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V Pedenjpedu mesec kulture, umetnosti in vrednot 
 

Vsak od nas lahko občuti, da raste nekaj povsem novega, ustvarjalnega,….ko se naši malčki 

povsem na novo srečujejo s pravljičnimi junaki iz naše mladosti, z junaki, s katerimi so se srečali 

naši dedki in babice,….z glasbo iz preteklosti, pravljice za lahko noč,…..je vse to odšlo v pozabo? 

 

Osveščanje, spoznavanje, spoštovanje in skrb za našo dediščino je poglavje vrednotenja, ki se ga 

dotaknemo tudi v vrtcu. Ohranjanje naše kulturne in naravne dediščine, stik z ustanovami, ki so na 

lokalnem področju povezani z umetnostjo, s kulturnimi dogajanji, razstavami, koncerti, je naša nuja in 

ena od vzgojnih načrtovanih vsebin v tem šolskem letu. 

V vrtcu Pedenjped Novo mesto smo v mesecu februarju namenili posebno pozornost kulturi in 

umetnosti, povezanimi z vrednotami, ki so za mlade generacije tako zelo pomembne, da jih skupaj 

ozavestimo. 

 

 
 

Preko dejavnosti so otroci spoznavali različna področja kulture: glasbeno umetnost, likovno 

umetnost, gledališče, ples, bralno kulturo in kulturno dediščino. Z različnimi dejavnostmi smo jih 

spodbujali k ustvarjalnosti v izražanju, spremljanju kulturnih dejavnosti in aktivnem vključevanju 

vanje. 

Pri vseh dejavnostih smo se povezovali med seboj, vabili kulturnike in umetnike ter se povezovali z 

zunanjimi ustvarjalci in kulturnimi ustanovami. 

Pa ne le naši malčki, tudi vzgojitelji in vzgojiteljice so bili aktivni obiskovalci in hkrati tudi ustvarjalci. 

Mesec kulture je bil po vseh enotah doživljajsko bogat in je otrokom nudil različne ustvarjalne 

aktivnosti. 

Prav posebno doživetje za vse otroke nad 4 leti starosti je bil obisk Gledališča ANTON PODBEVŠEK 

TEATER v Novem mestu , z ogledom plesno-dramske predstave, »Bila je huda mravljica«. 
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Po enotah so strokovni delavci vrtca, prav načrtno in z izjemno rahločutnostjo pripravili različne 

dejavnost v znamenju slovenskega kulturnega praznika. Dejavnosti so bile prepletene s sedanjostjo in 

preteklostjo, nemalokrat povezava s kulturnimi slovenskimi običaji, gostili pa so razne umetnike, 

književnike, ….predvsem novomeške ustvarjalce. 

 

V vseh enotah je potekalo tudi »pustno rajanje v maskah«. 

 

 

 
V kuhinji so naše kuharic in kuhar, kot vsako leto, pripravile slastne domače krofe, tokrat tudi iz prav 

posebne moke in na povsem drugačen način. 
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Otroci, starši, babice, dedki, prav vsi, ki živimo s svojim krajem, z naravno, kulturno in zgodovinsko 

dediščino, smo spoznavali, raziskovali in ustvarjali na sto in en način. 

 

Morda, pa bomo lahko že rekli, priprava na generalko, saj bo praznovala naša enota Rdeča Kapica - 

40 let in kmalu bo praznovalo bo tudi naše mesto. 

 

 

Veselo, praznovanje se bliža! 

 

Ravnateljica Meta Potočnik 
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NOVICE IZ 

SAPRAMIŠKE 
 

MALI RADOVEDNEŽI 

V MESECU KULTURE 

 
V mesecu februarju so bile 

dejavnosti v Sapramiški 

obarvane kulturno. Otroci so 

izdelali plakate na temo Dr. 

France Prešeren in Moje mesto, 

Novo mesto, obeležili 

pustovanje, obiskali varovance 

Doma starejših občanov, 

obiskali šolsko knjižnico, ter si 

ogledali igrici Snežak išče 

pesmico in Rokavička.  

