
 

 

eTwinning projekt: Little Friends of Nature 

 

Zemlje partneri: Turska, Italija, Velika Britanija, Rumunjska 

Sudjeluju skupine:  

Srećice –odg.  M.R.Jelaković, N. Pleša 

 Konjići- odg. V.Fusek, S. Franjčić 

 Ladybugs- odg. D.Miljan, M. Radoš 

 Bumblebees – odg. M. Troha, R. Leš  

Sovice - odg. V.Šeremet, A. Vukelić 

 Žabice – odg. I.Malinar, T. Matijević 

 Ježići- odg. B.Cesar, L. Manojić 

 

U suradnji sa partnerima iz Turske pokrenuli smo eTwinning projekt 

„Little Friends of Nature„ kao  radni prostor za Erasmus + partnerstvo 

te kako bi smo uključili više partnera iz Europe. 

Glavni cilj projekta je razmjena iskustava i razvijanje zajedničkih 

metoda rada radi unapređivanja vrtića kroz uključivanje, djece, 

roditelja i odgojitelja u ekološkim aktivnostima, kako bi ih se potaklo 

na podizanje ekološke svjesnosti i ekološkog ponašanja, na važnost 

očuvanja prirode. Kroz dvogodišnji projekt cilj nam je inspirirati i 



potaknuti djecu da nauče voljeti prirodu i podizanje svjesnosti o 

važnosti očuvanja prirode. 

 

Ciljevi i područja kurikuluma: 

- kvalitetno obrazovanje djece i roditelja na području održivog 

razvoja 

- obrazovanje za zaštitu okoliša 

- poticanje kritičnog odnosa prema okolišu, stvari na koje 

možemo utjecati da ih učinimo na bolji način 

- podizanje svijesti o okolišu  

- poticanje prijateljstva između djece iz drugih zemalja 

- poticanje jezičnih kompetencija kod djece 

- poticanje ICT i interkulturalnih kompetencija- moja zemlja, 

ostale zemlje, različitosti i sličnosti, običaji i tradicija 

- poticanje empatije 

- podizanje samopouzdanja 

- razvijanje osobnog ja- kroz poznavanje svoje zemlje, grada, 

tradicije 

 

 

Radni proces :  

Tijekom rujna i listopada 2019. svaka zemlja je predstavila svoju 

zemlju, grad i sudionike. 

Na roditeljskim sastancima smo upoznali roditelje sa ovim projektom 

i aktivnostima koje ćemo provoditi. Djeca su imala mogućnost kroz 

fotografije, video zapise, atlase i  razne igre  upoznati zemlje 

partnera.  



  

 

Oformili smo i Erasmus/eTwinning centar koji smo svečano otvorili 

obilježivši Erasmus dan, a stručni tim vrtića je tom prigodom podijelio 

brošure sa informacijama o projektu. 

 

    

Svaka zemlja je izradila prijedlog loga za projekt, te je nakon 

zajedničkog glasanja izabran logo koji je predložila Rumunjska. 



 

 

Studeni – prosinac 2019 : 

Faktori okoliša: zemlja, voda, zrak 

U objektima smo oformili eko patrole koje jednom tjednom posjećuju 

ostale skupine te bilježe odvajanje otpada, urednost prostorija, 

pažljivo odnošenje prema vodi u kupaonici i električnoj energiji. 

 

Kroz razne aktivnosti djeca su putem osjetila učila o vodi, tlu i zraku 

te aktivno sudjelovala u eksperimentima. Kroz razne pjesme, 



eksperimente, likovne aktivnosti i promatranja djeca su učila o 

važnosti ovih glavnih faktora okoliša te na koji način mi možemo 

pomoći pri zaštiti. 

Za što nam je sve voda potrebna? 

 

 

Što pluta, što tone? 

 

 



Kruženje vode u prirodi?  

 

Može li voda putovati?  

 

 



Kako nastaju kišni oblaci? 

    

 

 

 



Kako dolazi do zagađenja vode? 

 

 

Istražili smo vode oko nas: Bajeri, jezerca, rijeka Lonja 

  



 

 

Igrali smo igre o stanovnicima rijeke i upoznali vatrogasce 

 

 



 

 

Izradili maketu od starog kartona našeg okoliša 

 



Istraživali smo razne vrste tla i upoznali gliste 

     

 

Sadili smo cvijeće, posadili stablo jabuke u našem dvorištu o kojem 

ćemo se brinuti 

    



 

 

Kako je zrak nevidljiv, istražili smo ga kroz izradu zmajeva i 

vjetrenjača. Zmajeve smo izrađivali na malom gradskom trgu u 

organizaciji Centra za posjetitelje i Turističke zajednice Ivanić-Grada. 

 

    



   

 

Imali smo i piknik na Zelenjaku gdje smo puštali zmajeve, igrali se 

skrivača i uživali na svježem zraku. 

 

 

 

Reciklirali smo stari papir koji smo koristili za izradu čestitki za 

partnere. 



 

 

Svim partnerima poslali smo čestitke za Božić i novu godinu koje smo 

napravili od raznim materijala koji nas okružuju. 

Rad na ovom projektu osim odlične suradnje sa partnerima diljem 

Europe, pozitivno je utjecao i na međusobnu suradnju djece i 

odgojitelja unutar ustanove.  

 

 

                                                           Pripremila: Ružica Leš, odgojiteljica 

 

 

 

 


