Vrtec Mehurčki se je letos prvič vključil v nepridobiten človekoljuben projekt Mednarodni dan
strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo 2020, katerega organizator je Izobraževalni center Eksena.
Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je leta 1995 sprejela
Deklaracijo o načelih strpnosti v kateri je 16. november razglašen za Mednarodni dan strpnosti. V
deklaraciji je posebej poudarjen pomen izobraževanja o strpnosti, ker »strpnost ni nekaj
samoumevnega in površinskega, ampak se je vanjo treba poglabljati in se o njej izobraževati, hkrati
pa ji posvečati stalno skrb in jo nenehno negovati«.
Tema letošnjega projekta je Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KOT SI ŽELIŠ, DA BI DRUGI RAVNALI S TABO.
Namen projekta je spodbujanje prijateljstva med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje,
sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med njimi.
Skozi izobraževalno–ustvarjalno delavnico so se vzgojiteljice pogovarjale z otroki o strpnosti in
nestrpnosti. Zaradi epidemije koronavirusa je število otrok, ki so bili prisotni v vrtcu, bilo manjše.
Kljub temu, smo projekt izpeljali v štirih (4) skupinah otrok, starih od 4 – 6 let.
Z otroki smo se o strpnosti pogovarjali skozi slikanico Grdi raček. V otrokovih očeh strpnost pomeni,
da si prijazen in da imaš nekoga rad. Pomeni, da se opravičiš ko narediš nekaj grdega, da rečeš hvala
in prosim. Nestrpen si takrat, ko ne moreš počakati, ko si neprijazen in nesramen. V pravljici so bile
druge race, gospodinja in druge živali nesramne do račka in nebi želeli, da bi se kdo do njih tako
obnašal. Skozi pogovor so otroci ugotovili, da so tudi sami kdaj bili nestrpni do drugih otrok in da
takšno obnašanje ni primerno in da ga je treba spremeniti. Otroci so ugotovili, da moramo spoštovati
drug drugega, kljub temu da smo si različni. Torej smo strpni, ko smo z nekom prijatelji, se
spoštujemo in se imamo radi.
Otroci so se o temi izražali tudi likovno. Otroci so risali račka, labode, na slike dodajali sonce zato ker
je prijazno. Slikali so tudi svoje prijatelje, rožice in naravo, ker se jim je zdela slednja prijazna. Risali so
tudi nestrpnost živali do račka. Izdelke so razstavili pred igralnico ter si razstavo skupaj pogledali in se
o njej pogovorili. Po ogledu razstave in kot zaključek delavnice so otroci drug drugemu zaželeli nekaj
lepega. Zapeli so skupaj pesmice o prijateljstvu, ki jih poznajo: Mi se imamo radi, Gradim prijateljstvo
in Dobro jutro, sonce (Albine Pesek). Skupaj smo si ogledali in zapeli pesem Vile Eksene Postani vse,
kar nekoč želel si le (iz glasbeno-lutkovne atrakcije Dinozaver Tiko in veliki zob).
Nekaj likovnih izdelkov smo izbrali in jih poslali na natečaj.
Hvala vsem vzgojiteljicam, ki so sodelovale pri projektu.
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