Evropski teden mobilnosti in »dan brez avtomobila«
Tako kot vsa leta do sedaj smo se v Vrtcu Kočevje tudi letos pridružili projektu v okviru
evropskega tedna mobilnosti pod naslovom »Prava smer je gibanje«. Slednji je potekal od
16–22 septembra, ko smo v sodelovanju s Policijsko postajo Kočevje za vrtčevske otroke
pripravili raznovrstne »mobilne« dejavnosti.
Poglavitni cilj celotnega projekta je bil predvsem osvestiti otroke in obenem tudi njihove
starše o pomenu gibanja in pomenu ohranjanja čistega okolja za naše zdravje.
V ta namen so v omenjenem tednu v Vrtcu Kočevje potekale zanimive dejavnosti – pogovor o
škodljivih in okolju prijaznih prevoznih sredstvih, ogled poučnega filma o varnem vedenju v
prometu in nevarnostih, ki prežijo na nas v prometnem okolju ter vrsta drugih aktivnosti. Med
drugim smo v ponedeljek, 16. 9. 2012, odšli na mestno ploščad, kjer so se otroci lahko
preizkusili na posebnem prometnem poligonu, sodelovali v prometnem kvizu in za konec
risali s kredami po varovanem vozišču v samem centru mesta. V sredo, 18. 9. 2012, pa smo se
odpravili v Šeškov dom, kjer so nam prisrčne lutke uprizorile predstavo z naslovom »113« in
otrokom na zanimiv in igriv način sporočile, katero številko morajo poklicati v primeru
nevarnosti. Otroci so predstavo, kjer so v glavni vlogi nastopali zajček Mali ojoj in njegovi
gozdni prijatelji ter medved policist, spremljali z radovednostjo in prešernim smehom. Bila je
preprosta, a poučna, sestavljena iz niza prizorov, ki so pričarali nekaj vsakdanjih morebitnih
situacij, v katerih se lahko znajde otrok. Ob koncu je predstava požela bučen aplavz,
pospremljen z vzkliki veselja.
Po zelo poučni predstavi pa so nas na dvorišču Šeškovega doma pričakali še policisti in nam
z vso potrpežljivostjo in prijaznostjo podrobneje predstavili službena policijska vozila in
opremo ter prikazali delček dresure policijskih psov, kar je še najbolj pritegnilo zvedave
otroške oči. Otroci so imeli tudi možnost ogleda in preizkušanja določene policijske opreme,
obenem pa so se lahko nekateri na trenutek prelevili v pravega pravcatega policista in
posedeli na pravem policijskem motorju. Predstavitev je bila zanimiva in lepa in otroci so
uživali v njej.
Vse te dejavnosti so nas, vzgojiteljice, kot tudi naše varovance obogatile z novimi izkušnjami
in znanjem ter nas spodbudile k še večjemu prizadevanju za ohranjanje čistega in varnega
okolja in posledično s tem tudi »zdravega duha v zdravem telesu«.

