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Dragi starši! 

Predstavljamo vam časopis 
»PEDENJČASOPIS«, izdan le v 
e-obliki, namenjen vam, 
staršem.  

Ker živimo v času hitrih in 
prenatrpanih informacij, smo 
se v našem vrtcu odločili ne 
le preoblikovati spletno stran, 
ampak tudi ponuditi kaj več, 
povečati komunikacijo z 
nami, vas seznanjati z 
vsebinami in delom 
celotnega zavoda – Vrtca 
Pedenjped Novo mesto. 

Vaše malčke vzgajamo v 
devetih enotah, ki so vsaka 
posebej nekoliko drugačna, 
po velikosti, po starostni 
strukturi otrok, okolju, kjer je 
enota umeščena in še kaj bi 
se našlo. Vseeno pa imamo 
skupen cilj in skupno vizijo: » 
VRTEC ZADOVOLJNIH 
LJUDI, SREČNIH OTROK IN 
SKUPAJ S STARŠI 
ODPIRAMO VRATA NOVIM 
USPEHOM« 

Ustvarjamo, raziskujemo, 
analiziramo in z budnim 
očesom spremljamo vse okoli 
nas. Verjamemo v naše delo, 
v varstvo in vzgojo otrok, saj 
z njimi preživimo skoraj več 
časa kot starši. Otrokom in 
vam staršem, nudimo veliko 
razumevanja, hkrati pa se še 
kako zavedamo poklicne 
odgovornosti poleg otrok tudi 
do staršev, sodelavcev, okolja, 

življenja okoli nas in ne 
nazadnje do sebe. 

Pred kratkim smo se 
zaposleni v našem vrtcu 
udeležili  poučnega 
interaktivnega predavanja g. 
Janija Prgiča, z naslovom 
»Tanka črta odgovornosti«. 
Zastavljeno je bilo tako , da 
je vsem  udeležencem 
nastavilo ogledalo, jih 
metaforično ter izkustveno 
popeljalo v raziskovanje 
njihove vloge (vodje, 
zaposlenega, starša, učenca, 
vzgojitelja, učitelja…). Na 
vseh področjih življenja se 
velikokrat sučemo okoli 
nekaterih osnovnih, a 
temeljnih pojmov, kot so 
prevzemanje odgovornosti, 
postavljanje meja, ustrezna 
komunikacija, vzpostavljanje 
odnosa itd., ne da bi se nas ti 
pojmi zares dotaknili.  
 
Tako kot pri uspešnem 
zdravljenju bolezni nosita 
zdravnik in pacient vsak svoj 
delež odgovornosti, tako v 
vrtcu nosijo svoj delež 
odgovornosti ne samo 
vzgojitelji, varuhi in njihovi 
vodje, menedžerji, ampak 
tudi učenci in otroci, torej vsi 
MI. 
 
Zatorej z vso odgovornostjo 
pristopite k našemu 
»Pedenjčasopisu«, 
prelistajte, preberite in nam 
pišite 
(info@pedenjpednm.si). 
Veseli bomo vašega odziva, 
objavili bomo tudi članke 

otrok  in  staršev, ne le 
utrinke našega ustvarjalnega 
dela. Tak način vnašanja 
skupnih prispevkov bo nov 
doprinos k skupnemu 
zadovoljstvu in skupni 
odgovornosti. 
E-pedenjčasopis bomo 
izdali 3-4x letno ali ob 
pomembnih prireditvah. 
 
Veselimo se skupnega 
ustvarjanja! 
 
                                                                              
Ravnateljica Meta 
Potočnik  
 
 

 

Fotografija iz interaktivnega 
predavanja Tanka črta 
odgovornosti z g. Janijem 
Prgičem 
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ENOTA OSTRŽEK 

DRUŽINSKO SREČANJE 
PRI ČEBELICAH 

V četrtek 3. aprila ob 16.uri smo 
se zbrali v igralnici in imeli 
družinski dan. Z otroki smo 
zapeli pomladno pesem o 
sinički, dežju in cvetlicah. Starši 
so nam pomagali peti ob pesmi 
Moj očka in nas spremljali z 
lastnimi inštrumenti. Navdušeni 
so bili nad aktivnostjo otrok. 
Zelo lepo so zaplesali pesem 
Šapico mi zajček daj v dvojicah 
in z barvnimi ušesi. Zaključili 
smo s pesmijo o prijateljstvu. 
 

