v vodovodnem sistemu, sami lahko s pomočjo papirnatih brisačk izdelajo čistilno napravo in konkretno opazujejo potovanje umazane vode na filter in naprej odtekanje
prečiščene vode v posodo.
V izdelano vodovodno napeljavo lahko otroci z različno odpadno plastično embalažo vsipajo in presipajo sipke materiale
(koruzni zdrob, semena sončnic, riž). Te dejavnosti otroke sproščajo, se urijo v koncentraciji in pozornosti in nemirne otroke umirijo. Opp. Otroci, ki imajo »tike« se pomirijo, pojavljanje tikov se zmanjša ali celo izgine.

VRTEC BISTRICA OB SOTLI—PIKAPOLONICA
Mateja Mraz
NOVI DOM
V skupini »Sovice« so igračke »Kmetija« vsaki dan ostajale na preprogi, ker v zaboju ni bilo dovolj prostora za vse. Igračke so se med seboj pogovarjale, da bi rade bile skupaj v večjem zaboju, kjer bi se lahko
med seboj družile in igrale. Kravica Lili je predlagala, naj otroci naredijo zanje nov zaboj. Ko so se igračke
nekega dne igrale na preprogi, so opazile, da otroci prinašajo v vrtec veliko plastenk. Kravica Lili je rekla:
»Le zakaj bi jih potrebovali?« Putka Lala je rekla igračkam, naj grejo otroke vprašat zakaj potrebujejo toliko plastenk. Živa, Filip, David, Stella, Zala, Nejc, Kaja, Matjaž, Lucija, Ožbej, Nela, Vitja, Vita in Filip so v en
glas odgovorili: »Igrače »Kmetija« potrebujejo nov dom! Naredili bomo zaboj iz plastenk, da vam bo
udobno, pa ga bomo obložili z mehkim kosom blaga.« Igrače so postale zelo vesele in so komaj čakale, da
dobijo novi dom. Ko so otroci izdelovali nov dom za igračke »Kmetija«, so jih le-te nadobudno opazovale
in se z njimi veselile novega doma. Ko so otroci končali, so se igračke zahvalile in šle počivat v svoj čisto
nov, prijeten dom.

Vrtec pri OŠ Gračišče

Gračišče 5
6271 Gračišče
skupina otrok Zajčki
vzgojiteljica : Karmen Rončević
pom. vzgojiteljice:
Suzana Bržan
Tanja Majić
KAJ UPORABNEGA LAHKO NAREDIMO IZ UPORABLJENE PLASTIČNE EMBALAŽE?

Prišla je vrtnarka v vrtec in vprašala otroke, če vejo koga je danes zjutraj srečala na poti do vrtca.
Vprašali so: ˝Koga? ˝
Prijazna vrtnarka je odgovorila, da je srečala gospodiča Nodija ( fantič iz risanke z rumeno čepico). Povedala jim je, da ji je Nodi povedal prečudovito zgodbo o začetku njegovega vrtnarjenja. Začela je s pripovedjo…Nekega dne je fantiču Nodiju zmanjkalo sladkarij. Poklical je prijatelja in mu povedal svojo težavo. Ta pa mu rekel: ˝ Dragi prijatelj, če želiš imeti veliko sladkarij, posadi to seme, ki ti ga bom dal. Lepo skrbi zanj, vsako jutro ga redno zalivaj in čez teden dni bo zraslo toliko sladkarij, kot jih svet
še ni videl. Tako je res bilo, Nodi je vzel seme, ga posadil in vsako jutro skrbno zalival. Čez točno 7 dni je imel Nodi toliko sladkarij kot jih ni mogel pojesti.

Tako se je tudi naša vrtnarka odločila, da bo z otroci posadila sadike. S seboj je prinesla veliko praznih plastenk, zemljo, sadike
jagod, rožic in zelenjave. Vprašala je otroke:« Skupaj ugotovimo, kaj lahko naredimo iz praznih plastenk, da jih lahko ponovno
in koristno uporabimo?«
Otroci so rekli: "Ropotuljice, keglje za se igrat, za zalivat, vaze za rože, za posadit rožice ali jagode, lahko jih pobarvamo.
Skupno smo se odločili, da bomo plastenke prerezali in pobarvali. Napolnili smo jih z zemljo in posadili jagode, rožice, zelenjavo.
Hura, spremenili smo se v vrtnarje in si polepšali ograjo ob našem peskovniku.
Če se boste kdaj peljali mimo našega vrtca malo na hribčku v kraju Gračišče, se kar ustavite in poglejte si našo pisano ograjo.
Mogoče boste lahko tudi kakšno jagodo dobili v dar.

VRTEC STUDENCI MARIBOR

Groharjeva 22, MARIBOR
enota LIMBUŠ
Nagradni natečaj za najboljšo kreativno idejo ob dnevu zemlje.
skupina ZVEZDICE
starost

3 - 4 leta

mentorici dipl. vzg. Dragica Sernc in vzg. Mojca Borić

Zgodba, ki stoji za izdelki.
Čiv, čiv, čiv, čiv, sem komaj še živ, sem komaj še živ,
me lakota muči že cele tri dni,
ker sneg vse pokril je in hrane več ni.
Čiv, čiv, čiv, čiv, sem komaj še živ, sem komaj še živ.
V času mraza in snega smo skrbeli za ptice, ko pa je sonce prebudilo cvetice,
so se nam ptički v zahvalo veslo oglašali. Mi pa smo s prijetnim srčnim občutkom,
da smo zanje poskrbeli, njihovi pesmi z zadovoljstvom prisluhnili.
V igralnici smo si z odpadnih plastenk, tulcev in časopisa izdelali tematsko dekoracijo,
ob kateri uživamo in se veselimo vedno novih doživetij.
Lep dan!
Zvezdice

Vrtec Dravograd,

oddelek : starost otrok od 4 do 5 let,
vzgojitelja oz. mentorja Silva Vollmaier in Damjan Mori.

nagradni kreativni NAtečaj ob Dnevu Zemlje 2018

V naši skupini skozi celo šolsko leto dajemo poudarek na okoljsko vzgojo.
Posebej smo se osredotočili na odpadke, njihovo zbiranje, ločevanje in ponovno uporabo. Podrobneje smo spoznali biološke
odpadke, papir, odpadno embalažo in steklo, saj se otroci z njimi največ srečujejo.

Kot nalašč smo v mesecu marcu izvedeli za natečaj in se skupaj odločili za sodelovanje.
Prebrali smo veliko zgodb, še posebej nas je pritegnila zgodba Mojiceje Podgoršek, Potovanje male plastične vrečke. Ob razmišljanju in iskanju rešitev, kako bi lahko že otroci prispevali k zmanjševanju uporabe plastičnih vrečk, so prišli do ugotovitve,
da bi si lahko iz naših starih majčk izdelali vrečke za večkratno uporabo.
Našo idejo in fotografije nastanka vrečk bi z veseljem radi delili še z ostalimi / z vami.
Izjave otrok na vprašanje: Za kaj boš ti uporabil/a svojo vrečko?
M: Uporabil bi jo za jabolka, smokije in medvedke, ko bi šel na piknik…
L: Uporabil bi jo, ko bi šel kaj kupit v trgovino.
J: Dal bi noter rezervna oblačila za vrtec.
L: Namesto plastičnih vrečk bom uporabila svojo.
A: Not bi shranil igrače…, če bi šel v trgovino, bi dal not, kar bi kupil.

SKUPAJ SKRBIMO ZA NAŠ PLANET, DA BO LEPŠI TA SVET.

Vrtec Dravograd,
otroci in vzgojitelja Silva Vollmaier in Damjan Mori.

