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ČISTILNA 
AKCIJA

• Namen čistilne akcije:

Ozaveščanje otrok o skrbi za okolje.

Privzgajanje delovnih navad.

Skrb za medgeneracijsko sodelovanje.

Skrb za lepši videz vrtca



VEČJA USPEŠNOST ČISTILNE AKCIJE

Zasaditev belih vrtnic, imenovanih Ljubljana

Večje število staršev in starih staršev

Vodstvu vrtca predlagali, da na dopoldanski čistilni 
akciji posadimo vrtnice



VABILOSPOŠTOVANI STARŠI IN STARI STARŠI!

V SREDO, 3. 10. 2018, VAS OD 1000 DO 1200 URE VABIMO NA ČISTILNO 
AKCIJO V OKVIRU PROJEKTA 

˝ŠE ZADNJIČ OČISTIMO SLOVENIJO 2018˝.

KAJ BOMO POČELI?

PREDVSEM SE BOMO FINO IMELI.

MALO POMETLI, PREKOPALI, POGRABILI,

IN ČAROBNE

VRTNICE LJUBLJANA POSADILI. 

S SKUPNIMI MOČMI ŽELIMO POSKRBETI ZA LEPŠI VIDEZ VRTCA IN 
DOBRO POČUTJE VSEH NAS.

PRIJAZNO VABLJENI!

ANJA, TJAŠA, KATARINA



POTEK ČISTILNE AKCIJE

• V atriju

• Ob glavnem vhodu v vrtec



Čistilna akcija v atriju

• Pometanje

• Prekopavanje

• Grabljenje

• Pobiranje listja



Sajenje vrtnic ob glavnem vhodu

• Krampanje

• Kopanje lukenj

• Pobiranje kamnov

• Vožnja s cizo

• Sajenje vrtnic

• Dodajanje zemlje

• Teptanje

• Grabljenje

• Zalivanje



Druženje je obogatilo otroke

• Starejši so vir znanja, dobre družbe, so delavni, močni, vzdržljivi, 
aktivni, pripravljeni pomagati         izjemno pomembna vloga pri naši 
čistilni akciji in sajenju vrtnic.

• S ponosom pokazali člane svoje družine, prijatelje, vzgojiteljice, vrtec 
in igrače.

• ˝Izposoja˝ starih staršev od  prijateljev. 

• V sožitju, s trudom in v dobri družbi zmoremo opraviti tudi težja 
opravila. 



Druženje je obogatilo otroke

• Otroke vzgajamo v empatične posameznike 

Razumejo 

Spoštujejo              starše in stare starše

Sprejemajo           

• Otroke spodbujamo k:

Sodelovanju 

Upoštevanju različnosti 

Iskanju možnosti pridobivanja novih znanj



Druženje je obogatilo odrasle

• Telesno aktivnejše preživeto dopoldne + ugoden vpliv na lastno 
zdravje in počutje. 

• Vsakodnevno rutino oplemenitili z zanimivim druženjem, pogovorom 
in vključenostjo v prijeten dogodek. 

• S srečanja so odhajali vedri in nasmejani.  



Druženje je obogatilo zaposlene

• Prijeten dogodek

• Druženje

• Nova znanja 

• Nove izkušnje

• Dobro počutje vseh vpletenih 



ČEMU POSVETITI POZORNOST PRI 
NAČRTOVANJU MEDGENERACIJSKIH DRUŽENJ

• Tema druženja: zanimiva (nova) vsebina, poznati interese.

• Koliko udeležencev

• Prostor

• Fizična zahtevnost

• Trajanje: 1 ura



ČEMU POSVETITI POZORNOST PRI 
NAČRTOVANJU MEDGENERACIJSKIH DRUŽENJ

• Predznanje

• Vabilo, ki pritegne + osebno povabilo 

• Komunikativni, zainteresirani zaposleni, motivatorji

• Priprava sredstev, materiala, pogostitve

• Evalvacija druženja



SKLEPNE UGOTOVITVE

• Vsi sodelujoči         nepogrešljiv člen pri urejanju zunanjih površin vrtca 
in lepšem videzu.

• priče izjemne zgodbe, ki smo jo nekoč pomagali 
spisati vsi udeleženi. 

• Vse to ostaja z nami kot drag spomin in motivacija za srečevanje 
generacij tudi v prihodnje. 