 
 

 
 
 

DRUŽINSKI DAN PRI 
METULJIH 

»V majhni hiši, pet ljudi. Ata 
Tine, mama Mina, brat Andrej in 
sestra Tina…pa še jaz najmlajši 
Rok. Ali veste kdo smo mi??? 
…vemo, vemo, vemo, vemo! Vi 
velika ste družina!«  
Na materinski dan, 25.3. 2014 
smo se otroci skupine Metulji, 
starši, bratci in sestrice zbrali v 
»Sončni sobi«. 
Otroci skupine Metulji smo  
pripravili kratek kulturni 
program, ki smo ga popestrili s 
pesmijo, deklamacijo in 
dramatizacijo.         

Po končanem programu smo 
ob prigrizku še malo pokramljali 
☺

 
 
 

DRUŽINSKI DAN PRI 
ZAJČKIH 
 

 

 

 
 

DRUŽINSKO SREČANJE 
PRI MRAVLJICAH 

Mravljice zelo rade nastopamo. 
Že med letom smo pripravili 
dve predstavi za otroke drugih 
skupin. Za družinski dan pa smo 
zaigrali igrico Cipek in Capek. 
Izdelali smo pokrivala, sceno in 
z velikim veseljem pokazali 
staršem kaj zmoremo. Poželi 
smo veliko pohval in bili srečni 
da smo razveselili naše 
najdražje. 

 
DRUŽINSKO SREČANJE 

V SKUPINI MIŠKE 

V enoti Ostržek se zelo 
zavedamo pomen družinske 
vzgoje, ki imajo poleg ostalih 
dejavnikov, ki spremljajo 
otrokov razvoj, glavno vlogo pri 
razvoju predšolskega otroka. 
Vzg. Vladka Kulovec in pom 
.vzg .Mojca Derčar sva skupaj z 
otroki želeli staršem predstaviti 
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različne aktivnosti, ki jih 
izvajamo skozi celo leto. 
Dejavnosti so zajemale različna 
področja. Starše smo razveselili 
s petjem otroških pesmi ob 
spremljavi na kitaro, izvedli smo 
nekaj ljudskih rajalnih iger in 
izštevank. Po končanih 
dejavnostih smo starše obdarili 
z medaljoni, ki smo jih sami 
naredili, se skupaj pogovorili, 
poveselili in posladkali. 

 

 

SKUPINA METULJI NA 
GREGORJEVEM SEJEM 
»Ker zdravo jem, na Gregorjev 
sejem grem« 
Gregorjev sejem je prvi in 
največji spomladanski kmetijski 
sejem v Sloveniji. Otroci skupine 
Metulji in Pikapolonice iz enote 
Ostržek smo se z avtobusom 

podali na raziskovanje »Učne 
poti po Gregorjevem sejmu«. 
Naše glavno vprašanje se je 
glasilo: »Ali poznamo zelenjavo 
in sadje, kje in kako zraste, kaj 
je res zdravo?«  
Na sejmu smo si ogledali 
kmetijske stroje, stare obrti, 
domače živali in okušali pristne 
slovenske dobrote. 

 

 

 

 
 

IZLET Z VLAKOM PRI 
MUCAH 
Muce smo se skupaj s svojimi 
družinami z vlakom odpeljali v 
Trebnje. Tako na poti, kot pri 
skupnem druženju smo zelo 
uživali. 

 

 
 

NASTALA JE ŽOGA 
Otroci skupine polžkov smo 
lepili, odtiskovali…in nastala je 
žoga… 
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PIKAPOLONICE ŠIRIMO 
KROG PRIJATELJSTVA 
Pikapolonice iz enote Ostržek 
se trudimo, da imamo prijatelje 
povsod. 
V mesecu marcu smo izkoristili 
lepe dni in naše prijatelje tudi 
obiskali. 
Ker nam je frizerka Mateja 
predstavila svoj poklic in nam 
vsem uredila frizure, smo se ji 
zahvalili z risbico, ki smo jo 
skupaj ustvarili samo za njo. 
 

 

 
Ste že bili pri nas v Ostržku? 
Pri nas vse cveti. Imamo zeliščni 
vrt in sobne rože. Nekaj smo jih 
vzgojili sami, nekaj pa so nam 
jih poklonili. 
Imamo prijatelje tudi v 
novomeškem BTC-ju in od tam 
so prišle rožice, ki krasijo našo 
zbornico in igralnice. Gospa 
Majda iz cvetličarne Cvetnik 
nam je podarila rožice in nas 
prosila, naj za njih lepo skrbimo. 
Povedala nam je tudi, da so 
cvetke vesele, če se z njimi 
pogovarjamo. In mi se 
pogovarjamo. 

