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Moram priznati, da mi je ta projekt eden izmed najljubših. Tako kot otroci, sem tudi sama 

veliko spoznala. Res je, da odrasli vemo, v kakšni bedi in pomanjkanju živi milijone ljudi po 

svetu, se pa premalo krat zavedamo, da lahko k izboljšanju razmer prispevamo tudi mi sami, 

posamezniki. To znanje so tekom izvajanja različnih dejavnosti pridobili in ozavestili tudi 

otroci. Ob gledanju filmov Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti, branju 

zgodb iz knjižice Popotovanja štrka Simona in fotogovorici so otroci spoznali, v kakšnih 

razmerah živijo mnogi otroci po svetu, še posebej v Afriki. Spoznali so, kakšna dragocenost 

je, da imamo pitno vodo in obilje hrane.  

 

Otroci so tekom izvajanja različnih dejavnosti spoznali, da lahko tudi oni pomagajo k 

zmanjševanju katastrofalnih posledic podnebnih sprememb, kot so suša, poplave in 

predvsem spoznali, na kakšen način. 

 

 Iz odpadnega papirja smo oblikovali kroglo in  jo skaširali. Prebarvali smo jo z 

modro  tempera barvo in s prstnim nanašanjem različnih barv ustvarili podobo 

planeta Zemlje. Nanjo smo zalepili slike, ki prikazujejo, kako moramo ravnati v 

»smeri podnebne pravičnosti«. 
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 Iz odpadnega papirja smo izdelali podobo kaplje, jo pobarvali z modro tempero in 

ustvarili podobo obraza ter jo postavili na vidno mesto v umivalnici. 

 

 
 

 Posadili smo sončnična semena – gojimo zeleno, saj vemo, da zelene rastline s svojimi 

listi in ob pomoči sonca čistijo zrak. 
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  Izdelali smo plakat Živi pravično in solidarno – v smeri  podnebne pravičnosti, kamor 

smo zapisali vso naše pridobljeno znanje, s katerim lahko mi kot posamezniki 

pomagamo k izboljšanju posledic podnebnih sprememb.  

 

 
 

 
 

 

To, da moramo ločevati odpadke, otroci že vedo, saj to počnemo v vrtcu vsakodnevno. Vsak 

otrok ve, da papir spada v koš za papir, plastika spada v koš za plastiko in da biološki odpadki 

gredo v koš za biološke odpadke ter jih tako tudi ločuje.  
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Ker se ravno v tem času tudi pri nas čutijo posledice suše, smo bili še posebej pozorni na  

varčevanje z vodo. Otroci so zapirali pipo med ščetkanjem in nasploh porabili le toliko vode, 

kot je bilo potrebno. V opozorilo, da na to res ne bi pozabili, smo izdelano kapljo postavili v 

umivalnico, da je bila v opomin vsem. Otrokom je varčevanje z vodo že tako prišlo v navado, 

da so se začeli tudi sami med seboj opominjati, če kdo po nepotrebnem spušča vodo. 

Spoznali so tudi, da lahko doma varčujemo z vodo tudi tako, da se raje tuširamo kot pa 

kopamo.  

 

Pozorni smo tudi na varčevanje z elektriko. Preden se odpravimo iz igralnice, se vedno 

prepričamo, če smo ugasnili luči, glasbeni stolp ali druge naprave. 

 

Otroci so spoznali, da vožnja z avtomobili onesnažuje zrak ter da pripomoremo k varovanju 

okolja s tem, da pridemo v vrtec peš ali s kolesom. Pa še na naše zdravje je koristno. 6. aprila  

smo prišli v vrtec peš. 

 

V okviru projekta Očistimo Slovenijo smo tudi mi pobrali smeti, grabljali liste in vejice ter tako 

polepšali vrtčevo igrišče.  V tem času  smo tudi zbirali odpadni papir. Na zbirno mesto smo odpeljali 

tudi več vreč zamaškov, ki jih zbiramo že tekom celega šolskega leta. 

 

Ob zaključku projekta smo spremenili naš pogled na svet. Trudimo se živeti solidarno. Cenimo to, kar 

imamo. In v mislih na lačne otroke po svetu, se potrudimo in pojemo še tisto zadnjo žlico hrane v 

krožniku, saj vemo, da nekje otroci umirajo od lakote.  

 

"Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo 

življenje je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost." 

(Dalaj Lama) 

 

 

 

Vzgojiteljica Anja Balažic  

in pomočnica vzg. Simona Muršič 


