TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCIH

NOVIČNIK
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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 Z BELIM ZAJČKOM V VRTCU JELŠANE
V Evropskem tednu mobilnosti, ki je potekal od 16. 09. 2019 do
20. 09. 2019 smo v vrtcu Jelšane z veseljem sodelovali v projektu
Beli zajček. V skupini SONČKI smo se odločili, da pomagamo
zajčkom očistiti njihove zaprašene kožuščke. To nam je tudi
uspelo.
Uvodna motivacija otrokom je bila zgodbica in igra o BELEM
ZAJČKU in njegovih prijateljih. Izvedeli smo, da so njihovi kožuščki
postali umazani zaradi izpušnih plinov. Kako lahko pomagamo,
da bodo zajčki zopet veseli in bodo njihovi kožuščki beli kot
sneg? Ker velja rek, da je v slogi moč, smo za pomoč prosili
tudi starše. Prihod otrok v vrtec je v večini odvisen ravno od njih.
Združili smo moči in se odpravili naši dogodivščini naproti.

Skupaj smo se odpravili na sprehod skozi vas. Pridružili so
se nam še naši najmlajši prijatelji iz skupine Čebelice in pa
učenci prve triade osnovne šole. Med potjo smo se ustavili pri
prometnih znakih ter skupaj varno prečkali prehod za pešce.
Zaključek skupnega druženja je bil za otroke najbolj zanimiv.
Policista sta otrokom razkazala notranjost policijskega
avtomobila, vso potrebno opremo, ki jo potrebujeta pri svojem
delu in dovolila, da prežgejo sirene na policijskem avtomobilu.
Poslovili smo se v prijetnem vzdušju in naše druženje obeležili
s skupinsko fotografijo.

Vsak izmed otrok je dobil svojega sivega zajčka in igrica se
je začela. Jutra so bila najbolj zanimiva. Otroci so z veseljem
opazovali, kako postajajo kožuščki zajčkov vedno bolj beli. Vsak
otrok je na svojega zajčka nalepil beli krogec. To smo naredili
šele, ko smo se pogovoril,i kako je potekala njihova pot v vrtec. Z
otroki smo se veliko pogovarjali o prevoznih sredstvih, prebirali
knjige, slikanice o prometu in prometnih znakih, se igrali in hodili
na daljše sprehode v okolico vrtca. Otroci so tako spoznavali,
da lahko s skupnimi močmi prispevamo k temu, da bo svet
v katerem živimo še lepši in varnejši. Tako starši, stari starši in
strokovni delavci vrtca smo se trudili, da bi bili otrokom vzor.
Teden mobilnosti smo zaključili tako, da smo v vrtec povabili
policista iz Policijske postaje Ilirska Bistrica. Eden izmed njiju
je tudi očka, s katerim se vsakodnevno srečujemo v vrtcu.
Predstavila sta nam svoj poklic in nam razložila pravila varne hoje
po pločniku in cestišču.

Vrtec pri OŠ Jelšane
Zapisala vzgojiteljica: Martina Katern Tomažič

NOVICA ZA NOVIČNIK
Projekta Beli zajček smo se udeležili tudi otroci iz vrtca
Jelšane, skupina čebelice. Staršem smo na roditeljskem
sestanku s sodelavko predstavile projekt Beli zajček. Starši so
dobro sprejeli, večini to ni predstavljalo problema, saj večina
otrok živi v bližini in že navadno pridejo v vrtec peš.
V mesecu septembru smo dva tedna namenili trajnostni
mobilnosti. V skupino sem prinesla pravega zajčka, ki je bil
sive barve. Otroci so se z njim družili cel dan, ga hranili, božali,
opazovali. Prebrala sem jim zgodbico o belih zajčkih. Otroci
so jo hitro ponotranjili. Predstavila sem jim še pravila igre Beli
zajček. Pravljica jim je bila zares všeč in takoj so sklenili, da
bodo v vrtec prihajali s poganjalčkom ali peš, zato da bodo
zajčki spet veseli in čisti. Sama igra je trajala 7 dni, bele krogce
pa sem zamenjala s kosmi vate. Zajčke smo najprej pobarvali
s sivo tempera barvo. Vsak naslednji dan pa smo mu dodali
košček vate, če je otrok prišel v vrtec peš s poganjalcem ali v
sopotništvu. Naši zajčki so bili zares hitro čisti.
V vrtec in šolo smo povabili tudi policaja. Predstavil nam je svoj
poklic in nas povabil na krajši sprehod po vasi. Pri tem nam je
pokazal kako pravilno prečkamo cesto in po kateri strani cestišča

cestišča hodimo, ko gremo skupaj na sprehod. Na koncu nam
je razkazal še službeno vozilo.
Kasneje smo oblikovale tudi temo promet, kjer so otroci spoznali
različna vozila. Izdelali smo jih iz lesenih kock in odpadnih
škatel.p Vrtec je tudi nabavil tri trikolesne skiroje. Za otroke
smo oblikovale tudi tekmovanje v vožnji s poganjalci in skiroji.
Projekt smo s sodelavko želele ponoviti v spomladanskem
času, vendar zaradi trenutnega stanja v državi to ni izvedljivo.
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