VRTEC DRAVOGRAD, ENOTA ROBINDVOR – PREDŠOLSKI OTROCI (5 – 6 LET)
MENTORICI: NATAŠA GABOR IN URŠKA GERKŠIČ

OD IDEJE DO IZVEDBE:
Motivacija za naše ustvarjanje in pogovor je bil ogled filma Potovanje treh plastenk. Otroci so ob gledanju prepoznavali problem
onesnaževanja Zemlje in podali ideje kako bi lahko ponovno uporabili odpadni material. Med vsemi predlogi smo izbrali dva.
Izdelali smo glasbeni instrument – ropotuljico iz dveh jogurtovih lončkov in semen in lonček iz plastenke s posajeno travo, ki
predstavlja – Semenka.
Z ropotuljico smo si popestrili glasbeno spremljavo nove pesmice z naslovom Košek za smeti, z drugim predlogom pa smo lonček iz plastenke obogatili z poslikavo, vanj nasuli prst in posejali travo. Na lonček smo nalepili oči, usta in nos. Sedaj vsak otrok
sam skrbi za svojega Semenka in ga vsak dan zaliva, ter spremlja kaj se v njem dogaja.
Vzgojiteljice v vrtcu skrbimo za ozaveščanje otrok o ločevanju odpadkov in kako lahko kakšno odpadno embalažo še ponovno
uporabimo in si s tem polepšamo dejavnosti in igro v vrtcu.

VRTEC DOBREGA PASTIRJA

PREBUDIMO POMLAD
Po ogledanem posnetku in pogovoru so imeli otroci veliko različnih idej za izdelovanje, zato smo se težko odločili za izdelavo
točno določenega izdelka. Ob preživljanju dopoldnevov v naravi in sprehajanju po travnikih, smo opazili veliko majhnih živalic, ki
lezejo, se plazijo, skačejo, letijo ... Nekateri zelo navdušeno, drugi malo zadržano, so otroci opazovali omenjeni živalski svet.
Eden od otrok je v naslednjih dneh s seboj v vrtec prinesel knjigo za ustvarjanje, kjer je prikazana izdelava malih živalic iz odpadnih materialov. Tako smo dobili idejo, ki je bila všeč večini otrok - okrasimo vrtec in tako tudi v njem prebudimo pomlad.
MALE ŽIVALICE:
pikapolonice – rdeči zamaški od plastenk;
čebelice – plastična embalaža od kinder jajčkov;
gosenice – tulci kuhinjskih brisačk;
pajki – odpadne mokre kuhinjske brisačke.

VRTEC HRASTNIK

Skupina Medvedki
vzgojiteljica Helena NAPRET in pomočnica vzgojiteljice Anito VIDIC

EKO IZDELEK ZA NAGRADNI NATEČAJ OB DNEVU ZEMLJE
Smo medvedki iz vrtca Hrastnik, stari smo 5-6 let in ker se je tudi pri nas že začela pomlad, smo bili tudi v tem času zelo pozorni
na naravo, v kateri smo našli tudi odpadno plastično embalažo, čeprav to zelo škoduje naravi. Ob pogovoru na to temo, je beseda otrok nanesla tudi na pomlad in na rožice, ki v tem času pokukajo iz zemlje in nam polepšajo naravo. Ker smo želeli tudi v
našo igralnico prenesti to lepoto, smo se odločili, da bomo kar sami posejali in posadili cvetlice, pa tudi zelenjavo, saj je sedaj
ravno pravi čas za ta opravila.

Na naše povabilo se je prijazno odzvala babica vrtnarka in nam pri tem pomagala. Otroci so v vrtec pridno prinašali plastenke
različnih oblik in velikosti, v katere smo nato vse posejali.
Vsak si je posadil seme sončnice in sedaj že pridno skrbimo za zalivanje in komaj čakamo, da iz zemlje pokukajo prvi poganjki.
Tudi zalivalke smo si izdelali iz plastenk.
Ponosni smo na naš mali vrtiček, ki nam bo kmalu polepšal čas, ki ga preživljamo v naši igralnici, seveda pa bomo kasneje, ko
bodo rastline že dovolj velike, poskrbeli zanje in jim bomo poiskali prostor na pravem vrtu v bližini vrtca, kjer bomo lahko občudovali in okušali mogoče tudi kakšne plodove. Otroci pa bodo za svoje rastlinice najprej skrbeli v vrtcu, potem pa jih bomo predali v domačo oskrbo.
Lepo vas pozdravljamo iz vrtca Hrastnik

Skupina MEDVEDKI z vzgojiteljico Helena NAPRET in pomočnico vzgojiteljice Anito VIDIC

VRTEC MIŠKOLIN, Rjava cesta

Skupina Mornarčki
Mentorici: Rebeka in Martina
NAGRADNI KREATIVNI NATEČAJ NA DAN ZEMLJE 2018
NASLOV IZDELKA: »LADJICA ZA SHRANJEVANJE COPAT«
ODPADNI MATERIALI, KI SMO JIH UPORABILI ZA IZDELAVO: Plastenke sokov, Karton (osnova za ladjico), Odpadna embalaža gelov za tuširanje, Tulci
PRI IZDELAVI SMO UPORABILI ŠE: Silikonsko lepilo, Tempera barvo
Smo skupina »Mornarčki« iz vrtca »Miškolin«, enote »Rjava cesta«. Stari smo 1-2 leti. V mesecu aprilu imamo temo »To sem
jaz« in smo se zato odločili, da se med drugim skupaj naučimo prepoznavanja naših znakcev (simbolčkov, po katerih otroci prepoznavajo svoje stvari), ki označujejo naše ležalnike, omarice v garderobi in ker se učimo tudi samostojnosti. Ta pa zajema tudi
skrb za naše copate in zato sta se naši vzgojiteljici Rebeka in Martina odločili, da skupaj izdelamo ladjico, s predalčki, ki smo jih
izdelali iz odpadnih plastenk sokov, v katere bomo vsak dan pridno pospravljali naše copate. Projekta smo se lotili tako, da smo
k sodelovanju povabili naše starše, ki so nam prinašali odpadne plastenke. Zatem sta Rebeka in Martina iz kartona izrezali ladjico (za ladjico smo se odločili, saj sovpada z našim imenom skupine). Skupaj smo jo nato pobarvali z oranžno tempera barvo in
pri tem nadvse uživali – zelo radi namreč barvamo in ustvarjamo! Rebeka in Martina sta zlepili ogrodje ladjice in v karton izrezali luknje za plastenke. Mornarčki in mornarčice pa smo jima pridno pomagali in jima nosili plastenke, ki sta jih malo obrezali in iz
njih naredili predalčke za naše copatke. Na koncu smo nad predalčki nalepili še znakce, da bomo točno vedeli, čigav je kateri
predalček za copate in bomo lažje prepoznali vsak svoj predalček. Skupaj smo izdelali tudi štiri mornarje, ki bodo na ladji skrbno
čuvali naše copate med tem, ko bomo mi spali. Izdelava ladjice za shranjevanje copat nam je bila v izziv in veselje. Nad končnim
izdelkom pa smo zelo navdušeni in upamo, da bo všeč tudi vam.
Mornarski pozdrav,
Mornarčki z Rebeko in Martino

VRTEC HRASTNIK

Skupina Ježki
vzgojiteljica JANCA JENKO in pomočnica VALERIJA PODMENIK

Pozdravljeni!
Smo otroci iz vrtca Hrastnik. Stari smo 5 -6 let. Imenujemo se JEŽKI: Odločili smo se, da bomo tudi mi izdelali igračo, ki jo bomo
lahko uporabili v igralnici in na prostem. Plastenke prinašamo vsak dan ter jih krasimo z barvami, trakovi, fotografijami, slikami
iz starih Cicibanov, nato pa jih polnimo z različnimi materiali: kamenčki, peskom, školjkami, plastiko, steklom, žebljički, fižolom,
koruzo, rižem, zdrobom... Takoj, ko so plastenke gotove, jih uporabimo za igro. Včasih postanejo ropotulje, včasih so keglji,
včasih ovire, včasih pa postanejo lutke, s katerimi igramo in si izmišljamo dvogovore. S projektom smo šele dobro začeli, zato
ne vemo, kaj vse bo še nastalo. Idej imamo dovolj. Prosili smo tudi starše, da nam pomagajo pri izdelavi.
Lep pozdrav iz Hrastnika vam pošiljamo!
skupina JEŽKI,

