Raziskuj, opazuj,
začuti, prisluhni!

Detektiv

Detektiv

Arhitektura presega tisto, kar vidimo z očmi, in je ni mogoče popolnoma razumeti, če jo omejimo
le na vizualne znake. Če se osredotočimo na občutenje, ne le z opazovanjem, temveč tudi s tipanjem, poslušanjem in vohanjem, dobimo bolj raznolike in bogate informacije o svojem vsakodnevnem okolju – njegovih prostorih, razpoloženjih, časovnih značilnostih, oblikah in strukturah,
površinah in barvah ter svetlobi in senci. Senzorične vaje in naloge temeljijo na metodah, ki so se
izkazale kot uspešne pri učenju s praktičnim delom. Naloge so bile pedagoško načrtovane, tako
da lahko vsak otrok občuti uspeh opravljenega dela, poleg tega pa se uči prek lastnih opazovanj
in izkušenj. Otroci se pri tem zabavajo in z veseljem učijo.

Arhitekturni

Arhitekturni

www.arhitekturainotroci.si

cena: 19,99 eur

VID

CILJI
Najti nove načine opazovanja vsakdanjega okolja
Raziskati prostor na različne načine
Videti, česar običajno ne vidimo
Izboljšati veščini vida in vizualnega spomina
METODE
Opazovanje, zapomnitev in razprava
Sprehod z ogledalom in „jaz kot fotoaparat“
Risanje in/ali fotografiranje
ORODJA
Očesne preveze, ogledala in kartonasti stožci
Risalni pribor in/ali fotoaparat
DOMAČA NALOGA
Podrobno opazujte svoj dom/hišo, ko se mu približujete.
Kaj vidite najprej? Kdaj opazite podrobnosti? Ali vidite
vrata? Kako se spreminjajo, ko se približujete? Kakšna so,
ko ste oddaljeni le 5 cm?

Fotografije:
Nikolaj Alsterdal
Perttu Saksa

Prebudite oči!

Č

ut vida je za mnoge ljudi samoumeven, vizualnih dražljajev pa je neskončno veliko.
Marsikatere stvari pa sploh ne opazimo. Kaj se dogaja v prostorih nad vašo glavo?
Kakšna so tla pod vašimi nogami? Ste jih zares videli? Dobro poglejte! Je mogoče
hoditi po stropu?

1. Postavite se v vrsto. Ogledalo z eno roko držite na konici nosu, tako da je obrnjeno
navzgor, z drugo roko pa osebo pred seboj primite za ramo. Počasi hodite v vrsti, medtem
pa glejte v ogledalo.Vrsta gre lahko tudi iz učilnice in se sprehodi po hodniku, zapusti stavbo,
obkroži igrišče in se spet vrne. Kakšen je občutek? Kaj ste videli? Kako je ogledalo vplivalo
na vaše zaznave? Ste dobili kaj novih informacij o okolici? 2. Izberite najljubši kotiček na
šoli in ga preučite z ogledalom. Kakšen je prostor nad vami? Narišite, kar vidite.Vse skupaj
ponovite na kraju v šoli, ki ga ne marate. 3. Svoje zaznave primerjajte z drugimi in se o njih
pogovorite. Kako so se pogledi na strop razlikovali, če ste opazovali na različnih krajih? Ali
stvari, ki so vam nad glavo, vplivajo na prijetnost prostora? 4. Očesna maska izboljša vid!
Verjamete? Preizkusite v parih. Vaša sošolka ali sošolec je „živi fotoaparat“, leče pa ima
pokrite z očesno masko.Vi ste fotograf. Kamero pripeljite čisto blizu predmeta, ki ga boste
fotografirali, in posnemite fotografijo, tako da za nekaj sekund odmaknete očesno masko.
Svoj fotoaparat vprašajte, kakšno fotografijo je posnel. Kaj je videl? Je bila površina predmeta
enotna, ali je imela vzorce? Če da, kakšni so bili ti vzorci? Posnemite tri fotografije in potem
s sošolko ali sošolcem zamenjajte vlogi. 5. Zdaj je čas, da sliko še bolj oddaljite.
V ta namen uporabite papirnati stožec, s katerim zamejite pogled. Skozi
celozaslonsko iskalo poiščite stavbe ali celo zelo oddaljene poglede.
Če posnamete fotografije kot živ fotoaparat in se takoj pogovorite
o svojih zaznavah, si lahko bolje zapomnite, kar ste videli. 6. Kateri
posnetek je bil najboljši? Čim bolj skrbno ga narišite po spominu,
potem pa se vrnite na prizorišče in preverite, kaj ste si zapomnili.

