
LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE 

 

Strpnost – beseda, ki bi nam morala biti vodilo vsakega dne.  

V skupini Sove smo se v novembru priključili projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za 

strpnost in prijateljstvo 2022/2023 z izobraževalnim centrom Eksena. Pričeli smo s pogovorom 

o tem, kaj je strpnost. Otroci so nas presenetili z odgovori, ko smo jih povprašali o tem, kaj 

njim pomeni strpnost. V veliki večini so odgovarjali in govorili o prijaznosti, o prijetni igri s 

prijatelji, o čakanju v koloni, o lepih besedah, ki jih lahko povemo bližnjim ipd. Otrokom smo 

predstavili še uradno definicijo, in sicer, da je strpnost medsebojno spoštovanje, ko spoštujemo 

druge, tudi če smo si med seboj drugačni. Povedali smo nekaj primerov in se odločili, da bomo 

do drugih vedno prijazni. Sami sebe smo osrečili z lepo deklamacijo o prijateljstvu z naslovom 

Prijatelj, katere avtorica je Zvezdana Majhen. 

Pričeli smo z dejavnostjo, pri kateri je vsak izmed nas nekomu naključnemu povedal nekaj 

lepega o njem. Ugotovili smo, da imamo vsi veliko lepih lastnosti, ki smo jih izpostavili. 

Dogovorili smo se, da bomo lepe besede širili naprej. Vsak izmed otrok je imel nalogo, da 

domačim pove nekaj lepega o njih in na tak način osreči še njih. Na to temo so nastali čudoviti 

likovni izdelki, ki smo jih opremili z besedami otrok in jih razstavili na oglasni deski. V projektu 

smo imeli predlagano branje knjige Kdo je napravil Vidku srajčico. Knjigo smo prebrali in 

otroci so zgodbi pozorno prisluhnili, kasneje smo si ogledali še lutkovno predstavo. 

Tudi v naslednjih dneh smo se odločili, da si v jutranjem krogu namenimo lepe, prijazne besede. 

Ves ta projekt nas je vodil, da smo prijazni in strpni do drugih. Želimo si, da ostane tak vsak 

dan našega življenja in da lahko strpnost širimo naprej in vsem okoli nas. 
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