
JUNAKI Z OKNA!

Ker sodelujemo - zmagujemo!



Dragi otroci, starši, babice, dedki, tete, strici, 
prijatelji...

Trenutna situacija je ustavila naš korak. Prevzela je krmilo našega avtopilota. Za trenutek in 
nepričakovano je obrnila naš vsakdan, ki smo ga živeli vse do danes in nam hkrati ponudila 
VELIKO priložnost za spremembe, razmislek, sodelovanje, spoštovanje, podporo, zaupanje. 

V tem trenutku smo skupaj v mislih in vsekakor tudi v dejanjih. Vsak moj korak močno vpliva na 
vašega in vsak vaš korak močno vpliva na mojega...

Zavedam se in verjamem, da prav vsi pogrešamo naš vsakdan, glasen pozdrav, objem, naloge... 
Občutek, da smo skupaj, občutek, da smo pomemben del vrtavke, ki svet poganja naprej. Še 

vedno smo tu, povezani in naša vrtavka se še vedno vrti! 

SKUPAJ bomo zmogli!                                             Zavrteti kolesje nazaj v pravo smer!



Zato vas vabim, da postane del kreativnega projekta, 

ki se podpiše pod naslov

JUNAKI Z OKNA!



Zagotovo bi se strinjali, da je ustvarjalnost tista komponenta, 

ki nikoli ne bo usahnila, niti pod težo izolacije. 

Upam trditi, da ima v tem trenutku še močnejši glas!

Kajti... ustvarjalnost niso le barvice in barve in končni izdelek- risbe,

so tudi barve naših misli in nenazadnje zahteva po ustvarjalnem iskanju 
odgovora na vprašanje „kako obogatiti današnji dan?“ 

V tem primeru govorimo o tisti ustvarjalnosti,

ki podpira in hkrati odpira prostor za raziskovanje, 

povezovanje, razmišljanje, drugačnost,

nove izkušnje in rešitve.



Namen projekta

• Otrokom ponuditi varen prostor, znotraj katerega bo lahko raziskoval lastno domišljijo, stopil v stik s
svojimi čustvi in notranjimi potenciali.

• Povabimo otroka, da razmisli o svojem junaku, ki bo postal njegov sopotnik (predvsem v teh dneh
izolacije, čustvenega viharja). Naj ga nariše in ob tem glasno razmišlja o junakovih lastnostih.
Zagotovo bo s tem opisal sebe, lastnosti svojih prijateljev ali preko tega izrazil željo po tem, kakšen
želi biti.

• Sporočite mu, da mu bo ta junak vedno v pomoč, ko bo potreboval dodatne moči.

• Pri tem je bistvenega pomena, da sledimo otrokovi radovednosti in smo pri tem radovedni tudi sami.
Otrok se bo zagoto vživel v opisovanje junaka, zgodbe. Ob tem ga podprimo s postavljanjem
neobičajnih vprašanj, na katere bo lahko odgovarjal z izvirnimi in nenavadnimi odgovori.

• Spodbujajmo avtentičnost in se osredotočimo na trenuten proces (tukaj in sedaj), kar dosežemo skozi
prisotnost in radovednost.

• V samem kreativnem procesu je pomembno, da otroku ponudimo prostor za napake, oziroma ga
soočimo s tem, da napak v ustvarjalnem procesu ni, so le možnosti za nove kreacije.



Cilj projekta

Ob vsem tem bomo s skupnimi močmi širili zavedanje  v smeri odnosa jaz - drugi, razumevanja 
ustvarjalnosti kot širše povezanosti s svetom.

Naši junaki z okna

bodo pomahali prijateljem

na drugi strani!



Postopek izdelave



1. NARIŠEMO JUNAKA (Priporočam trši papir ali kartov večje dimenzije, da bo dobro viden z 
ulice, pobarvate ga lahko z barvicami, flomastri, tempara barvami.)

2.  JUNAKA IZREŽEMO 

3. PRILEPIMO NA NOTRANJO STRAN OKNA

4. PO ŽELJI DOPIŠEMO SPOROČILCE (Želim ti lep dan!)



Bodimo junaki naših življenj!

Hvala za sodelovanje!
Manja Koren Kodele


