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Namen projekta
Glavni namen projekta je bil, da otroci slovenskega porekla spoznajo značilnosti in kulturne
znamenitosti svoje države ter prav tako značilnosti in kulturne znamenitosti prijateljevsovrstnikov, kateri so s svojimi starši prišli iz drugih držav ali pa so se njihovi starši ali stari
starši preselili v Slovenijo in še vedno ohranjajo svojo kulturo.
Globalni cilji projekta (kurikulum)
• Doživljanje vrtca kot okolja, v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje, ne glede na spol, nacionalno pripadnost, kulturno
poreklo, veroizpoved…
• spoznavanje samega sebe in drugih ljudi,
• spoznavanje razlik med življenjskimi navadami naše in drugih kultur,
• spoznavanje medkulturnih razlik,
• možnost seznanjanja z raznimi kulturami in tradicijami.
Cilji: (kurikulum)
Otrok:
- Spoznava, da vsi pripadamo družbi in smo pomembni,
- pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti,
- spoznava razne in različne praznike in običaje,
- se pogovarja in išče informacije v knjigah, brošurah, na zemljevidih.

Opis izvedbe projekta
- Povezali smo se s starši drugih kultur in jih povabili v vrtec na predstavitev,
- spoznavali smo kulturo staršev otrok skozi različne medije-ob slikah, knjigah, CD
predvajalniku,
- starši so prinašali različna sredstva in jih predstavili otrokom (predmete, oblačila, posodo),
- prelistavali smo knjižni in slikovni material, turistične vodnike, brošure, spoznavali
zemljevide dežel,
- se pogovarjali o jedeh, praznikih,
- poslušali ljudsko glasbo,
- si ogledali različne ljudske plese,
- plesali kolo,
- poslušali in igrali na instrumente,
- slikali ob opazovanju,
- okrepile so se medgeneracijske vezi,
- spoznali, da smo vsi pomembni, čeprav smo različni in da nas pestrost drugih identitet
bogati.
Zaključne misli
Otroci so imeli možnost se srečati in spoznati identiteto drugih narodov in narodnosti,
spoznali so njihove tradicionalne predmete in ob tem pridobivali koristna znanja. Učili so se
ceniti in spoštovati kulturo lastnega in tujega naroda.
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