V četrtek, 22. aprila 2021, obeležujemo Svetovni dan Zemlje. Praznovanje se je prvič organiziralo leta
1970. Danes pa ta dan obeležujemo v več kot 192. državah sveta. Ker se soočamo z vedno večjo
onesnaženostjo, je zelo pomembno, da čisto okolje ohranjamo vsakodnevno in tako z majhnimi koraki
skrbimo za vse naslednje generacije.
Ker že v vrtcu pričnemo otroke vzgajati v družbeno odgovorne ljudi, smo se pogovarjali o tem, kako
skrbimo za naš planet. Vsi skupaj ločujemo odpadke in jih odlagamo v ustrezne zabojnike, ugašamo
luči, ko je v prostoru dovolj svetlo, poberemo smeti, ki jih na tleh opazimo na naših sprehodih,
varčujemo z vodo, premajhna oblačila in obutev podarimo naprej, na krajšo pot se odpravimo peš ali s
kolesom, trudimo se, da bi zavrgli čim manj hrane in sadimo rastline, saj te čistijo zrak. Pogovarjali pa
smo se tudi o pomenu čebel, ki s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane.
Majhni in veliki smo na ta dan poskrbeli za urejenost enote Kekec. S skupnimi močmi smo pometli
dovoz do vrtca, populili plevel, pograbili travnato igrišče, pometli podlago okoli igral, prebrisali igrala
ter pobrali smeti v okolici vrtca. Ob večja drevesa pa smo znosili veje in vejice, s katerimi se bomo
vsakodnevno lahko igrali in gradili hiške za majhne živali, ki jih opazujemo na našem igrišču.
Ko smo na koncu naše čistilne akcije pogledali na igrišče in okolico vrtca, smo bili prav ponosni nase.

PRILAGAMO NEKAJ POUČNIH VSEBIN:
o

KAPLJICA IN LISTEK RAZISKUJETA: KAM GREDO ODPADKI, KO JIH ODVRŽEMO
https://www.youtube.com/watch?v=Rh9XGrbLNic

o

KAPLJICA IN LISTEK RAZISKUJETA: KAKO DELUJE ČISTILNA NAPRAVA?
https://www.youtube.com/watch?v=e8x4AXYpiI0

o

LEPŠI SVET – ODPADKI
https://www.youtube.com/watch?v=vbM6nY6IvbY

o

LEPŠI SVET – UPORABIMO SONCE
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8gHAgTzn0&list=PLTJayemAe9LsJN3HqXd_bc16HHBL
xWwGT

o

LEPŠI SVET – OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
https://www.youtube.com/watch?v=orLqxPDlI1k

o

LEPŠI SVET - ELEKTRIKA
https://www.youtube.com/watch?v=lypWQnDxHG0

o

ZGODBA O TREH PLASTENKAH
https://www.youtube.com/watch?v=e6d0ZEVIgUw

o

POUČNA RISANKA ZA OTROKE, KI GOVORI O NEVARNOSTI, KI GROZI PLANETU ZEMLJA
https://www.youtube.com/watch?v=TuChdTLDlZE

SLIKANICE:
o
o
o
o

12 korakov za okolje (G. Osredkar)
Eko zmajček (M. Podgoršek)
Planet brez odpadkov (J. French)
Plastenka Nevenka (P. Matos)

o
o
o
o
o
o
o
o

Ples v zabojniku (H. K. Kraljič)
Rjavko in zmešanko (M. Podgoršek)
Skrbimo za naš planet; Odpadki fej! (N. Jiménez)
Stoletna riba Alba (L. Hawthorne)
Zabava z odpadki (N. Astley)
Zadnje drevo v mestu (P. Carnavas)
Zeleni otrok in Sivi otok (I. Gantschev)
Zemlja je dobila vročino (G. Škobalj)

VIRI:
•
•

https://www.cobiss.si/
https://www.youtube.com/

Vzgojiteljici oddelka Pike,
Špela Deželak in Anda Pajk