Vrtec Studenci Maribor,

Enota Limbus
Groharjeva 22
2000 Maribor
Vzgojiteljica Sasa Krefl,
Pom.vzg. Karla Svetina

Spostovani.
V sklopu Vasega natecaja smo izdelalali:
- eko-macko (drzalo za vrata) in
- pesceni uri.
Prilagam fotografiji in deklamaciji, ki sta nastali ob
omenjem.
EKO MACKA
Nasa eko-macka,
je prava vratna tacka.
Da prstov ne priscipnes si,
vrata vedno podrzi.
PESCENA URA
Ko k pocitku lezemo,
pesceno uro obrnemo,
skrbno nam odmerja cas,
kdaj smo spet nared za spas.

VRTEC JELKA

GLAVARJEVA ULICA 18 A
1000 LJUBLJANA
SKUPINA SRČKI
STAROST OTROK 3 – 4

VZGOJITELJICA: Mateja Pakiž
POMOČNICA VZGOJITELJICE: Nina Perhoč
ZGODBA O BARVAH
V skupini se pogovarjamo o likovni umetnosti in seveda veliko dejavnosti namenjamo barvam. Tako nas je obiskala lutka Mavrična vila s svojo zgodbo o barvah. Prisluhnili smo ji, ter se dogovorili, da ji pomagamo pri izvedbi lutkovne predstave. Ona pa si
je z nami ogledala videoposnetek Tri plastenke in bila navdušena, ker pazimo na svoj planet, kateremu ona daje svoje barve.
Večkrat za igro uporabimo nesrukturiran oziroma odpadni material in tako se je porodila ideja, da bi tudi lutke izdelali iz odpadne embalaže.
Otroci so z naravnim lepilom kaširali na plastenke in tetrapake, nato so izdelek pobarvali z barvo, ki so si jo izbrali. Vzgojiteljici
sva med tem pripravili še več drobnega odpadnega materiala, ki smo ga razvrstili po barvah. Otroci so z njim okrasili lutke. Pri
tem so strigli, trgali, lepili in po svoje oblikovali različne materiale.
Z lutkami se že igramo v kotičku. V prihodnje pa bomo izvedli še lutkovno predstavo Zgodba o barvah.

VRTEC JELKA

Radovedneži
Monike Brodarič in Petra Puclja, 24 otrok v starosti 5-6 let.
UPORABNA ŠARA NA VRTIČKU
Na kupu v naši igralnici so se zbrali baloni, plastenke, kavbojke, majice, plastični zamaški, kasete za koš za plenice, star časopisni
papir, palica, ostanki usnja, karton, zgoščenke.
Med pregledovanjem vse te šare, smo skozi okno naše igralnice zagledali zaraščen vrt. Zaskrbelo nas je.
Ob gledanju filma o Treh plastenkah in pogovoru kaj lahko naredimo iz uporabljene embalaže, smo se odločili, da izdelamo razne stvari-pripomočke za naš vrt.

Pripravili smo si potrebna sredstva, zavihali rokave in začeli.
Ker so semena in sadike rade na toplem, smo jim naredili toplo gredo in posode za sajenje in saditev.

Bližajo se počitnice in po vremenski napovedi sodeč premalo dežja, zato smo naredili namakalni sistem z vrvico

Boben Roben nam je dajal ritem za ples za dež, da bi imel naš
vrt dovolj vode.

Mi pa smo imeli čas za igro. Igrali smo se igre
Katapultiranje,

Prijatelja veter in dež sta nam na pot nanesla
zemljo in listje, zato je prišla odpihalka listja.

Ujemi če moreš,

Ribica, ne boš mi ušla!

vrtavke

Vreče sreče pa že komaj čakajo na prve pridelke, da jih prenesejo od vrta do mize.

VRTEC STUDENCI
GROHARJEVA 22
2000 MARIBOR
0E PEKRE
SODELOVALI SO:
OTROCI ENOTE PEKRE (1-6 LET)
STROKOVNE DELAVKE ENOE PEKRE

»V CENTRU PEKER VRTEC NOV STOJI,
V NJEM OTROK VELIKO IGRE SI ŽELI.
DA PA VSE JE V NAJLEPŠEM REDU,
POSPRAVLJAMO IN ČISTIMO, NAREDIMO GREDO,
ROŽICE SADIMO, TRAVICO KOSIMO,
SMETI POBIRAMO, VODO ZAPIRAMO.
DA PLASTENKE NAM POVSOD NE BI LEŽALE,

OTROŠKE GLAVE SKUPAJ SO STOPILE
IN KOŠ ZA PLASTIKO SO NAREDILE.
NAŠ KOŠ JE PRIKUPEN MOŽ,
NA ŠIROKEM HODNIKU STOJI,
PLASTENK V SVOJ TREBUH SI ŽELI.
VELIKE SO NJEGOVE OČI,
NA PREŽI VES ČAS STOJI
IN ZA PLASTIKO ZAHVALI SE TI.«

OD IDEJE DO IZVEDBE
Strokovne delavke v vrtcu smo najprej predvajale otrokom kratek film o treh plastenkah. Ogledi so potekali v treh skupinah
(Navihanci: 4-6 let, Pedenjpedi: 3-4 leta, Cepetavčki: 1-3 leta). Otroci so z zanimanjem spremljali film. Po ogledu je potekala
razprava. Najprej smo videno obnovili (kaj se jim je najbolj vtisnilo v spomin), nato smo strokovne delavke spodbudile otroke k
razmišljanju – kaj bi lahko naredili iz odvečne plastične embalaže? Največ idej je bilo v starejši skupini. Otroci so predlagali, da
bi izdelali različne stvari, kot npr. igrače, ptičje krmilnice, posadili oz. posejali bi zelišča v plastenke, ipd. Najbolj trenutno uporabna ideja je bila po mnenju vseh izdelava koša za plastiko oz. plastenke, ki bi ga namestili v eko kotiček na hodniku vrtca.
Otroci so s pomočjo staršev prinašali v vrtec različne uporabljene plastenke, te pa so ob pomoči vzgojiteljic oblikovali v koš za
plastiko.

Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj

Mali umetniki:
Lana Crljenica, Naja Kambič, Ajnur Mahmić, Gal Gradišar
Skupina:
Razvojni oddelek Žogice, Mentorici: Romana Andrejka Kavčič in Suzana Bolšec
Ime del: Želva - hranilnik
Opis dela:
Želve smo izdelali iz odpadnih zelenih plastenk in mehke penaste gume. Oklep predstavlja odrezani spodnji del plastenke,
trup pa mehka guma.

