PROJEKT » ŽIVI PREPROSTO IN SOLIDARNO – V SMERI PODNEBNE PRAVIČNOSTI«
V projektu so sodelovali otroci skupin Veverice (starost 3‐4 leta) in Žabice (4‐5let) iz vrtca Jožice
Flander v Mariboru. Otroci so izvajali aktivnosti pod mentorstvom vzgojiteljic Jožice Libman in Lidije
Pejčić.
Projekt smo začeli izvajati 22.3.2012, na svetovni dan voda. Aktivnosti so potekale v povezavi s
pogovori o vodi, pomenu za življenje in njenem ohranjanju. Otroci so dajali zanimive informacije.
Plakat smo izobesili na vidno mesto in ga vsakodnevno opazovali in dopolnjevali.

Obe skupini otrok smo si skupaj ogledali filme o Afriki, življenju ljudi in njihovem boju za preživetje.
Kontinent smo poiskali na globusu in v atlasu.

Slike temnopoltih ljudi so jih izredno pritegnile. Ob njih so spoznavali ritem njihovega težkega
življenja.

Otroci skupine Veverice so izdelali plakat o Afriki. Ker so v filmu videli živali, so iz revij izrezali sličice in
plakat dopolnili z njimi. Iz nestrukturiranega materiala so oblikovali živali in jih ponosno razstavili.

Otroci skupine Žabice so bolj vešči v slikanju in so živali narisali ter izdelali čudovit plakat.

Otroci skupine Žabice so prav tako izdelali plakat in primerjali življenje v Afriki in na domačih tleh.

Ob plakatih, ki so bili na vidnih mestih v igralnici so se pogosto ustavljali in izmenjavali pogovore.

Otroci obeh skupin so posejali seme sončnice, ki je bilo priloženo in spremljali rast.

Izdelali so hišo, v kakršni živijo v Afriki in hišo, v kakršni živijo ljudje v Sloveniji. Didaktična igra jim je
služila v zabavo in spoznavanje solidarnega življenja do narave.

Obe vzgojiteljici sta za zaključek projekta pripravili otrokom dramatizacijo o žabicah in gradnji
avtoceste.
Ves projekt je otrokom nudil izredno velik vpogled v revnejši svet in istočasno z njim se je razvijal
kritičen odnos do življenja v civilizaciji, brez katere bi bilo po eni strani težko, po drugi pa bolj zdravo
in humano do narave.
Otroci so spoznali svet revščine, lakote in ga primerjali s svojim življenje, polnim obilja. Ugotavljali so,
da ni pravično, da si zaslužijo boljše življenje.
‐
‐
‐

Deček Vito je povedal, da želi afriškim otrokom veliko hrane, igrače, cvetočih travnikov in
lepo otroštvo.
Nik: čeprav otroci v Afriki nimajo hrane in vrtcev so srečni.
Ana: pri nas je življenje lepo, vse je zeleno, veliko vode in veliko igrišč imamo.

Deklica Julija pa je prinesla plišasto mucko in jo namenila otrokom v Afriki.
Vzgojiteljici, mentorici sva ugotovili, da se je projekt otrok zelo dotaknil in jih v obogatil za mnoga
spoznanja. Vsebine so bile otrokom razumljive in izredno zanimive, zato so vedno budno sledili in se
vključevali v ponujene aktivnosti.
S podobnimi vsebinami bi prav gotovo še kdaj želeli nadaljevati.
Z lepimi pozdravi
Vzgojiteljici Lidija Pejčić in Jožica Libman
Maribor, 10.5.2012

