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TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH

NOVIČNIK

V Evropskem tednu mobilnosti je več kot  40.000 otrok iz več kot 120 šol in 
110 vrtcev po celotni Sloveniji izvajalo aktivnosti Gremo peš! in Beli zajček. 
Obe aktivnosti sta namenjeni ozaveščanju in vzgajanju na področju trajnostne 
mobilnosti najmlajših in spodbujata trajnostne prihode v šolo oz. vrtec. V 
2019 je bilo izvedenih 9 regijskih usposabljanj namenjenih koordinatorjem in 
koordinatoricam aktivnosti trajnostne mobilnosti v šolah in vrtcih, kjer je bilo 
usposobljenih 290 strokovnih sodelavcev. 

Vas zanima, kako so se lotili izvedbe Belega zajčka v vrtcih širom Slovenije? 
Izvedli so še ogromno drugih aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno mobilnost. 
Preberite si navdihujoče zgodbe.

Novičnik pripravili v Focusu, društvu za sonaraven razvoj, oblikovala Polona Šavc.

Aktivnosti potekajo v okviru projekta Ministrstva za infrastrukturo – Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih, v konzorciju 
partnerjev (Focus, društvo za sonaraven razvoj, RRA Sinergija, IPoP, Cipra Slovenija in Filozofska fakulteta).
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EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI IN ZAČETEK PROJEKTA TRAJNOSTNA MOBILNOST V 
VRTCU HRASTNIK

Evropski teden mobilnosti (ETM) 2019 je teden v katerem 
smo v vrtcu Hrastnik pričeli z aktivno izvedbo projekta 
Trajnostna mobilnost v vrtcih in šolah. Predhodno smo 
na roditeljskih sestankih starše seznanili s trajnostno 
mobilnostjo, z načinom izvedbe projekta in jih spodbudili 
k aktivni udeležbi in s tem lastnemu doprinosu v naše 
lokalno okolje. 

V načrt izvedbe projekta smo aktivno vključili otroke, 
predvsem starejših oddelkov. S predstavitvijo zgodbe 
O belem zajčku, smo otroke spodbudili k razmišljanju o 
načinih trajnostne mobilnosti, o učinkih motoriziranega 
prometa na naše okolje. 

Razmišljali so o tem:
• kako bi staršem predstavili trajnostno mobilnost, vpliv 
motoriziranega prometa na okolje in jih prosili za pomoč 
pri izvedbi projekta;
• kako bi se lahko v izvedbo projekta vključili tisti otroci, ki 
so vezani na prevoz v vrtec, predvsem zaradi služb staršev 
in oddaljenosti;
• kam vse lahko v našem mestu pridemo in kaj vse lahko 
obiščemo peš, brez potrebe po prevozu;
• kako bi si sami želijo prihajati v vrtec in zakaj, itd.

Otroci so prispevali različne zamisli, ki so začetek izvedbe 
projekta obogatile in ga družinam še bolj približale. Skupaj 
smo izbrali tiste, ki so se vsem zdele uresničljive.
Predlagali so slednje:
• izdelava lutke beli zajček in predstavitev zgodbe (s 
pomočjo lutke) v domačem okolju. Tako starše opozorimo 
na to, kako  avtomobili onesnažujejo zrak, ki ga mi dihamo.
• Izbrali so nekaj parkirišč, ki so oddaljeni od vrtca, kamor bi 
lahko parkirali avto starši tistih otrok, ki se v vrtec pripeljejo. 
Tako bi vsaj nekaj poti prehodili.
• Zaprli bi parkirišče pri vrtcu s posebnim trakom.
• Naredimo zemljevid kam vse zmoremo in kaj vse lahko v 
mestu obiščemo peš.
• Zapišemo svoje želje, kako si želimo prihajati v vrtec in 
jih razstavimo v naši garderobi, da jih bodo lahko vsi videli.

Otroke je zgodba o Belem zajčku pritegnila, vanjo so se vživeli 
in se z njo poistovetili. Vsak izmed njih je že imel izkušnjo 
srečanja z izpušnimi plini preobremenjenega prometa 
in tako so zelo doživeto opisovali tudi lastne izkušnje.

Po pripovedovanju staršev, so jih otroci, v času Evropskega 
tedna mobilnosti,  dnevno opozarjali na pomen hoje 
tako na zdravje posameznika kot tudi v smislu manjše 
obremenjenosti prometa v okolici vrtca. Doma so predstavili 
zgodbo o belem zajčku, starši pa so morali izreči prisego, 
da jim bodo pomagali pri čiščenju kožuščka.

Odločili smo se, da bo posamezni oddelek otrok vrtca 
očistil kožušček enega zajčka. Na ta način smo strokovni 
delavci  izključili medsebojno tekmovalnost med otroci in 
jih usmerili v sodelovalen odnos ter prispevanje k skupnemu 
dobrem. 

V izvedbo igre beli zajček ob Evropskem tednu mobilnosti 
so bili vključeni vsi trije oddelki  vrtca Hrastnik – enote 
Sonček, skupno tako 64 otrok ter 6 strokovnih delavcev ter 
posredno tudi starši vseh vključenih otrok.