Na spodnji trebušni del želve smo vrezali malo zarezo, kamor otroci lahko vstavljajo kovance in tako se naš izdelek, naša
želva, spremeni v uporaben predmet - v hranilnik.
Želva simbolizira dom, družino, prijateljstvo, dolgoživost, vztrajnost, mamo Zemljo. Želva nosi dom vedno s seboj.
Mi z našimi umetninami sporočamo, da je planet Zemlja naš dom; dom tako ljudi kot rastlinskega, živalskega in mineralnega kraljestva. Naša naloga je, da skrbimo za vse, ki z nami sobivajo na planetu. Vsak posameznik lahko sam pri sebi z malimi
koraki sonaravno soustvarja zdrav in čist planet Zemlja, ki je naš skupen dom, kjer bomo tako lahko še dolgo živeli. Drobiž v
hranilniku predstavlja drobna dejanja posameznika, ki lahko z vztrajnostjo, drobrim zgledom in spoštljivim odnosom ustvari
bogatstvo- zdrav in čist planet Zemlja za vse njene prebivalce.
Naše zaključno sporočilo je, da pri nakupovanju pazimo, da kupujemo
stvari brez plastične embalaže. Na primer: mleko namesto v tetrapaku raje kupujemo na mlekomatu; sadje, zelenjavo damo v vrečke iz blaga ali papirnate vrečke; vodo natočimo iz pipe ali gremo na izvir; veliko pijač lahko kupimo v steklenicah,
ki jih lahko vrnemo, in še in še...
Radi imamo našo Zemljo.

VRTEC: VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA

SKUPINA : GOSENICE
MENTOR :TEJA MARKOVIČ IN EVA RAZINGER
STAROST :1-2LETI

Pravljica Zelo lačna gosenica
Prebrali smo pravljico Zelo lačna gosenica. Odločili smo se, da bo
pravljica naše izhodišče za izpeljavo tega projekta.

Pesem Gosenica je lezla in Metuljček cekinček
Naučili smo se pesmi Gosenica je lezla in Metuljček cekinček.
Pesmi smo prepevali ob izvajanju različnih dejavnostih (izdelava
gosenice, presajanje trobentic …).

Sonce je posijalo na jajčece, ki se je prelevilo v gosenico.

Ta je postajala lačna. Začela je jesti jabolko, hruške, slive, pomaranče,
jagode, sladoled, tortico in na zadnje še list.
Gosenica je imela poln trebušček, dobila rjavo oblekico in zaspala.

Ko se je naspala, se je prelevila v krasnega, pisanega metulja.

VRTEC HRASTNIK, ENOTA DOLINCA

SKUPINA: LEVČKI
STAROST OTROK: 2-3 let
MENTORICI:
VZGOJITELJICA: MAJA MESERKO
POMOČNICA VZGOJITELJICE: TANJA KONTREC
V mesecu aprilu smo imeli v naši skupini načrtovani tematski sklop – Spet zeleno. Idejo smo dobili v pravljici, kjer se živali v gozdu zmrdujejo nad nesnago, ki so jo pustili ljudje v gozdu. Živali se tako odločijo, da bodo same očistile gozd. Ker pa smo v naši skupini še dokaj
majhni in polovica otrok še ne govori, sva se s sodelavko odločili, da bomo za ta natečaj uporabili naš pravi gozd, kamor večkrat zahajamo, otroci in midve pa bomo »odigrali« vlogo živali, ki skrbijo in očistijo pravi gozd.

Od ideje do realizacije:
Najprej smo otrokom povedale pravljico, se pogovorili o odpadkih in o pravilnem ravnanju z njimi. Nato smo sami izdelali sceno, uporabili kostume in najprej zgodbo odigrali v igralnici. Ko smo usvojili koncept in smisel pravljice pa je bil čas, da se odpravimo do našega
kotička v gozdu. Prvič smo bili zgolj opazovalci in videli koliko nesnage res pustimo ljudje v gozdu. Ko smo prišli naslednjič do naše gozdne igralnice pa smo s seboj prinesli vrečke in rokavice ter pričeli s čiščenjem gozda. V zelo kratkem času smo nabrali precej odpadkov,
katere smo potem odnesli do velikih zabojnikov. Plastenke pa smo odnesli v vrtec, jih očistili in uporabili za izdelavo lutk. Lutke so bile
živali, glavni junaki, ki so nastopali v pravljici in preko katerih so otroci spoznali pomembnost o varovanju našega naravnega okolja.
Na koncu smo izdelali še ptičje hišice, katere bomo obesili v našo gozdno igralnico in tako pozimi poskrbeli, da ne bodo ostali ptički lačni.
Usvajanje vsebine in dramatizacija pravljice!

VRTEC SLOVENSKE KONJICE -Enota Prevrat

IZVAJALKI: Metka Valenčič, dipl. vzgojiteljica, Marija Vetrih, pom. Vzgojiteljice, Nina Jakob, spremljevalka
Z otroki smo si najprej z zanimanjem ogledali videoposnetek o treh plastenkah. Sledil je vodeni pogovor z številnimi vprašanji in
idejami. Otroci so predlagali kar nekaj predlogov, ki smo jih zapisali in nato smo se skupaj na pobudo dečka odločili za sledečo
izvedbo. V mesecu aprilu imamo v Slovenskih Konjicah tradicionalni jurjevanje na konjiški gori. Z otroki prebiramo pravljice o
gradovih, vitezih,…V našem kraju imamo tudi svojo legendo, ki nas spremlja že vrsto let otroci pa jo zelo dobro poznajo. Deček
je predlagal, da bi si iz zamaškov lahko izdelali lutke na palici z katerimi bi lahko igrali in se vživljali v različne vloge. Otroke sem
spodbudila, da prinesejo zamaške od doma, nekaj pa smo jih imeli v vrtcu. Otrokom sem ponudila različne zamaške in jih spodbudila k ustvarjanju. Nastajali so zanimivi izdelki, ki sem jih nato s pomočjo lepila pritrdila. Nastale so zelo izvirne lutke, ki so jih
otroci takoj uporabili za dramsko igro. S pomočjo lutk so se vživljali v različne vloge in si ob tem bogatili besedni zaklad. Med
nastajanjem lutk so otroci prišli na idejo, da bi si lahko iz plasten izdelali tudi grad. Ker grad še nastaja vam fotografijo pošljemo
naknadno.

V mesecu marcu smo se v vrtcu pripravljali na nastop za starše. Odločili smo se, da bomo prikazali značilnost Konjic. Naslov se je
glasil KONJIŠKA RAZGLEDNICA. Naša skupina je predstavila konjiške konjenike, ki predstavljajo viteza Jurija na konju in je tudi
glavni lik na Konjiški zastavi. Z otroki smo si iz odpadne embalaže -PLASTENKE izdelali konje, ki smo jih uporabili za gibalni bans
o konjih. Otroci so od doma prinašali plastenke, volno , blago, viledo, palice, …Otroci so iz blaga izrezovali ušesa, iz volne so
izdelovali grivo in plastenk pa so naredili konjsko glavo. Iz odpadne vilede in blaga so si otroci izrezali tudi kavbojska pokrivala.
Nad nastopom so bili navdušeni tako starši kot vodstvo vrtca. Z konji smo se nato odpravili še v dom za upokojence Slovenske
Konjice ,kjer smo tudi starejšim popestrili dogajanje z našim nastopom.

VRTEC PTUJ

Bolnišnični oddelki
Katjo Hajnžič
V bolnišničnem oddelki Vrtca Ptuj, smo si ogledali film o treh plastenkah. Se pogovorili o zgodbi in recikliranju. Zvrali vse možne
plastične embalaže kar smo jih našli. Potem pa smo razmišljali in razmišljali kaj uporabnega bi lahko naredili iz njih. Padlo je polno
idej, saj se v tem oddelku izmenjujejo otroci pogosto, so vseh starosti ,prihajajo iz različnih šol, vrtcev, skratka prihajajo v bolnišnico iz vseh vetrov. Kljub obilici idej nas je prevzela slednja. To je ta, da naredimo inštrumente, kasneje tudi kotiček kjer bodo ti
inštrumenti stalno na voljo otrokom, ki prihajajo v bolnišnico. Inštrumente smo pridno izdelovali dva tedna. Potem smo jih seveda preizkusili in otroke je uporaba zelo prevzela in navdušila, čeprav zvok ni bil pousem pristen. Izdelali smo tri bobne, tri roropotulje, kastanjete,kraguljčke-dve verziji, trobento, citre-na katere smo posebaj ponosni.

