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Dragi starši! 
 
Ustvarjalno šolsko leto je za 
nami. 
Naše vodilo vrtca je bilo 
vpetost 
v lokalno okolje,kulturo 
bivanja 
in povezave z naravo ter 
ekologijo. 
Nismo pozabili drug na 
drugega, 
spodbujali smo vrednote in 
prispevali 
kanček spoštovanja do 
narave in družbe. 
 
V tem poglavju smo združili 
vsebine 
zaključnih srečanj, 
povezali še naravoslovne 
vsebine 
in združili športne aktivnosti. 
 
Skupna srečanja malčkov, 
staršev 
in vzgojiteljev nas 
povezujejo in nas bogatijo. 
Taborjenje in vrtec v naravi 
v Planici sta 
naš ponos in nova pot in 
prispevek vzgoje otrok do 
odraslosti. 
Športni zaključek šol. leta 
povezan s kolesarjenjem, 
pa je naša tematska 
tradicionalna prireditev, 
enkratna in  neponovljiva. 
 
Vsak otrok v našem vrtcu 
najde svoj kotiček, svoj 
prostor v njem, 
kjer se lahko počuti varnega, 
zadovoljnega in srečnega, 
četudi gre le za prireditev ali 
izlet ali srečanje ali pa prva 
preživeta noč v šotoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hvala vam, starši za 
zaupanje, hvala vsem 
zaposlenim za izjemno 
sodelovanje in angažiranje, 
hvala vsem ostalim, ki ste 
pristopili k sodelovanju. 
Tak način sodelovanja je še 
kako pomemben v tem 
raznolikem svetu. In svet se 
začne v domačem kraju. 
 
 
 
 
 
Uživajte v lepotah 
domačega kraja, uživajte v 
stiku z naravo in lepe 
počitnice vam želim 
 
 
Ravnateljica Meta Potočnik 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zbrali, uredili in oblikovali: 

Vesna Šmalc, Meta 

Potočnik, Jasmina Koščak 

 

 
Novo mesto, julij 2014 
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OSTRŽKOVA 

DOGAJANJA 
 
Otroci v vrtcu Ostržek smo 

težko pričakali prve sončne 

žarke in pomlad, zato smo se 

odločili in cvetoče travnike 

ustvarili preden so zacveteli v 

naravi. 

 

 
Tako smo imeli pri nas cvetje in 

sonce tudi takrat, ko je zunaj 

deževalo. 

Pripravljali pa smo se še na 

pomladanski praznik. 

Ustvarili smo velikonočne 

zajčke, pirhe in piščančke, ki so 

se pridružili soncu in cvetju. 

 

 

 

 

 

 

 
 V nas je sijalo sonce in počutili 

smo se res praznično. 

 
 

OSTRŽKOVA POTEPANJA 

 
Ostržki smo se odločili, da 

bomo letošnje šolsko leto 

zaključili s potepanji po naši 

lepi Sloveniji. 

Starejši dve skupini, 

Pikapolonice in Metulji, smo 

povabili mlajše na avtobusne 

izlete. 

 

 
Ker smo celo leto pridno 

varčevali, smo lahko plačali 

prevoz in se odpravili odkrivat 

lepote domovine. 

Najprej smo šli v Belo Krajino. 

Če še ne veste, vam povemo, da 

imajo v Kanižarici lepo urejen 

ribnik, kjer lahko spoznate, 

katere vrste rib živijo pri nas.  

 

 
Ribiči so nam predstavili svoje 

naloge in dolžnosti. Povedali so, 

da skrbijo za red okoli ribnika, 

da mladim, ki jih zanima, radi 

povedo vse, kar vedo o ribah in 

naravi. Za nas so ulovili krapa, 

nam ga pokazali in ga potem 

vrnili v ribnik, da bo živel naprej. 

 

Videli smo tudi ptičjo 

opazovalnico, kjer lahko v 

zgodnjih jutranjih urah opazuješ 

ptice v njihovem naravnem 

okolju. Veste, kako izgleda 
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ptičja opazovalnica? Če ne, si jo 

oglejte na fotografiji. 

 
Da smo spoznali še nekaj 

kulturne dediščine, smo mlajše 

otroke odpeljali v Žužemberk.  

 

 
Tam smo si ogledali grad. V 

njem so amaterski slikarji ravno 

v času našega obiska razstavljali 

svoja dela. Zanimivo si jih je bilo 

ogledati v grajski kleti. 

 
V Žužemberku pa ni zanimiv 

samo grad. Brzice reke Krke so 

nas očarale s svojim izgledom 

in pesmijo, ki jo pojo 

tamkajšnjim prebivalcem in 

obiskovalcem. 

 

 
Ko smo si privoščili malico, smo 

lahko občudovali mogočnost 

gradu, ki pazi na Žužemberk. 

 

 
Bili smo veseli in ponosni, da 

smo mlajše otroke lahko 

spremljali pri spoznavanju lepot 

Slovenije. 

Ko pa smo se odpravili na 

planinski izlet iz Šentjurija na 

Dolenjskem do Karteljevega,  

smo jih rajši pustili doma. Tak 

izlet zmoremo le največji 

»Ostržki«, ki smo že pripravljeni 

za skok v šolo. 

