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Vrtec Lendava – DE  Gaberje -  se je tudi v tem šolskem letu vključil 

v projekt » Tek podnebne solidarnosti.«  

Svoja znanja  o Afriki in življenju na celini, ter težavah, ki pestijo 

prebivalce, so otroci poglabljali in nadgrajevali ob pomoči 

posredovanih dokumentarnih filmov – DVD » Živi preprosto in 

solidarno – v smeri podnebnih pravičnosti «. Prav tako pa so k 

ozaveščanju veliko pripomogle naslednje že utečene, izvedene 

aktivnosti: 

- Pogovori in razmišljanja ob fotografijah o Afriki – Foto 

govorica 

(Otroci so odkrivali, razmišljali o skrbi za okolje, vplivu in 

odnosu ljudi do okolja). 

- Didaktična igra Eko spomin 

(Skozi didaktično igro, katero so tudi sami izdelali, so otroci 

ugotavljali katera dejanja so prijaznejša do okolja in katera 

dejanja imajo negativne vplive). 

- Likovna delavnica: Naš planet 

- Ustvarjalne likovne delavnice: Uporaba odpadnih, še 

uporabnih materialov 

(Otroci so spoznavali, da odpadne materiale še lahko uporabijo 

in zato večkrat ni potrebno kupovati nekaterih stvari, da  tako 

živijo bolj preprosto in solidarno do tistih, katere posledice 

podnebnih sprememb najbolj prizadevajo.      

- Literarna delavnica – zapisi razmišljanja otrok o podnebnih 

spremembah, o ohranjanju in skrbi za naravo… 

- Skrb za zeleno  – sejali smo in sadili zeleno na našem zeliščnem 

vrtu. 

- Interaktivna delavnica:  Prihodnost je v naših rokah 

(Otroci so razmišljali in razglabljali kako vsak posameznik s 

svojim načinom življenja pripomore k skupnemu boljšemu načinu 
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življenja vseh nas in hkrati vpliva na podnebne spremembe. 

Skupno smo oblikovali plakat – Prihodnost je v naših rokah). 

- Knjižica z doživljaji štrka: »Simon na popotovanju«, pa je otroke 

zelo fascinirala, saj so otroci kar začeli sami opozarjati na 

nepravilno ravnanje v naravi.  

- Izdelali smo plakat, ga dopolnjevali z izdelki izvedenih delavnic, 

preko katerega so starši imeli možnost spremljati potek 

aktivnosti omenjenega projekta. 

- Na podlagi vseh aktivnosti, pa smo izvedli »TEK PODNEBNE 

SOLIDARNOSTI« na nogometnem igrišču, skupaj s starši in 

sicer: 

 

 Starši, otroci, strokovne delavke in zunanji sodelavec smo 

se zbrali na dvorišču vrtca, se seznanili s potekom 

srečanja in z aktivnostmi, katere se bodo izvajale tekom 

srečanja. 

 Izvedli smo pohod do nogometnega igrišča. 

 Pripravili smo prostor za izvedbo teka, ter ga opremili s 

športnimi rekviziti ter izmerili tekaško progo. 

 S skupinskim razgibavanjem ob navodilih zunanjega 

strokovnega delavca (učitelj športne vzgoje) smo se 

kondicijsko pripravili za tek. 

 

 SKUPNI DOGOVOR - NAŠ NAMEN DANAŠNJEGA 

TEKA JE: 

 

»POSLUŽEVANJE TRADICIONALNIH POTOVALNIH 

NAČINOV« 
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              IZVEDBA TEKA: 

 

o STARŠI 

o STROKOVNE DELAVKE 

o OTROCI 

o OTROCI, STARŠI, STROKOVNE DELAVKE 

 

Strokovne delavke vrtca  Gaberje smo na podlagi zaznanega 

prepričane, da so otroci veliko trajnostno pridobili – v smeri 

podnebne pravičnosti, kar je tudi delček k boljšemu jutri . 

Z našimi aktivnostmi smo seznanjali starše ter tudi širšo javnost v 

medijih, tudi preko spleta. 

                                                  

                                         Strokovne delavke vrtca Gaberje: 

                                        Anita Balajc, Slavica Vütek, Biserka Šemiga 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 



  
 

 5 / 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