Vrtec Hrastnik - enota Sonček
Koordinatorica: Nataša Babič, diplomirana vzgojiteljica 
predšolskih otrok

IZVEDBA IGRE BELI ZAJČEK
V Vrtcu Trbovlje je v projekt Beli zajček vključenih 17 
oddelkov (384 otrok). Na informativnih roditeljskih 
sestankih smo izvajalke seznanile starše o pomenu in 
poteku projekta. Razdelile smo jim ankete in informativne 
zloženke.

Starši so projekt sprejeli z razumevanjem in so bili 
pripravljeni sodelovati. Otroke smo motivirali na različne 
načine (obisk živega belega zajčka v vrtcu, izdelovanje 
sivih zajčkov, sodelovanje otrok pri nastajanju tabel za 
označevanje prihodov). Teden pred igro smo jih obvestili 
še s plakati na oglasnih deskah. 

V tem tednu smo bili tudi mi pogosto peš na cesti, saj 
smo odšli v kino, na telovadbo in na sprehode. Ob tem 
pa smo opazili kar nekaj šibkih in nevarnih točk na naši 
peš poti. 

Nekaj oddelkov se je odločilo spoznati mestni potniški 
promet in so se z avtobusom odpeljali do železniške 
postaje. Otroci so tako izkusili vožnjo z avtobusom 
kot primerom javnega prevoza in tako lažje razumeli 
pomembnost uporabe javnega prevozna v primerjavi z 
navadnimi avtomobili. Otroci so opazili tudi, da se veliko 
ljudi vsakodnevno vozi z javnimi prevoz.
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Nekatere skupine so se v okviru projekta Beli zajček z 
otroki dogovorili, da si bodo tekom šolskega leta ogledali 
in spoznali, kje je doma kdo od otrok – v katerem delu 
Trbovelj. Posamezni otroci so precej oddaljeni od vrtca, 
zato v spomladanskem času do njihovega bivališča 
planirajo izlet, ki ga bodo povezali z izletom za športno 
značko Mali sonček.  

V našem tednu trajnostne mobilnosti smo imeli tudi zelo 
lepo vreme, kar je še dodatno vzpodbudilo starše in otroke 
v vrtec prihajati trajnostno.

Vrtec Trbovlje
Zapisali koordinatorki: Mateja Bregar in Natalija Benko

OGLED IN IGRA NA NOVIH IGRALIH NA PODRUŽNIČNI ŠOLI VELIKA KOSTREVNICA

Na Podružnični šoli v Veliki Kostrevnici, ki je od našega 
vrtca, vrtca Ciciban, oddaljena 5 km, so na igrišču  postavili 
nova igrala. 

Z otroki iz skupine Čebelice smo se pogovarjali, kako 
prijetno bi bilo gibalne spretnosti preizkusiti na novih 
igralih. Že na začetku oktobra sva z vzgojiteljico v skupini 
predstavili zgodbo Beli zajček in se z otroki pogovarjali, 
kakšen način potovanja je okolju prijazen in kaj 
onesnažuje okolje. Povprašali sva, kako bi lahko prišli do 
šole in pri tem čim manj onesnažili okolje. Ugotovili smo, 
da s kolesom ne moremo, ker ni varno in otroci še niso 
vešči samostojne vožnje. Lahko bi se peljali z avtobusom, 
saj železniške povezave v našem kraju ni. Da pa si bomo 
bolje ogledali okolico, kjer nekateri živijo, sva predlagali, 
da gremo peš.

Povabili smo še otroke in vzgojiteljice iz skupine Petelinčki 
ter se v četrtek, 17. 10. 2019, skupaj peš odpravili do šole. 
Vseh udeleženih otrok je bilo 40, starih od 5 do 7 let.

V vrtec so otroci prišli športno obuti in oblečeni. Pot jim je 
bila v izziv in brez težav so prehodili razdaljo. Z vmesnim 
počitkom smo potrebovali 2 uri. Pot je bila v izziv tudi 
nam vzgojiteljicam, kajti vedele smo, da bomo večji del 
poti hodili po cesti. Glede na to, da pot poznamo, smo 
otroke spodbudile, naj oblečejo svetla oblačila, da jih 
bodo vozniki hitreje opazili. Ves čas smo opozarjali na 
previdnost, hojo ob robu cestišča, ob prihodu tovornjaka 
smo se ustavili in se mu umaknili.

Otroci so upoštevali pravila v cestnem prometu in tudi 
sami opozarjali na previdnost, ko so zaslišali vozilo. 
Vozniki, ki so vozili mimo, so bili strpni in uvidevni. Tudi ob 
prehitevanju naše kolone so upoštevali varnostno razdaljo. 

Otroci so na cilj prišli zelo zadovoljni, saj so se med potjo 
pogovarjali, kazali že znane poti, svoje domove. Kljub 
prehojeni poti jim je ostalo še veliko energije za igro na 
igrišču. Otroci so preživeli celo dopoldne na prostem in 
odšli domov s pozitivno izkušnjo.

Vzgojiteljice smo bile zelo zadovoljne, da smo zadan cilj 
uspešno izpeljale. Dejavnost je zahtevala veliko načrtovanja, 
dogovarjanja in odgovornosti.

Po zaključku našega druženja so otroke prevzeli njihovi 
starši. Starši in otroci, ki živijo blizu šole so domov odšli 
peš, ostali pa z avtomobili.

OŠ Šmartno pri Litiji, vrtec Ciciban
Zapisali koordinatorica: Maja Škrbec