 

 
 

Poskrbimo pa tudi, da je lep 
BTC.  
V hali D smo okrasili vhod z 
izdelki naših Pikapolonic. 

 
 

Prijatelje imamo še v mestu. Na 
mestni občini Novo mesto dela 
gospod Duh, ki nam včasih 
omogoči, da se brezplačno 
odpeljemo na kakšen krajši 
izlet.  
Tako smo se z avtobusom 
odpeljali na Gregorjev sejem, 
kjer smo videli veliko zanimivih 
stvari in izvedeli mnogo 
novega. 

 

Ko smo že bili na občini pa smo 
si ogledali še razstavo 
portretov, ki so jih ustvarili 
otroci vseh enot našega vrtca. 

 

 

Še nekoga smo obiskali. 
Naše prijatelje v vojašnici. 
Ugotovili smo, da smo varni, saj 
za nas skrbijo pogumni in 
močni vojaki. Pokazali so nam, 
kako preživijo v naravi, ko 
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nudijo pomoč tistim, ki jo 
potrebujejo. 

 

 

Naša risba o prijateljstvu pa je 
romala še v Tiskarno v Novem 
mestu, saj smo tudi od njih 
dobili material, s pomočjo 
katerega lahko ustvarjamo. 
Krog prijateljstva smo narisali 
na papir, ki so nam ga oni 
podarili. 

 
 
 

DRUŽINSKI DAN PRI 
POLŽIH 
 
Tudi polžki smo pripravili 
družinsko srečanje v obliki 
delavnice.                                                              
Starši in otroci smo skupaj 
likovno ustvarjali, zapeli in 
zaplesali. Srečanje smo zaključili 
ob igri in prijetnem kramljanju. 
 

 

 
 
 

 
ZAJČKI IN PESKOVNIK 
 
Zajčki se igramo in ustvarjamo v 
peskovniku. 
Na koncu imamo pesek povsod: 
v žepu, v škornjih pa tudi v 
laseh…ampak mi uživamo! 
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ENOTA 
CEPETAVČEK 

 

PRVI SPOMLADANSKI 
SPREHOD Z BABICAMI 
IN DEDKI 
V torek, 1.aprila, smo se otroci 
skupine zvezdic odpravili 
raziskovat okolico vrtca. 
Povabili smo babice in dedke. 
Pot nas je vodila ob potoku 
Težka voda, do igrišča pod 
tovarno avtomobilov Revoz. V 
eno smer smo hodili dobrih 45 
minut, kar je za nas pravi 
podvig. Na igrišču smo bili zelo 
razigrani in polni energije. 
Skoraj nam je zmanjkalo časa za 
malico. Kar prehitro smo se 
morali vrniti v vrtec. Utrujeni in 
polni doživetij smo po kosilu 
zazibali v sladke sanje. 

 

 

 

 

 

UREDIMO  GREDICE 
Prišel je čas urejanja vrtov in 
tudi Cepetavčki smo se lotili 
dela. Na igrišče smo postavili 
nekaj odsluženih avtomobilskih 
gum in vanje nasuli zemljo. 
Vanje smo posadili nekaj cvetlic, 
kasneje pa bomo dodali še 
dišavnice.  

 

 

 

 
 

VOJAKINJE NA OBISKU 

Nekega dopoldneva se je pred 
vrtcem ustavil velik »džip« v 
vojaških barvah. Iz njega sta 
stopili Julijina mamica in njena 
sodelavka, obe v vojaških 
uniformah. Najprej smo ju 
začudeno gledali, potem pa 
smo z zanimanjem ogledovali 
opremo, uživali v šotoru, 
pogovarjali smo se  preko 
radijske postaje. Najbolj pa nas 
je pritegnil avto, v katerega smo 
lahko tudi sedli. Navdušene so 
bile tudi naše vzgojiteljice. 
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ENOTA 
SAPRAMIŠKA 

 
IGRALNA URICA 

V skupini MEHURČKI smo imeli 
družinsko srečanje. Starši so se 
s svojim otrokom v vrtcu igrali, 
spoznali nove prijatelje in z 
njimi likovno ustvarjali. 
Druženja in sproščenega 
pogovora smo bili vsi zelo 
veseli. Vsi skupaj smo preživeli 
lepo popoldne. 

