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V naši skupni so se otroci z zanimanjem udeleževali pripravljenih delavnic na temo »Živi
preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti. Zato smo izvedli več delavnic.
Pred vsako delavnico smo si, na željo otrok, ponovno ogledali CD »Zgodba dečka Nangira
iz Kenije«. Film je otroke pritegnil. Prvič so si ga ogledali v tišini in z čudenjem, sčasoma pa
so komentirali, kaj vse so jim doma povedali o filmu in kako so se o tem tudi doma
pogovarjali s svojimi starši. Tako smo dobivali tudi povratne informacije od doma. Starši so
redno spremljali naše delo in se seznanjali s plakati in sličicami o Afriki in jo iskali na
zemljevidih.

DELAVNICA: LONČEK ZA SONČNICO IZ ODPADNEGA PAPIRJA
Otroci so že imeli izkušnjo s kaširanjem, zato ni bila potrebna večja razlaga in so otroci lažje
slediti navodilom. Vsak otrok si je naredil lonček za sončnico.
Pri barvanju pa so sledili naslednji komentarji otrok.
-

Moj lonček bo pisan, kot so pisane obleke , ki jih nosijo v Afriki.
Jaz bom uporabila zelo dosti vijolične barve, ker so dosti oblečeni v vijolično.
Ne, več nosijo v rumeni barvi, zato bo moj lonček imel več rumene barve.
Vzorce nosijo, takšne okrogle kot jih jaz rišem.
Ne, jaz sem videla, da imajo dosti cik – cak vzorcev. Take, kot jih rišem jaz.
Moj lonček bo pa črtasti. S polno pisanih črt.

DELAVNICA: SAJENJE SONČNICE
Izkušnje s sajenjem imajo že iz ZELENEGA LOTIČKA. Tam smo sadili fižol. Sami so si
prebrali navodila, prinesli zemljo (krtine na vrteškem igrišču) in od doma prinesli jogurtove
lončke. Le redko kateri otrok je rabil pomoč pri sajenju sončnice, saj postopek že poznajo. Na
koncu so lonček s semeni zalili. Naredili smo si opazovalne liste in v njih zapisovali
spremembe, ki so se dogajale v lončku. Rastlino smo opazovali tri tedne in pridno zapisovali.
Nato si je vsak svojo sončnico odnesel domov. Večina otrok vsak teden nosi informacije, o
svoji sončnici, v vrtec in se pogovarjamo o spremembah na njih.

DELAVNICA: AFRIŠKA PESMICA »Če imaš rad naš svet«
Pesmi so zelo radi pripevali in sodelovali v spremljavi pesmi z lastnimi instrumenti. Na koncu
so nekateri otroci naredili še sončnice iz različnih kock.

INTERAKTIVNA DELAVNICA: EKO SPOMIN
Radi so se šli igro spomin s sličicami, ki so jih izrezali iz priloge. Zlasti otroci šolarji soo
znali veliko povedati o določenih sličicah in kaj predstavljajo. Zjutraj, ob zbiranju otrok so
igrico najraje igrali.
Kot nadgradnjo tega, pa so si sami naredili igro EKO SPOMIN. Narisali so pare na temo:
kako pa bi mi v vrtcu lahko vplivali na prijaznejši odnos do okolja.

Otroci so v delavnicah uživali. Preko igre so spoznavali, se načine, kako bi sami – čeprav še
tako mali - in z majhnimi dejanji pripomogli k zmanjšanju podnebnih sprememb v toku
našega vsakdana. K temu so zelo pripomogli Vaši didaktični pripomočki, ki so zelo nazorni
in v prid tudi predšolskim otrokom.

