
Karmen Debevec in Klavdija Povše Lešnjak 



Kdo smo?

PETROV VRTEC IZ OTOČCA, EDINI KATOLIŠKI VRTEC NA DOLENJSKEM.

„Ni dovolj, da imamo otroka radi, on mora to ljubezen tudi čutiti.“
(sv. Janez Bosko)

Čutiti ljubezen, sprejetost in toplino na vsakem koraku, hkrati pa ustvariti okolje, 
ki bo spodbudno za otrokov vse stranski razvoj – telesni, duševni in duhovni, je 

vodilo Petrovega vrtca.



Program

V Petrovem vrtcu izvajamo javno veljavni program – kurikulum za vrtce, ki je obogaten z verskimi

vsebinami, ki dajejo našemu vrtcu poseben pečat. S katoliškim poudarkom pri vzgoji otrok v 

našem vrtcu, želimo otroka z zgledom in besedo spodbuditi k življenju po zapovedi ljubezni do 

Boga, bližnjega in do samega sebe. Prepletanje vsebin nam omogoča pestrost, raznolikost in 

polnost, hkrati pa nam daje priložnost, da gremo kot vrtec staršem nasproti pri verski vzgoji

njihovih otrok.

Organiziranost vrtca

• 3 oddelki (starostno oblikovani)



Medgeneracijsko sodelovanje v Petrovem vrtcu

CILJI

• vključevanje starih staršev v življenje Petrovega vrtca

• spoštovanje odnosov med starši-otroki-starimi starši-vrtcem

(“Podaj mi roko – skupaj zmoreva vse”)

• spoznavanje življenjskega okolja, izkušenj in znanj, kulturne

dediščine

• sodelovanje in povezovanje z okoljem



Stari starši v vrtcu

Nenačrtovana srečanja

 jutranji prihodi in pop. odhodi otrok
 srečevanje na sprehodih
 spontana srečevanja ob dogajanju v župniji



Molitvena srečanja



Posredovanje znanj in kulturne dediščine



Predstave v izvedbi babic in dedkov



Zasaditev vrtička (plan za pomlad 2019)



Petrov vrtec na obisku

Obisk kmetij 



Obisk starejših



Koledovanje po župniji



Bogoslužje



Lahkih nog naokrog po Otočcu

Obisk tete Rezi in peka potice



Obisk kmetije Pleško in seznanjanje s kmetovanjem



Načrtovani obiski



Predstave v izvedbi babic in dedkov

• Uvodno srečanje

• Vaja in generalka

• Predstava

• Druženje starih staršev – otrok – vzgojiteljev

Noetova barka

Mojca Pokrajculja (Kor. prip.)

Mrožek dobi očala (P. Svetina)









Lepo nam je, ko smo skupaj. 
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