VVZ Kekec Grosuplje

Trubarjeva cesta 15
1290 Grosuplje

Skupina Sovice
Starost otrok 2-4 let
Enota: Kekec spodnji hodnik

Nagradni kreativni tečaj ob Dnevu Zemlje 2018.

V skupini Sovice, smo se prijavili na vaš natečaj, ker se že celo leto pogovarjamo o skrbi za Zemljo. Ker pa bo kmalu Dan zemlje,
smo se odločili še podrobneje posvetiti problematiki odpadkov.
Ogledali smo si posnetek o poti plastenke in otroci so bili začudeni, kaj vse se dogaja z njo. Zelo se jih je dotaknil del, ko plastenka pride v morje in jo pojejo živali, ki zato poginejo. Ker imajo radi živali, so bili seveda takoj zato, da poskušamo tudi mi pomagati, da ne bo toliko plastičnih odpadkov. Šli smo na sprehod in opazovali okolico. Otroci so ob sprehodu zgroženo kričali za vsak
odpadek, ki smo ga videli. Ustavili smo se ob ekološkem otoku in se pogovorili, kateri odpadki spadajo v kateri zabojnik. Tako
smo polni vtisov prišli nazaj v vrtec in naredili načrt, kaj konkretnega bomo naredili, da bomo pripomogli k manj odpadkov.
Med sprehodom smo opazili veliko plastičnih nakupovalnih vrečk. Iskali smo alternativo za plastične vrečke in ugotovili, da obstajajo tudi drugačne vrečke iz drugih materialov, ki jih lahko prinesemo s sabo v trgovino in jih potem ne odvržemo, ampak
ponovno uporabimo. Odločili smo se, da vsak otrok prinese staro majčko, ki bi šla v odpad. Iz nje je naša Marija sešila eko vrečke, za večkratno uporabo, otroci, pa so jih okrasili s svojim odtisom in slikanjem, tako da je nastala slika drevesa.
Ker smo zadolženi za skrb vrtčevskega vrtička, smo se odločili, da bomo odpadne plastične embalaže pobarvali in naredili lepe
okrasne lončke za sadike.
K sodelovanju smo povabili tudi starše, ki smo jih prosili za pomoč pri zbiranju in prinašanju majčk in embalaže.
Končne izdelke, lončke s posajenimi sadikami in eko vrečke iz majčk, bodo odnesli otroci domov, da jih bodo lahko tudi doma še
naprej uporabljali.
Vtise otrok in njihove izjave smo zapisali in z njimi okrasili oglasno desko enote, da smo tako še druge ozaveščali o skrbi za okolje.

Vzgojiteljica: Jasmina Zemljak
Pom. Vzgojiteljice : Marija Krampelj

SODELOVALI SO:
VRTEC PTUJ
Puhova ulica 6
2250 Ptuj
Enota TULIPAN
SKUPINA: LUNICE (odd. 4-5 let)
MENTORICI: Vesna Sodec Grula, Monika Dokl
V vrtcu pogosto uporabljamo odpadno embalažo za igro
ali jo ponovno uporabimo; kot tokrat, ko so nastali uporabni izdelki:
1. RESTAVRACIJA ZA PTICE( Velika plastična embalaža je postala zatočišče za
lačne ptice pozimi.
Eno smo obesili na drevo pred vrtcem,
drugo pa na balkon, ki vodi iz naše igralnice.
2. EKO VRTIČEK (Tri plastenke smo povezali z vrvico v eko vrtiček,
ki krasi naš balkon. Vanj smo posejali solato, krešo in rukolo.
Komaj čakamo na prve poganjke.

Skupina SONČKI

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Enota Čardak
Čardak 1
8340 Črnomelj
Mentorici Antonija Satošek
Vesna Spreizer
Zgodba o treh plastenkah se je zelo dotaknila otrok. Začeli so se zavedati pomena recikliranja in ponovne uporabe. Ideje o
tem kaj bi lahko izdelali so kar deževale. S skupnimi močmi so nastali domiselni izdelki.

Vrtec Laporje,

Skupina: Zvezdice (4 -6 let)
Vzgojiteljici: Valentin Jurko, Marinka Žumer
Vse dobro in lep pozdrav,
Urša Bumhakl
ČUTMI SPOMIN
Strokovni delavki sta skupaj z otroki poiskali različni naravni in umetni material, ki so ga prilepili na plastične pokrove. Odpadni
material je tako ponovno postal uporaben. Otroci z igro urijo svoja čutila in ob tem uživajo.

OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče

Skupina Miške
Mentorici; Barbara Meglič in Jana Dolenšek
V sklopu vašega projekta sva otroke spodbujali, da od doma prinašajo odpadno embalažo, iz katere smo nato ustvarjali.
Pred začetkom smo si skupaj ogledali film o treh plastenkah, kar je otroke še bolj spodbudilo k razmišljanju, kako pomembno
je, da ločujemo in pravilno razvršamo odpadke. V vrtcu skozi celo leto zbiramo zamaške, tetrapake (kemso) in ločujemo biološke odpadke, papir ter embalažo od ostalih odpadkov.

USTVARJANJE V SKUPINI MIŠKE, Vrtec Stopiče, enota Dolž
Iz odpadnih plastenk smo izdelali cvetoči travnik in z njim okrasili prostore vrtca.

Iz odpadnih lončkov in plastenk smo izdelali glasbila (ropotulje, kitare).

Prinesli so tudi stare majice, ki smo jih na obeh straneh poslikali,
uporabili za Tek podnebne solidarnosti, nato pa iz njih naredili
vreče, v katerih bodo otroci v vrtec prinašali svoje igrače.

Otroci so pridno prinašali tetrapake (kemso).
Vsak je iz tetrapaka, zamaškov, slamic ... izdelal svojega zamaškojeda, v katerem zdaj doma
zbirajo zamaške. Kar nekaj polnih zamaškojedov se je že vrnilo v vrtec in polnijo naš zbirni
zaboj.

VRTEC Jožefe Maslo Ilirska Bistrica

Skupina Srnice (1-3)
Andreja Štemberger Turković

ZGODBA, KI JE SPODBUDILA NASTANEK OMARICE ZA COPATKE
V skupini Srnice so otroci stari od enega do treh let. Skupaj zelo radi ustvarjamo, zato sva se vzgojiteljici Andreja Štemberger
Turković in Lucija Kresevič odločili, da se bomo pridružili eko ustvarjalcem. Glede na to, da imava skupino mlajših otrok, sva
otrokom ponudili različne ideje, kaj vse lahko naredimo iz plastične embalaže. Skupaj smo se odločili za idejo, ki se nam je zdela
najbolj uporabna. Tako smo izdelali načrt za izdelavo omarice za naše copatke, ki so drugače ležali kar po igralnici. Starši so nam
pomagali zbirati pet literske plastične posode ter plastične zaboje. Za lepši izgled naše omarice smo uporabili odpadno usnje.
Otroci so z novo omarico zelo zadovoljni in copatke z veseljem pridno pospravljajo.

