ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJA

ŽABJE OLIMPIJSKE IGRE

Zaključek spomladanskega dela projekta "Pomagajmo žabicam čez cesto"
v grosupeljskem vrtcu Kekec

V torek, 27. maja 2008, so v Grosuplju potekale prve žabje olimpijske igre. Organizirali so
jih vzgojitelji vrtca Kekec (Vzgojno varstveni zavod Kekec). V žabice so se preobrazili vsi
otroci, ki obiskujejo vrtec. Olimpijada je rezultat sodelovanja grosupeljskega vrtca Kekec v
osveščevalnem projektu "Pomagajmo žabicam čez cesto", ki ga v letu 2008 vodita Center
Grajski vrt Boštanj in Turistično društvo Boštanj.
Kako je potekala žabja olimpijada?
Otroci in njihovi starši so se zbrali na
igrišču vrtca. Ob spremljavi glasbe je
slavnostni mimohod malih otrok-žabic
naznanil začetek olimpijade. Vse zbrane
sta nato nagovorili ravnateljica vrtca Majda
Fajdiga in Miša Pintarič iz Centra Grajski
vrt Boštanj.
Sledila je nadvse domiselno in zabavno
zastavljena olimpijada, kjer so se
»žabice« naskakale, naplezale, naregale
in nanorele ter nasmejale vse, ki so za
njih navijali. Manjkala ni niti žabja himna,
ki so jo ob pomoči čudovitih vzgojiteljic
zapeli presrečni otroci. Na koncu so za
dobro opravljeno delo vsi prejeli medalje
in majčke z motivom žabice, ki sta jo
vsakemu otroku podarila Center Grajski
vrt Boštanj in Turistično društvo Boštanj.
Vrtec Kekec je tako na prvovrsten način
obeležil akcijo ozaveščanja o pomenu
narave, ki nas obdaja. Velika pohvala
gre vzgojiteljicam in ravnateljici za
pripravljenost in inovativnost pri projektu
»Pomagajmo žabicam čez cesto«.
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Veliko tekmovanje v skakanju v obroče in žabjemu oglašanju
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Slavnostni mimoh odotrok - žabic

Tudi organizatorji smo zelo zadovoljni, saj
verjamemo, da so otroci razvili pozitiven
odnos do teh živali, ki pomenijo pomemben
člen ravnovesja v naravi.

Več o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s
projektom »Pomagajmo žabicam čez
cesto«, kjer sodelujejo tudi osnovnošolski
otroci iz Grosuplja, pa lahko spremljate tudi
na internetni strani www.radenskopolje.
si ali v prihodnjih številkah Grosupeljskih
odmevov.
Miša Pintarič
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Ogrevanje pred pričetkom iger

Če imate kakršno koli vprašanje nas lahko kontaktirate na spodnji naslov:
CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.
Veliko Mlačevo 59, 1290 Grosuplje
Uradne ure so vsak delavnik od 9:00 – 15:00,
Telefon. 040 655 795 (Miša Pintarič), 040 655 796 (Leon Kebe), 040 655 797 (Tina Mikuš),
Faks: 01 786 50 32 ali 01 786 36 68
e-mail: info@grajski-vrt.si
spletni naslov: www.radenskopolje.si in www.grajski-vrt.si

