V NOVO ŠOLSKO LETO ZAKORAKALI Z NOVIM PROJEKTOM
Tudi v Vrtcu Kidričevo smo pridno zakorakali v novo šolsko leto ter se že na začetku lotili
projektov, ki smo si jih zastavili. Letos smo se vključili v nov projekt, poimenovan »Trajnostna
mobilnost«, ki ga iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za
infrastrukturo.
Kljub temu, da je Slovenija v zadnjih letih napravila opazen napredek k povečanju energetske
učinkovitosti na številnih področjih, je na področju mobilnosti zaradi zelo netrajnostnih
mobilnostnih navad na repu držav Evropske Unije. Z aktivnim sodelovanjem v projektu bomo
prispevali k spreminjanju potovalnih navad vrtčevskih otrok in njihovih bližnjih ter posledično
k zmanjševanju motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način želimo prispevati k zmanjšanju
okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok in s tem h krepitvi njihovega zdravja.
Projekt smo na roditeljskih sestankih predstavili staršem ter jih prosili za sodelovanje. En teden
pred izvedbo prve dejavnosti smo jim razdelili ankete, kjer so starši povedali, kako pripeljejo
otroka v vrtec. Pričakovano je velika večina zapisala, da otroka predvsem zaradi obveznosti
ostalih družinskih članov ali oddaljenosti od vrtca pripeljejo v vrtec z avtomobilom. Opisali
smo jim igro »Beli zajček« in jih povabili k sodelovanju, da skupaj naredimo nekaj dobrega za
okolje. Tako smo se dogovorili, da bomo v Evropskem tednu mobilnosti, od 16. do 22.
septembra 2019 imeli »Teden brez avtomobila« in bomo v vrtec prihajali na čim bolj trajnosten
način (peš, s kolesom, skirojem, poganjalci …).
Pred začetkom tedna mobilnosti smo si z otroki
po branju zgodbe o belih zajčkih izdelali svoje
zajčke, ki smo jih prebarvali v sivo, saj so njihovi
kožuščki

umazani

zaradi

izpušnih

plinov

avtomobilov, s katerimi se vsak dan vozimo v
vrtec. Zajčkom smo tako poskušali pomagati, da
bodo njihovi kožuščki spet beli. Vsako jutro smo
se pogovorili o tem, kako smo prišli v vrtec. Tisti,
ki ni prišel z avtomobilom, je lahko na svojega
zajčka prilepil bel krogec in tako so naši zajčki
postajali vsak dan bolj beli in čisti. V vrtec smo
cel teden pridno prihajali peš, s kolesi, skiroji ali
poganjalci. Tisti, ki pa so od daleč, so parkirali

nekje drugje in so prehodili vsaj 200 metrov do vrtca. Prav lepo je bilo videti, kako so otroci in
starši množično hodili peš. Vsi smo se res zavzeli za to, da postanejo naši zajčki čim bolj beli.
V četrtek, 19. septembra 2019,
pa

smo

se

priključili

vseslovenski akciji Atletske
zveze Slovenije, ki je pripravila
množični tek za otroke s
sloganom »Začni mlad, tekmuj
pošteno«. Z njim spodbuja
otroke

k

prvim

atletskim

korakom in želi ozavestiti
sodelujoče o pomenu zdravega
načina življenja. Tek smo
izvedli v Športnemu parku
Aluminij, kamor nas je s
svojim skirojem pospremil in
ob tem glasno spodbujal tudi
naš sivi zajček, ki si želi postati
bel. Poučili smo ga o tem, kaj
moramo narediti, da bo njegov
kožušček zopet bele barve. V
zahvalo za pridno sodelovanje
v projektu nas je po končanem
teku nagradil in vsem razdelil
kresničke, s katerimi bomo
bolj vidni na cesti.
Zadnji dan smo skupaj pregledali rezultate in se pogovorili o prometu. Sklenili smo, da bomo
še naprej poskušali skrbeti za čisto okolje in bomo čim večkrat v vrtec prihajali peš. Za naš trud
smo si poklonili velik aplavz, naše zajčke, ki so po celem tednu postali skoraj čisto beli, pa smo
si lahko odnesli domov za spomin in v opomin. Toda s tem še naš projekt ni končan. Skozi
šolsko leto imamo pripravljenih še kar nekaj dejavnosti na to temo. Ob tej priložnosti se najlepše
zahvaljujemo vam, spoštovani starši, da ste se odločili za sodelovanje v projektu in svojega
otroka pospremili v vrtec peš. Želimo si, da se nam tako zavzeto pridružite tudi v pomladni igri

»Beli zajček« in tako podprete svojega otroka ter mu date vedeti, da je s tem storil nekaj dobrega
za okolje.
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