Ob zaključku meseca kulture so 

imeli čisto pravo kinoteko z 

naslovom Sneženi mož saj so si 

ob gledanju privoščili 'kokice.' 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PEDENJPEDOV DAN 

PRI SONČKIH 

 
Sončki smo se kar v igralnici 

podali na lov za skritim 

zakladom, ki smo ga navdušeno 

iskali. Na poti do njega smo 

morali rešiti kar nekaj nalog: 

reševali smo uganke, zapeli 
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pesmico v risbicah, se poigrali s 

sestavljankami, se razvedrili v 

igri z žogo ter se ob vseh 

nalogah prav lepo zabavali. 

Zaklad nam je bil zelo všeč, saj 

smo spoznali  zgodbe o 

prisrčnem mačku Muriju, ob 

koncu zgodbic pa smo skupaj 

še zaplesali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKARSKA URICA 

PRI SONČKIH 

 
Sončki smo v mesecu kulture 

povabili otroke iz skupine 

Lunice in Mehurčki na 

ustvarjalno druženje, ki je 

potekalo kar v naši igralnici. 

Slikali smo Novo mesto, barvali 

motiv iz pesmi  Franceta 

Prešerna Povodni mož, 

ustvarjali svoje umetnine na 

papirju ob poslušanju klasične 

glasbe. Ustvarjanje s prijatelji 

nas je zelo razveselilo in si tudi 

v bodoče želimo še več takih 

trenutkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZVEZDICE 

SPOZNAVAJO 

KNJIGE 

 
Otroci iz skupine Zvezdice so v 

mesecu kulture spoznali knjige. 

Veliko so prebirali slikanice, 
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kartonke in se ob njih 

pogovarjali. Njihov knjižni 

kotiček je obogaten tudi s 

knjigami iz knjižnice, katero so 

tudi obiskali. Knjižničarka jim je 

povedala kratko zgodbo ob 

ilustracijah ter jim ponudila, da 

so si ogledali slikanice in knjige, 

kar je bila za njih nepozabna in 

doživeta izkušnja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKRATKOVE 

DROBTINICE 

 
MESEC KULUTRE, 

FEBRURAR 

 
V vrtcu Škratek smo tudi 

najmlajši spoznavali mesec 

kulture. Predvsem smo se 

osredotočili na naše mesto, 

Novo mesto. Potovali smo po 

knjigah in spoznavali naše 

znamenitosti in kulturnike, 

umetnike.  

Obiskal nas je Rudolf v svoji 

znameniti Mestni hiši, Rotovž.   

 

 

 

V Novem mestu so živeli tudi 

pesniki, pisatelji in ilustratorji. V 

vseh treh panogah smo se 

preizkusili tudi sami.  
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V tem mesecu smo gostili prav 

posebnega umetnika, Sebo.  

Med pogovorom je narisal dve 

prečudoviti sliki, ki krasita naš 

hodnik. Tudi mi smo se 

preizkusili kot umetniki.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše izdelke smo razstavili v 

»MEDVEDOVI GALERIJI« . 

 

 

 

 

 

 

 

V mesec kulture pa sodi tudi 

spoznavanje »LEPIH BESED«, 

zato smo preko različnih 

dejavnostih, ki so temeljile na 

NTC-učenju, spoznali besede 

»HVALA«, »PROSIM«, »DOBER 

DAN« in »NASVIDENJE«.  
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LISIČKE IN NOVO 

