Predstavitev akcije POKLONI ZVEZEK in predlogi za izvedbo

Na Karitas se vsako leto obrnejo številne družine, ki potrebujejo pomoč tudi pri
nakupu šolskih potrebščin. Največja težava v takih družinah je neredno in slabo
plačano delo, bolezen enega izmed staršev, nenadne nesreče, slabi pogoji za bivanje
in podobno... Stiske se še dodatno poglabljajo zaradi epidemije. Glede na naše
izkušnje iz zadnje gospodarske krize pričakujemo, da se bodo stiske letos še
povečevale. Pomoč s šolskimi potrebščinami bo zagotovo potrebovalo več kot 12.000
osnovnošolcev. V poletnih mesecih bodo na Karitas prejeli pakete z delovnimi zvezki
in potrebščinami, nekateri pa tudi bone ali pomoč pri plačilu položnic za šolske
potrebščine. K tem paketom bomo dodali zvezke in razglednice, ki jih boste zbrali in
poklonili v akciji »Pokloni zvezek«.

 Povabilo k sodelovanju
Otrokom razdelite razglednice in jih povabite, da jih odnesejo domov in se skupaj s
starši odločijo, da poklonijo zvezek oz. zvezke ali tempera barvice. Če je le mogoče,
starše dodatno obvestite o tej akciji po vaši ustaljeni poti (ustno ali preko obvestil za
starše), ker otroci velikokrat pozabijo na prejeto razglednico. Načeloma zbiramo
velike, črtaste zvezke ali tempera barvice, veseli smo tudi drugih. Otroci so
povabljeni, da na razglednice narišejo risbo in jo vstavijo v enega izmed
darovanih zvezkov.

 Predstavitev filmov in resničnih stisk družin ter vprašanja in zgodbe za
pogovor
Predlagamo, da si skupaj z otroci pogledate naslednje kratke filme na
www.karitas.si/pokloni-zvezek:
- film »Pokloni zvezek« iz leta 2018, ki prikazuje resnično zgodbo skupine otrok
dramskega krožka. Otroci so v gledališko predstavo vključili simpatično deklico s
posebnimi potrebami in tako pokazali solidarnost do sovrstnikov.
- film »Pokloni zvezek« iz leta 2015, ki govori o solidarnosti in dobrodelnosti ter o
deklici Neži. Njena družina živi skromno in kljub vsemu lepo.
- film »Pokloni zvezek« iz leta 2012, ki preko risanega filma predstavlja življenje
otroka Miha, ki obiskuje 2. razred osnovne šole.

V prejetem gradivo imate tudi predstavitev resničnih stisk petih družin v
Sloveniji. (https://www.karitas.si/wp-content/uploads/2020/04/Stiske_druzin.doc )
Pogovorite se o predstavljenih stiskah ljudi, o odnosu do teh ljudi in o različnih
oblikah solidarnosti, v katere se lahko vključujejo tudi vaši otroci. V pomoč vam je
lahko tudi zaključna misel naše predstavitve:

»Vsi smo povabljeni, da pomagamo družinam in otrokom v stiski. Vsak človek se v
življenju kdaj znajde v težavah. Biti solidaren pomeni priskočiti na pomoč človeku, ki
te potrebuje. Načinov za dobro delo med sovrstniki je veliko. Lahko jim poklonimo
zvezke, namenimo lepo misel, jim pomagamo pri učenju, …«
DELAVNICA: Stiske petih družin in film lahko nadgradite tudi z naslednjo interaktivno
delavnico FOTO-ZGODBA. Vzgojitelj/ica pripravi fotografije, povezane s tematiko
priloženih stisk družin ali slike z zrcalno pozitivno vsebino (delo, sožitje s tujci,
zdravje, razumevanje, veselje v družini …). Za podlago si preberejo stiske petih
družin na www.karitas.si/pokloni-zvezek. Otroci skupaj s starši poiščejo slike in jih
prinesejo v vrtec.
Slike uporabite kot vizualni pripomoček – otroke lahko spodbudite, da ob svoji ali
izbrani fotografiji spregovorijo, kar je lahko iztočnica za pogovor.
Druga možnost pa je, da vzgojitelj/ica postavi naslednja vprašanja in otroci
odgovarjajo v povezavi s sliko:
 Kako se počutiš, ko gledaš to sliko?
 Kdo je na sliki?
 Kakšna misliš, da je njihova zgodba?
 Kaj bi jim povedal?
 Kaj lahko storiš, da bi jim pomagal?
 Kaj ti največ pomeni v tvojem življenju?
Cilj delavnice je, da otroci razvijajo sočutje in se znajo vživeti v različne vloge
njihovih sovrstnikov ter njihovih družin. Prav tako pa lahko dobijo konkretne
spodbude za različne oblike solidarnosti.
Hvala!
Slovenska karitas