Takole je bilo na našem 

zadnjem izletu v vrtcu: 

Veste, da se je v Šentjuriju rodil 

Tone Pavček? Tisti Tone Pavček, 

ki je napisal Jurija Murija pa še 

veliko drugih pesmi. 

Videli smo hišo, ki stoji na 

mestu, kjer je stala njegova 

rojstna hiša, pa hišo, v kateri 

živijo njegovi sorodniki. Videli 

smo tudi spomenik, ki so ga 

krajani postavili pesniku v 

spomin, saj so ponosni, da je 

živel v njihovi vasi in se vanjo 

rad vračal vse do smrti. 

 

 
Bili smo utrujeni, saj smo veliko 

prehodili, ampak, ko smo 

pogledali naokoli, smo videli 

toliko lepega, da nas je 

utrujenost takoj minila.   

 

 
Malica se je pa tudi prilegla – in 

to zelo. 
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Uživali smo na Ostržkovih 

potepanjih in spoznali smo 

veliko novega. 
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NOVIČKE IZ 

CEPETAVČKA  
 

ZAKLJUČEK PROJEKTA IN 

ŠOLSKEGA LETA V ENOTI 

CEPETAVČEK 

 

Mmm, mmm kako pa to diši… 

 

 
…..pa kako sladko je. 

Ob zaključku projekta in 

šolskega leta smo na naš vrt 

povabili starše in jim predstavili 

zdravilne rastline. 

 Potem smo jih povabili  na 

zakusko, ki smo jo pripravili iz 

naših zelišč. 

 

 
Na koncu smo razdelili zeliščne 

košarice z izdelki, ki smo jih 

izdelali med letom. 
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METKINE 

NOVIČKE 

 
KJER JE VOLJA, JE TUDI 

POT 
 

Vse se je začelo s šotori, ki jih je 

v uporabo ponudila mama 

našega vrtičkarja. Tako je iz 

drobne ideje nastal projekt 

»Povejmo naglas, šport je 

špas!« v katerega smo vpletli 

pohode, izlete z avtobusi, 

vlakom in mnoge druge 

športne aktivnosti ter glasno 

zaključili s PEDENJTABOROM na 

igrišču naše enote. Taborjenja 

se je veselilo preko 70 

triletnikov, štiriletnikov, 

petletnikov in šestletnikov 

enote Metka. Prav vsi so ob 

dvigu zastave pogumno zapeli 

vrtčevo himno in se podali na 

prvo taborniško preizkušnjo – 

LOV NA ZAKLAD. Pot nas je 

vodila na Marof, kjer smo 

hrabro sledili navodilom 

tabornikov (Rod Gorjanskih 

tabornikov) in uspešno poiskali 

skrito malico in taborniške 

rutke, ki smo jih slavnostno 

nadeli v taboru. Da je bilo vse 

še bolj vznemirljivo, nas je v 

šotore pregnala močna ploha. 

Ker dežju ni in ni bilo konca, je 

vse kazalo, da se bo naša 

taborniška pravljica končala s 

predčasnim odhodom domov. 

Vendar kjer je volja, je tudi pot. 

Tako smo s skupino veščih in 

vedno pripravljenih tabornikov 

otroke in delavnice preselili v 

igralnice. Po večerji smo tako 

odkrivali skrivno pisavo, se urili 

v rokostrelstvu, kegljanju, 

gibalnih igrah ter povijanju in 

oskrbi »ponesrečencev«. Ob 

pravljici in uspavanki smo polni 

vtisov, utrujeni in do nosu skriti 

v spalnih vrečah odjadrali v 

miren spanec. Ob zori smo se 

zopet zbrali v taboru, dvignili 

zastavo, se razgibali in okrepčali 

ter se preizkusili v še nekaj 

taborniških delavnicah. Zaključili 

smo s prižigom tabornega 

ognja in zaprisegli, da se drugo 

leto zopet srečamo! 

 

 

 

 
 
SOVE 
 

Letos se je sklenilo vrtčevo 

potovanje otrok skupine sove in 

njihovih strokovnih delavk.  V 

petih letih se je zgodilo veliko, 

lepega in kaj manj prijetnega. 

Pravijo, da je vse za nekaj dobro 

in tako se slabe stvari hitro 

pozabijo, dobre pa ostanejo za 

vedno. Eno lepših doživetji je 

bilo prav gotovo zadnje skupno 

srečanje s starši, ko so bile 

izrečene besede neizmerne 

hvaležnosti in bodo zagotovo 

še dolgo risale nasmeh na 

obrazih vseh udeleženih. 
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ENOTA 

SAPRAMIŠKA 
 

DAN ZEMLJE 

 
Skupina Kapljice se je udeležila 

prireditve ob Dnevu zemlje na 

Glavnem trgu. Ogledali so si 

predstavitev Osnovnih šol ter 

vrtcev ter poizkušali domače 

namaze, med in sokove. Med 

drugim so na stojnicah Vrtca 

Pedenjped našli tudi svoj eko 

grad. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBISK MEDICINSKE 

SESTRE 

 
Zvezdice je obiskala medicinska 

sestra iz ZD Novo mesto. 