VRTEC RIBNICA

Otroci skupine Srnice z vzgojiteljico: Diano Merhar in pomočnico vzg.: Nino Arko
Prijavili smo se na natečaj in se spopadli s kreativno idejo za zmanjšanje uporabljene plastične embalaže. Z ločevanjem odpadkov in ustreznimi barvami smo že dodobra podkovani, zato smo otrokom približali onesnaževanje planeta z ogledom filma na
platnu: Zgodba o treh plastenkah, kjer so se ob potovanju treh plastenk seznanili s problematiko onesnaževanja naše Zemlje in
možnostih recikliranja oz. ponovne uporabe. O možnostih reševanja problematike smo se skupaj pogovarjali in ker jim ponovna uporaba odpadnega materiala ni tuja, smo hitro prešli na idejo, da bi lahko kaj uporabnega izdelali. Otroci so viharili svoje
možgane ob vprašanju: KAJ UPORABNEGA LAHKO NAREDIMO IZ ODPADNE PVC EMBALAŽE? ter nizali zanimive odgovore, katere smo tudi zapisali na list papirja. Dogovorili smo se za skupen izdelek, saj je odgovor velikokrat nanesel na košarico in tudi v
meni so vzbudili idejo, da lahko ker so bili pred vrati velikonočni prazniki zares izdelamo pomladno košarico. Starše smo poprosili za pomoč in sodelovanje, da so z otrokom od doma prinesli odpadne plastenke in nekaj odpadnih darilnih trakov ter jedilne
servetke s pomladnimi, velikonočnimi motivi. Jaz sem odrezala plastenkam dno, ki sem mu z luknjačem ob robu naredila luknjice, skozi katere so otroci prepletali darilne trakove in naredili ročico. Ko so to uspeli, so iz servetov s škarjami izrezali motive, ki
jih želijo na košarici ter jih s čopičem in mešanico mekol lepila ter vode pritrdili na plastenko. Ko se je vse skupaj posušilo, so
notri položili še rafijo, jaz pa sem jim za presenečenje, ko so košarice vzeli domov notri dodala še čokoladna jajčka. Vsi so bili
zelo zadovoljni in komaj čakali, da odnesejo svoje izdelke domov, navdušeni pa so bili tudi starši, ko so videli kako malo je potrebno za kreativne in uporabne izdelke v povezavi s ponovno uporabo odpadnega materiala. Preteklo šolsko leto smo skupaj s
starši izvedli tudi izdelovanje igrač iz odpadnega materiala, kjer so prav tako prišle zanimive ideje in izdelki. Pošiljamo vam tudi
nekaj utrinkov s fotografijami našega ustvarjanja z odpadno pvc embalažo.
Hvala za možnost sodelovanja. Lepo vas pozdravljamo ter se veselimo nadaljnjega ustvarjanja,

Otroci skupine Srnice z vzgojiteljico: Diano Merhar in pomočnico vzg.: Nino Arko

Krkine lučke pri OŠ Vavta vas

Otroci iz skupine Ribice iz vrtca
Mentor: Tjaša Kotar

otroci iz skupine Ribice iz vrtca Krkine lučke pri OŠ Vavta vas, so si ogledali vaš posnetek o treh plastenkah ter še nekaj sorodnih risank na temo recikliranje. Pogovorili smo se, kako bi lahko zmanjšali uporabo plastične embalaže ter se dogovorili
kaj bi lahko iz nje izdelali. Otroci so se odločili, da bodo narisali načrt v zvezek, kaj bi iz plastične embalaže izdelali. Tako so
sami prišli do idej in ustvarili vetrnico, robota, uro, pikapolonico, snežaka, letalo, sonce, avtomobil, hišo. ..
Pri ustvarjanju so se neizmerno zabavali.

ŽELVICE iz vrtca Miškolin,
z Mojco Košmrlj in Tatjano Žinko

NAGRADNI KREATIVNI NATEČAJ OB DNEVU ZEMLJE
Smo skupina ŽELVICE (stare od 5 do 6 let) iz ljubljanskega vrtca MIŠKOLIN. Ker nas ekologija spremlja na vsakem koraku, smo se
z veseljem odzvali na vaš natečaj. Poleg tega, da izdelujemo eko igre iz odpadnih materialov, pridno odnašamo predmete, ki jih
več ne potrebujemo doma v Center ponovne uporabe. Menimo, da lahko prav vsak predmet, ki ga mi več ne potrebujemo nekomu koristi in obratno.
Za natečaj smo se odločili izdelati dve eko igri. Obe sta izdelani iz odpadkov kateri bi, če jih ne bi ponovno »predelali«, končali v

zabojnikih.
EKO DRUŽABNA IGRA: POLOVI ŽOGE!
Za izdelavo igre smo potrebovali: koščke
odpadne samolepilne folije, plastične
odpadne žogice – iz praznih roll - onov,
škarje, alkoholne flomastre, odpadne
plastične tulce.
Odpadne plastične tulce smo oblepili z
odpadno samolepilno folijo: rdeče, rumene, zelene, oranžne in modre barve.
Odpadno samolepilno folijo smo nastrigli
na ozke trakove.
Trakove smo nalepili na odpadne plastične žogice.
Na odpadne plastične žogice smo napisali številke.
IGRA JE SESTAVLJENA IZ:
petih odpadnih kartonastih tulcev rdeče, rumene, zelene, oranžne in modre barve,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z rdečimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,

petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z rdečimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z rumenimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z zelenimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z oranžnimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z modrimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet.
PRAVILA IGRE:
To je igra za pet igralcev. Vsak igralec si izbere svojo barvo tulca. Igralci se s tulci razporedijo po prostoru. Žogice stresemo po
tleh. Ko igralci zaslišijo »Polovi žoge!« začnejo pobirati žoge in jih spravljati v svoje tulce. Pri tem morajo biti pozorni na barvo
trakov na žogicah in na številke. Barve trakov na žogicah se morajo ujemati z barvami njihovi tulcev. V tulce spravljajo žogice v
določenem zaporedju – od ena do pet. Zmaga tisti igralec, ki prvi polovi vse žogice. Število igralcev lahko povečate. Prav tako
lahko povečate število žogic. V tem primeru morate imeti malo daljše tulce. Igra ni namenjena samo utrjevanju barv. Lahko
utrjujete tudi števila in urite hitro odzivnost igralcev.

EKO DRUŽABNA IGRA: OČISTIMO PLANET!

Za izdelavo igre smo potrebovali: odpadni karton, rjavo, zeleno, modro, rumeno, črno in rdečo barvo, čopiče, reklamne letake,
škarje, papir za kocko.
Pet odpadnih kartonov smo pobarvali z rjavo, zeleno, modro, rumeno in črno barvo.
Iz odpadnega kartona smo izstrigli velik krog – planet.
Planet smo pobarvali z modro in zeleno barvo.
Iz reklamnih letakov smo izstrigli sličice najrazličnejših odpadkov.
Izdelali smo kocko.
IGRA JE SESTAVLJENA IZ:
petih igralnih kartonov pobarvanih z rjavo,
zeleno, modro, rumeno, črno in rdečo barvo,
enega planeta,
desetih fotografij bioloških odpadkov,
desetih fotografij odpadkov – stekla,
desetih fotografij odpadkov – papirja,
desetih fotografij odpadkov – embalaže,
desetih fotografij ostanka odpadkov,
ene kocke, ki ima ploskve pobarvane z rjavo, zeleno, modro, rumeno, črno in rdečo
barvo.
PRAVILA IGRE:
To je igra za pet igralcev. Vsak igralec si izbere igralni karton. Na planet položimo fotografije najrazličnejših odpadkov. Igralci
mečejo kocko.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton rjave barve obrne kocka na ploskev rjave barve, lahko s planeta vzame fotografijo,
ki predstavlja biološki odpadek.

V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton zelene barve obrne kocka na ploskev zelene barve, lahko s planeta vzame fotografijo, ki predstavlja odpadek - steklo.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton modre barve obrne kocka na ploskev modre barve, lahko s planeta vzame fotografijo, ki predstavlja odpadek - papir.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton rumene barve obrne kocka na ploskev rumene barve, lahko s planeta vzame fotografijo, ki predstavlja odpadek - embalažo.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton črne barve obrne kocka na ploskev črne barve, lahko s planeta vzame fotografijo, ki
predstavlja ostanek odpadkov.
V primeru, da se igralcem obrne kocka na ploskev rdeče barve, en krog ne mečejo kocke.