MESTO  

 
V mesecu januarju smo se 

ukvarjali z vozili in v sklopu 

projekta načrtovali izlet z 

avtobusom, saj že celo leto 

pridno varčujemo v Cicibanovi 

hranilnici. Odločili smo se, da se 

z avtobusom zapeljemo okoli 

Novega mesta  in obiščemo 

Dolenjski muzej, kjer si  lahko 

ogledamo največjo znamenitost 

našega mesta – situlo. Rečeno – 

storjeno. Stopili smo v stik z 

našo ravnateljico Metko in jo 

prosili za prevzem vodenja 

izleta ter  s predstavnikom 

Dolenjskega muzeja, s katerim 

smo se dogovorili za datum 

obiska. Ker je avtobus velik, 

smo na izlet povabili  skupino 

otrok iz enote Sapramiška. In 

napočil je 4. februar, ko smo v 

velikem pričakovanju sedli  v  

avtobus in se prepustili prijetni 

in zanimivi vožnji. Metka nas je 

opozarjala na znamenitosti, ki 

smo jih lahko opazili skozi okna 

– situla, tabletka in pletenka na 

krožiščih, reka Krka, mostovi čez 

Krko,  Breg, grad Kamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vožnji okoli Novega mesta 

nas je šofer avtobusa spustil 

ven pri Šmihelskem mostu 

nasproti stare občine in peš 

smo se odpravili mimo 

Kapiteljskega griča v Dolenjski 

muzej, kjer nas je prijazno 

sprejela ga. Laura. Popeljala nas 

je po muzeju do situle in nam 

podala nekaj informacij o njej. 

Na koncu pa nas je čakalo še 

presenečenje, saj smo v 

delavnici muzeja izdelali vsak 

svojo situlo v tehniki 

monotipija, ki smo jo odnesli 

domov.  
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Že ob načrtovanju smo se 

dogovorili, da bomo izdelali 

maketo Novega mesta. Vedeli 

smo, da nas čaka veliko dela, 

zato so otroci pod vodenjem 

Tanje  takoj pričeli z izdelavo 

hišk iz škatlic, nato pa počasi 

»gradili« še ostale znamenitosti 

Novega mesta: rotovž, Kapitelj, 

reka Krka, splav, Breg, kandijski 

most, Kettejev vodnjak.  Na 

svoje Novo mesto so bili na 

koncu zelo ponosni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotili smo se tudi izdelave situle. 

Na plastično vedro smo najprej 

položili plast mokrega papirja, 

nato pa smo vedro oblepili z 

več plastmi papirja, ki smo ga 

namakali v lepilo iz vode in 

moke.  Po nekaj dnevnem 

sušenju smo jo pobarvali in 

nanjo s pomočjo žigov in 

valjčkov narisali vzorce.  
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Situle smo risali tudi z ogljem 

na risalni list in pikalom na 

folijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seveda v mesecu februarju 

nismo pozabili na kulturne 

dejavnosti.   

8. februar smo počastili s 

proslavo, na kateri smo 

strokovne delavke otrokom 

prebrale pesmi Otona 

Župančiča. Otroci so se 

predstavili s petjem pesmic, po 

plesu pa smo se še družili pri 

čajanki.  
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Na pustni torek so se medvedki 

in lisičke poskrile, v vrtec pa so 

prišli domišljijski liki.  

 

Kulturni mesec smo zaključili s 

slikarsko delavnico pod taktirko 

slikarja Sebe, ki nas je najprej 

presenetil s svojim videzom, 

nato pa nas navdušil s svojim 

slikanjem. Seveda smo se mu na 

koncu pri ustvarjanju pridružili 

tudi mi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEK 

PRIPOVEDUJE 
 
V mesecu februar,  smo 

namenili posebno pozornost 

kulturi in umetnosti, povezanimi 

z vrednotami, ki so za nas in 

malčke tako zelo pomembne, 

da jih skupaj ozavestimo. 

