Vrtec Pedenjped
Enota Pedenjcarstvo
Kašeljska cesta 125
1260 Ljubljana – Polje

POROČILO PROJEKTA ZELENI NAHRBTNIK
VRTČEVSKO LETO 2019/2020
Izvajalki:
Ø Vzgojiteljica: Klavdija Oberstar
Ø Pomočnica vzgojiteljice: Nina Rahija
Sodelujoči:
Ø otroci skupine »Učenjaki« stari 5-6 let.
Za sodelovanje v programu Zeleni nahrbtnik smo se odločili, ker so otroci
zelo povezani z naravo in radovedni. Radi sodelujejo v dejavnostih, kjer
raziskujejo
in
postopno
iščejo
odgovore,
zbirajo
podatke,
eksperimentirajo... Vsako leto se razveselimo zmajčka Jurčka in zelenega
nahrbtnika.
Pot Zelenega nahrbtnika se je začela v naši enoti Pednjcarstvo že meseca
januarja, ko so ga k nam prinesli otroci iz vrtca Vodmat, enote Klinični
center. Naloge so bile zapisane in narisane na plakatu. Zeleni nahrbtnik
vsebuje lutko zmajčka Jurčka, zemljevid Ljubljane, z nalepkami za
označevanje lokacije in poti nahrbtnika, knjige z eko vsebino in CD s
pesmicami o zmajčku Jurčku (avtor Boris Kononenko).
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Po dveh tednih smo nahrbtnik predali prijateljem iz enote Radovednež.

Naloge, ki smo jih prejeli:
1. naloga.: Spoznajte zgodbico o Belem zajčku.
2. naloga: Očistite Belega zajčka.
3. naloga: Spoznajte največje onesnaževalci zraka.
Opažava, da otroci radi posegajo po knjigah, ki so vsebinsko ekološko
obarvane in se o tem zelo radi pogovarjajo. V vrtcu smo prebrali Zgodbo o
belih zajčkih. To je pravljica, kjer zajčkom posivijo kožuščki, zaradi
prometne onesnaženosti.
Po prebrani pravljici je vsak otrok izrezal in pobarval svojega sivega
zajčka.

Izpeljali smo igrico »Beli zajček« katerega kožušček je bil umazan zaradi
izpušnih plinov avtomobilov. Cilj igre je bil prihod ali odhod v vrtec brez
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avtomobila in s tem očistili zajčkov kožušček. Pri sami igri smo bili zelo
uspešni, saj smo v celoti očistili kožušček, to pa nam je uspelo le zaradi
skrbnih staršev.

Pogovarjali smo se o prometu in izdelali plakat.

Spoznavali smo tudi kdo onesnažuje zrak v naši okolici. Na sprehodih smo
opazili veliko avtomobilov, tovornjakov in dimnike na hišah v naselju, ki
so onesnaževalci zraka.
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Z izpeljavo programa Zeleni nahrbtnik smo želeli otrokom ozavestiti, da je
zrak vrednota najvišjega pomena. Človek je del narave, zato je njegovo
zdravje in življenje povezano z zrakom in njegove čistosti.
Zapisala: Klavdija Oberstar
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