SLUH

CILJI
Postati pozoren na „glasove“ v okolici in njihove vire
Razumeti pomen teh „glasov“
Opaziti povezave med materiali, prostori in zvoki
METODE
Opazovanje z „odprtimi“ ušesi in zaprtimi očmi
Ustvarjanje in zapisovanje zvokov
Preučevanje akustike in oblikovanje zvokov
ORODJA
Slušalke, kartonski stožci in očesne preveze
Pribor za zapisovanje, snemalna naprava in/ali mobilni telefon
Škarje, olfa nož, lepilo, trak, kartonske škatle, papir, membrana, fina tkanina, krzno, klobučevina, film ...
DOMAČA NALOGA
Prisluhnite svojemu domu. Ali slišite zvoke, ki se jih prej
niste zavedali? Ko zapisujete zvoke, uporabite pridevnike.
Kateri zvoki naredijo dom bolj udoben in kateri ne? Preučite
zvočno sliko različnih sob. Kako se razlikujejo med seboj?

Fotografije:
Nikolaj Alsterdal
Jaana Räsänen
Tiia Ettala

Neslišani prostor

Z

voki nam lahko govorijo o ritmu življenja, nas opozorijo na nevarnost ali nam olajšajo
orientacijo v tujem mestu. Če zares natančno prisluhnete, lahko slišite šum zvokov,
ki se odbijajo od površin, iz česar lahko sklepate o obliki, velikosti in materialih v
prostoru okoli vas. Posamezne vrste zvokov so doma na posameznih krajih. Če glasovi ne
ustrezajo pričakovanjem, je poslušalec zmeden. Predstavljajte si, kakšen bi bil popolnoma tih
nakupovalni center ali pa knjižnica, v kateri bi bobnela glasna glasba.
1. Namestite si ščitnike za ušesa in se sprehodite po notranjosti in okolici šole. Kakšen je
občutek, ko ne morete ničesar slišati? Ali to vpliva na vaše vedenje? Potem snemite ščitnike
in se osredotočite na poslušanje. Kaj slišite? Posnemite kratke vzorce zvoka. Zaprite oči in
poslušajte s tulcem na ušesih. Ali zdaj lahko slišite tudi najtišje šume in oddaljeno brnenje?
2. Preučite akustiko praznega hodnika v svoji šoli. Po hodniku se najprej sprehodite v čevljih,
potem pa še brez njih. Plosknite z rokama, s palico potrkajte po različnih površinah in preizkusite,
kako se v prostoru sliši vaš glas. Zvoke posnemite! Poskuse ponovite, ko je hodnik poln
ljudi. Ali se opažanja razlikujejo? Kako? Zakaj? Kako zvoki vplivajo na zaznavanje prostora?
3. Vzorce zvokov poslušajte v tihi sobi, stran od prvotnega ozadja. Ali lahko prepoznate
njihov vir? Kateri zvoki so prijazni in kateri moteči? Kaj vam povedo o prostoru, mestu ali
svetu? Ali iz teh zvokov lahko ustvarite glasbo? Kako? 4. Iz stare škatle naredite „akustično
škatlo“. Na vsaki strani škatle izrežite velike odprtine, da ostane le „okvir“.
Na okvir pritrdite material po lastni izbiri: mehak, trd, tanek, debel …
5. Ko je škatla gotova, si jo dajte na glavo. Ali lahko slišite glasove drugih?
Kako zveni vaš glas? Preizkusite druge škatle, obložene z različnimi
materiali. Kateri materiali zvoke vsrkajo, izolirajo, odbijajo ali okrepijo?

