
KONEC

JAZ SEM________ IN TA TEDEN S TABORNIKI SKRBIM ZA OKOLJE. 
PRVE DNI BOM POSKRBEL-A ZA PROSTORE V NAŠI HIŠI OZ. 
STANOVANJU, NATO SE BOM ODPRAVIL-A ŠE PO OKOLICI.

Izdelaj si igralno figuro, s katero se boš lahko premikal po poti 
in delal svoje korake za okolje. Figurico izdelaj iz materialov, 
ki jih že imaš doma.

Vsak dan je predstavljen s svojo barvo. Izbiraš lahko 
med različnimi izzivi ali opraviš kar vse. Naslednji dan 
se pomakneš po igralnem polju naprej, da spoznaš 
nove okoljske izzive. Ko določen izziv opraviš, po-
barvaj igralno polje!

1, 2, 3 za okolje skrbimo VSI.

Tega plakata ne zavrzi, ampak 
ga ponovno uporabi:

- izdelaj knjižno kazalo ali 
origami, 
- vanj zavij zvezek, 
- uporabi ga za pisemsko  
ovojnico ali zavijalni papir za 
darilo, 
- z njim počisti okna 
- ali si izmisli nekaj čisto 
svojega.

*Izdelaj ekološko  

čistilo za kopalnico.

V kopalnici preveri,  

ali uporabljaš  

ekološka mila  

in šampone.

Ko si umivaš zobe, za 

spiranje ust uporabi 

kozarec z vodo. To idejo 

predstavi celi družini in 

skupaj razmislite, zakaj je 

to dobro za naravo.

Obišči ekološki otok in 

se spoznaj s pravilnim 

razvrščanjem odpadkov.  

Pravilno pobarvaj  

smetnjake.

Poišči rabljeno ste-

klenico in jo okrasi 

po svoji želji. Upora-

biš jo lahko za vodo 

v šoli, pri tabornikih 

in na izletih.

Skupaj s starši pripravi na-

kupovalni listek. Razmislite, 

katere stvari rasnično 

potrebujete in katere so 

morda odveč.

V trgovini poišči čimveč 

izdelkov z embalažo, ki ima 

simbol za reciklažo in simbol 

za ekološko pridelavo.

* Izdelaj si svojo na-

kupovalno vrečko iz 

odvečnega blaga.

* Izdelaj si  

zeliščni vrt.

Oglej si risanko ali  

risani film na temo okolja.

Nekaj predlogov: 

 Lorax 

 Wall-e

Pojdi na sprehod 

in poberi smeti, 

nato jih pravilno 

loči v zabojnike.

V šolo oz. na  

obšolske dejavnosti 

se odpravi peš ali s 

kolesom.

* Pri tem izzivu si lahko pomagaš z revijo Tabor.

V kolikor svojega izvoda revije Tabor še nimaš, 
se lahko obrneš na pisarna@taborniki.si.

S pomočljo svetovnega 

spleta si poglej zanimiv 

filmček o odpadkih:  

https://youtu.be/Rh9XGrbLNic

* Pospravi omaro z 

oblačili in skupaj s 

starši ugotovi, katera 

lahko podariš komu 

drugemu.

Iz stare konzerve si 

izdelaj lonček za pisala 

in ga okrasi.

Bodi pozoren na uga-

šanje luči v svoji sobi, 

ko zapustiš prostor.

V hladilniku ali v omari 

z živili poišči hrano, 

ki jo je treba porabiti. 

Skupaj starši pripravi 

recept in skuhaj  

kosilo/večerjo.

Preveri, kako lahko shra-

njujete živila, da dalj časa 

obstanejo. Kaj doma sto-

rite, da zaščitite sadje in 

zelenjavo?

Razišči, kakšen 

pomen imajo za 

človeka čebele. Na 

svojem balkonu oz. 

vrtu zasadi medovite 

rastline.

Izdelaj plakate za 

domače smetnjake in 

nanje napiši, kaj sodi v 

posemezen smetnjak.

ZADNJI KORAK

Plakat je nastal v sklopu aktivnosti, ki jih taborniki organiziramo ob prazno-

vanju 70 let Zveze tabornikov Slovenije. Vsebina je del našega programa, ki smo 

ga za naše najmlajše člane pripravili za prvi dogodek v sklopu dogodkov 7 dni 

za okolje, ki bo med 22. in 28. marcem 2021. To aktivnost in naše delovanje je z 

donacijo podprlo društvo Lions klub Ljubljana Iliria. Več na www.taborniki.si.
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