
ANALIZA PROJEKTA  

»POMAHAJMO PO SLOVENIJI« 

 

 
Šolsko leto: 2016/17 

Oddelek: 2. starostno obdobje - skupina »Ježi« 
Strokovni delavki v oddelku: Anita Kopušar, vzgojiteljica 

                                                Klara Leljak, pomočnica vzgojiteljice 
 

Mednarodni projekt »Pomahajmo v svet«, ki ga je osnoval Fini zavod Radeče - delo za mlade, 

smo v Vrtcu Kidričevo izvajali že tretje leto. Projekt spodbuja vrednote spoštovanja, 

razumevanja, prijateljstva ter strpnosti in povezovanja med vsemi akterji. Otrokom pa je 

zanimiva tudi možnost sodelovanja preko video omrežja.  

Rdeča nit projekta predstavlja pet prstov, pet tem. Vsak prst predstavlja eno temo: palec – To 

sem jaz, kazalec – Jaz in moja družina, sredinec – Jaz in moj vrtec, prstanec – Jaz in moje mesto 

in mezinec – Jaz in moja država. 

V projektu je v tem šolskem letu sodeloval naš oddelek – skupina Ježi. Dodelili so nam vrtec 

Idrija. S sodelavko Klaro sva ga v LDN-ju zasnovali kot krovni projekt oddelka in vsebine 

povezale z vsemi drugimi vsebinami in cilji, ki sva jih izvajali po Kurikulu in pobudi otrok. 

Starše sva s sodelavko Klaro na prvem roditeljskem sestanku seznanili z namenom in cilji 

projekta in jih povabili k sodelovanju. Ves čas pa so imeli tudi možnost spremljati aktivnosti, 

ki smo jih v pisni slikovni obliki objavljali na oglasni deski. Pred javljanjem pa smo z otroci s 

pomočjo svetovnega spleta temeljito spoznali, kako in kje živijo naši prijatelji iz vrtca Godovič. 

Preko aplikacije (video omrežja) smo se petkrat v živo povezali z skupino otrok (Pikapolonice) 

iz enote Godovič. 

Z otroci in ob podpori staršev, strokovnih delavk, vodstva vrtca in zunanjimi gosti, smo se 

temeljito pripravljali na vsako izmed tem. Prav tako pa sva konstruktivno sodelovali in 

načrtovali potek posameznega javljanja tudi z kolegicami iz vrtca Godovič, skupine 

Pikapolonic.  

Z različnimi, otrokom zanimivimi dejavnostmi, smo razmišljali o sebi; se spraševali, v kakšnih 

družinah živimo mi in v kakšni živijo drugi otroci; temeljito raziskali naš vrtec in ga predstavili; 

s pomočjo župana odkrivali znamenitosti in običaje našega kraja Kidričevo ter raziskali 

znamenitosti Slovenije, značilne športe, jedi, slovensko zastavo, grb, himno … Zadnja tema je 

bila DLAN. Z otroki smo ob fotografijah in albumih, ki so nam jih poslali otroci z Idrije, in 

ogledih fotografij na spletni strani Fini zavoda Radeče, »evalvirali« vse pretekle teme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ker smo uspešno sledili programu, smo si pridobil časten naziv "Strpen vrtec", kar je otrokom, 

staršem in celotnemu strokovnemu timu v velik ponos. V našem vrtcu otroke učimo strpnosti 

in razumevanje drugačnosti v vseh oblikah.  

Znanje, ki pa smo ga pridobili v projektu »Pomahajmo v svet«, pa nas vodi k še večjemu 

razumevanju in sprejemanju brez predsodkov. 
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