
Uključivanje u akciju Zelena čistka 

 

Na početku pedagoške godine uključili smo se u provođenje 

akcije Zelena čistka. 

U akciji čišćenja okoliša vrtića sudjelovala su naša 4 objekta 

i 8 vrtićkih skupina.  

U čišćenju je sakupljeno 16 kg otpada. 

Osim u provođenje čišćenja okoliša, roditelji i djelatnici 

vrtića uključili su se u provođenje digitalnog čišćenja u 

kojemu je sakupljeno 20 GB otpada. 

U digitalno čišćenje uključili smo se i u ožujku 2022. godine 

pri kojemu je uklonjeno 136 GB otpada.  

 

 

 

 



Humanitarna akcija sakupljanja plastičnih čepova 

 

 Već treću godinu 

zajedno s roditeljima 

aktivno sudjelujemo u 

akciji sakupljanja 

plastičnih čepova. U 

akciji sudjeluju sve 

naše odgojno-

obrazovne skupine u sva 4 objekta. 

Od rujna 2021. godine do kraja siječnja 2022. godine 

sakupljeno je 32 kg plastičnih  čepova, a sa sakupljanjem 

nastavljamo kroz cijelu godinu. Uspoređujući s prošlom 

pedagoškom godinom vidljiv je napredak s obzirom da je u 

prošloj godini od rujna do ožujka sakupljeno 18 kg čepova.       

Ovom akcijom nastojimo pomoći Udruzi oboljelih od leukemije 

i limfoma koja provodi akciju „Plastičnim čepovima do skupih 

lijekova“. 

 



Sakupljanje starih baterija 

 

   U svim objektima našeg vrtića postoje spremnici za 

odlaganje starih baterija. Vrlo smo ponosni na sve one koji 

redovito donose stare baterije te na taj način brinu o 

pravilnom odlaganju opasnog otpada. Od početka pedagoške 

godine do travnja 2022. sakupili smo ukupno 86 kg starih 

baterija. Baterije preuzima Friš d.o.o., poduzeće koje brine o 

sakupljanju i oporabi starih baterija.  

 

 

 

 



Predstava za djecu Zelena priča 

 

  U mjesecu studenom održana je predstava za djecu eko 

tematike Zelena priča. 

Junaci ovog lutkarskog mjuzikla u svojim se prirodnim 

staništima susreću s raznim vrstama onečišćenja, te dok neki 

uživaju praviti nered drugi traže rješenja kako okolišu vratiti 

stari sjaj. Tijekom predstave djeci su prikazane osnove 

razvrstavanja otpada na zabavan i interaktivan način. Glavna 

poruka ovog mjuzikla je: „O zaštiti okoliša brinemo se od 

malena.“ što se upravo slaže i s našim eko-kodeksom: Od malih 

nogu velika briga za okoliš.       

 

 

 

 

 



Sudjelovanje odgajatelja na stručnom usavršavanju Održivi 

razvoj 

 

U siječnju ove godine za 

odgajatelje je organizirano stručno 

usavršavanje na temu Održivi 

razvoj. 

Kroz predavanje upoznali su se s 

primjerima dobre prakse kroz koje 

su dobili nove ideje za unaprjeđenje 

našeg programa i uređenje dvorišta 

vrtića. 

Budući da nekoliko naših skupina sadi 

svoj vrt, kroz edukaciju su imali 

prilke vidjeti na koji način se može 

saditi, formirati gredice, uzgajati 

presadnice, navodnjavati gredice. 

Također, upoznali su se sa 

sakupljanjem biootpada i 

kompostiranjem. 

S realizacijom ideja planiramo krenuti još u ovoj pedagoškoj 

godini. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



Redovita briga o okolišu vrtića 

 

     Osim uključivanja u akciju Zelena 

čistka, naši vrtićanci redovito vode 

brigu o čistoći 

okološa. Pri 

odlasku u šetnju 

često izdvoje 

malo vremena 

kako bi uklonili 

vidljivi otpad. 

Osim toga kroz 

cijelu godinu uče o pravilnom 

razvrastavnju otpada. 

