KIDS TALK ABOUT NATURE

V letošnjem letu smo se v oddelku Gumbki pridružili projektu E-twinning. Gre za skupnost evropskih
šol in vrtcev, ki pedagoškim delavcem (učiteljem, vzgojiteljem, ravnateljem, knjižničarjem itd.), ki
delajo v šolah/vrtcih po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje
projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več.
V oddelku smo oblikovali projekt, ki se navezuje na prednostno področje vrtca, jezik ter na gozdno
pedagogiko, pedagoški pristop spodbujanja čim daljšega bivanja na prostem ter spodbujanja
spoznavnih in učnih priložnosti v naravnem okolju.
Skupaj z ustanovno partnerico iz turške šole, smo ga poimenovali »Kids talk about nature«.

Zemljevid sodelujočih držav (niso še vsi vpisani, vpisujejo se sami).

ZAGON PROJEKTA, MREŽENJE PARTNERJEV
K sodelovanju smo povabili še ostale zainteresirane partnerje. Trenutno je v projektu 56
partnerjev iz 15 držav, tako iz vrtcev kot tudi šol. Otroci iz oddelkov so stari med 3 in 8 leti. Sestava
partnerjev se še spreminja, zato vseeno pričakujemo nekoliko zmanjšano število zares aktivnih
partnerjev ob koncu leta, morda se nam kdo še priključi. Partnerji prihajajo vse od Portugalske,
Francije, Italije, do Azerbajdžana, Turčije, Jordanije, pa do osrednje in drugih delov južne/vzhodne
Evrope (Bolgarija, Romunija, Slovaška, …).
Namen sodelovanja na projektu je mreženje idej, delitev dobre prakse in priprava skupnih aktivnosti
in spodbud.

Partnerji so se na platformi najprej predstavili (sebe, svoj kraj, državo, skupino/razred). Povabljeni so
bili k oblikovanju logotipa skupine. Uradni logotip smo določili z glasovanjem.
Nekaj primerov idejnih logotipov, na natečaj jih je prispelo 25, nekaj pa tudi po roku oddaje.

Zmagovalni logotip partnerja iz Turčije

NAMEN in CILJI PROJEKTA:
-

Spodbujanje zgodnje opismenjevalnih spretnosti preko proste igre in drugih pripravljenih
dejavnosti v zunanjem, naravnem okolju (gozd, travniki, ob potoku, …).

-

S pomočjo spodbud igralnice na prostem (narava je naša najboljša igralnica in učilnica) bomo
razvijali domišljijo, razvijali socialne spretnosti, gibalne sposobnosti. Na področju jezika bomo
spodbujali fonološko zavedanje, dialog in domišljijsko igro vlog ter pretvarjanja, večali besedni
zaklad v kontekstu narave in izhajajoč iz praktičnih izkušenj.

-

V sklopu projekta bomo medsebojno delili primere dobrih praks s področja jezika ter drugih
področij kurikuluma, ki jih bomo izvajali v naravnem okolju,

-

Izdelali bomo mednarodni slovarček besed (v jezikih partnerjev) iz besed, ki se navezujejo na
tematiko, v tem kontekstu bomo raziskovali razlike in podobnosti med posameznimi državami.

-

V sklopu mesečnih tem bomo raziskovali letne čase, različne rastline in živali, spoznavali
posebnosti različnih okolij.

-

Partnerji bodo med seboj delili ideje s področja ustvarjanja in drugih umetnosti (tudi avdiovizualnih),

-

Preizkusili se bomo v uporabi WEB 2.0 orodij (to so spletne aplikacije, ki omogočajo in
podpirajo izmenjavo, interakcijo sodelovanje drug z drugim na svetovnem spletu, kjer
uporabniki sodelujejo pri ustvarjanju različnih spletnih vsebin in ne samo uporabljajo
obstoječe).

-

S partnerji bomo oblikovali številne dejavnosti, kjer bodo imeli priložnost sodelovati tudi otroci
in starši vrtcev in šol vseh partnerjev (fotografski natečaj Narava skozi oči otrok – Nature
through the eyes of the children, Lov na zaklad, izdelava »Zbirke listja«, izdelava spletnih orodij
in iger (spomin s fotografijami), skupno domišljijsko ustvarjanje in likovno poustvarjanje zgodb,
iskanje rim, deklamacij, pesmi.

-

Partnerji se bomo tudi srečevali na rednih spletnih srečanjih. V manjših skupinah se bomo
dobili na spletu tudi skupaj z otroki.

-

S partnerji bomo v obdobju, ko je večina držav v primežu različnih ukrepov, razmišljali tudi,
kako do otrok in staršev pristopati tudi na daljavo.

PRVO SPLETNO SREČANJE
Konec oktobra smo organizirali prvo spletno srečanje, kjer smo v eni uri predstavili projekt in se
pogovorili o nadaljnjih dejavnostih.

Na projektu smo oblikovali tudi spletno stran, kjer lahko spremljate naše aktivnosti. Stran je šele v
nastajanju, a postaja prostor, kjer lahko spremljate naše aktivnosti in medsebojno sodelovanje.
Naslov spletne strani: https://kidstalkaboutnature.weebly.com/.
Vabljeni k ogledu, pa tudi sodelovanju, v kolikor bi odkrili, da nam lahko kako na projektu pomagate (z
idejo, zanimivo fotografijo, dobro prakso, ustvarjanjem v naravnem okolju ipd.).
Osrednja tema v jesenskem obdobju je JESENSKO LISTJE.
Prilagam nekaj fotografij partnerjev, ki so nastale ob 4. novembru, »The outdoor classroom day« dnevu učilnice/igralnice na prostem.

Partner: Maria Kleidara, Kilkis, Grčija

Partner: Penelope Karampela, otok Lezbos, Grčija

: Partner: Rumiana Peneva, Burgas, Bolgarija

Partner: Ivana Pauletić, DV Matulji, Hrvaška

: Sonia Alexe, Bukarešta, Romunija

Partner: Ninočka Hajtnik, Sevnica, Slovenija

Še nekaj drugih fotografij dejavnosti na projektu:

Živali iz listja, Marjetka Perc, Vrtec Najdihojca, Ljubljana,
Slovenija

List na veji, Ivana Pauletić,
Matulji - Hrvaška

Učenje barv s pomočjo listja,
Barbara Vidic, OŠ Sava
Kladnika Sevnica, POŠ Loka, 1.
razred

Mandala iz listja, Ninočka Hajtnik, Vrtec Ciciban, Sevnica
Števila s kostanji, Sabrie Myumyun, Bulgarija

Življenjski krog sončnice, Elif Kahreman, Tuzla-Istanbul,
Turčija

Lutke iz naravnega materiala za domišljijsko igro vlog,
Meltem SELÇUKOĞLU, Bursa, Turčija

Risanje podob narave, ki nas obdaja; Ana Todorova, Varna, Bolgarija

Jesen je tu! Roberta Nicolini, Italija

Raziskovanje narave v Jordaniji,
Khitam Almasri, Jordanija

Sabina Rahimova, Azerbajdžan

Slika 1: Sabina Rahimova, Baku, Azerbaidžan

Naša narava. Sonia Alexe, Romunija

Barve jeseni, Ninočka Hajtnik, Vrtec Ciciban Sevnica

Narava skozi oči otrok, Khitam Almasri, Jordanija

Avtorica prispevka: Ninočka Hajtnik

