VRH
20. 04., ponedjeljak
16:00 – uređenje mjesnog igrališta (Kosić)
21.04., utorak
10:30-11:30 – eko igrokaz "Tužni smećko",
natjecateljska igra "Odvajanje otpada"
22.04., srijeda
18:00- Mala škola biologije mora (voditelji
roditelji Gašpar)
23.04., četvrtak
10:00-11:30 – šetnja do livade, branje
maslačaka i izada vjenčića
24.04., petak
10:30-11:30- podjela eko letaka ispred
trgovine Vrh

POLJE
20. 04., ponedjeljak
9:30-10:30 – izrada herbarija
21.04., utorak
9:30 – berba maslačaka
17:30-19:00- izrada meda od maslačka
(radionica)
22.04., srijeda
9:30- čišćenje parka Ogreni i igre
23.04., četvrtak
9:30-11:00- izrada cvijeća od plastičnih
vrećica
24.04., petak
9:30-11:00- izrada sirupa od bazge

OMIŠALJ
20. 04., ponedjeljak
9:00- šetnja do mora, igra i piknik u parku
uz more
21.04., utorak
9:30 – šetnja kroz grad, posjeta knjižnici
i crtanje kredama na placi
22.04., srijeda
9:30– sadnja cvijeća i uređenje vrtićkog
dvorišta
23.04., četvrtak
9:30 – izrada i degustacija zdravih kolača
17:00- izrada lutaka od starih kuhača i
ukrašavanje kućice od tetrapaka
24.04., petak
9:30- druženje u vrtiću uz zakusku i igrokaz
BAŠKA
20. 04., ponedjeljak
10:30-11:00 – film o izradi ovčjeg sira
21.04., utorak
9:00- likovna radionica s glinom
22.04., srijeda
17:00– proljetna priredba i radionica izrade
cvijeća
23.04., četvrtak
10:30-– izrada transparenata o očuvanju
prirode
24.04., petak
9:30- polazak iz vrtića u šetnju uz Velu Riku
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20.– 24. travnja 2015.

KRK
20. 04., ponedjeljak
10:00 – otvorenje izložbe dječjih radova od
otpadnih materijala i predstava vrtićke
djece
21.04., utorak
17:30- polazak iz vrtića u šetnju do lokve
Kimpi, odmor ispred lovačkog doma (u
slučaju kiše- u 17,30, u vrtiću, kazališna
predstava "Tužni smećko" i likovne igraonice)
22.04., srijeda
10:30 –kazališna predstava "Desetka lajk"
(Teatar Don Hihot)
23.04., četvrtak
10:00- šetnja gradom s eko transparentima i
dijeljenje eko likovnih radova građanima (u
slučaju kiše- u 10:30, u vrtiću, kazališna
predstava "Tikvići")
24.04., petak
9:15-11:15- radionica i aktivnost
"Od sjemenke do biljke" ( voditeljica
Iva Labaš, mag.ing. silv. TKD Ponikve)

MALINSKA
20. 04., ponedjeljak
9:30-šetnja do centra Malinske i sadnja cvijeća
u mjesnom parku
21.04., utorak
9:30-eko predstava "Tužni smećko", igra
"Odvajanje otpada"
22.04., srijeda
9:30-izrada letaka s eko porukama, sadnja
svijeća u vrtićkom dvorištu
23.04.,četvrtak
10:00-šetnja do livade, natjecateljske igre
24.04., petak
10:30- čitanje priča i razgovor s pjesnikinjom
Verom Miš
NJIVICE
20. 04., ponedjeljak
9:00 – "Upoznajmo drveće našeg kraja",
šetnja do Njivica i fotografiranje drveća
21.04., utorak
17:00 – "Drvo ima srce", priredba u
Društvenom centru Kijac (djeca roditeljima,
roditelji djeci)

22.04., srijeda
9:00–"Otpad nije smeće", kreativna radionica
za djecu i roditelje
23.04., četvrtak
16:00– "Mali vrtlari", radna akcija u povrtnjaku
i cvijetnjaku vrtića
24.04., petak
9:30- "Idemo u prirodu", igralište u Kijcu
(tjelovježba uz eko priču, natjecateljske igre,
crtanje kredama)

VRBNIK
20. 04., ponedjeljak
10:00-12:00 – piknik u prirodi- plaža Kozica
21.04., utorak
18:00-19:30 – radionica za djecu i roditelje
"Izrada cvijeća od prirodnih materijala"
22.04., srijeda
10:00-12:00– eko priča i likovna radionica
23.04.,četvrtak
10:00-12:00 – natjecateljske igre na
Trgu Škujica
24.04., petak
18:00-19:30- eko igre za djecu i roditelje na
pješčaniku iza vrtića