Pokazala nam je nekaj 

pripomočkov, ki jih potrebujejo 

pri svojem delu. Najbolj 

pogumni so se preoblekli v 

zdravnika in… 
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PREDSTAVITEV 

POKLICA 

 
Da je obisk medicinske sestre in 

zdravnice prijeten in zanimiv so 

spoznali otroci iz skupine 

Lunica, ki so ju brez strahu 

povabili v vrtec. Ob tem so se 

seznanili kako sta oba poklica 

pomembna in kako ga 

opravljata.    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PRESAJANJE ROŽ 

 
Pri Zvezdicah smo v teh dneh 

presajali rože. Otroci so pri tem 

opravilu z veseljem sodelovali in 

pokazali skrb za naše rastline.  
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SEJEMO IN SE IGRAMO 

S PRSTJO 
 

S prihodom pomladi, so se naše 

dejavnosti preselile na prosto. 

Ko je vreme primerno,  

spoznavamo naravo tako in 

drugače.  

Pomlad je tudi čas sajenja in 

sejanja rastlin, tako smo tudi mi 

posejali rože, katere zdaj ob 

našem zalivanju vztrajno rastejo 

in jih bomo tekom majskih 

tednov presadili v lončke. 

 

 

 

 

ZDRAVNICA NA OBISKU 

 
V skupini Kapljice je zdravnica 

predstavila poklic zdravnik. 

Otroci pa so se preizkusili v 

vlogi zdravnikov in pacientov. 
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V ENOTI 

PIKAPOLONICA 

 

ZANIMIV TEDEN V ENOTI 

PIKAPOLONICA 

 
V tekočem tednu smo se imeli v 

enoti Pikapolonica zelo lepo. 

V začetku tedna nas je obiskala 

medicinska sestra iz 

zobozdravstvene službe. 

Povedala nam je veliko o zdravi 

prehrani, negi zob in nam 

demonstrirala umivanje zob. 

Danes pa nas je obiskal Nodi iz 

Knjižnice Mirana Jarca. Skupaj 

smo zaplesali, ustvarjali motive 

iz balonov in na koncu nam je 

podelil priznanja za sodelovanje 

v “petkovih” bralnih uricah. 

 

 

 

 

 
 

 

ZAKLJUČEK V ENOTI 

PIKAPOLONICA 

V torek, 17. 6. 2014,  smo imeli 

v enoti Pikapolonica zaključek 

(prireditev) skupaj z otroki iz 

društva za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo 

mesto. Na prireditvi so otroci 

nastopali. Imeli so plesne točke, 

deklamacije, pesmi (v 

slovenskem in romskem jeziku). 

Na koncu smo še vsi skupaj z 

gledalci  zaplesali in se veselili. 
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IZ RDEČE KAPICE 

KONČNI IZLET OTROK 
IZ SKUPINE ČEBELIC 

 
V letu 2013/2014 smo  otroci iz 

skupine čebelice pridno 

varčevali in zbrali dovolj denarja 

za zaključni izlet. 

V sredo, 14. maja 2014, smo se 

z avtobusom odpeljali na težko 

pričakovan izlet v Arboretum 

Volčji potok. 

 
 

V Arboretumu smo si ogledali 

razstavo »GROZOZAVROV , 

TACOZAVROV, FRČOZAVROV«, 

ki so nas osupnili in neizmerno 

navdušili.  

 

 
Po ogledu razstave nam je že 

močno krulilo v trebuhih, zato 

smo se okrepčali, nato pa na  

prekrasnem igrišču, ki ponuja 

obilico zabave razmigali in 

sprostili svoj pustolovski duh. 

 

 
Izlet smo zaključili z 

naravoslovno delavnico na 

kateri so otroci spoznavali 

današnje predstavnike 

kuščarjev, izkopavali fosile in 

okostje, sestavljali okostje 

tiranozavra in spoznavali 

značilnosti dobe dinozavrov. 

Izlet je bil enkratno doživetje, ki 

se ga bomo radi spominjali. 

 
 
 
 

TELOVADILI SMO V 

VELIKI TELOVADNICI 
 

Otroci iz skupine 

Pikapolonice smo se odzvali 

povabilu starša  profesorja 

športne vzgoje na srednji 

šoli. Športno smo se oblekli 

in v koloni odhiteli do 

Šolskega centra, kjer nas je 

pričakal. 

V telovadnici smo se 

pripravili za izvajanje vaj. Na 

mehkih tleh smo se 

razgibali, ogreli in se nato 

igrali štafetne igre . Poligon 

smo premagovali z 

navdušenjem. Najbolj smo 

uživali v bazenu s kockami  

iz pene, iz katerega je včasih 

skočil krokodil in nas lovil. 

Preživeli smo prijetno, 

razgibano in veselo športno 

dopoldne. 
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PODELITEV  PRIZNANJ  

OB  KONCU  ŠOLSKEGA  

LETA 

 
Uspešno smo zaključili 

programa Pedenjbralček in Mali 

sonček.  