 

 

Prvi korak je bil namenjen 

našemu Francetu Prešernu, ki 

danes velja za največjega 

slovenskega pesnika. Prisluhnili 

smo njegovi pesmi Zdravljica, 

katere besedilo je državna 

himna Republike Slovenije, 

pesnitvi Povodni mož in Lepi 

Vidi. Preko filma, smo se 

seznanili z njegovim načinom 

življenja in spoznali njegovo 

veliko ljubezen- Primičevo 

Julijo. Še danes otroci vedo, da 

so ga klicali Dr. Fig, saj je rad 

delil fige otrokom. V njegov 

spomin smo izdelali Prešernov 

kotiček in ga obeležili s 

kulturnim programom.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdravljica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEavna_himna
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
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SITULE 

 
Veliko časa smo namenili tudi 

prijateljstvu, lepemu vedenju, 

uporabi vljudnostnih izrazov, 

lepemu vedenju za mizo…. V ta 

namen smo si izdelali pogrinjke 

z motivom situl, katere smo 

spoznali na poti spoznavanja 

našega mesta.  

 

 
 

 

 
 
 
OBISK KNJIŽNICE V 

OŠ BRŠLJIN 

 
V sklopu meseca kulture smo z 

otroci  obiskali šolsko knjižnico 

v Osnovni šoli Bršljin. 

Knjižničarka Mojca nas je 

prijazno sprejela in nam 

pokazala veliko knjig, nad 

katerimi smo bili zelo 

navdušeni. Ogledovali smo si 

knjige o dinozavrih, divjih 

živalih, enciklopedije in knjige 

po lastni izbiri. Prisluhnili smo 

tudi zanimivim zgodbicam, ki 

nam jih je knjižničarka 

povedala.  
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ŠPORTNO 

DOPOLDNE NA 

SNEGU 

 
Vse otroke vrtca  so razveselile 

obilne snežne padavine. Belo 

poljano  smo  hitro izkoristili za 

športni dan na snegu. Vsi  smo 

si nadeli topla zimska  oblačila 

in obutev  ter se odpravili na 

zasneženo igrišče vrtca, 

najstarejše Pikapolonice pa na 

sosednji breg.  Ob drsanju z 

lopatami smo se zabavali, 

premetavali in padali, počeli 

raznovrstne norčije, se kepali 

ter na koncu  izdelali sneženega 

moža.  Vsi smo neizmerno 

uživali. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
VIDKOVO 

PUSTOVANJE 

 
Priprave na Pust so trajale kar 

nekaj časa, saj smo se odločili, 

da zimo dokončno prepodimo. 

Iz plastenk in različnih semen 

smo izdelali ropotulje. Naučili 

smo se nove pesmice, rezali, 

lepili in izdelovali pustne maske. 

Z barvnimi verigami in maskami 

smo dekorirali vrtec. Na pustni 

torek smo se po zajtrku zbrali v 

igralnici Metuljev. Ob glasbi 

smo peli in plesali. Starejše 

skupine so obiskale trgovino 

Mercator , VDC in Kaap, d.o.o. 

Pri kosilu smo se posladkali s 

pustnim krofom, za kar so 

zaslužene naše kuharice. 
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VALENTINOVO 
 
Tudi na Valentinovo letos nismo 

pozabili, čeprav je bil praznik na 

soboto. Najmlajši smo se v 

jutranjem krogu zbrali ob 

pesmici Mi se imamo radi. Iz 

slanega testa smo s pomočjo 

modelčkov izdelali obeske.  

Čebelice so pekle piškote – 

prave Valentinove srčke. Z njimi 

so razveselili nas in starše.  

Pri Ribicah so izdelali srčke, na 

katere so napisali lepe misli. 

Otroci skupina Pikapolonic, pa 

so izdelale izvirno valentinovo 

voščilnico, katerega so zapisali 

kar sami, v obliki srčka.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

DELAVNICI 
ZDRAVSTVENEGA 
DOMA NM 
 
V sodelovanju z Zdravstvenim 

domom  Novo mesto smo 

izvedli dve brezplačni delavnici 

z medicinsko  sestro go. Mojco 

Prah. 

Prva je bila na temo »Pri 

zdravniku«, druga pa 

»Spoznavajmo človeško telo«. 