 

 

 

 
 
 

LOVEC NA OBISKU 
V okviru meseca družine smo v 
skupino Mavrice povabili očka 

lovca, ki je otrokom na zanimiv 
način predstavil naloge lovca in 
jih spodbudil k spoštljivemu 
odnosu do narave. Otroci so 
veliko izvedeli o živalih, o skrbi 
lovcev za njih, skupaj pa smo se 
odpravili tudi v bližnji gozd, kjer 
smo našli sledi živali. Druženje 
je bilo zelo prijetno in poučno, 
izdelali pa smo tudi plakat, 
kamor smo zabeležili zelo 
zanimiva spoznanja.  
 

 

 

 

 

 
 
 

STOP, POLICIJA! 
 
Da je poklic policista zelo 
pomemben, so spoznavali 
otroci v enoti Sapramiška, saj le 
ta vključuje varovanje življenj, 
osebno varnost ljudi in 
premoženja, odkrivanje in 
prijemanje storilcev kaznivih 
dejanj in drugih iskanih oseb ter 
nadzor in urejanje prometa na 
javnih cestah.  
Ogledali so si njihovo 
predpisano uniformo, posebno 
opremo, osebna zaščitna 
sredstva, dihalno masko in 
zaščitne rokavice. V posebej 
nevarnih okoliščinah, npr. ob 
kontroli prometa pri pobegu 
storilcev hujšega kaznivega 
dejanja, uporabljajo zaščitni 
neprebojni jopič in čelado.  
Pri preprečevanju ilegalnih 
migracij in pri odkrivanju 
prepovedanih drog in 
eksplozivov v objektih, vozilih in 
drugih zaprtih prostorih ter na 
zunanjih površinah so v veliko 
pomoč šolani psi. 
Zahvaljujemo se policistom za 
poučno druženje. 
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UŽIVAMO V 
PREBUJANJU POMLADI 

Okna šole, kjer se nahaja naša 
enota, nam nudijo pogled na 
zeleno pokrajino in ob 
primernem vremenu gibanje na 
terasi in travniku. Igramo se z 
žogami, obroči, pihamo milne 
mehurčke, tečemo, se 
razgibavamo in opazujemo 
življenje na travniku ( travniške 
rože, drevje in male travniške 
živali).  
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ENOTA 
PIKAPOLONICA 

IZVEDBENI KURIKULUM 
V  MESECU DRUŽINE 
 
»Naše poslanstvo je vzgoja in 
učenje predšolskih otrok ter 
nudenje pomoči družini pri tej 
nalogi. Sprejemamo, 
dopuščamo in spoštujemo 
enkratnost, drugačnost, 
dostojanstvo vsakega in vseh 
otrok, staršev ter zaposlenih«. 
(Grešak, M., 2011) 
Spoznavanje domovine, njenih 
kulturnih običajev, navad in 
odzivanja sodi v okvir 
sodelovalnega odnosa. 
Praznovanje Pusta se je 
navezovalo na prehod na nov 
letni čas s pogledom v pretekle 
doživljaje in napovedjo novih 
značilnosti. 
V pustnih maskah so otroci 
predstavili svoj notranji jaz in se 
sproščeno vključili v svoje 
okolje. 

 

 
Obisk v Knjižnici Mirana Jarca je 
prispeval k spoznavanju širšega 
okolja in vključevanja v 
književno vzgojo ter zakladnico 
znanja ter besednega bogastva. 

 
Dan družine smo praznovali v 
obliki predstavitve z otroškim 
programom in prikazom 
razvojnega napredka otrok. 
Staršem smo prikazali glasbene 
in plesne dejavnosti, usvojeno 
branje slikopisa, poznavanje 
abecede in številk ter 
vedenjskega koda. 

 

 
K obogatitvi programa je 
prispevala interna gledališko- 
lutkovna skupina Vrtca 
Pedenjped Novo mesto in 
otrokom predstavila pravljično 
vsebino. Otroci so uživali v 
predstavitvi in sledili 
vsebinskemu sporočilu. 

 
Učenje učenja poteka v skladu s 
programom, ki je bil načrtovan 
v mesečnem sklopu MOJA 
DRUŽINA. Otroci so poleg štetja 

sposobni sodelovati pri urejanju 
podatkov in izoblikovati 
matematične diagrame. 

 
Najlepše rože za naše mame 
smo uredili v obliko dekoracije, 
ki nosi didaktično sporočilo. 
Naše strategije učenja stremijo 
h kakovosti in pospešenem 
zgodnjem učenju romskih 
otrok. 