Pripravili smo prireditev, na 

kateri smo se zbrali otroci vseh 

skupin naše enote. Po 

pozdravnem govoru so najprej 

zapeli pesmice najmlajši, nato 

pa še vsi ostali. Presenečenje 

prireditve je bil glasbenik Filip, 

ki nam je zaigral nekaj pesmic 

na kitaro. Vsi otroci so dobili 

priznanja za trud in uspešno 

delo. 
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DOGAJANJA V 

ŠKRATKU 

 

ŠKRATKI NA RANČU 

ALADIN      

 

V soboto, 7. 6., smo se vsi 

škratki z mamicami, očki, bratci, 

sestricami in vzgojiteljicami 

zbrali na Ranču Aladin na Mirni 

na Dolenjskem in v prijetnem 

okolju doživeli veliko lepih 

trenutkov. Najprej so nas 

pritegnila zanimiva igrala. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiskal nas je veverček,  se 

sprehodil med nami in se 

skupaj z nami veselo nastavil 

fotografskemu objektivu. 

 

 

 

 
Izza ograd so nas radovedno 

kukale živali. Nekatere smo 

prepoznali, nekatere pa smo 

videli prvič. 
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Ker smo bili pridni, smo za 

nagrado jahali oslička. Tudi 

naša Manca se je preizkusila v 

tej veščini. 

 

 

 

 
Seveda ob vsem tem igranju in 

raziskovanju nismo bili lačni. Ob 

prihodu je za nas poskrbela 

Elina mamica s pizza mafini in 

slanimi štrukeljčki, po ogledu in 

igri pa smo se lotili slastnih jedi 

z žara. Seveda ni manjkal 

sladoled  za najmlajše, za malo 

večje pa je bila na razpolago 

pijača za različne okuse.  

 

 

 

 

 
Srečanje smo zaključili z 

nasmeški in sledom rahle 

utrujenosti na otroških obrazih.  

 

 

ŠKRATKOVA 

MINIOLIMPIADA      
    

Julijina mamica Jana iz skupine 

Palčki je predlagala, da bi v 

sklopu prednostne naloge vrtca 

izvedli miniolimpiado, ki bi lepo 

zaključila šolsko leto, 

namenjeno športu in športnim 

veščinam. Od ideje do izvedbe 

je lahka pot, če so ljudje za to. 

Skupaj smo staknili glave,se 

dogovorili o disciplinah, naredili 

načrt o potrebnih sredstvih in si 

razdelili naloge. Julijina mamica 

je priskrbela medalje za vse 

otroke, izdelala priznanja za 

palčke in prevzela vodenje ter 

izpeljavo miniolimpiade. 

Strokovne delavke smo 

pripravile sredstva in zapisovale 

rezultate po opravljenih 

veščinah. Mašina mamica pa je 

za vse priskrbela majice z 

logotipom Škratka. V njih smo 

se ponosno odpravili na igrišče 

z umetno travo ob našem vrtcu, 

kjer smo miniolimpiado otvorili 



PEDENJČASOPIS  ŠT. 2/2014 

VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto 

s slovensko himno in glasnim 

HURA. 

 

 

 
Pred pričetkom smo si ogreli 

telo. 

 

 

 
In nato se je začelo. Razdelili 

smo se v štiri skupine in se 

odpravili na označena mesta. 

Vzgojiteljice smo otrokom 

pokazale izvedbo vaje, nato pa 

je vsak otrok opravil vajo po 

svojih zmožnostih. Vzgojiteljice 

smo rezultate vpisale v tabelo.   

 

  

Prva veščina: TEK NA 10 M 

 

 

 

 
Po teku smo naredili raztezne 

vaje. 

 
Druga veščina: MET ŽOGICE  

 

 

 
 

Tretja veščina: SKOK V DALJINO 
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Četrta veščina: SKOK V VIŠINO 

 

 

 
Po opravljenih veščinah je šla 

Jana napisati dobljene rezultate 

na priznanja, mi pa smo se 

sprostili ob igri s padalom in 

žogicami. 

 

 

 

 
In nastopil je težko pričakovani 

trenutek - podelitev medalj. 

Mali tekmovalci so jih ponosno 

sprejeli, saj so jih prislužili s 

svojim trudom. 

 
Palčki so se razveselili tudi 

priznanj s svojimi dosežki. 

 

 
Z miniolimpiado smo uspešno 

zaključili šolsko leto, ki je bilo 

naravnano na pridobivanju 

veščin na področju gibanja in 

samostojnosti otrok na vseh 

področjih razvoja, kar nam je 

uspelo zelo dobro. Ponosni smo 

na svoje dosežke, vendar se pri 

tem ne bomo ustavili. Pred 

nami je še veliko izzivov, ki nas 

čakajo in mi smo odločeni, da 

jih bomo brez težav 

premagovali. 

Z MAJHNIMI KORAKI IN 

DOSEŽKI V SVETLO 

PRIHODNOST! 
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VIDKOVE 

NOVIČKE 

 

OBISK NA KMETIJI IN 

LETALIŠČU 

  
Skupini Ribice in Pikapolonice 

smo se z avtobusom odpeljale 

na ogled  kmetije Strašek. Na 

kmetiji smo si najprej ogledali 

hlev, kjer nas je presenetilo zelo 

veliko število krav, telic in malih 

teličkov. Otroci so z 

navdušenjem opazovali gibanje 

živali, poslušali kako se 

oglašajo, spoznali njihovo 

življenjsko okolje ter  navade.  

