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Pedenjped je vešč vrtnar, 
ki razume svojo stvar. 
Posel ni preveč težak, 

če je človek strokovnjak. 

Vsa umetnost je le v tem, 
da zalivaš dne za dnem. 

Pedenjped je strašno vnet, 
rože moči in parket. 

Toda že čez nekaj dni 
Pedenjstrokovnjak ihti. 
Kaktus, lump neotesan, 
ga je bridko pičil v dlan. 

 

Že nekje pri treh letih otroka lahko začnete uvajati v vrtnarstvo. Ne le s kopanjem po gredicah, 

temveč tudi s sejanjem. Za začetek so najboljša hitro kaljiva semena. Pšenica in trava sta že 

taki vrsti, da ni treba dolgo čakati na rastlinice. Skupaj z otrokom ju lahko posejete v lončke, ki 

naj jih okrasi sam, tudi poseje naj sam in zalije. Ni treba veliko, da bo otrok vsako jutro 

radovedno tekel k lončku in preveril, ali so se že pojavile rastlinice. Ko trava ali pšenica zraste, 

je sicer ne morete posaditi na vrt, lahko pa si jo dobro ogledate. Pšenica in trava obdržita 

dobro vidno seme, tudi ko skalita, tako bo otroku hitreje jasno, kako rastejo korenine in kako 

listi. Kasneje naj otrok eksperimentira s semeni, naj ugotovi, katera kalijo hitro, katera počasi. 

Pravi izziv bi bil denimo kaliti želod in čakati, da zraste majhno drevo.  

 

 

 

Spomladi pa naj vsak otrok dobi svojo gredico. Naj bo v osrednjem delu vrtu, ne stisnjena kje 

v kot. Na njej naj bodo obvezno jagode, otrokom najzanimivejša vrtnina. Izberite celoletne 



jagode, morebiti so celo najboljše majhne, gozdnim jagodam podobne sorte, ki rodijo vse 

poletje in so sladke. 

 

            
 

V primeru, da nimate lastnega vrta, pa lahko viseče celoletne jagode posadite, skupaj z 

otrokom, v korita za rože ali obešanke. Tako bodo otroci lahko sami obirali sladke sadeže, saj 

te vrste jagod oblikujejo plodove na daljših viticah. Poleg tega lahko tovrstna zasaditev povsem 

nadomesti balkonsko cvetje, saj so cvetovi jagod in sami plodovi prav lepi, sadeži pa tudi dišeči. 

 

 

 

Posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=lkBhjaRry3I 
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