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V letošnjem šolskem letu je otroke vrtca Mavrica popeljala v svet 
recikliranja odpadkov slikanica Melanie Walsh 10 stvari, ki jih 
lahko naredim za lepši svet.  

V njej najdemo 10  
preprostih nasvetov  
za ohranjanje zdravja  
našega planeta.  
 



Najprej smo si v vrtcu ogledali slikanico in jo prebrali.  

Ob vsakem pravilu smo se pogovorili in skušali 
razumeti, kaj lahko mi naredimo za lepši svet.  

 



S pomočjo slikanice smo v vrtcu postavili pravila za 
lepši svet.  

 

 

 

 

 

 



Predšolski otroci  
so jih narisali 
 in jih zalepili na prava 
mesta.  



 

 

 

 

 

 

 

Našli smo jih že na našem  
velikem šolskem dvorišču.  
 

Sprehodili smo se po bližnji 
okolici  
in poiskali zabojnike za  
ločeno zbiranje odpadkov.  
 





Na sprehodu smo opazili, da prav zraven našega 
šolskega dvorišča stojijo zabojniki za steklo, baterie 
in odrabljena zdravila 

 





Odločili smo se, da naredimo 
maketo vasi, kjer se nahaja 
naš vrtec.  





Posebno pozorni smo bili na to, da smo na prava 
mesta postavili tudi vse zabojnike za ločeno 
zbiranje odpadkov.  



V vrtcu smo pripravili kotiček s štirimi zabojniki, v 
katerih ločeno zbiramo suhe in vlažne odpadke 
ter plastiko in papir. Na pokrove zabojnikov smo 
zalepili slike odpadkov. 



S pravimi 
odpadki in s 
pomočjo 
fotografij smo 
skupno 
ugotavljali, v 
kateri zabojnik 
sodijo 





Vsak otrok 
je 
zabojnike 
tudi 
narisal,  
take in 
drugačne.  





Iz starih odrabljenih 
kartončkov so 
otroci sestavili 
robotke in se pri 
tem zelo zabavali 

 







Odpadni material je skozi celo šolsko leto 
prisoten v prosti igri naših otrok  







Tudi na šolskem dvorišču veliko ustvarjamo z 
naravnimi materiali in skrbimo za rože, ki smo 
jih posadili pred vhodom v vrtec. 



Iz odpadnega 
materiala smo 
izdelali božični 
izdelek, 
Miklavže in 
darilo za 
praznic mamic 





Poleg omenjene slikanice smo si v vrtcu ogledali 
tudi kamišibaj zgodbo o recikliranju plastenke.  



Naučili smo se plesati na melodijo pesmi pevke 
Klavdije Škrat Smetko. Otroci so škratka tudi 
narisali.  



S skupino predšolskih otrok smo se veliko 
pogovarjali o tem, kje živimo, o imenu in stanju 
našega planeta.  

Zemljo so narisali 
in o njej povedali, 
da je žalostna, ker 
je umazana in na 
vprašanje, kaj 
lahko naredimo 
mi, so odgovarjali: 



Gabriele (6 let): Na Zemlji so 
otroci, živali, drevesa, trava, 
rožice. Je okrogla, največ je 
modre barve. To je voda. Ni čista, 
ker otroci vržejo odpadke. 
Odpadke vržemo v smeti, ne 
skupaj. V rumen zabojnik damo 
plastiko, v bel papir, v rjav vlažne 
in v zelen suhe odpadke. Ptičkom 
moramo dat jest, zapremo Tv, iz 
starega kartončka lahko naredimo 
igračo... 



Sofia Stella (6 let): Il mondo – naš planet 
Zemlja je moker, ker je dosti vode. 
Moramo ga počistiti. Vzamemo smeti in jih 
damo v koš. Ne skupaj, ločimo plastiko, 
karton, suhe odpadke, vlažne odpadke, 
baterije... 

Ester (5 let): Pianeta Zemlja 
je zelene in modre barve. Je 
lep in čist. Smeti damo v 
koše. V rumen damo plastiko, 
v bel papir, v rjav damo 
jabolka, banane, kiwi ... 
Steklo damo v zelen zabojnik. 
Gremo peš. Zalivamo rožice, 
zapremo pipo... 



Giulia P. (5 let): Naš planet Zemlja je moder, 
zelen in bel. Največ je modre barve, ker je 
voda. Je velik in umazan, ker so smeti. 
Moramo ga čistiti. Poberemo vse kar je na 
tleh in damo v zabojnike, ločeno plastiko, 
papir, vlažne odpadke, vse druge odpadke, 
steklo, baterije, zdravila... Iz starega kartona 
naredimo igračo... 

 

Martina (6 let): Moramo skrbeti za 
Zemljo. Moramo metati smeti v koš, 
moramo zapreti pipo, ugasniti luč in 
TV, moramo risati spredaj in zadaj (na 
listu), moramo skrbeti za ptičke in 
zalivati rožice... Na sprehodu smo 
videli zabojnike za plastiko, baterije, 
zdravila, steklo...  



Valentino (6 let): Zemlja 
je umazana, ker nismo 
dali v zabojnike papir, 
steklo, plastiko... Smeti 
moramo vedno dati v 
zabojnike. V zabojnike 
damo tiste stvari, ki ne 
rabimo več. 

 

Alessandro (6 let): To je planet Terra – 
Zemlja, Je okrogla, zelena - trava in modra 
– voda. Plastiko vržemo v rumen koš, 
papir v bel.  



Nina (5 let): Svet in zelen in moder, modra je voda in tisto zeleno je trava. Je 
okrogel, kot črka »O«. Moramo skrbet za naš planet tako, da ne vržemo na tla 
odpadke, plastenke. Skrbimo za ptičke in druge živalice. Ugasnemo luč in 
zapremo pipo. Vittoria (5 let): Naš planet je okrogle oblike. Ni čist, ker je 
umazan, ker metamo odpadke na tla. Odpadke moramo vreči v koš... 

 

 

Sofia (6 let): Na Zemlji smo mi in 
tudi živali in hiše in drevesa, 
trava, listi, rožice.  
Smeti moramo dat v zabojnike, 
ločeno. 



Ariel (6 let): Planet Zemlja je 
zelene in modre barve, ker je 
veliko vode. Moramo ga čistiti. 
Lahko gremo peš in zalivamo 
rožice, zapremo luč in vodo. 

 

Giulia V. (6 let): Smo šli na 
sprehod in smo videli baterije na 
tleh blizu zabojnika. Zabojniki so 
sive, zelene, črne, rjave, rumene, 
bele in zelene barve. 

 

Vittoria (5 let): Naš 
planet je okrogle oblike. 
Ni čist, ker je umazan, 
ker metamo odpadke na 
tla.  
Odpadke moramo vreči 
v koš... 



 Izbrana slikanica je otrokom konkretno približala svet 
recikliranja in v njih vzbudila zanimanje in skrb za naš 
planet.  

Zavedajo se pomena ločevanja odpadkov in  ponovne 
uporabe materialov, ki jih vsakodnevno mečemo stran.   



 


