
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD- 1. VRTIĆ SA 

STATUSOM EKO-ŠKOLE U HRVATSKOJ 

 

Kako djeca najbolje uče putem osjetila te aktivnim istraživanjem, bogatstvo našeg 

prirodnog ambijenta daje nam priliku da u potpunosti živimo i radimo eko! 

 

Tako tijekom cijele godine imamo i Eko – patrolu koja obilazi skupine u objektu te 

bilježi na plakatu da li se pridržavamo eko načela. A kako sami odnosimo razvrstani 

otpad u određene spremnike, posjećujemo i jasličke skupine te im pomažemo pri 

odvozu. 

   

Ove školske godine dobili smo i komposter  u koji odlažemo ostatke voća koje 

pojedemo, skupljamo travu, grančice i sl. A sam kompost poslužit će nam za gnojenje 

naših malih vrtova. 

    



Osim otpad odlažemo u odgovarajuće spremnike, stari papir, tetrapak ambalažu i 

plastiku koristimo za izradu raznih didaktičkih sredstava koje koristimo u igri. 

    

Kako bi dobili  zorni uvid na koji način od starog papira dobivamo novi, papir 

recikliramo. Ova aktivnost budi u djeci veliki angažman i interes te na kraju 

oduševljenje dobivenim rezultatom . 

     

Ove godine smo se odlučili i na sadnju malenog vrta. Prvo smo trebali pripremiti 

mjesto sadnje, pa su tako vrijedne ručice skupljale zemlju i donosile ih u kašete u koje 

ćemo saditi. 

     

Također, i u našim sobama smo posadili razne sjemenke koje ćemo pratiti kako rastu i 

brinuti se za njih. Tek kada budu dovoljno „snažne „ presaditi ćemo ih u vanjske 

gredice. 



     

 

  Neke biljke smo već posadili u naš vrt.  

 

Na sam Projektni dan 22.4.2016. predškolske skupine Gljivice, Ribice i englezi 

sudjelovat će na „kvizu„ i natjecateljskim igrama, a u popodnevnim satima (18.00h) u 

POU Ivanić Grad možete pogledati eko predstavu za djecu „Zmaj iz rijeke Lonje“.. 

Skupina „Lavići „ će 20. 04.2016. u suradnji sa roditeljima pripremiti prostor za sadnju 

vrta. 

Također, sve će skupine sudjelovati u organiziranju prostora gdje ćemo zasaditi 

autohtone vrste voćaka koje su karakteristične za ovo podneblje i tako započeti jedan 

dugogodišnji projekt „Povoćkajmo vrtić“. 

Pozivamo Vas da se uključite u obilježavanje našeg Projektnog dana- priprema gredica 

za vrt, donacija sjemenki ili sadnica voćaka, prikupljanje starih baterija ili plastičnih 

čepova… jer zajedno možemo više i bolje! 

Ružica Leš, odgojiteljica 