 
Sodelovanje s Knjižnico Mirana 
Jarca je prispevalo k bogatenju 
knjižne vzgoje. Otroci so 
spoznali literarno delo Maček 
Muri in najuspešnejši otroci so 
sodelovali v kvizu o poznavanju 
vsebine. 

 
Mesec družine je vključeval tudi 
izobraževalni del, ki je bil 
namenjen staršem. Namen 
srečanja je bil seznaniti starše o 
dolžnosti in obveznostih, ki jih 
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čakajo ob vključitvi njihovih 
otrok v Osnovno šolo. 
Predstavitev in razgovor s starši 
je vodila svetovalna delavka OŠ 
Bršljin ga. Metka Uršič. 

Drugi del izobraževalnega 
programa je vodila dr. Dijana 
Majstorovič iz ZD Novo mesto. 
Staršem je predstavila razvojne 
značilnosti otrok, skrb in 
odgovornost staršev za vzgojo 
otrok ter jim posredovala 
zdravstvene napotke o uporabi 
zdravil, skrbi za nego zob, 
higieni otrok… Staršem je 
odgovarjala na njihova 
vprašanja in jim dala veliko 
koristnih nasvetov. 

Gospa dr. Dijana Majstorovič, 
Metka Uršič in svetovalna 
delavka Vrtca Pedenjped Novo 
mesto, ga. Vesna Šmalc so kot 
predstavnice inštitucij 
odgovarjale na vprašanja 
staršev. 

Mesec družine je bil pester po 
vsebini in številu izvedb ter 
dogodkih, ki so se dogajali v 
tem obdobju.  

Kot obliko neformalnega 
sodelovanja v našem vrtcu 
ponujamo staršem široko 
paleto programov in načinov, ki 
jim omogočajo participacijo v 
rednem vzgojno 
izobraževalnem procesu, hkrati 
pa spodbujajo h 
kvalitetnejšemu preživljanju 
prostega časa. Naša naloga je, 
da znamo navdušiti otroke in 
starše ter prepoznati njihove 
potenciale.  
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ENOTA RDEČA 
KAPICA 

 
EKO VRT V RDEČI 
KAPICI 
Otroci iz skupine Čebelice in 
Pikapolonice smo posadili 
dišavnice in zelišča v naše 
visoke grede. 
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ENOTA ŠKRATEK  
ENOTA ŠKRATEK SE 

PREDSTAVLJA 

Kdo nas še ne pozna – škratke, 
najmlajše vrtičkarje, ki vsak dan 
prikukajo skozi vrata, včasih v 
joku, včasih v smehu, nekateri s 
krmežljavimi očmi in 
skuštranimi lasmi? Najdete nas 
v Šmihelu, v OŠ Dragotin Kette, 
na vrhu grička ob gozdu.  

Pri nas je kot v mravljišču. Kar 
naprej se nekaj dogaja, tako 
znotraj kot zunaj. Škratki so 
radovedni in hočejo veliko 
vedeti. Zato imamo vzgojiteljice 
veliko dela, da zadovoljimo te 
navihančke. Vendar je naša 
glavna skrb, da se otroci pri nas 
dobro počutijo, radi pridejo in 
še težje odidejo. Včasih je tudi 
hudo, kje pa ni? A s skupnimi 
močmi in dobro voljo vseh, tako 
otrok, zaposlenih kot staršev, se 
vsaka težava reši. 

In kaj vse počnejo mali 
navihančki v Škratku?  

Predvsem se največ igrajo, saj 
ravno igra je tista, ki poučuje. 

 

V vrtcu veliko pojemo, 
poslušamo različno glasbo, 
igramo na različne instrumente 
in se igramo igre za razvoj 
melodičnega in ritmičnega 
posluha.  

 

Plesalci radi plešejo in 
spoznavajo različen ritem ob 
različni glasbi. Strokovne 
delavke ob tem skrbimo, da 
otrokom približamo tudi 
otroške ljudske plese in na ta 
način ohranjamo kulturno 
dediščino.   

 

Učene glave, ki rade razmišljajo 
in modrujejo, se posvečajo 
matematičnim zankam in 
ugankam. 

 

Raziskovalci opazujejo naravo in 
spremembe v njej, ki jih skušajo 
razložiti na njim primeren način. 

 

 

 
 
Govorniki pripovedujejo 
zgodbe, jih uprizarjajo in še kaj. 