Preko pogovora in s krajšo 

demonstracijo so otroci 

ugotavljali, kako premagamo 

strah in si pridobimo zaupanje 

pred obiskom zdravnika. 

Spoznali so poklic zdravnika in 

njegove pripomočke. 

V drugi  delavnici so utrjevali 

spoznanja o delih človeškega  

telesa in njegovi funkciji. 

Delavnici sta  jim bili dobra 

spodbuda in motivacija za 

ustvarjalno igro, kjer so se lahko 

tudi sami preizkusili v vlogi 

zdravnika. 
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SPOZNAVAMO 

MOJE MESTO - 

NOVO MESTO 

 
Vključili smo se v projekt 

Slovenija kot jo vidimo otroci. 

Vsak po svoji poti odkrivamo 

lepote Novega mesta. Spoznali 

smo  že muzej, si ogledali 

predstave v kulturnem centru 

Janeza Trdina, center mesta, 

stavbe, Kapitelj, trgovine, pot 

po Župančičevem sprehajališču 

do Loke, Tuš, stadion Portoval, 

obiskali knjižnico v OŠ 

Bršljin….Ob tem pa v Vidku 

nastajajo že prve knjige in 

slikanice našega mesta.  
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IZ RDEČE 

KAPICE 
 

GLASBENA 

PRAVLJICA   

»MEDVEDEK 

MIKEC« 

 
Skupina Polžki smo spoznali 

novo glasbeno pravljico 

Medvedek Mikec, v kateri lahko 

nastopamo vsi. 

Predstavili smo jo vsem 

otrokom v vrtcu in se ob tem 

pripravljali na obisk naših babic 

in dedkov ob družinskem 

prazniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENO 

DOPOLDNE 

 
Med zimskimi počitnicami nas 

je obiskal Marjin očka, g. Matej 

Burger. Prinesel je sintisajzer in 

nam pripravil glasbeno 

dopoldne. 

Ob spremljavi smo najprej vsi 

skupaj zapeli himno naše enote 

Rdečo kapico., nato pa še veliko 

otroških pesmic. Gospod Burger 

je izpolnil vse naše glasbene 

želje. 

Skupaj smo se naučili pesmico 

Pika Nogavička in zaključili 

prijetno glasbeno dopoldne. 
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KULTURNE 

DELAVNICE 

 
V Enoti Rdeča kapica smo v 

okviru začetka praznovanja 40. 

obletnice Enote Rdeča kapica 

pripravili KULTURNE 

DELAVNICE.  

Otroci in obiskovalci so si lahko 

ogledali   pripoved o Rdeči 

Kapici, se pridružili izdelovanju 

glasbenih instrumentov in 

oblikovanju gline. Poslušali in 

plesali so v glasbeni delavnici in 

se razgibali s športnimi rekviziti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V starih časih, ko še ni bilo 

plošč, kaset in CD-jev, so si 

ljudje radi pripovedovali 

zgodbe. Najraje so jim 

prisluhnili otroci. V naši deželi 

kroži med ljudmi veliko zgodb 

in pravljic, ki pa jih čedalje 

redkeje pripovedujemo. Zato 

smo se v enoti Rdeča kapica 

odločili, da pripoved malo 

oživimo, da bo spet tako, kot v 

tistih časih, ko si ljudje in živali 

niso bili tako vsak k sebi, kakor 

danes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodbo o Rdeči Kapici smo 

pripovedovali ob posebej za ta 

namen izdelanem 

»pripovedovalnem« kostumu, ki 

je otroke in obiskovalce 

popeljal v čarobni svet 

pripovedništva.  

 

 

OBISKALI SMO 

KNIGARNO GOGA 

 
Otroci iz skupine Ribice iz enote 

Rdeča kapica smo obiskali 

knjigarno Goga. Sprejela nas je 

ga. Lavra. Najprej nam je 

pokazala knjigarno, kjer lahko 

kupimo knjige. V stanovanju 

nad knjigarno smo se 

pogovarjali o nastanku knjige – 

kdo jo napiše, kdo ilustrira,kdo 

pregleda, uredi in kdo natisne.  