 

 

 



 

 

 



Sakupljanje pedagoški neoblikovanog materijala 

 

   Tijekom cijele godine skupine 

sakupljaju pedagoški 

neoblikovani materijal koji 

koriste za igru, različite 

aktivnosti, obogaćivanje 

kutića… 

Starija skupina Ribice je od 

pedagoški neoblikovanog materijala izradila vlastite 

instrumente.       

         

 
 

 

 



Aktivnosti na temu energije 

 

      Kroz zanimljive aktivnosti djeca su se upoznala s 

različitim vrstama energije. 

Razgovarali su o tome koja energija pokreće čovjeka, koja 

kućanske aparate, kako možemo štedjeti energiju kod kuće i 

u vrtiću? 

Uz to,  gledali su edukativne filmove, čitali slikovnice, 

razgovarali o hrani koja daje više energije, koje aktivnosti 

troše više energije, a svoje spoznaje bilježili su na zajedničke 

plakate. 

Starija skupina posjetila je i Muzej elektroničke opreme i 

video konzola kako bi stekla spoznaje o tome kako su nekada 

izgledali uređaji koji troše električnu energiju. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Energija vode 

 

     Pojedine skupine su 22. 

ožujka obilježile Svjetski 

dan voda. Istraživali su gdje 

se sve voda nalazi u prirodi i 

izrađivali plakat. Ilustrirali 

su i recitaciju Voda. Gledali 

su edukativni film The 

Water Mill, Rastoke-selo 

vodenica, a zatim su 

proveli pokus kako bi se 

uvjerili kako vodenica radi. 

Jedna od skupina, 

oduševljena vodenicama 

izradila je svoju malu 

drvenu vodenicu. Također, 

izradili su i vodeni šareni 

ksilofon i upotpunili svoj 

glazbeni kutić. Osim toga, 

skupine su provodile 

različite male 

istraživačke aktivnosti 

kako bi otkrile svojstva 

vode. Kako bi se uvijek 

mogli podsjetiti na važnost 

štednje vode, pojedine 

skupine su izradile plakate o štednji vode.  



 

 

 

 



 

 



 

 

 



Energija vjetra 

 

   Većina skupina proučavala je 

energiju vjetra izrađujući male 

vjetrenjače. Osim vjetrenjača, za 

proučavanje energije vjetra 

koristili su lepeze i trake za 

istraživanje smjera vjetra. Proveli 

su pokus kako bi vidjeli kako zrak 

iz balona pokreće autić. Ostvarena 

je i suradnja s roditeljem 

električarom koji je je djeci 

putem pokusa pokazao kako nam 

vjetrenjača može dati svjetlo. 

 

   



   

 

 

 



Energija sunca 

 

    Kroz šetnju djeca su promatrala solarne panele na 

krovovima kuća. Odlazila su u kupnju biljaka koje su posadili u 

svojim vrtovima u dvorištu vrtića. Promatrali su kako biljke 

rastu, a za što im je potrebna sunčeva svjetlost. 

Kroz različite aktivnosti istraživali su svjetlost u svojim 

sobama. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



Eko patrole 

 

       Starije skupine 

imale su svoje eko 

patrole čija je zadaća 

bila obilazak svih 

odgojno-obrazovnih 

skupina, praćenje i 

bilježenje štednje 

električne energije. 

Eko patrole su u svim 

skupinama pratile gori li svjetlo nepotrebno, kapa li voda iz 

slavine i odvaja li se papir. 

Rezultate su bilježili u 

svoje tablice pomoću 

smajlića. 

Starija skupina Ribice je za 

svoju skupinu uvela i 

dodatna praćenja: 

potrošnja vode, potrošnja 

papira, gorenje svjetla, 

odvajanje otpada, urednost 

sobe i kupaone. 

Prema praćenju eko patrola 

sve skupine su pokazale 

zadovoljavajuće rezultate kada je u pitanju štednja energije 

i odvajanje otpada, a posebno su se istaknule jasličke skupine. 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U nadolazećem periodu očekuje nas… 

 

Obilježavanje Tjedna zdravlja 

Projektni dan-natjecanje u sakupljanju papira 

😊 