Zelo zanimiva nam je bila 

strokovna predstavitev 

molzišča, ki je namenjeno 

strojni molži krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ogledali smo tudi različne 

kmetijske stroje in spoznali 

njihovo delovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obisk kmetije je bil za otroke in 

strokovne delavke aktivno in 

nepozabno doživetje. 
 

Za dodatno popestritev 

dopoldneva smo se ustavili še 

na letališču Prečna in si pod 

strokovnim vodstvom ogledali 

hangar, motorno in jadralno 

letalo.  

 
Veliko navdušenje je bilo v tem, 

da se je lahko vsak otrok usedel 

v letalo. 

Zelo zanimiva je bila tudi 

predstavitev padala in na koncu 

še sprostitev v obliki teka  po 

vzletno-pristajalni stezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V OKVIRU ŠPORTNEGA 

PROGRAMA MALI SONČEK sta 

se skupini pikapolonice in ribice 

z avtobusom odpeljali na ogled 

ranča Aladin pri Mirni. Pod 

strokovnim vodstvom vodiča 

smo spoznali različne vrste 

živali iz vsek kontinentov sveta.  

 

 

 
 

MALE ČEBELICE pa smo se v 

mesecu aprilu seznanjale s 

prometom, varni hoji po 

pločniku, varno hojo ob robu 

cestišča. Spoznali smo 

železniško postajo, avtobusno. 

To so bile naše prve priprave za 

na izlete. 
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NAŠI NAJMLAJŠI METULJČKI, pa 

so namenili največ časa za igro 

z različnimi vozili. Kar poglejte 

jih, kako so spretni. 
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PEDENJPEDOVE 

NOVICE 

 
PRI POLŽKIH 

 
Miha Pavlika balonček napiha, 

Miha poskoči, balonček pa poči. 

 
Joj kakšni smo! Eni imamo 

modre oči, eni rjave, drugi 

zelene,…Pa kakšne frizure 

imamo… 

 
Ampak kljub temu, da smo tako 

različni, smo lahko prijatelji. 

 

 

PRI METULJČKIH SE 

SLADKAMO 
 

»Metuljček cekinček ti 

potepinček, 

kje si pa bil? 

Pri majceni cvetki, drobni 

marjetki 

MEDEK sem pil…« 

 

Z otroki iz skupine Metulji smo 

se odpravili na travnik, kjer smo 

opazovali rumene cvetove 

regrata in čebele, ki so pridno 

nabirale cvetni prah in letale od 

cveta na cvet. Ob tej priložnosti 

smo spoznali pesem Čebelica, ki 

jo v vrtcu prepevamo ob 

spremljavi flavte.  
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Spoznali smo kaj je cvet, kaj je 

pecelj regrata, nato pa smo 

nabrali le rumene cvetove za 

REGRATOV MED. 

V vrtcu smo cvetove temeljito 

oprali, jih odcedili in preložili v 

velik lonec. 

 
Dodali smo sladkor, naribali 

lupinico limone in pomaranče, 

oželi limonin in pomarančni sok 

ter vse skupaj dobro premešali. 

Lonec smo postavili na 

štedilnik, kjer se je pripravljena 

zmes na majhnem ognju kuhala 

eno uro. Mmmmmm, kako 

omamno je dišalo po celem 

vrtcu.  

 
Na koncu smo med ločili tako, 

da smo ga precedili v majhne 

steklene kozarčke in REGRATOV 

MED je bil pripravljen.  

Zdaj se pri Metuljčkih sladkamo 

s svojim medom. Sladkamo si 

čaj ali pa ga pojemo kar eno 

žlico za naše zdravje. Ponudili 

smo ga tudi svojim staršem, 

bratcem in sestricam. 

Travnik poln regratovih cvetov 

nam je bil tako zelo všeč, da 

smo ga s pomočjo barv 

upodobili tudi na papirju. Z 

valjčki smo naslikali zeleno 

travo, z gobico pa smo tiskali 

rumene regrato

 

Preko likovne umetnosti smo 

tako utrjevali rumeno in zeleno 

barvo. V igralnici smo poiskali 

različne zelene in rumene 

predmete, jih poimenovali ter 

razvrščali v košarice glede na 

barvo.  

 

 

S PLESOM PO SVETU

 
Otroci in vzgojiteljici  iz skupine 

Miške smo se odločili, da petke 

sem pa tja popestrimo s 

plesom. V  našo igralnico smo 

povabili nekaj otrok iz sosednje 

skupine in ples se je začel. 

Najprej smo odpotovali v daljno 

Avstralijo, tam kjer so doma 

kenguruji i

digeridu. Ogreli smo se z 

zanimivo gibalno igro v kateri 

so otroci izvajali križna gibanja 

oziroma gibanja preko telesne 

sredine 
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Travnik poln regratovih cvetov 

nam je bil tako zelo všeč, da 

smo ga s pomočjo barv 

upodobili tudi na papirju. Z 

valjčki smo naslikali zeleno 

travo, z gobico pa smo tiskali 

rumene regratove cvetove. 

