POROČILO O IZVEDBI DELAVNIC
»ŽIVI

PREPROSTO IN SOLIDARNO

– V SMERI PODNEBNE PRAVIČNOSTI«

VZGOJNO – VARSTVENIH ENOT
PRI OSNOVNI ŠOLI SVETI JURIJ
ŠOLSKO LETO 2011/12

PEDAGOŠKI VODJA:
PROJEKTA:
ANDREJA SRAKA

KOORDINATORICA PROJEKTA:
ANDREJA FICKO HANC

Sveti Jurij, april/maj 2012

VVE PERTOČA PRI PODRUŽNIČNI ŠOLI
PERTOČA
ŠOLSKO LETO 2011/12

Izvajalki projekta:
LILIJANA NEMEC BERKE, dipl. vzg.
SUZANA LANG

UVOD
V naši enoti vrtca dajemo velik poudarek na takšnih temah. Izvajamo projekt
Ekovrtec, vsako leto sodelujemo na likovnem natečaju »Naravne in druge
nesreče« ki ga razpiše Ministrstvo za obrambo. Naš namen je vzgojiti otroka, da
mu skrb za okolje in naravo postane del življenja. Učimo jih spoštovati
drugačnost in ceniti naravne dobrine.
Take teme so za otroke v našem oddelku zanimive, saj težko verjamejo, da se po
svetu vse to dogaja. Težko si predstavljajo, da nimajo vsi otroci tega, kar imajo
sami. Zato smo se skupaj odločili, da sodelujemo v izvajanju teh delavnic.
Skozi ustvarjalne, likovne, literarne in interaktivne delavnice smo otrokom še bolj
približali razumevanje podnebnih sprememb, kaj jih povzroča in kakšne so njihove
posledice.

IZVEDBA DELAVNIC IN DRUGIH AKTIVNOSTI (OPIS NEKATERIH
DEJAVNOSTI)
Pred izvedbo posameznih delavnic smo si ogledali filme »Zgodba dečka Nangira iz
Kenije, Prihodnost je v naših rokah in Veselimo se«. Prebrali smo zgodbice
»Popotovanje štrka Simona« in se igrali igro EKO spomin in se pogovarjali ob
foto-govorici.
• KNJIŽNI KOTIČEK
Knjižni kotiček, kjer so otroci spoznavali planet Zemlja, iskali Afriko na globusu,
v različnih revijah, enciklopedijah, spoznavali življenje ljudi, živali….

• USTVARJALNA DELAVNICA: LONČEK ZA SONČNICO
Izvedli smo ustvarjalno delavnico »Lonček za sončnico iz odpadnega materiala«.
Lonček smo izdelali iz odpadne plastenke, ga pobarvali z akrilnimi barvami.

• USTVARJALNA DELAVNICA: IGRE IZ ODPADNEGA MATERIALA
Pripravili smo dominantne kotičke, v katerih smo nizali gumbe na vrvico,
razvrščali zamaške po barvi in številu, zlagali tulce po velikost, se prosto igrali z
škatlami, tulci, zamaški.

Skupinsko smo si izdelali hišo iz škatle, jo ustvarjalno okrasili in se potem v njej
igrali. Vsak si je izdelal tudi svojo igračo iz odpadnega materiala, se z njo igral in
jo nato odnesel domov.

Skupaj z otroki smo izdelali matematično igro, kjer se otrok uri v barvi in
prirejanju.

o
o

• IZVEDBA ČISTILNBE AKCIJE
Sodelovali smo v čistilni akciji Očistimo Slovenijo. Z otroki smo si nadeli
plastične rokavice, vzeli vreče in očistili okolico našega vrtca.

• DELAVNICA: SAJENJE SONČNICE
Vzeli smo odpadne lončke, jih skoraj napolnili z zemljo, vanj dali sončnično seme
ter le to prekrili z zemljo. Seveda smo na koncu zalili z vodo. Na vsak lonček smo
napisali ime otroka in le ta bo svojo sončnico negoval z zalivanjem ter jo opazoval.

• USTVARJALNA DELAVNICA : ROKE MOJE PRIHODNOSTI
Otroci so na liste obrisali svoje roke, jih izrezali in nato na roke narisali, kaj bo
storil za lepše in čistejše okolje. Povedali so, da bodo ugašali luči, pobirali
odpadke, jih ločevali, zbirali stari papir, sadili rastline…

• USTVARJALNA DELAVNICA: PLAKAT AFRIKE IZ STAREGA PAPIRJA
Pripravili smo jim narisano afriško celino na tršem papirju. Otroci so časopisni
papir trgali na koščke, ga oblikovali v kroglice in lepili na podlago. Nato so
oblepljeno celino pobarvali z rjavo in zeleno barvo.

