
Večstopenjska šola s slovenskim 
učnim jezikom v Gorici 

 

ENOTA MAVRICA 



EKO BERI V VRTCU 

Do meseca februarja smo z otroki 
obravnavali ekološke teme v vrtcu in 

uporabljali odpadne materiale na 
ustvarjalne načine. 

 



Na začetku 
šolskega leta smo 

posadili lončnice in 
grmičke, da bi 

olepšali videz vrtca 
in se naučili skrbeti 

za rastline. 



 

 

 

Otroci so izdelali 
adventni koledar 

iz papirnatih 
ovojnic čajnih 

vrečk. 



Skupaj z 
osnovnošolci so 

iz odrabljenih 
jogurtovih 

lončkov izdelali 
okraske za 

božično drevo, ki 
je stalo na trgu 

vasi. 





Božična delavnica s 
starši. 

Izdelek je iz 
plutovinastih 

zamaškov in starih 
žgoščenk. 



 

Iz pokvarjenih 
zgoščenk otroci so 
naredili Miklavže. 



 

Iz starih 
plastenk in 

kosov belega 
stiropora so 

nastali 
pingvini. 





 

 

Izdelali smo 
pustne 

klovne iz 
odrabljenih 

embalaž. 





PLANET ZEMLJA 



Planet Zemlja je 
modre barve, ker je 
morje, rumene in 
zelene. Tu živijo 
otroci, deklice in 

dečki, imajo črno in 
roza barvo kože. 

 
Alice 5 let 

Planet zemlja je 
modre, zelene, 

rumene barve. Tu 
živijo otroci, ki imajo 

rjavo in roza kožo. 
 
Federico 5 let 



Planet Zemlja je 
modre barve, 

zelene in 
rumene. Tu živijo 
otroci, ki imajo 

rjavo in roza 
barvo kože. So 

tudi pande. 
 

Emmiellie  
5 let 



Planet 
zemlja je 

modre 
barve, zelene 

in rumene. 
Tu živijo 

deklice in 
dečki. Eni 

imajo roza 
eni rjavo 

barvo kože. 

 

Emma 5 let 



Planet 
zemlja je 

modre 
barve, tudi 

zelen in 
rumen. Je 
lep, ker so 

živali in 
otroci, ki 

imajo rjavo 
in tudi roza 
kožo. Smo 

dečki in 
deklice. 

 

Marta 5 let 



EKO BERI DOMA 

Od meseca marca vzgojiteljici sta nadaljevali vrtčevske 
dejavnosti na daljavo preko videoposnetkov. 

Predstavili sta otrokom slikanico Plastenka Nevenka in 
kamišibaj predstavo Zgodba o plastenki. 

Predlagali sta tudi vrsto izdelkov in dejavnosti z 
odpadnim materialom. 

Otroci so pošiljali vzgojiteljicama slike njihovih izdelkov 
in risb. 



Il riciclo è 

una bella 

cosa perché 

così non 

muoiono i 

pesci nel 

mare!!  

Reciklaža je 

lepa, ker 

tako ne 

umirajo ribe 

v morju!! 

Sofia B. 

4 leta 

 



Quello che 

mamma e papà 

buttano lo uso per 

creare delle cose 

divertenti... 

Kar mama in očka 

mečeta proč jaz 

uporabim, da 

ustvarim zabavne 

predmete... 

Alessandro 5 let 



Ustvarjanje z 
odpadnim 
materialom 

Axel 5 let 



 

Ne zavrzi – raje 
recikliraj! 

Alice 5 let 



Ločevanje odpadkov. 

Izdelki iz odpadnega 
materiala. 

Emmiellie 5 let 



Izdelek iz odpadnega materiala 

Vittoria 4 leta 



Kontejnerji za odlaganje odpadkov. 

 

Emily 3 leta 



Slikanica „Plastenka Nevenka“ 

Martina 4 leta 



Slikanica „Plastenka Nevenka“ 

Emma 5 let 

 



Smetojeda pošast 

Lisa 4 leta 



 

Najni izdelki iz 
odpadnega 
materiala. 

 

Emma 5 let  
Giulia 4 leta 



 

Izdelki iz jogurtovih 
lončkov 

 

Emma 5 let 

Marta 5 let 



 

Vzgojiteljici sta pokazali 
kako doma ločujeta 

odpadke 



VAJE IN IGRE ZA 
PREDŠOLSKE OTROKE 

Preko videoposnetkov vzgojiteljica je 
predlagala predšolskim otrokom vaje 

in igre z odpadnim materialom 







 

Naloga „gosenica“ 
 

Emmiellie 5 let 



Kljub posebnim okoliščinam otroci 
so kreativno uporabljali odpadni 

material v  vrtcu in doma. 
Ugotovili so, da primerno 

vsakodnevno obnašanje lahko 
pozitivno vpliva na dobro počutje 

naše Zemlje. 