 

 

Preko likovne umetnosti smo 

tako utrjevali rumeno in zeleno 

barvo. V igralnici smo poiskali 

različne zelene in rumene 

predmete, jih poimenovali ter 

razvrščali v košarice glede na 

S PLESOM PO SVETU 

Otroci in vzgojiteljici  iz skupine 

Miške smo se odločili, da petke 

sem pa tja popestrimo s 

plesom. V  našo igralnico smo 

povabili nekaj otrok iz sosednje 

skupine in ples se je začel. 

Najprej smo odpotovali v daljno 

Avstralijo, tam kjer so doma 

kenguruji in tam kjer igrajo na 

digeridu. Ogreli smo se z 

zanimivo gibalno igro v kateri 

so otroci izvajali križna gibanja 

oziroma gibanja preko telesne 

sredine – ta vaja je izredno 
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dobra saj  pomaga pri 

povezovanju desne in leve 

možganske polovice.  

 
Nato smo odplesali v Bolgarijo 

(zaplesali smo otroško ljudsko 

pesem Baba Marta), v Nemčijo 

(ples Zajček šapico mi daj), v 

Anglijo (ples s prsti) ter na 

Švedsko (Klappa Handerna – Ko 

si srečen). Miške so z veseljem 

pokazale svojim vrstnikom kaj 

znajo. 

 
Končali smo s plesoma, ki 

prihajata iz Amerike in si ob 

živahni glasbi dali duška. To je 

bil zabaven ples!! Po končani 

plesni urici smo se posladkali z 

bonboni in se  poslovili z 

obljubo, da se zopet kmalu spet 

vidimo. 

 

 

MRAVLJICE 

 
V skupini mravljice smo 

spoznavali živali, po katerih se 

imenuje naša skupina – torej 

MRAVLJE. 

V gozdu smo poiskali njihov 

dom, ga opazovali, v vrtcu smo 

v formikariju opazovali kako si 

mravlje gradijo mravljišče, 

skrbeli za njih (jih hranili) in na 

koncu tudi vrnili v njihovo 

naravno okolje. Ustvarjali smo 

mravlje, spoznali mravljinca 

Martina, se naučili pesmic in 

deklamacij, izdelali mravljišče in 

še in še in še…tema je bila tako 

zanimiva, da smo kar 

podaljševali in podaljševali ☺ 

 

 

 

 

 
 

RIBE PRI FRIZERKI 

 

Otroci so se sami odločili, da se 

bomo igrali frizerja. Kje bi 

največ izvedeli o tem poklicu? 

Tako, da obiščemo Frizerski 

salon.  

 
Frizerka Katja, nam je naredila 

zelo lepe frizure. Deklicam kitke, 

fantom pa špičke. 

 

 
 V vrtcu smo si uredili svoj 

frizerski salon, ki je odprt vsak 

dan. 

Obiščite ga tudi vi. 
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PRI JEŽKIH 
 

Sprehod po Marofu 

 
Na čudovit aprilski dan smo se 

ježki odpravili na Marof.  Po 

Kettejevem drevoredu nas je 

pot pripeljala do Kapiteljskih 

njiv, kjer smo si še v živo 

ogledali nahajališče izkopanih 

predmetov naših prednikov, 

katere  smo že jeseni  videli v 

Dolenjskem muzeju. 

 

Sreda je naš dan 

 
Takole pa v športnem duhu 

preživljamo sredine 

dopoldneve, ko je telovadnica 

rezervirana za nas. Urimo se v 

hoji po gredi, plezanju, vajah za 

moč, premagujemo strah pred 

višino, skačemo na skokicah, 

izvajamo sklece in še marsikaj. 

Kljub težkim vajam pa se še 

neznansko zabavamo. 

 

 

VELIKONOČNO 

USTVARJANJE 

 
Pikapolonice smo okrasili 

velikonočna jajčka. Uporabili 

smo naravne materiale 

(semena, zdrob, riž, rafija). 

 

Nastali so Eko-pirhi. 

 
 

 

PRI ŽABICAH 

 
V velikonočnem času smo od 

doma prinesli jajčka, ki smo jih 

tudi sami okrasili. Oblepili smo 

jih z krep papirjem in jih okrasili 

s piščančki. Izdelali smo tudi 

podstavke za jajčka. V petek 

smo jih odnesli domov in z 

njimi razveselili starše in stare 

starše. 

 

OBISK V GLASBENI ŠOLI 

 
V mesecu maju smo se pri 

Čebelicah pogovarjali o 

poklicih. Eden od poklicev je bil 

tudi »učitelj v glasbeni šoli. 

Sprehodili smo se  do Glasbene 

šole Janeza Trdine, kjer so nam 

učitelji predstavili različne 

instrumente. Ogledali smo si 

vajo komorne zasedbe in 

poslušali Čardaš.  

