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Poročilo o izvajanju projekta »Živi preprosto in solidarno« - Karitas 
 
V naši skupini in celotnem zavodu celo leto poudarjamo različne vrednote, zato smo se odločili da se 
pridružimo projektu Karitas. Lotili smo se tematskega sklopa Afrika. Začeli smo s filmom o dečku 
Nangiru iz Afrike, samo smo si izdelali kino karte in si ogledali posnetek. Otroci so komentirali videno.  
 
Ob fotogovorici smo ugotavljali predvsem kakšne igrače imajo in kje jih dobijo. Otrokom je takoj 
jasno, da si jih izdelajo sami.  
Veliko se pogovarjamo, kaj lahko mi naredimo za lepši planet, najprej imajo le malo idej, proti koncu 
projekta je viden napredek v razmišljanju (ko izdelujemo Roke naše prihodnosti).  
 
V okviru tematskega sklopa sami izdelujejo knjigo in pripovedujejo »afriške zgodbe«, tako doma kot 
v vrtcu. Iz knjižnega kotička umaknemo kupljene knjige in jih nadomestimo z domačimi.  
 
Neko jutro v igralnici ni več industrijskih igrač, dali sva jih v pranje, mi pa smo se znašli v Afriki. 
Naslednji dan perica sporoči, da bo dlje časa odsotna in ne bo mogla oprati naših igral. Otroci so 
zaprepadeni, 2 dni naju sprašujejo, kaj naj se sedaj igrajo.  
Ko jih sprašujeva, kaj naj naredimo, sedaj ko smo brez igrač, prvi dan komentirajo: »Počakajmo.« 
naslednji dan so še vedno za čakanje, en od otrok pa pripomni: »V Afriki igrače delajo sami.« A te 
izjave ne povežejo s konkretno situacijo.  
Tretji dan jim nastaviva nestruktiriran material in domišljiji dajo prosto pot. Presenetijo naju, koliko 
inovativnosti, iznajdljivosti, ustvarjalnosti premorejo. Veliko več sodelujejo pri sami igri in vanjo 
vložijo več truda.  
 
Vsako jutro prepevamo pesem Zulu plemena, kjer se urimo v ritmu in koordinaciji.  Na dvorišču vrtca 
pa prekopljemo, poplevemo in s solato zasadimo vrtiček.  
 
Ob obisku knjižnice se pogovarjamo o recikliranju in ločevanju odpadkov, v kopalnici ob igralnici pa 
skupaj postavimo pravila o racionalnem ravnanju (z vodo, milom in brisačkami). Otroci se zanimivo 
kmalu začno opozarjati med seboj. 
 
Za piko na i organiziramo Tek podnebne solidarnosti v bližnji okolici vrtca. Za začetek izdelamo 
štartne majice in nanje napišemo namene. 4 od 5-ih skupin celotnega vrtca povabimo k sodelovanju 
družine in medije (Gorenjski glas, Deželne novice). Za vsak pretečen kilometer dobijo otroci medaljo, 
starši pa pohvalo za pomoči, navijanju in teku. Zbrali smo 73 km! 
 
Uporabljena literatura: 

- 10 stvari, ki jih lahko storimo za svoj planet  
- Lutr in reciklaža (Kerkoš; 2009) 
- Fej odpadki (Jimenez, Curto; 2010) 
- Ples v zabojniku (Kraljič; 2008) 
- Majhni koraki (Murphey; 2011) 
- Zelena jopica (Brinovar; 2009) 



- Slončki in drugi afriški mladiči (Tarman; 2003) 
- Prihajam iz Somalije (Matthews; 1997) 
- Eko družabne igre (Košmrlj; 2012) 
- Recikliranje (Llimos; 2008) 
- Hej! Kaj tako smrdi? (Jarman, Parsons; 2010) 

 
Izjave otrok tekom projekta: 
»Pojedla bi kruh, ko bi bla lačna.« 
»Sam bomo opral (roke), pa zaprel pipo.« 
»Bomo zmerej zapiral vodo, da ne bodo mel v Afriki zmerej mal vode.« 
»V smeti dajemo.« 
 
»Ne moreš dat vse igrače prat. Bomo brez, pa bomo žalostni.« 
 
Kako bi ti pomagal, da bo naš planet lepši, bolj čist? 
»Posadu bom fižol z nono.« 
»Pometal pa not v smeti.« 
»S cunjo bi opucal planet.« 
»Nič več gasa ne damo v avtu.« 
»Za Afrike otroke.« 
»Oblake rabimo – če ni dežja, je suha trava, ni rožic – krave in čebele nimajo hrane – nimamo meda, 
mleka, kakava, Monte, sir, mesa.«  
 
 
 
 
 
 
Begunje, 7. 6. 2013      Katarina Žvokelj in Nevenka Urh 