V primeru, da vzame igralec napačno fotografijo s planeta, jo mora vrniti nazaj.

Zmaga tisti igralec, ki s planeta prvi počisti vseh deset odpadkov, ki sodijo na njegovo igralno ploščo – njegov zabojnik.

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA

Enota Čuri Muri
Skupina: BALONČKI
Alenka Kreslin in Lea Štrukelj Kerpan

Ker smo ugotovili, da je veliko pijač, čistil, prehranskih izdelkov …., v plastični embalaži smo se odločili, da to embalažo predelamo v igrače namenjene najmlajšim. Plastenke smo napolnili z vodo v katero smo dali barvo, bleščice, razne plavajoče elemente
v nekatere tudi tekoče milo in pokrovček močno zalepili. Tako so naši najmlajši dobili nove igrače, ki so jih z zanimanjem opazovali in raziskovali. Všeč jim je bilo tudi to, da so se plastenke kotalile in s tem razkrivale svojo vsebino.

VRTEC NAJDIHOJCA

Enota Kebetova
Veverice
Monika pene
V skupini Veverice Kebetova (Vrtec Najdihojca), 4-6 let, smo z otroki najprej pogledali film o treh plastenkah in nato so ideje
kar same deževale iz otrok. Po pogovoru o onesnaževanju zemlje, našega planeta in iskanju uporabnega izdelka, ki bi ga lahko
"predelali" oz. ponovno uporabili, so se otroci odločili, da bi nekaj plastenk odrezali in spodnji del pobarvali ter uporabili za
cvetlične lončke. To smo na koncu tudi storili in sedaj ti lončki krasijo stopniščni vhod v naš vrtec.
Hvala za možnost sodelovanja in tudi za idejo, kako otrokom približati skrb za naš planet.
Lep pozdrav,
Monika Pene

Vrtec Jarše, Enota Mojca

Skupina Jagode
Starost otrok: 2- 3 leta
Mentorici: Amelija Ferrari in Mojca Uršič Simončič

Nagradni natečaj za najboljšo kreativno idejo ob dnevu zemlje
VRT PRI JAGODAH
ZGODBA:
V skupini smo Marca pričeli izvajati projekt: Vrt pri Jagodah.

Izhajali smo iz cilja približati otrokom naravo. Odločili smo se, da bomo otrokom predstavili zelišča in nekaj vrtnin ( paradižnik, jagode) zato smo si uredili vrt v igralnici.
Ker je eden izmed ciljev projekta: Otrok razvija predstavo o nastajanju odpadkov ter možnostih predelave, smo se odločili za vrt
v plastenkah.
Najprej smo zbirali plastenke.
Iz plastenk coca-cole smo izdelali samo namakalni sistem.
Iz plastenk tekočega jogurta smo izdelali potrebne zalivalke.
Ostanke litrskih jogurtovih plastenk smo uporabili za: ½ za okrasno vazo, ½ za didaktično igračo (zapiranje pokrovov z navoji).

Za okrasitev vrta smo uporabili vrečke iz katerih smo naredili sove.
Za prenašanje materiala pa smo iz starih majic naredili vrečke.

VRTEC DETELJICA NA MIRNI

Skupina PIKE, 21 otrok, mentorici: Erika Sladič in Barbara Grabnar

Živjo, jaz sem PIKO.
Moja pot se prične v mlekarni, kjer sem bil kot embalaža za mleko. Naložili so me na tovornjak in pripeljali v vrtec Deteljica na
Mirno. Otroci so spili mleko, jaz pa sem ostal čisto sam. Ker sem se bal, da bom pristal na smetišču, sem se odločil, da postanem otrokov tesni prijatelj. Odšel sem v sobo PIK in za njihov rojstni dan obdaril vsakega otroka. Sem zelo vsestranski.
Z mano se lahko:



pogovarjaš



v moj trebušček lahko shraniš igrače



skrivnosti so na varnem



čuvam ti lepe misli



risbice



lahko sediš na meni – sem ti opora kot stol da se spočiješ



postanem lahko tudi boben.

Želim si, da skupaj preživiva veliko lepih in nepozabnih trenutkov, saj ti obljubim, da znam čuvati skrivnosti in vse kar mi boš
zaupal in spravil v moj trebušček.
V našem vrtcu, vrtcu Deteljica na Mirni se vseskozi trudimo, da za delo in ustvarjanje uporabimo čim več odpadnih materialov
in jih nikoli ne zavržemo povsem neuporabne.

VRTEC MIŠKOLIN

Enota: Rjava cesta
Srčki z vzgojiteljicama Uršo Mak in Elzino Škrijelj

VRTEC PRI OŠ STOPIČE

Skupina Polžki

NATEČAJ OB DNEVU ZEMLJE
Smo skupina Polžki, stari od enega do dveh let. Čeprav so otroci še majhni, zmorejo že zelo veliko. Najraje od vsega imajo raziskovanje in rokovanje z igračami iz odpadnih materialov, ki jih izdelava vzgojiteljici sami ali skupaj z otroki. Take igrače so najboljše. Zahvaljujoč pridnim staršem, nam odpadnega materiala nikoli ne zmanjka. V mesecu aprilu smo se Polžki odpravili raziskovat naravo. Ker je narava okoli nas tako lepo cvetoča, smo se odločili, da na tak način okrasimo tudi našo igralnico. Uporabili
smo prazne plastenke, vzgojiteljici sva jih narezali, otroci so jih pobarvali in nastale so krasne cvetoče pomladne rože. Ker nam
je ostalo kar nekaj praznih plastenk, ki jih nismo želeli zavreči, so si otroci iz njih izdelali vsak svojo senzorično plastenko za raziskovanje. Napolnili so jo z lesenimi perlami, bleščicami, gumbi in ostalim drobnim materialom. Na koncu smo dodali še vodo in
nova igrača je bila narejena. Otroci jo vsakodnevno uporabljajo pri svoji igri in z veseljem opazujejo pretakanje drobnih predmetov v vodi.
Maja Klobučar in Špela Adlešič

BARVANJE CVETOV IZ PLASTENKE

Oddelek: »BALONČKI«

Vrtec Mavrica Trebnje
Režunova 8, 8210 Trebnje
Starost otrok: 1-2 leti
Število otrok: 12
Mentorici: Marta Rogelj Lipoglavšek in Sara Ravbar

POŠILJAMO NAŠE IDEJE IN IZDELKE ZA NATEČAJ PONOVNE UPORABE PLASTIČNE EMBALAŽE

Ob upoštevanju starosti otrok (1-letniki ter 1,5-letniki) smo zabeležili ideje s foto-objektivom, ker še nimajo osvojenega širšega
besednega zaklada.

Največ idej so izražali – kot uporabo embalaže za
instrumente, konstruktorje in za sestavo avtomobila.
Lepo pozdravljeni!

VRTEC MIŠKOLIN
Rjava cesta
Skupina Žabice
vzgojiteljica Saša Jerman

Vrtec Mavrica Brežice

Skupina Metuljčki
Starost: 2-3 leta
Mentorici: Bojana Vogrinc, Jožica Graj
NAGRADNI NATEČAJ OB DNEVU ZEMLJE
V skupini Metuljčki, starimi 2-3 leta, smo v mesecu februarju umaknili industrijsko izdelane igrače in starše ter otroke povabili k
prinašanju odpadnega materiala. Starši so se na to zelo pozitivno odzvali in tudi otroci so kaj kmalu začeli ustvarjalno uporabljati
posamezno odpadno embalažo. Pričeli smo razmišljat, da si lahko iz tega naredimo svoje igrače. Ideje smo iskali v knjigah in na
računalniku. Tudi doma so nekateri starši z otroki naredili izdelek in ga prinesli v vrtec.
Spoznali smo tudi različne materiale (les, plastika, papir, blago) in se naučili ločevati plastiko, papir in brisačke, s katerimi si brišemo roke.