 

 

 

 

 
 

IZDELOVANJE EKO 

ROPOTULJIC 

 

 
Otroci skupine pikapolonice so 

izdelali Eko ropotuljice iz 

naravnih materialov. Najprej so 

kartonske tulce napolnili z 

različnimi vrstami semen. Za 

konec pa je vsak posameznik 

svojo ropotuljico poslikal s 

prstnimi barvami. 
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MESEC MAJ PRI POLŽKIH 

 
Gugalnica- na otvoritvi 

gugalnice za gibalno ovirane 

otroke smo na otroškem igrišču 

Portoval preizkušali in se 

zabavali tudi na ostalih 

zanimivih igralih. 

 
Poizkusi – uživali smo ob 

poizkusih, ki nam jih je 

predstavila študentka Sabina 

Pirc. 

 
Gozd- Joj kako lepo se je 

potepati po gozdu! 

 
 

 

DRUŽINSKI POHOD PO 

NARAVNOSLOVNO-UČNI 

POTI OBORA RUPERČ VRH 

 
Dr. Ranko Rajović, avtor 

programa NTC UČENJE je dejal, 

da ni boljšega poligona kot je 

gibanje v naravi. Sveži zrak, 

drevje vse na okoli, živali ob 

poti, hoja po mahu, po 

smrekovih iglicah, po vejah in 

zvoki narave, vse to smo 

doživeli skupaj v obori Ruperč 

vrh. Miške in njihovi starši smo 

se  zbrali v prijetnem gozdu in 

skupaj z vodnikom gospodom 

Vladimirjem Pavcem prehodili 

en del Obore Ruperč vrh. Zelo 

od blizu smo si ogledali jelena 

in košuto, ki bo kmalu skotila 

mladičke, pa damjaka in divje 

svinje. Le mali divji pujski – 

pižamarji so se nekam skrili. 

Gospod Pavec nam je pokazal 

luknjo v zemlji in povedal, da so 

v njej doma polhi in netopirji. 

Ko smo hodili po gozdu, smo se 

počutili kot v zgodbici Muca 

Copatarica. Hodili smo po 

mehkem mahu, po iglicah, 

prestopali smo  veje in 

premagovali ovire (podrta 

drevesa) na poti. Kar na enkrat 

smo pred sabo zagledali vse 

polno rovov – lukenj v zemlji. Le 

kaj bi lahko to bilo? Kdo jih je 

tukaj kopal? To so bile jazbine, 

ki so jih naredili jazbeci in v 

katerih živijo tudi lisice. 

Jazbecev nismo videli, saj so se 

verjetno skrili v svoje jazbine. 

Po končanem pohodu smo se 

igrali na igrišču in seveda 

pojedli svojo malico. Čisto na 

koncu,  smo po tiho odšli še 

enkrat do divjih svinj in videli, 

da so se mali pujski že vrnili. 

Zdaj vemo zakaj jih gospod 

Pavec imenuje pižamarji. Ali 

veste tudi vi? Če ne, poglejte 

fotografijo.  

 

 

 

 
 

 

MRAVLJICE V ŽIVALSKEM 

VRTU 

 
Mravljice smo si z varčevanjem 

v Cicibanovi hranilnici 

privarčevale denar za izlet. 

Odpravili smo se na končni izlet 

z avtobusom v Ljubljano, kjer 

smo si ogledali Živalski vrt. 
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ŽABICE NA TRAVNIKU 

 
Sprehodili smo se do travnika, 

kjer smo preživeli dopoldne. 

Tam smo opazovali živali in 

rastline. Poskusili smo ujeti 

pikapolonico. Uspelo nam je. 

Prešteli smo njene pike in si jo 

dobro ogledali. 

Naslednji dan smo izrezali 

pikapolonice iz papirja in ji 

nalepili pike. Sedaj naše 

pikapolonice visijo na steni in 

nam prinašajo srečo. 

 

 

 
 

 

RIBICE IN JEŽKI NA 

RANČU ALADIN 

 
Skupini, Ribice in Ježki, smo se 

odpravili na izlet na Ranč 

Aladin. Ogledali smo si živali iz 

vseh koncev sveta, spoznavali 

njihove posebnosti in nekatere 

tudi pobožali. Preizkusili pa smo 

tudi izvrstna igrala. Najlepša 

hvala prijaznim gostiteljem, 

obljubimo, da se še vrnemo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ŽOGICA 
 

Rdeča žoga hopla hop 

v lužo je skočila. 

Rdeča žoga hopla hop 

v luži se umila. 

 

Potlej je na sonce šla 

in se posušila. 

Spet kot nova je bila 

moja rdeča žogica. 

 

Žoga je bila rdeča nit igre in 

učenja v skupini Metuljčki. Z 
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žogicami smo razvijali 

spretnosti nog, rok in 

koordinacijo telesa. Uporabljali 

smo jih za masažo in pri tem 

zelo uživali. V igralnici smo 

odprli prav poseben bazen, v 

katerem ni bilo vode, ampak 

majhne žogice, ki so poskrbele 

za veliko zabave in sproščenih 

trenutkov.   