Ogledali smo si tiskarske pole, 

originalne ilustracije in kako so 

lahko knjige vezane. 

Medtem  ko nam je ga. Lavra 

brala zgodbico, smo risali naše 

ilustracije in jih je nato zvezala v 

knjigo, katero smo odnesli v 

vrtec. 
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POLICIJSKI PIHALNI 

ORKESTER 

 
Otroke iz Rdeče kapice so 

obiskali člani Slovenskega 

pihalnega orkestra. Predstavili 

so nam instrumente in prikazali 

tehniko igranja. Zaigrali so 

znane pesmi in melodije iz 

risanih filmov, ki jih je bilo 

prijetno poslušati. Otroci so 

zraven veselo pripevali in tudi 

zaplesali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBICE V KNJIŽNICI 

MIRANA JARCA 

 
V ponedeljek,2.3.2015, je bil 

dan odprtih vrat knjižnice 

Mirana Jarca. 

Otroci iz skupine Ribice, iz 

enote Rdeča kapica smo bili 

tam. Pričakala nas je 

knjižničarka in nas popeljala po 

vseh prostorih knjižnice. Ob  

»mizici pogrni se« smo si 

postregli s sadjem in siri. 

Ogledali smo si potujočo 

knjižnico – knjigobus. Na 

oddelku za odrasle nas je s 

svojimi piškotki pogostila 

Prešernova  Julija. S teto  Pehto 

smo spili zeliščni čaj, čarovnica 

pa nam je na kruhke namazala 

»čarmelado«. Bilo nam je lepo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKALI SMO Z 

BABICO 

 
V skupini Ribice v enoti Rdeča 

kapica nas je obiskala babica 

slikarka. Otroci so pod njenim 

vodstvom slikali tiho žitje – 

košarico s sadjem in rožo s 

tigrčkom. Pri tem so neizmerno 

uživali. 

 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENE 

DELAVNICE 

 

Skupini Polžki in Ribice iz vrtca 

Rdeča kapica, smo se letos 

vključili v pet zdravstvenih 

delavnic na temo: 

- Spočetje in rojstvo 

otroka, 

- Naše telo, 

- Poškodbe, 

- Pri zdravniku, 

- Zdrava prehrana. 

Vodila jih je ga. Mojca Prah, 

medicinska sestra 

Zdravstvenega doma Novo 

mesto. Zelo nazorno nam je 

približala vse naštete vsebine. 

Njenega obiska smo bili zelo 

veseli in radi smo sodelovali v 

delavnicah. 
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ENOTA 

PIKAPOLONICA 
 

MESEC KULTURE V 

ENOTI 

PIKAPOLONICA 

 
V mesecu kulture, ko 

praznujemo Prešernov dan, smo 

bili še posebej usmerjeni v 

spoznavanje del Franceta 

Prešerna ter knjig drugih 

pisateljev, prebiranju pravljičnih 

odtenkov v njih. Spoznavali smo  

pesmi in mnogo možnosti za 

druženje ob njih, prepevanje za 

dobro voljo, všečnost melodije, 

ki gre v uho. Kultura pa ne 

zajema le literaturo, ampak tudi 

odnose med ljudmi. Usmerjeni 

smo v odnose, ki vzpodbujajo 

prijaznost, olikanost in dajo 

druženju odtenke naklonjenosti.   

V Enoti Pikapolonica smo 

postavili mizico z Prešernovimi 

deli in spoznavali le-te, prebirali 

knjige v slovenskem in 

romskem jeziku, imeli na obisku 

knjižničarko iz Knjižnice Mirana 

Jarca Novo mesto, usvajali 

besedila pesmi ob slikah, 

praznovali Pusta, razvijali prve 

predbralne in predpisalne 

sposobnosti in skupaj ustvarjali 

nove umetnije in prijetne 

odnose med otroci in odraslimi. 

