
»ŽIVI PREPROSTO IN SOLIDARNO – V SMERI PODNEBNE PRAVIČNOSTI«

V vrtcu smo se pogovarjali o ZEMLJI kot planetu in kot prsti. V tej povezavi smo 
aktivno izvedli ustvarjalne, likovne in interaktivne delavnice, ki so del nosilke 
projekta Slovenske Karitas –  »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne 
pravičnosti«.

V našem vrtcu imamo tri kombinirane skupine otrok, zato lahko izpostavimo, 
da so aktivno sodelovali  tako  otroci  prvega kot  tudi  drugega starostnega 
obdobja. Največ pozornosti pri izvajanju aktivnosti v okviru tega projekta, so 
namenili otroci skupine Sončki, sodelovali pa so še otroci skupine Mavrice in 
Zvezdice vsak z eno aktivno izvedeno delavnico. Vsi otroci pa so si ogledali 
sinhronizirani  film  »Zgodba  dečka  Nangira  iz  Kenije«  in  animirano-
dokumentarni film »Prihodnost je v naših rokah«. 

Otroci  so  bili  dobro  motivirani  k  vsebinam  v  okviru  projekta  z  možnostjo 
participacije. Razmišljali smo o tem, kaj sploh so podnebne spremembe, kaj jih 
povzroča  in  kakšne  so  njihove  posledice,  ki  vplivajo  (kako  vplivajo)  na 
povečanje  revščine,  pa  tudi  na  življenje  sovrstnikov   v  Afriki.  Otroci  so  se 
seznanili in aktivno razmišljali o tem, kako bomo z dejanji učinkovali na naše 
okolje (predvsem poudarek na odgovornosti do okolja).
Poudariti velja, da smo k aktivnem sodelovanju pri izvedbi delavnic v skupini 
Sončki  povabili  tudi  starše  /  družine,  saj  so  otroke  spodbudili  k  pripravi 
posameznih  materialov,  pogovoru  o  vsebinah,  hkrati  pa  smo  jih  sproti 
seznanjali s dejavnostmi/aktivnostmi. 
Tako smo v skupini Sončki izvedli naslednje delavnice:

- Ustvarjalna delavnica: PLESAJOČA HOBOTNICA,
- Ustvarjalna delavnica: ROKE MOJE PRIHODNOSTI,
- Ustvarjalna delavnica: ŽOGA IZ POKROVČKOV,
- Ustvarjalna delavnica: LONČEK ZA SONČNICO IZ ODPADNEGA PAPIRJA,
- Delavnica: SAJENJE SONČNICE,
- Ustvarjalna delavnica: PLAKAT AFRIKE IZ STAREGA PAPIRJA,
- Ustvarjalna delavnica: AFRIŠKE ŽIVALI,
- Delavnica: FOTO-GOVORICA,
- Interaktivna delavnica: EKO SPOMIN,
- MAMBA MAMBA (afriška gibalna igra),
- Interaktivna delavnica DAN NOČ,
- Interaktivna delavnica ABC ŽIVALI,
- IGRE V PESKOVNIKU.

Do 25. 5. 2012 pa bomo v skupini Sončki izvedli še delavnico AFRIŠKA PESMICA 
»Če imaš rad naš svet« (slednjo bomo tudi zapeli in zaigrali na male ritmične 
instrumente  staršem/družinam  ob  zaključku  šolskega  leta,  hkrati  pa  jo 
posredovali staršem/družinam, da jo tudi doma pojejo). S starejšimi otroki pa 
bomo izvedli  še interaktivno delavnico:  AFRIŠKI  OTROCI  GREDO PO VODO. 
Dokončali pa bomo tudi Ustvarjalno delavnico: LIČNE TABLICE, ki  smo jo že 
začeli in otroke ter njihove starše/družine spodbudili, da tudi doma naredijo 
podobne in jih obesijo.



V  nadaljevanju  predstavljamo  nekatere  fotografije  aktivnosti  otrok  po 
posameznih skupinah.

Skupina Sončki

Ustvarjalna delavnica: PLESAJOČA HOBOTNICA

Z  otroki  smo  izdelali  tudi  Plesočo  hobotnico  iz  plastenk,  ki  pa  je  malce 
drugačna.



      Ustvarjalna delavnica: ROKE MOJE PRIHODNOSTI
Pri tej ustvarjalni delavnici smo z otroki prvega starostnega obdobja malce 
drugače izvedli  vsebino le-te,  in sicer otroci  so svoje roke odtisnili  okrog 
Zemlje in s prsti narisali morje (pike).

Ustvarjalna delavnica: ŽOGA IZ POKROVČKOV



Skupaj z  otroki  smo ugotovili,  da lahko pokrovčki  odpadejo,  če bi  želeli 
žogo uporabiti kot didaktično igračo. Zato smo se dogovorili, da jo ovijemo 
v odpadno folijo za živila.

Ustvarjalna delavnica: LONČEK ZA SONČNICO IZ ODPADNEGA PAPIRJA



Delavnica: SAJENJE SONČNICE



Otroci so zalivali sončnice, hkrati pa opazovali kako le-te rastejo. Ko bo čas, 
bomo sončnice presadili na prosto.

Ustvarjalna delavnica: PLAKAT AFRIKE IZ STAREGA PAPIRJA





Interaktivna delavnica: EKO SPOMIN

MAMBA MAMBA (afriška gibalna igra)



Interaktivna delavnica ABC ŽIVALI
Izhajali smo iz interesov otrok, ki so predlagali, da bi afriške živali narisali, jih 
pobarvali  in  napisali  imena  posameznih  živali.  Tako  smo  to  interaktivno 
delavnico malce priredili in nadgradili z idejami otrok. Vsak otrok, ki je narisal 
afriško žival je tudi le-to poimenoval, ugotovil s katero črko se začne ime živali, 
...



Skupina Zvezdice

Ustvarjalna delavnica: ŽOGA IZ POKROVČKOV

 



Skupina Mavrice

MAMBA MAMBA (afriška gibalna igra)



Vsebina mednarodnega projekta je zagotovo aktualna z vidika zgodnjega 
učenja predšolskih otrok in menimo, da jo je potrebno ozaveščati celo šolsko 
leto, saj zelo dobro izpostavlja različnost kot vrednoto.

»Otroci  začnejo  odkrivati,  doživljati  in  spoznavati  okolje  hkrati  z  razvojem 
lastnih miselnih sposobnosti in osebnostnim razvojem. Dejavnosti v okolju in na 
okolje vodijo k oblikovanju miselnih operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih  
pojmov,  kot  so  prosti  čas,  gibanje  in  sile,  predmet  in  snov  živega  k  
spoznavanju  odnosov  med  bitji  in  okoljem,  v  katerem  živijo.  Tako  je 
spoznavanje  okolja  hkrati  cilj  in  proces,  postopoma se  oblikujejo  pojmi  in  
razvija se mišljenje (Krnel, 2001, str. 159)«.

Zapisala in pripravila:
Martina Žnidaršič, mag. prof. zgod. učenja