• USTVARJALNA DELAVNICA: AFRIŠKE ŽIVALI
Pripravili smo knjižni kotiček, kjer so otroci iskali živali v različnih knjigah,
revijah, enciklopedijah in se o njih pogovarjali. Otroci so od doma prinašali
plišaste živali, s katerimi smo se tudi igrali.
Otroci so pripravljene šablone živali prerisovali, jih izrezovali iz barvnega in
belega papirja, porisovali, barvali…

• USTVARJALNA DELAVNICA : LIČNE TABLICE
Z otroki smo si izdelali lične tablice o varčevanju vode in energije. Otroci so
prejeli pobarvanke, kij pobarvali in izrezali. Nato so le te nalepili na trši karton,
katere smo podel dali plastificirat. Tablice smo nalepili ob nad stikala in nad
umivalnike.
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UVOD
Z veseljem smo se tudi v naši mali skupini odločili za sodelovanje v vašem
projektu »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti«.
Čeprav so naši otroci še zelo majhni, zelo dobro dojemajo stvari, da jim je v
življenju dosti lepše kot nekaterim posameznikom – njihovim vrstnikom, ki živijo
drugje. Naš namen sodelovanja je bil, da otroke že v najmlajši starosti seznanimo
in da razmišljajo o podnebnih spremembah, kaj jih povzroča in kakšne so njihove
posledice za države v razvoju. Seznanjanje je potekalo preko različnih
ustvarjalnih, likovnih, literarnih in podobnih delavnicah, ki smo jih izvedli skupaj z
otroci in tudi z njihovimi starši. Veselimo smo, da so se nam ob tem pridružili
starši otrok, in da so nas ob tem tudi podpirali in nam pomagali pri izvedbi
posameznih delavnic.

IZVEDBA DELAVNIC IN DRUGIH AKTIVNOSTI (OPIS NEKATERIH
DEJAVNOSTI)
Pred izvedbo posameznih delavnic smo si ogledali filme »Zgodba dečka Nangira iz
Kenije in Prihodnost je v naših rokah «.
• KNJIŽNI KOTIČEK
V knjižnem kotičku smo otrokom prebrali zgodbice »Popotovanje štrka Simona«
in jim ponudile različne enciklopedije ter atlase, kjer so lahko ob najini pomoči
lahko pobliže spoznali Afriko ter rastje in živali, ki so značilne za to celino.
Pogovarjali smo se ob fotografijah ter otrokom predstavili življenje njihovih
sovrstnikov v Afriki. Otroci so fotografije primerjali in iskali razlike med svojim
in njihovim življenjem.
Otroci so sodelovali ob pogovoru o okolju, onesnaževanju, varčevanju z elektriko,
vodo, kurjavo,…ter razmišljali o tem, kaj vse bi lahko naredili, da bi imeli čisto in
zdravo okolje, ter se da s svojimi dejanji, ne bi ogrožali življenja in varnosti
drugih ljudi na sosednjih celinah.

• USTVARJALNA DELAVNICA: LONČEK ZA SONČNICO
Skupaj z otroci smo izvedli ustvarjalno delavnico iz plastenk, kjer smo le te
pobarvali z magičnimi marmornatimi barvami. Dno pobarvanih plastičnih plastenk
smo uporabili kot okrasne lončke za posejane sončnice.

• EKO SPOMIN
Za otroke smo izdelale ponujeni eko spomin kot tudi lastni spomin iz odpadnega
materiala iz kemsa, s katerimi smo se najpogosteje igrali v jutranjih in
popoldanskih igrah.
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• IZVEDBA ČISTILNBE AKCIJE
Skupaj z otroki, smo sodelovali v čistilni akciji Očistimo Slovenijo.
Očiščevalno akcijo smo izvedli po tistih poteh, po katerih se najpogosteje
sprehajamo. Nabrane smeti, odpadke, pa smo ločili, jih poimenovali in
jih spravili v ustrezne zabojnike.

• DELAVNICA: SAJENJE SONČNICE
Ob dnevu zemlje smo posadili okrasno vrbo, za katero pridno skrbimo in jo
negujemo. Ob dnevu odprtih vrat pa smo skupaj s starši posejali semena sončnic.
Vsak otrok je na odpadni karton narisal risbo jo zalepil na paličico in vtaknil v
svoj lonček.

• USTVARJALNA DELAVNICA : ROKE MOJE PRIHODNOSTI
Otrokom sva na liste obrisali njihove dlani, jih izrezali ter jim jih ponudile, da so
jih poljubno poslikali. Ob tem pa so pripovedovali, kaj bi bilo potrebno storiti, da
bi bilo okrog nas čistejše, prijaznejše in strpnejše okolje.

• USTVARJALNA DELAVNICA: PLAKAT AFRIKE IZ STAREGA PAPIRJA
– AFRIŠKE ŽIVALI – ŽOGA IZ ZAMAŠKOV
Ob Svetovnem dnevu družine smo skupaj s starši izvedli naslednje delavnice oz.
dejavnosti:
a) narisali in oblepili smo Afriško celino z odpadnim časopisom, katerega smo
oblikovali v manjše kroglice. Oblepljeno Afriško celino so nato otroci
pobarvali.
b) otroci so skupaj s svojimi starši pobarvali afriške živali, jih izrezali in
nato priložili k afriški celini.
c) otroci in starši so z plastičnimi zamaški oblepili že prej kaširano žogo.