Že proti koncu projekta sva otrokom predstavili risanko z ekološko vsebino, ker se nam je ponujeni film iz strani organizatorja
zdel prezahteven za starost otrok v najini skupini.

Ogled risane Radovedni Jaka: Kaj narediti iz Miminih smeti?
Kaj pomeni radoveden? Niso vedeli odgovora, zato sva jim ta pojem pojasnili.
Ugotovili smo tudi, da lahko smeti popravimo ali znova uporabimo.

Mucek Jaka nam je na koncu naročil: »Še vi poglejte, kaj lahko naredite iz svojih smeti!«
Otroci so povedali, kaj smo že naredili iz odpadnega materiala v vrtcu in doma.
Izjave otrok na vprašanja: Kaj smo mi naredili iz smeti?
TOJAKA (tovornjak), AVTE, FOMULO (formulo), OZICE (rožice), GOSENICO, BLENKA BLENKA (misli kitaro), RAKETO, LADJO, POTULJICE (ropotuljice), NALEDLA SEM SE TUMENTE ( naredila sem še instrumente), MIKROFON, KOŠ ZA SMETI ZA PLASTIKO IN
PAPIR .
Dogovorili smo se, da bomo izdelali še več instrumentov, s katerimi bomo igrali, kadar bomo prepevali pesmice.

Z odpadnim materialom smo se igrali skoraj dva meseca. Med tem časom smo izdelovali igrače, didaktične igre in male instrumente. Ker so otroci še majhni, so sodelovali tako, da so pomagali iskati ideje, kaj bi lahko izdelali. Med odpadnim materialom
so poiskali potreben material za izdelavo, kaj pridržali, ter se po svojih zmožnostih vključevali v proces izdelave: lepili, barvali,
nizali in ves čas opazovali delo odraslega. Otroci so s ponosom pokazali staršem, kaj smo izdelali. Pri ustvarjanju smo potrebovali pomoč hišnika.

Ob koncu smo v mestni knjižnici pripravili razstavo naših izdelkov.

Vrtec: Vrtec Otona Župančiča

Kidričeva ulica 18b
8340 Črnomelj
Skupina: Čebelice, 5-6 let
Mentorici: Suzana Vidic in Metka Žugelj
Zemlja v naših očeh

Na žalost vidi narava vsako leto več odpadkov skozi svoje oči. Otroci se tega zavedajo in so jezni. In tako je nastal naš izdelek iz
odpadkov, ki so jih našli pred vrtcem ob ograji. Iz balona, papirja in lepila so naredili zemljo in na njo prilepili odpadke kot v opozorilo, da smeti sodijo v koše in ne v naravo.

Skupina: Gobice

Starost: 2- 3 leta
Vrtec: Miškolin, enota Rjava cesta
Mentorja: Alja Lemut, Sabina Grobelnik
Pozdravljeni,
skupina Gobice iz vrtca Miškolin vam z veseljem pošilja fotografijo končnega izdelka , ki smo ga ustvarili ob pomoči Vrtnarja Naceta, ki nas je obiskal v naši igralnici.
Lutka Nace je prišel ves vznemirjen, ker je ob ogledu zabojnikov za plastično embalažo zagledal toliko praznih plastenk. Z otroci
smo staknili glave in mu natrosili nekaj idej, kaj bi lahko naredili iz njih. Ker smo še majhni, saj imamo šele od 2- 3 leta, se je strinjal z bolj preprostim načrtom in nam ponudil svojo pomoč. Tako so nastale izrezane plastenke, ki smo jih napolnili z zemljo in
vanje posadili petunije. Za popestritev postavitve pred vhod v vrtec, smo iz plastičnih zamaškov izdelali še okrasne rožice.
Na koncu smo se še skupinsko slikali, žal je vrtnar Nace tisti dan bil ravno na poti v svojo vrtnarijo, zato ga ni na sliki.

VRTEC TREBNJE MAVRICA

BOLHICE
Vzgojitelj: Alenka Šiška
1. ZGODBA
LONČKI OD KISLE SMETANE – PODIRANJE PIRAMIDE
Pri zajtrku smo dobili kislo smetano v lončkih. Odločili smo se, da lončkov
ne bomo zavrgli ampak jih bomo raje ponovno uporabili. Otroci so imeli
različne predloge, kaj bi se iz njih dalo narediti: raketo, rožico, lonček za
mešanje barv, boben, ropotuljo, vanje bi lahko posadili rože, posejali različna semena,…

Skupaj pa smo se odločili, da iz lončkov naredimo igro, ki jo bomo lahko
uporabili večkrat in ob njej urili še gibalne spretnosti. In smo se lotili dela:
vsak otrok je dobil svoj lonček in ga poljubno polepil s papirčki, ki jih je
izrezal iz odpadnega papirja. Lončke so otroci z različnimi papirčki polepšali zato, da so zakrili napis »kisla smetana«.
Iz okrašenih lončkov so otroci postavili piramido, ki so jo potem iz določene razdalje podirali z žogico iz odpadnega papirja.
In kako se igra imenuje?
zabijanje z žogo,

piramidovska igra,
piramidovski grad,
zadevanje z žogo v piramido,
podiranje piramide,…
To so predlogi otrok, vi pa zberite tisto ime, ki je vam najljubše.
2. ZGODBA
PLASTIČNI POKROVČKI – SPOMIN NA OTIP ZA SLEPE OTROKE
V našem vrtcu zbiramo plastične pokrovčke, ki jih hranimo v škatli na hodniku. Opazila jih je tudi deklica Maja, ko je šla mimo
njih. Pritekla je k vzgojiteljici, češ, da se je nekaj domislila: »Alenka, našla sem plastične pokrovčke! Iz tavelikih bi lahko naredili
spomin!«
Pa smo se usedli vsi skupaj in začeli zbirati različne ideje, kako bi naredili igro Spomin iz plastičnih pokrovčkov. Otroci so predlagali:
da bi v pokrovčke nalepili slikice,
da bi vanje risali s flomastri,
da bi iz njih naredili nevidni spomin za
tiste, ki so slepi,
da bi iz njih naredili spomin za tipanje.
Dogovorili smo se, da naredimo »Spomin
na otip za tiste, ki so slepi«. V pokrovčke
smo prilepili različne materiale, pare pa
bo otrok prepoznal s tipanjem.
Igro smo najprej preizkusili v skupini in ugotovili, da je zelo neprijetno, če nič ne vidiš. In ker je v našem vrtcu tudi deček, ki je
slaboviden, so otroci prišli na dan z idejo, da igro podarimo njemu. Obiskali smo ga in mu podarili Spomin, ki smo ga sami izdelali. Deček je bil prijetno presenečen, mi pa veseli, ker smo naredili dobro delo.

3. ZGODBA

PVC PLASTENKE – ČLOVEK NE JEZI SE
V naši skupini se čedalje večkrat pojavlja želja po igri z družabnimi igrami. Otroci bi se radi igrali igro Človek ne jezi se. Ugotovili
smo, da manjka nekaj figuric, podlaga za igro je strgana, pa tudi igralna kocka se je izgubila. Odločili smo se, da si igro izdelamo
kar sami. Najprej smo naredili načrt, potem pa se lotili dela.
Otroci so s pomočjo vzgojiteljic pripravili ves potreben material in se lotili dela: pobarvali so plastenke, izstrigli barvne kroge za
polja, za podstavek pa smo uporabili kar otroško mizo, na katere smo z samolepilno folijo prilepili barvna polja. Iz kartona smo
izdelali celo igralno kocko.
Tako. Igra »Človek ne jezi se« je končana in sedaj imamo dovolj velike figurice in kocko, da jih ne bomo izgubili, pa tudi podlaga
za igro se nam ne bo strgala.