 
S pomočjo barvnih žogic smo 

utrjevali barve z razvrščanjem in 

prirejanjem. Spoznali smo 

okroglo obliko in s konkretnimi 

izkušnjami pridobivali znanje o 

pojmih veliko, majhno, trdo in 

mehko. Prepevali smo pesmi o 

žogah in poslušali zgodbo o 

Rdeči žogi in deklici Lizi. Žoge 

so bile tudi motivacija za 

likovno ustvarjanje. Tiskali smo 

s tenis žogicami in opazovali 

sledi pobarvane žoge. Veliko 

smo se gibali na prostem in 

uživali v družbi poskočnih in 

barvnih "prijateljic". 

 

 

 
 

 

IZLET V KOSTANJEVICO 

NA KRKI 
 

Mravlje smo v juniju zapravljale 

kar smo v celem šolskem letu 

privarčevale. Tokrat smo odšli 

na izlet v Kostanjevico na Krki. S 

sabo smo povabili tudi čebelice. 

Z avtobusom smo se odpeljali 

do kostanjeviškega gradu, od 

tam pa peš odšli na pot do 

Kostanjeviške jame – s tem smo 

opravili pohod za Mali sonček. 

Sledil je ogled jame, videli smo 

netopirje, slišali pravljico in 

videli tudi Janezove hlače 

(kapnik). 
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TISKANJE NA PLATNO 
 

Pikapolonice so na rutice tiskali 

morske motive. Priljubljene 

motive  na štampiljkah so 

pobarvali z modro tempero in 

jih odtiskovali prosto po platnu. 

 

 

 

V JUNIJU PRI POLŽKIH 

 
Ko je vroče, se najraje igramo z 

vodo! 

 
Narezali smo sadje, ga okrasili s 

smetano ter mrvicami, nato pa 

dodali še papirnati dežniček in 

slastna sadna kupa je bila 

pripravljena! 

 
 

 

MAVRIČNA RIBICA 

 
Prebrali smo pravljico o 

Mavrični ribici. 

Ogledali smo si tudi slike 

različnih rib, najbolj so nas pa 

navdušile zlate ribice. Nekateri 

jih imamo tudi doma. 

Vsak je svojo ribico pobarval, na 

koncu pa posul s soljo ali pa 

temnim sladkorjem. 

Ribice smo posušili in razstavili. 
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ZAHVALE IN UTRINKI 

STARŠEV  

 

Drage strokovne delavke,  

  

najlepša hvala za poročilo.  

 Lahko rečem samo čestitke 

vsem za izvrstno organizacijo 

dogodka. To je bil dogodek, ki 

se bo otrokom zagotovo vtisnil 

v nepozaben spomin, kajti to so 

trenutki, izkušnje, ki se jih ne da 

pridobiti kako drugače in se jih 

ne da pozabiti.  

 Zavedam se, da je to zelo 

naporno dejanje za vas, 

strokovne delavke, vendar ste s 

tem prispevale veliko k 

samostojnosti otrok. To je velik 

korak za vse. 

 Iskrena hvala za ta dejanja. 

Veliko poguma in sreče pri 

izvedbi tovrstnih dogodkov v 

prihodnje.  

 Lep dan vsem in lep pozdrav, 

DG 

  

 

Spoštovane učiteljice, 

 

hvala za poročilo,si ga shranim. 

Nejc je bil navdušen nad 

vikendom, igrami, hrano, 

plezanjem, žuranjem v sobi, tudi 

hoja ni bila problem, očitno je 

bilo motivacije dovolj. 

 

Pred odhodom  je bilo lepo 

predstavljeno kakšno doživetje 

jih čaka, ker se je poslovil z 

veseljem in navdušenjem. Tudi 

informacije po mailu so bile 

kratke in sladke, dovolj 

pogoste. 

 

Hvala, pogumne ste, MZ 

 

 

 

Spoštovane učiteljice, 

 

najlepša hvala za poročilo. Za 

dodati oziroma predlagati 

nimam ničesar, razen morda, 

da takšne projekte izvedete 

pogosteje. So oblika druženja, 

prva trdnejša prijateljstva  

in vse ostalo, kar pedagogi 

poznate bolje, starši pa zelo 

cenimo. 

Naši otroci odhajajo, prihajajo 

novi.  

Hvala za trud in skrb. 

 

Uspešno še naprej, JB 

 

 

Pozdravljeni, 

 

Naj vam ob povratku otrok 

izrečem iskreno zahvalo za vas 

poslana sporočila in fotografije, 

za skrb, za prečute noči in za 

dobro voljo za delo na taboru v 

Planici. 

Ko sem dobila obvestilo na 

elektronsko pošto, je tam v 

kotičku oči čepela solza sreče, 

vedoč, da moj otrok uživa in 

odrašča, ter da mu je lepo s 

prijatelji in vzgojiteljicami. 

 

Naš Miha je prišel zdrav in vesel 

nazaj, poln novih doživetij in 

doseženih uspehov na poti. 

Verjamem, da mu bo tabor 

ostal v lepem spominu. 

 

Prosim prenesite mojo zahvalo 

vsem strokovnim delavkam, ki 

ste bile skupaj na taboru in ste 

skrbele, da je šlo vse po maslu. 

Pa seveda tudi prijaznemu 

šoferju in osebju CŠOD. 

 

Hvala še enkrat in lepo 

pozdravljeni, DP 

 

 

 