 

 
 

 

 

 

 

PEDENJPEDOV

A DOGAJANJA 

 

PRI RIBICAH 

 

Velik dogodek je bil ogled 

plesno gledališke predstave 

Huda mravljica. Otroci so res 

uživali in rekli, da je bila 

vrhunsko lepa. 

 Smo spoznali nekaj del Anje 

Štefan. Dve pesmi smo plesno 

ilustrirali, rešili 100 ugank in 

prebrali nekaj njenih zgodb. Pri 

branju njenih pesmi so otroci 

začutili rimo in zvočnost.  

Veliko užitkov ob poslušanju 

raznih zvrsti glasbe in igranju na 

instrumente smo dopolnili  še  z 

likovnim ustvarjanjem ob glasbi. 

Zaključek vsega je bil nastop 

otrok iz glasbene šole. To je 

bilo posebno doživetje za 

otroke. 
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MESEC KULTURE 

PRI ŽABICAH 

 

Pri žabicah smo februar 

posvetili mesecu kulture.  

Poslušali smo klasično glasbo 

(Vivaldi-Zima, Štiri letni časi, 

Ravel-Bolero, Smetana-Reka in 

Saint Saens-Živalski karneval). 

Otroci so ležali na blazini, sedeli 

ter z zaprtimi očmi poslušali 

skladbe. Pogovarjali smo se o 

doživetjih ( kaj smo čutili, slišali, 

videli ... ). Po glasbenem 

navdihu so nastale risbice. Igrali 

smo na glasbene instrumente 

(ropotulja, palčke, boben, 

tamburin in kraguljčki). Sedeli 

smo ob obročih in menjavali 

instrumente ter peli pesmice o 

zimi. Brala sem jim pesmi iz 

zbirk (Lonček na pike, 

Pedenjped, Biba buba baja). 

Naučili smo se: MJAV, MJAV 

MJAV, ZEBE, ZEBE, ZEBE IN 

IZŠTEVANKO (Zbirka: Lonček na 

pike). Poslušali smo (brane) 

zgodbice: Poglej in poišči, Rdeči 

traktor, Vozila na gradbišču, 

Poulični mucek ...  

 

 

 

 

JEŽKI V MESECU 

FEBRUARJU 

 
V mesecu februarju in marcu je 

bilo naše prednostno področje 

predvsem kultura in z njo 

povezane dejavnosti. 

Veliko smo plesali, peli, ob 

obisku Glasbene šole Marjana 

Kozine iz Novega mesta 

spoznavali instrumente in 

uživali ob koncertu, se sami 

preizkusili na igranje malih 

instrumentov, sodelovali pri 

predstavi za babice, dedke in 

starše ter si ogledali glasbeno-

gledališko predstavo Huda 

mravljica. 

 

 

 

 

 

 

 

PUSTNO RAJANJE 

PRI PIKAPOLONICAH 

 

Skupina pikapolonic, smo se 

pridružili otrokom iz drugih 

skupin, na pustnem rajanju... 
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S PLESOM 

ODKRIVAMO 

KULTURNO 

DEDIŠČINO DRŽAV 

EVROPE – PLESNI 

NASTOP MIŠK IN 

MRAVLJIC 
 

Kako lahko v naše delo na 

zabaven način vnašamo 

elemente NTC sistem učenja 

smo pokazali neko sredo v 

januarju, ko smo se ob glasbi 

družili na hodniku. Miške in 

Mravlje smo se dogovorile, da 

naredimo evropski plesni 

nastop. Otroke smo naključno 

razdelili v šest skupin/šest 

držav: Slovenija, Bolgarija, 

Nemčija, Rusija, Francija in 

Švedska. Slovenci so odprli 

plesno prireditev s plesom 

Šuštar polka, nato se je 

predstavila Nemčija s plesom 

Zajčkov ples, nadaljevali smo z 

nastopom Bolgarije s plesom 

Baba Marta, Francija se je 

predstavila z zabavno 

izštevanko Am stram gram, 

Švedska je predstavila ples 

Klappa Handerna (Ko si srečen) 

in zanimivo pesem Bakka Kakka. 