Slikarji pa se najraje izražajo z 
barvami in različnimi materiali.  

 
Prav vsi škratki pa najraje 
skačejo, plezajo, se 
prekopicujejo, žogajo in urijo 
prstke. Nikoli jim ni dolgčas.  
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Tudi igra na prostem ter 
sprehodi po bližnji okolici, 
zelenih travnikih in gozdu so 
redno na sporedu.  

 

 



E-PEDENJČASOPIS ŠT. 1/2014 

Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto 

VIDKOVE 
NOVIČKE 

 
Mesec marec smo namenili 
spoznavanju sebe, družine in 
različnih poklicev. 
Družina je namreč okolje, kjer 
otrok pridobiva različne 
vzgojno-izobraževalne in 
življenjske izkušnje, ki v njem 
vzbujajo zadovoljstvo in srečo, 
in spodbujajo otrokov razvoj v 
zdravo osebnost. Družina ima 
pri vzgoji otrok prednost pred 
vsemi drugimi okolji in je temelj 
otrokovega razvoja. Na otroka 
vpliva vseživljenjsko, njen vpliv 
je najmočnejši. Ni inštitucije, ki 
bi na oblikovanje otrokove 
osebnosti imela večji vpliv. Iz 
pedagoškega stališča je družina 
nezamenljivo okolje za zdrav 
razvoj posameznika.  
Dejavnosti v marcu smo 
namenili: 
 
SPOZNAVALI SMO SEBE, KO 
SMO BILI ŠE MAJHNI, iskali smo 
razlike in podobnosti, se merili 
in tehtali, izdelali smo plakate, 
grafične prikaze teže, velikosti. 

 
SPOZNAVALI SMO DRUŽINE, 
DRUŽINSKO DEBLO in za konec 
izdelali slikanico; “TO SEM JAZ”. 

 

 
 
V SODELOVANJU Z 
ZDRAVSTVENIM DOMOM SMO 
IZVEDLI DVE DELAVNICI:  
Prva delavnica “OBISK PRI 
ZDRAVNIKU”je otrokom 
približala spoznanja obiska pri 
zdravniku…. 

 

 
 
Preko druge delavnice 
“ČLOVEŠKO TELO”, pa so otroci 
utrjevali  spoznanja o delih 
telesa. 

 
 
OBISKALA STA NAS VOJAK IN 
VOJAKINJA. Spoznali smo 
sredstva , katera uporabljajo v 

svojem poklicu, vrhunec pa je 
bila vožnja z vojaškim 
avtomobilom…. 

 

 

 
 
OBISKALI SMO “MAKOMO” in 
se seznanili s prodajo 
avtomobilov…. 

 
 
HARMONIKA NAS je popeljala v 
svet glasbe…. 

 
 
SPOZNALI SMO POKLIC 
GASILCA…. 
Predstavili so nam ureditev 
gasilskega doma, razkazali  
gasilski avto z orodjem za 
reševanje pri nesrečah in 
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gasilsko opremo, ki smo si jo 
lahko tudi oblekli. Preizkušali 
smo se v gašenju z vodo, na 
koncu pa so nam bile najbolj 
všeč opozorilne modre luči. 

 
 
si ogledali policijsko postajo…. 

 
 
železniško postajo in delo 
prometnika… 

 
 
izdelali slikanico “ko bom velik, 
bom….”…… 

 
 
V okviru Mavrične ribice in 
sodelovanju z Knjižnico Mirana 
Jarca, so si naši malčki , skupaj s 
starši  OGLEDALI PREDSTAVO;  
“KRTK ZLATKO ALI KEKEC, KI JE 
PADEL Z NEBA”…..Hkrati so tudi 
prejeli priznanje uspešno 
končane bralne značke. 

 
  



E-PEDENJČASOPIS ŠT. 1/2014 

Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto 

ENOTA 
PEDENJPED 

 
PIKAPOLONICE SADIMO 
ROŽICE  
 
V mesecu družine, kjer imajo 
naše mamice dvakrat praznik, 
smo jih želeli presenetiti na 
posebni način. Tako je Galova 
mami prinesla v vrtec rožice, 
zemljo in lončke, da smo lahko 
sadili. Rožice smo vsak dan 
skrbno zalivali in občudovali, 
včasih pa kakšni odtrgali tudi 
cvet.  
Najbolj zabavno pa je bilo, ko 
smo rožice posadili v lončke in 
tako je nastala prava mala 
zabava z zemljo in cvetlicam. 
Te rožice smo Pikapolonice 
odnesle domov svojim 
mamicam. 