VOH

CILJI
Prebuditi čut voha
Razumeti razmerje med vonjem in vzdušjem
METODE
Preučevanje vzorcev vonja
Vizualizacije
Izdelava zemljevida vonjev na šoli
Zamisli za izboljšanje vonja okolja z dišavami
ORODJA
Lončki različnih vonjev in očesne preveze
Zemljevid ali načrt šole
Risalni pribor
DOMAČA NALOGA
Povohajte svoj dom. Po katerih posebnih vonjih prepoznate
svoj dom? Ali lahko razlikujete med vonji različnih stavb in
notranjih materialov? Kateri vonji naredijo prostor prijeten
in kateri ne?

Fotografije:
Nikolaj Alsterdal
Pia Pettersson

Vonj in razpoloženje

V

sak prostor ima značilen vonj. Ali je v vaši soseščini zaznati pridih borovega gozda,
pekarne ali plavalnega bazena? Tudi vonj posameznih sob se razlikuje, saj imajo različni
materiali in naprave vsak svoj vonj. Nekateri prostori dišijo lepo, čisto in sveže, vonj
drugih pa je celo nevaren ali strupen. Plesnivo hišo lahko najprej prepoznate po ostrem
vonju. Prijetni vonji so povezani s prijetnimi izkušnjami.Vonj po peki vas lahko ponese nazaj
v babičino hišo, ko ste bili še majhni, ali vas spomni na kraj, kamor ste šli na počitnice, krasen
večer, ki ste ga preživeli s prijatelji, lahko pa tudi spodbudi željo, da sami spečete slastno torto.
1. V majhnih stekleničkah so shranjene močne vonjave: katran, parfum, limona… Zakrijte si
oči. Na kaj najprej pomislite, ko se odpre ena od stekleničk in njen vonj prodre v vaše nosnice?
Ali sproži točno določene spomine? Opišite jih. 2. Izberite vonj in ga opišite z različnimi
pridevniki. Pomislite, s kakšnimi spomini oziroma okoliščinami so ti pridevniki povezani. Ali
lahko pobegnete prvim spominom? 3. Stekleničke z različnimi vonjavami vzemite s seboj na
izlet in jih odprite na različnih krajih. Kako vonj vpliva na zaznavanje kraja in prostora? Se kraj
spremeni v kaj drugega? 4. Preučite vonje v svoji šoli in zunaj nje.Tu pa tam zaprite oči in se
osredotočite na vonje. Kakšno informacijo dobite prek čutila za voh? Kje diši in kje smrdi?
Izdelajte zemljevid vonjev. Na zemljevidu ali načrtu šole pobarvajte območja različnih vonjev.
Najprej pa se skupaj z drugimi odločite, katere barve najbolje označijo neprijetne in katere
prijetne vonje. Se lahko dogovorite o tem? 5. Na koncu premislite, kako bi lahko spremenili
območja neprijetnih barv, da bi postala prijetnejša. Ali bi to lahko dosegli le
z zamenjavo vonja, ali pa so potrebni drugi ukrepi? Izdelajte načrt!