Nato pa je prišla na vrsto Rusija. 

Njihov ples je bil nekaj 

posebnega, nekaj zelo 

poskočnega.  S sabo so 

pripeljali tri plesalke 

(vzgojiteljice), ki so zaplesale 

ruski ples Trojka. Potem pa je 

na oder prišla otroška ruska 

plesna skupina in še enkrat 

sama zaplesala Trojko. 

Nadušenje v dvorani je bilo 

veliko. Poželi so buren aplavz. A 

vsega lepega  je enkrat konec. 

Slovenci so se vsem gostom iz 

Evrope zahvalili za čudovito 

plesno predstavo in jih še 

enkrat povabili na oder. Vsi 

skupajso zaplesali slovenski ples 

Ob bistrem potočku je mlin. Po 

končanem plesu so se ulegli na 

tla in iz zvočnikov se je zaslišala 

nežna islandska glasba. Na 

stropu so poplesavali barvni 

krogi iz naše vrteče barvne 

krogle in lahko bi rekli, da smo 

zrli v zvezdnato nebo in bili 

srečni, da smo skupaj. Odšli 

smo z obljubo, da v februarju v 

goste povabimo plesne skupine 

iz Finske, Anglije, Grčije, Italije, 

Španije in posebno plesno 

skupino iz Amerike.  

V naši galerije pa si lahko 

pogledate nekaj utrinkov s plesne 

prireditve. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PALČEK 

POHAJALČEK JE 

IZGUBIL KAPICO 

 
Palček Pohajalček je izgubil 

kapico. Majhno, rdečo, mehko 

kapico s cofkom na koncu. Mi 

smo jo mu pomagali iskati. Mali 

Pohajalček jo je iskal po celi 

evropi in nam med svojim 

popotovanjem razkrival 

kulturne značilnosti posameznih 

držav. Preko fotografij, 

razglednic, skritih predmetov, 

plesov, pesmi in zgodb se nam 

je oglasil iz Islandije, Švedske, 

Rusije, Španije, Portugalske, 

Bolgarije, Francije, Italije, 

Nemčije, Avstrije, Švice, 

Nizozemske, Češke in 

nenazadnje iz naše domovine 

Slovenije. Vsako njegovo novo 

izkušnjo smo izkoristili za 

učenje, igro in zabavo. Plesali 

smo evropske plese, se 

zabavali ob pripovedovanju 

francoske in švedske izštevanke, 

slikali v slogu P. Picassa in A. 

Warhol, poslušali švedske, češke 

in ruske ljudske pravljice, 

pripravljali italijanske jedi, se 

sladkali s švicarsko čokolado, 

ustvarjali portugalski azulejos in 

še in še...  

Zdaj je palček Pohajalček 

prispel domov k nam v  Novo 

mesto in že komaj čakamo, da 

nas nauči še kaj o našem 

mestu.  
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IZ ENOTE 

CEPETAVČEK 
 

CEPETAVČKOV 

MESEC KULTURE 

 
V mesecu kulture so bili dnevi v 

Cepetavčku tako pestro 

obarvani, da je zraslo drevo, 

polno kulturnih plodov. 

Dozoreli so ob naših gostih, ki 

so malčkom omogočili okušanje 

in uživanje dobrin, ki jh nudi 

kultura. Z navdušenjem nad 

bogastvom umetnosti, smo 

nagradili  naše čute, ki kličejo 

po okusu dobre  glasbe, 

pravljice, praznovanja in 

druženja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UREDNIŠKI ODBOR 

PEDENJČASOPISA: Meta 

Potočnik, Vesna Šmalc, 

Jasmina Koščak 

 

Novo mesto, april 2015 


