TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH

NOVIČNIK

št. 2/junij 2020

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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ZRAK NAŠE NAJDRAGOCENEJŠE BOGATSTVO
Z vključitvijo v projekt Beli zajček smo bili spodbujeni, da se
prelevimo v male ekologe in raziskovalce. Opazovali in
razmišljali smo o pomembnosti čistega zraka, kako skrbimo
za vzdrževanje le tega in o problematiki onesnaženosti zraka
v določenih predelih okolja v katerem živimo. Ob zaključku
projekta pa smo izdelali plakat na katerem smo navedli in narisali
naše ugotovitve ter predloge rešitev. Naša glavna cilja sta bila
ugotoviti, kdo so največji onesnaževalci zraka in kaj lahko mi
kot mali ekologi naredimo za zmanjšanje onesnaženja.
Če se vsi mi naučimo skrbeti ohranjati čisto okolje in zrak, že z
majhnimi dejanji našega vsakdanjega življenja, bomo pripomogli
k daljšemu življenju našega planeta in naše življenje bo bolj
zdravo. Ne smemo več izgubljati časa, ampak moremo že
danes začeti razmišljati in se obnašati ekološko varčno, saj le tako
lahko garantiramo Zemlji lepšo prihodnost. Posaditi moramo
čim več dreves in zelenja, saj je zelenje pljuča našega planeta.
V vrtec namesto, da bi se odpeljali z avtom raje izkoristimo katero
od bolj ekoloških alternativ: uporabimo kolo, skiro, pogajalec ali
pa gremo kar peš. Če je razdalja prevelika raje sedemo na avtobus.
Med drugimi zanimivostmi smo tudi spoznali, da sončne celice,
fotovoltaične celice in vetrnice zbirajo energijo, ki nam jo
omogočajo sonce, veter in plimovanje morja. Bolj kot bomo
uporabljali te vrste energij, manjša bo onesnaženost zraka.
Delfino Blu Koper
Enota Hrvatini, skupina Gattini- 21 otrok
Zapisala vzgojiteljica: Tanja Štok

VARUJMO NAŠE OKOLJE
Letos smo v naši enoti Hrvatini (vrtec Delfino blu) prvič izvedli
projekt Beli zajček. Namen igre je spodbuditi otroke in starše,
da prihajajo v vrtec na čim bolj eko način: peš, s kolesom, s
skirojem ipd. Starše smo na sestanku seznanili o poteku igre
oz. projekta, saj so bili tudi oni ključni del le-tega. Seveda smo
v naši skupini Pesciolini (Ribice), katero obiskuje 12 otrok v
starosti od drugega do četrtega leta, izvedli veliko aktivnosti,
da bi otrokom približali pojem trajnostne mobilnosti.
V mesecu januarju smo izvedli aktivnosti, ki so povezane s
prevoznimi sredstvi. Nato sva z pomočnico izdelale svet:
na eni strani je bil svet oz. okolje čisto (veliko gozdov, rož,
vrtov, travnikov, otroci, ki se igrajo nasmejani, sinje modro
morje ipd.) na drugi strani pa umazano (tovarne, kupi smeti,
žalostni otroci, umazano morje ipd.). Otroci so imeli možnost
ugotavljati, katero prevozno sredstvo onesnažuje in katero
ne. Prevozna sredstva so bila plastificirana in zalepljena na
ščipalko, tako da so lahko otroci sami postavili prevozno
sredstvo v ustrezno kolje; kolo, skiro ipd., ki ne onesnažujejo
v čisto okolje; tovornjak, avto, letalo ipd. v umazano
kolje. Nato so isto aktivnost naredili tudi vsak na svojem
delovnim listu. Vsak je imel svoj svet, ki ga je predhodno
pobarval in svoja vozila, ki je pobarval in izstrigel. Poleg
vseh aktivnosti smo v tem obdobju med sprehodi po vasi
veliko opazovali vozila in kako onesnaženo je naše okolje.
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PROJEKT TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCU AQUILONE V IZOLI
Z novim šolskim letom se je tudi naš vrtec pridružil
projektu Trajnostna mobilnost. Če želimo, da naš planet
Zemlja obstane in ostane dom nam in našim prednikom, je
potrebno drastično spremeniti določene načina ravnanja in
razmišljanja. Da bi bili pri tem čimbolj uspešni, je potrebno z
okolijskim ozaveščanjem začeti že pri otrocih. Prav vrtec je
prostor, kjer otroci pridobijo, se naučijo določene vsebine
in jih ponotranjijo, kar se odraža v nadaljnjem življenju.
V projektu sodeluje 5 skupin, Aquilone Giallo, Rosso, Rosa,
Verde, Arancione. Otroci so stari od 3 do 6 let. Smo vrtec z
italijanskim učnim jezikom iz Izole. V projekt smo odrasli kot
otroci vstopili z velikim zanimanjem in željo, da bomo pridno
upoštevali navodila in spreminjali naše vsakodnevne navade
povezane z prihodom in odhodom iz vrtca, z uporabo
javnih prevozov, koles, skirojev ali pa da se odpravimo peš
in tako naredimo nekaj za naše dobro počutje in se lahko še
kaj zanimivega pogovorimo z starši, dedki, babicami….
Zgodbica o belem zajčku, je bila otrokom zelo všeč in so
zelo resno vzeli njihovo nalogo peri tem, da bi zajčkov
kožušček postal ponovno bel. Pridno so prihajali v vrtec
peš, s kolesi, skiroji, rolerji. Vsak dan so na plakat zabeležili
na kakšen način so prispeli do vrtca. Na kožušček belega
zajčka so zalepili košček vate, belega blaga, bel krogec
papirčka…Na koncu tedna, smo skupaj s starši pregledali
plakat in zajčke in videli, kdo se je zares potrudil, kdo
pa se bo v ponovni izvedbi belega zajčka imel možnost
bolje izkazati. Nekateri starši so pridno sodelovali in tudi
vrnili rešene vprašalnike, (ki smo jih sicer morali prevesti v
italijanski jezik). V aprilu bomo igro ponovili in se nadejamo
še boljših rezultatov.
Pridno smo tudi pešačili in odkrivali našo pokrajino in skrite
kotičke Izole, ter ugotovili, da je peš veliko lepše »potovati«,
saj se naužijemo svežega zraka, pridemo do mest, kamor z
avtom težje, ne onesnažujemo okolja, saj ne proizvajamo
izpušnih plinov.
Na igrišču smo si postavili pravi poligon, se vozili z kolesi
in skiroji , ter ugotavljati, kako smo pri tem uspešni in na
koncu zadovoljni.
Da smo/so udeleženci v prometu tudi otroci pa vsakodnevno
ponavljamo in se učimo pravilnega obnašanja na cesti.
Učimo se pomena prometnih znakov, semaforja, kako
hodimo po pločniku, zakaj ter kdaj potrebujemo kresničko…
Napovedujemo še veliko zanimivih dejavnosti kot so
vožnja z javnim prometom, še enkrat se bomo« preskusili«
v igri Beli zajček, naredili bomo maketo Izole in iskali varne
in nevarne poti in še kaj si bomo »izmislili«.
Scuola elematre Dante Alighieri
Scuola materna L’Aquilone Isola
Zapisala vzgojiteljica: Anielka Pevc