 

 

 
 
METULJI - MESEC 
MAREC 
Metulji smo v mesecu marcu 
poudarili vlogo družine. V ta 
namen smo izdelali družinski 
plakat, se pogovarjali o 
družinskih članih, otroci pa so 

se seznanili s svojo vlogo v 
družini. Metulji so risali svojo 
družino z različnimi likovnimi 
tehnikami; izdelovali darila za 
mamice ob dnevu žena in 
materinskem dnevu. 
Pridobljene izkušnje pa so 
otroci izražali skozi spontano 
igro dom in družina. 

 
 

PRI ŽABICAH 
Brali smo zgodbo Mojca 
Pokrajculja in jo tudi zaigrali. 

 

 

 
 
 

PRI POLŽKIH 
 
Gnetli smo plastelin in ga 
oblikovali v polžke, deževnike, 
cvetlice… 

 

 
Iz revij smo veselo izrezovali vse 
kar nam je bilo všeč. 

 

Iz kolaža smo zgubali zvončke 
ter jih nalepili na papirnato 
podlago. V našo igralnico so 
prinesli pomlad. 
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SPREHOD NA LOKO 

Otroci iz skupine »Čebelice« in 
»Metuljčki« smo se skupaj 
sprehodili na Loko, kjer smo 
opazovali reko Krko in življenje 
v njej, hranili račke in ribe. Na 
športnem igrišču na Loki smo se 
igrali družabne igre in se lovili.  

 

 

GRADIMO HIŠE – 
USTVARJAMO SI DOM 
 
V mesecu marcu si pri 
mravljicah gradimo dom. 
Naredili smo načrt za gradnjo 
hiš, nato pa jo tudi zgradili. 
Prvo, največjo smo zgradili iz 
škatel kar v igralnici, kjer smo 
ustvarili prostor za igro vlog. Tu 
se sedaj igramo družino, 
skrbimo za dojenčke, kuhamo, 
likamo, se preoblačimo v razne 
osebe … Gradimo pa tudi 
manjše hiše iz prave opeke in 
malte, ter hiše iz Lego kock. 
Zgradili smo si torej hišo, si 
ustvarili dom v katerem živi 
naša domišljijska družina. 

 

 

 

 

 

 
 

SPOMLADANSKI 
POHOD MIŠK 
 
Topli sončni žarki so nas zvabili 
na plano. Miške smo se 
odločile, da se odpravimo na 
čisto pravi spomladanski 

pohod. Obuli smo si pohodne 
čevlje, oblekli smo se v vetrovke 
in kot pravi pohodniki smo si 
pripravili tudi vsak svoj 
nahrbtnik. Odpravili smo se 
mimo OŠ Drska, pot nadaljevali 
čez travnike Mrzle doline in 
opazovali kako se prebuja 
narava. Takoj, ko smo zavili v 
gozd nas  je pozdravila kukavica 
in kasneje še žolna. Končno 
smo prispeli na rob gozda in si 
privoščili malico. Po vrnitvi v 
vrtec smo bili polni vtisov in po 
kosilu utonili v zaslužen počitek. 
Bilo je lepo in sedaj že komaj 
čakamo, da  zopet odidemo 
»po svetu«.  

 

 

 
 
 

PRI RIBAH V MESECU 
MARCU  
 
V mesecu marcu smo se 
udeležili plavalnega tečaja, 
katerega smo se izredno 
veselili. Uživali smo raznih 
dogodivščinah v vodi, od 
skakanja v vodo, plavanja s črvi, 
žoganja, vodne košarke in idr.. 
Tečaj je bil uspešen za vse, 



E-PEDENJČASOPIS ŠT. 1/2014 

Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto 

posebno pa za tiste ribe, ki so 
se naučile uporabljati svoje 
»plavuti«.  

 

 
 
 
MI PLAVAMO, 
PLAVAMO, KOT ŽABE 
PLAVAMO 
 
Ježki smo imeli v marcu plavalni 
tečaj na bazenu osnovne šole 
Grm. S pomočjo prijaznih 
učiteljev smo premagali strah 
pred globoko vodo, se naučili 
drseti  na vodi, plavati kot 
podmornica, skakali smo kot 
bombice in se na koncu naučili 
tudi plavati brez pripomočkov. 
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ENOTA METKA 
 
PRAZNIK DRUŽIN 
 
Vsak, še tak junak, 
družine si želi.  
Vsak se kdaj boji.  
A če ob tebi starši stojijo,  
se te še kralji bojijo. 
 
