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KAKO SMO SE LOTILI PROJEKTA
Osebna naravnanost mene kot vzgojiteljice in z menoj tudi skupine otrok,
je vodila k odločitvi za izvedbo projekta. Ob bogatem gradivu, ki smo ga
prejeki, smo si najprej odledali film : Zgodba dečka Nangira iz Kenije in
reči moram, da so se ob ogledu otroci odzvali precej čustvene, če ne že
kar malce pretreseni nad življenjem v Afriki.
Ob pogovoru, kjer smo uporabili priloženo slikovno gradivo, smo
spoznavali čudežni dalnji svet Afrike, njene posebnosti in tegobe.
Da smo za spremembe na slabše ali upajmo nekoč na bolje , odgovorni
vsi, so otroci kaj hitro razumeli in vsi bi na svoj način pomagali otrokom,
živalim… v Afriki.
Nejc : » Jaz bi jim kar vodo peljal, dal bi jo v tovornjak, tak od gasilcev.«
Eva : » En tovornjak sploh ni dosti, bi moral iti tja še vlak. »
Jakob : » Če bi imel eno dogo cev, bi vodo kar iz pipe tja poslal. »
Da je Afrika precej daleč od nas, smo si bili vsi enotni , a kako daleč, si
nismo mogli predstavljati niti tedaj, ko smo jo poiskali in si jo ogledali na
globusu, nato še na zemljevidu.

Afrika je res daleč od nas

Kaj vse se dogaja v tej deželi, smo skušali zvedeti iz knjig in enciklopedij,
ki smo jih zbirali v vrtcu, pa tudi sodobni računalniški medij smo nekoliko
uporabili.
V nadaljevanju smo na list papirja narisali celino Afrike in ker so nas prav
živali najbolj prevzele, smo največ časa namenili prav njim. Narisali,

Naš plakat Afrike in živali ki tam bivajo , je zgledal takole
pobarvali, izrezali smo živali in jih nalepili na našo Afriko. Zdaj smo imeli
kaj opazovati, se pogovarjati in znanje deliti z prijatelji in starši, kajti
plakat smo javno predstavljali.

Jošt : rišem tigra

Eva : tole je pa opica

Afriške živali mučijo številne tegobe, predvsem zaradi pomanjkanja vode,
pa tudi našim, v Sloveniji se ne piše prav dobro in s problemom umiranja
čebel zaradi pesticidov, nas je seznanil lokalni čebelar Janez Belehar.O

tegobah z smetmi naših gozdnih živali , pa nas je seznanila lutkovna
predstava : Eko pod smreko.
.

Čebelar o tegobah čebel

Eko pod zeleno smreko

Naše živali pa so tudi oživele. Izrezane smo prilepili na slamice, iz stolov
in rjuhic, ki so predstavljale zeleni, pa puščavni del in tudi morje, je
nastalo malo gledališče, otroci pa nastopajoči, ki predstavljajo vsak svojo
žival.
.

igramo se gledališče
Da bi našemu projektu dodali globino, a kar na domačem pragu, smo
projekt peljali še dalje. Onesnaženje vode je eden večjih problemov
današnjega časa, zato smo z otroki izdelali eksperiment : kako očistiti
vodo, seveda pa nismo zanemarili moment varčevanja z vodo, pipe
opremili z napisi o varčevanju in zbirali deževnico za zalivanje rož.

Enostaven eksperiment : kako
očistimo vodo

Izvedli smo akcijo zbiranja starega papirja in s tem nemara rešili kako
drevo.

Kar se tiče dreves, vemo, da so za vse živo nujno potrebna, zato smo
vzgojili nekaj naših sila lokalnih dreves
: posadili smo želod in zrasel nam je
hrast, ki smo ga posadili na robu
našega gozda.

Pridružili smo se tudi akciji : Očistimo Slovenijo, vse skupaj pa prav na ta
dan, obogatili še z akcijo zbiranja sredstev za otroke, namenjeno Karitasu
v Kranju.

Očistimo Slovenijo

zbiramo za Karitas Kranj

IN ŠE ZA KONEC
Projekt nam je bil vsem sila všeč. Ker zagovarjam načelo, ki velja v
predšolskem obdobju, da otroku širimo znanja od bližnjega k daljnemu ,
smo s tem dosegli največ. Težave, tegobe, ravnanje človeka na naravo,
smo prenašali od doma v Afriko, pa zopet od tam nazaj domov. Otrokom
smo dali temelj, kako odgovorno ali neodgovorno lahko ravnamo z našim
življenskim prostorom in kakšne so posledice naših ravnanj.
Na tem mestu pa velja tudi pohvala organizatorju projekta za zelo dobro
pripravljeno gradivo.
PA ŠE LIKOVNI IZDELKI OTROK- KRANJSKI VRTCI, ENOTA ČIRČE, MLAJŠA
SKUPINA

JAKOB- to je opica

NEŽA- to je krokodil

LEA- to je zebra

META- to je opica

ULA- to je lev

KAJA- to so ribe

