
ČISTILNA  AKCIJA 

 

Na  Dan  zemlje, 22. aprila, smo v PE vrtec Kidričevo izvedli čistilno akcijo in 

očistili okolico vrtca. Sodelovali so vsi otroci. 

Maskoti »ČISTKO in SMETKO« sta najmlajše otroke prvega starostnega 

obdobja pozdravila na ploščadi pred igralnicami, večje pa sta obiskala tudi v 

igralnicah in jim na igriv način predstavila svojo vlogo v okolju. 

               
 

Otroci drugega starostnega obdobja so se zbrali v garderobi. Nagajiv SMETKO 

je otroke presenetil s svojim obnašanjem, saj je naredil pravo smetišče. ČISTKO 

ga je zato pošteno okaral, nato pa sta družno, ob pomoči otrok  vse počistila. Vsi 

skupaj so zapeli našo EKO- himno.  

Otroke in vzgojiteljice sta povabila k ogledu načrta čistilne akcije. Za vsako 

skupino otrok sta imela pripravljeno nalogo: 

 

 POLŽKI - plastične odpadke iz igralnice odnesejo do ekološkega otoka in 

ga spoznajo, 

 ŽABICE - papirne odpadke iz igralnice odnesejo do ekološkega otoka in 

ga spoznajo, 

 ŽELVICE - očistijo del pločnika med vrtcem in gradom, 

 RAČKE - očistijo zelenico ob vrtčevskem parkirišču, 

 MUCE - pregledajo in uredijo zelenico ob ograji šolskega igrišča, 

 STONOGE - očistijo prvi del trim steze – od glavne ceste do šole, 

 ČEBELE - očistijo drugi del trim steze – od šole (ob gramozni  jami) do 

garaž, 

 JEŽI - očistijo zelenico ob pločniku med vrtcem in glavno cesto, 

 VEVERICE - očistijo rob gozda proti stadionu, 



 DELFINI - pograbijo  vrtčevsko igrišče in večje kamne odpeljejo v zaboj 

zunaj ograje. 

  

 

Po seznanitvi z nalogami sta otrokom in vzgojiteljicam razdelila vreče za 

odpadke in rokavice, da so lahko varno pobirali smeti, ki so jih na koncu akcije 

še razvrstili v zabojnike na ekološkem otoku.  

         
Naš projekt je k čistemu okolju vrtca in naselja pripomogel le za kratek čas, 

ozaveščanje otrok in učenje kako se ravna z odpadki, pa je učenje za vse 

življenje. 
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