Praznik družin smo letos 
prestavili na žužemberski grad, 
kjer nam je Turistično društvo 
Žužemberk pripravilo čudovito 
dopoldne. Prijazen sprejem, 
presenečenje vzgojiteljic 
tamkajšnjega vrtca, voden 
ogled gradu in lokostrelska 
delavnica je le nekaj zanimivih 
 stvari, ki so jih pripravili naši 
gostitelji.  

 

NA KMETIJI 

Da je na kmetiji vedno lepo, ija-
ija-o, smo se prepričali, ko smo 
skupaj s prijatelji obiskali eno 
bližnjih, kmetijo Kastelic. 
Posebno doživetje je bila že 
vožnja z avtobusom, tam pa 
smo videli ogromno zanimivih 
in prikupnih živali, se igrali in 
okrepčali z domačimi krofi in 
svežim kravjim mlekom. 

 

 

 

 

 

MEDGENERACIJSKO 
POVEZOVANJE 

 
Ko na irski praznik svetega 
Patrika razmišljam, kaj imamo 
skupnega z narodom, ki daje 
občutek, da je vselej nasmejan 
in navdušen nad življenjem, 

pridem do zaključka, da je 
bistveno le eno: pristen odnos 
do družine, prijatelja, sodelavca, 
sokrajana, okolja in narave.  
Pred dnevi, ko smo razmišljali, 
kako bi se lotili 
spomladanskega urejanja in 
čiščenja Metkinega »vrta«, ki od 
večino ženskega kolektiva 
zahteva ogromno truda, smo 
prejeli ponudbo, ki nas je 
močno razveselila. V sklopu 
medgeneracijskih dni 
Zavarovalnice Maribor, družbe 
SavaRe, so svoje marljive roke 
nam v pomoč ponudili delavci 
omenjenega podjetja. Tako smo 
na vrtčevo dvorišče narisali črte 
za parkirna mesta, posadili 5 
novih dreves, ki bodo v vročih 
poletnih mesecih vabila v 
hladno senco, obrezali sadno 
drevje in grmovnice in še in še.  
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PRI MUCAH 
 
Rast rastlin 
V našo gredico pred vrtcem 
smo posadili gozdne jagode, ki 
jih je na Marofu našla Ema J. 
Otroci so poslušali pripoved ob 
risanju kjer so aktivno 
sodelovali tako, da so 

pripovedovali na temo rast 
rastlin.  
V semenarni smo kupili seme 
fižola. Kasneje so otroci posadili 
fižolčke v lončke, sedaj lahko 
opazujejo vsak svojega kako 
raste. 
 
Pirhi 
Na tržnici smo kupili domača 
jajca, v trgovini barvo in 
nalepke. Otroci so ugibali kaj je 
v jajcu…ko sem jajce razbil 
piščančka ni bilo notri. Kuhana 
jajca so otroci pobarvali s čopiči 
potem pa nalepili nalepke. 
 
Slepec 
Otroci so opazovali slepca, se 
ga dotikali in spoznavali 
njegove značilnosti.  
 
Čarovnik 
Čarovnik Jani je otrokom izdelal 
različne živali iz balonov. 
 
Senčno gledališče 
Po senčni predstavi…. 
raziskovanje senc. 
 
Telovadba na šolskem igrišču 
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PEDENJZBORČEK 
 
V našem vrtcu že drugo leto 
deluje pevski zborček Mali 
Pedenjped. Vanj so vključeni 
otroci stari 4-6 let. Vadimo vsak 
ponedeljek v telovadnici. Pred 
vsako vajo ogrejemo gla, jezičke 
in se upojemo. Za konec se 
sprostimo s kakšno igrico. 

Še posebej pridni smo bili v 
mesecu marcu, saj smo se 
udeležili območne revije 
predšolskih pevskih zborčkov, 
kjer smo poželi velikanski 
aplavz. 

V mesecu aprilu smo nastopili 
na velikanskem odru na 
Glavnem trgu na prireditvi ob 
Dnevu Zemlje. 

Sedaj pridno vadimo nove 
pesmice in utrjujemo 
Pedenjhimno, saj vam jo bomo 
zapeli v začetku junija na 
zaključni prireditvi 
Pedenjšportnik. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uredniški odbor 
PEDENJČASOPISA: 
Meta Potočnik, Jasmina 
Koščak, Vesna Šmalc 


