
Ljubljana, 2019

Igra »BELI ZAJČEK« 

Spoštovani,

V okviru ukrepa Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki je del projekta »Mehki ukrepi trajnostne 
mobilnosti« Ministrstva za infrastrukturo, smo za vrtce v Sloveniji priredili igro za spodbujanje trajnostne 
mobilnosti »Beli zajček«. Koncept igre je povzet po istoimenski igri, ki jo je pripravilo mesto München.

Igra se že izvaja v velikem številu vrtcev po Sloveniji, otroci, njihovi starši in vzgojiteljice so jo sprejeli z 
navdušenjem. Še več, vzgojitelje je spodbudila, da na to temo pripravljajo peš izlete, dramatizacije pravljice o 
belem zajčku, tekmovanja med skupinami in druge aktivnosti, ki pozitivno spodbujajo hojo in kolesarjenje v vrtec. 
Želimo si, da v vašem vrtcu z igro nadaljujete, si jo prilagodite po vaši meri ali jo na novo uvedete in tako otrokom 
(in odraslim) skozi igro predstavite prednosti trajnostne mobilnosti.

Igra »Beli zajček« je kot ena izmed aktivnosti vključena tudi v prenovljen priročnik »Trajnostna mobilnost – 
priročnik za vzgojitelje v vrtcih«. Priročnik bo vseboval vrsto napotkov, gradiv in primerov aktivnosti na temo 
trajnostne mobilnosti in bo posredovan vsem vrtcem v Sloveniji. Tako igra Beli zajček kot priročnik bosta na voljo 
tudi v spletni obliki, in sicer na povezavi http://sptm.si/gradiva/.

Navodilom in pripomočkom za igro prilagamo še nekaj uvodnih besed o pomenu vzgajanja in izobraževanja otrok 
o trajnostni mobilnosti v starostnem obdobju od 3 do 6 let. 

Naj vam bo igra v veselje in držimo pesti, da bodo vaši otroci pomagali očistiti kožuščke čim več zajčkom!

Lepo pozdravljeni,

Ministrstvo za infrastrukturo

Uvod v trajnostno mobilnost v predšolski vzgoji
Cestni motoriziran promet v Sloveniji narašča, negativne posledice tega pa posredno ali neposredno plačujemo mi 
vsi: s svojim denarjem, s svojim zdravjem ali celo z življenjem. Vse bolj onesnažujemo okolje in s tem zmanjšujemo 
kakovost svojega bivanja. V svetu, kjer je mobilnost vse bolj pomembna, živijo tudi naši otroci.

In ker predstavlja promet enega od večjih izzivov sedanjih in prihodnjih generacij, je pomembno, da otroke 
naučimo pravilne izbire prevoza. Varnost otrok v prometu je na prvem mestu, a tudi skrb za okolje in zdravje ne 
smeta zaostajati, saj naše netrajnostne navade v prometu močno vplivajo na zdravje in življenjski prostor otrok.

Ker dajemo prednost osebnemu prevozu, se vrvež z ulice umika avtomobilom, ki bodo kmalu zaparkirali še zadnji 
košček zelenice. To pa predstavlja nevarnost za tiste, ki se po opravkih, v vrtce, šole odpravijo peš ali s kolesom. 
Dejstvo, da avtomobili krojijo naša življenja, je potrebno pričeti spreminjati: svoje otroke moramo naučiti, da lahko 
skupaj s starši spreminjajo trende v prometu.

Z aktivnostmi ukrepa Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah v okviru projekta »Mehki ukrepi trajnostne 
mobilnosti« želimo strokovne sodelavce v izobraževalnih ustanovah spodbuditi k širjenju in izvajanju trajnostne 
mobilnosti. V vrtcih bomo za to poskrbeli s pomočjo igre Beli zajček ter priročnika »Trajnostna mobilnost – 
priročnik za vzgojitelje v vrtcih«. Oba sta dosegljiva tako v tiskani kot spletni obliki in na voljo za širšo uporabo.

Želimo si, da bi priročnik pri svojem delu čim več uporabljali in tako prispevali svoj delež k spreminjanju potovalnih 
navad prebivalcev Slovenije ter pripomogli k izboljšanju pogojev bivanja in k trajnostnemu razvoju.



Kraj__________________________   Datum________________

Igra »BELI ZAJČEK« 

OBVESTILO STARŠEM

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bomo v času od _____________ do ____________ v vrtcu izvajali igro »Beli zajček«. 

Aktivnost bomo izvajali v okviru sodelovanja v projektu »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti«, ukrep 

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki je del aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo.

Z igro želimo prispevati k spreminjanju potovalnih navad in posledično k zmanjševanju motoriziranega 

prometa v okolici vrtca. Želimo prispevati k zmanjšanju obremenitev na okolje ter spodbujati gibanje 

otrok.

S pomočjo igre »Beli zajček« se tematika trajnostne mobilnosti v vrtce prenese prek zgodbice o belem 

zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov avtomobilov. Cilj igre je očistiti zajčkov 

kožušček, to pa lahko otroci naredijo z vsakim okolju prijaznim in varnim načinom prihoda v vrtec. Pri 

tem se za okolju prijazno potovanje šteje pešačenje, kolesarjenje, vožnja z javnim potniškim prometom 

(avtobus ali vlak) in kombinirano potovanje (začetni del poti se opravi z avtomobilom, zaključni del pa 

peš, in sicer tako, da se vozilo parkira vsaj 200 metrov od šole).

Ker je način prihoda otrok v vrtec v veliki meri odvisen od staršev, vas vljudno prosimo, da igro podprete 

in vašemu otroku omogočite, da bo aktivno sodeloval in s tem prispeval k boljšemu rezultatu.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo!

Vaši vzgojiteljice in vzgojitelji.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

»Izvajalci projekta:«

focus