• USTVARJALNA DELAVNICA : LIČNE TABLICE
Z otroki smo si izdelali lične tablice o varčevanju vode in energije. Otroci so
pobarvali že narisane pobarvanke o varčevanju z elektriko in vodo. Pobarvanke
smo nalepili na trši papir ter jih nalepili ob stikalih in nad umivalnikih.

• USTVARJALNA DELAVNICA: IZDELOVANJE VODNEGA FILTRA
Otroci so se preko projekta seznanili tudi s problemom pitne vode. Gospod
Danijel Fartek,(vodja Royal Rangersev), se je odzval našemu povabilu in otrokom
predstavil ter demonstriral postopek priprave naravnega vodnega filtra. Otroci
so se naučili, kako si lahko prečistimo vodo v naravi.

Svojo skrb za sočloveka, pa med drugim naši otroci izkazujejo tako, da
skupaj s svojimi starši pridno prinašajo plastične zamaške in k temu
prispevajo delček sebe pri sodelovanju v humanitarni akciji »Zbiramo
zamaške«.
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VVE SVETI JURIJ –
mlajša skupina (3-4 leta)
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Predstavitev skupine
Naša VVE na Oš Sveti Jurij šteje 18 oseb starih od 3-4 leta. V skupini je 18
otrok, od tega 10 deklic in 8 fantov. S skupino otrok delava Suzana Kuzmič in
pomočnica vzgojiteljice Marjeta Šinko.
Odločile sva se, da bova izvajale vaš projekt, ker se je nam zdel primeren in tudi
pomemben za naše otroke, ki imajo vsega preveč. In prav tako tudi, da se
ozaveščajo o tem, da je samo od nas odvisno kako dolgo bo naš planet obstajal.
Seveda njihovi starosti primerno.

DELAVNICE
Že na začetku šolskega leta, ko smo se spoznavali smo se pogovarjali o
drugačnosti med sabo in si pogledali otroke, ki živijo na različnih kontinentih. To
sva uporabili kot izhodišče za sledeče delavnice.

Pogledali smo si dokumentarni film »Zgodba dečka Nangira« in »Prihodnost je v
naših rokah«. Na podlagi tega smo se pogovarjali in spoznavali življenje v Afriki.
Na plakatu, ki smo ga izdelali smo si na zemljevidu pogledali kje živi Nangira.
ŽOGA IZ ČASOPISNEGA PAPIRJA
Videli smo, da otroci nimajo igrač in, da se igrajo z odpadnim materialom. Tako
smo si tudi mi izdelali žogo iz časopisnega papirja in poskušali streliti nekaj
golov.

PLAKAT AFRIKE
Na plakat sem jim s svinčnikom orisala obliko Afrike. Na kopno so nalepili
trganko odpadnega papirja, morje pa pobarvali na modro. Naslednji dan smo že
naslikali afriške živali in jih zalepili na Afriko.

ŽOGA IZ ZAMAŠKOV
Izdelali smo si tudi žogo iz različnih pokrovčkov.

SADITEV SONČNICE
Otroci so si posadili že sadiko sončnice. Za sončnico pa so si izdelali lonček iz
odpadnih kozarcev, katerega so skaširali in nato pobarvali.
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Suzana Kuzmič

VVE SVETI JURIJ –
kombinirana skupina (2-4 leta)
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Izvajalka projekta:
BERNARDA SKLEDAR

PREDSTAVITEV DELA:
OGLED FILMA PO DELIH
»Živi preprosto in solidarno«
USTVARJALNE DEJAVNOSTI
1. Roke moje prihodnosti

2. Žoga iz pokrovčkov, papirja in mreže

3. Lonček za sončnico iz odpadnega materiala – KEMS
4. Planet zemlja – Afrika – država Kenija kje živi deček Nangiro

INTERAKTIVNE DELAVNICE

1. Eko spomin

2. Igra DAN - NOČ
DELAVNICA
1. Gojimo zeleno - sejemo semena sončnic skupaj s starši

IGRE V PESKOVNIKU

Zapisala:
Bernarda Skledar

Seznam izvajalk projekta »Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne
pravičnosti« iz Vzgojno varstvenih enot pri Osnovni šoli Sveti Jurij:

Vzgojno varstvene enote pri OŠ Sveti Jurij
VVE PERTOČA
PERTOČA 54/A
9262 ROGAŠOVCI
VVE ROGAŠOVCI – jasli II.
ROGAŠOVCI 16/B
9262 ROGAŠOVCI
VVE SVETI JURIJ – mlajša skupina
SVETI JURIJ 13
9262 ROGAŠOVCI
VVE SVETI JURIJ –kombinirana skupina
SVETI JURIJ 13
9262 ROGAŠOVCI

Izvajalke projekta:
Lilijana Nemec Berke
Suzana Lang
Andreja Ficko Hanc
Darija Zavec
Suzana Kuzmič
Marjeta Šinko
Bernarda Skledar