TIP

CILJI
Zbirati občutke z dotikanjem arhitekture
Zaznati pomen tipa kot čutila v vaši okolici
METODE
Dotikanje površin in njihovo dokumentiranje z izdelavo
odtisov
Načrtovanje in gradnja z različnimi materiali
Izmenjava izkušenj in vizualizacije
ORODJA
Mehak papir in mehki svinčniki ali barvice
Lesene palice, deska, kartonske škatle, lončki, plastika, volna, usnje, fino blago
Lepilo in lepilna pištola
DOMAČA NALOGA
Doma se rokujte s kljuko vrat in jo pozdravite. Vstopite in
se dotikajte površin po prostoru. Kaj vam sporočajo? Kako
se to sporočilo spremeni, ko se premaknete v drugo sobo?
Zakaj so materiali uporabljeni tako, kot so?

Fotografije:
Nikolaj Alsterdal
Teija Isohauta
Hannu Taskinen
Niina Hummelin
Pia Pettersson

Dotik kljuke na vratih

K

oža je največji človeški organ, ki ščiti notranje organe pred zunanjimi vplivi – enako kot
zunanje površine zgradbe varujejo njeno ogrodje, notranjost, dogajanje v notranjosti in
prebivalce. Koža se odziva na mnoge dražljaje: dotik, bolečino, pritisk, mraz in toploto.
Posebej občutljive so konice prstov. Pomembno pa je tudi, kako se stavba „dotakne vas“. Ko
se dotaknete kljuke, vas ta prijazno pozdravi.
1. Uporabite čutilo tipa in preučite površine na svoji šoli. Najprej se dotikajte s celo roko
in podplati, potem s sedenjem, naslanjanjem in obešanjem. Ali so površine gladke ali grobe,
hladne ali tople, vabljive ali odbojne? Imajo kak poseben namen? 2. Nataknite si „senzorične
rokavice“ – rokavice brez prstnih konic – in raziskovanje nadaljujte s konicami prstov. Tu pa
tam zaprite oči. Ali so zdaj vaši prsti pri dotiku bolj občutljivi? Kaj si pri tem predstavljate?
3. Nadaljujte raziskovanje z „izdelavo odtisov“, tj. posnemite strukturo površine materiala,
tako da nanjo z lepilnim trakom pritrdite papir, dobljeni vzorec pa prebarvajte z voščenko
ali svinčnikom. Na drugi strani lista zapišite svoja občutja in vtise. Drugi lahko na podlagi skic
in zapiskov ugibajo, katero površino ste preučevali. 4. Izdelajte maketo prostora, primernega
za eno osebo. Prostor lahko oblikujete čisto od začetka, ali pa uporabite škatlo ustrezne
velikosti in oblike. Premislite, kakšnih površin bi se želeli dotikati v tem prostoru. Izberite
materiale in si za cilj zadajte močan občutek dobrega počutja. 5. Kakšen je vaš prostor? Je
to gozd, skalnata obala ali celo vesolje? Ali ga bičajo vetrovi in močni nalivi? Izberite zunanje
površine, primerne za izbrane okoliščine. 6. Preučite in primerjajte prostore,
ki so jih ustvarili drugi. Ali se izbrani materiali med seboj zelo razlikujejo?

STAVBNA
DEDIŠČINA
CILJI
Vzbuditi zanimanje za lastno stavbno dediščino
Razmišljati o nacionalni in kulturni identiteti
Razumeti povezavo med arhitekturo in kulturno dediščino
Izboljšati poznavanje posameznikove kulture
METODE
Pisni opisi in izmenjava izkušenj
Uporaba spomina in domišljije
Gradnja
ORODJA
Risalni in pisalni pribor
Predstavitev podob s knjigami ali z internetnimi stranmi
Deska, kocke, lesene palice
Lepilo in lepilna pištola
DOMAČA NALOGA
Kaj bi vzeli s seboj, če bi se preselili v drugo državo? Ali
bi svoj dom opremili v skladu s kulturo nove države ali v
skladu s kulturo domovine?

Fotografije:
Stane Jeršič

Ali prepoznaš značilno arhitekturo
slovenskega prostora?

J

e vaš dom značilen primer vaše kulture? Koliko veste o kulturni dediščini Slovenije? Bi
prepoznali naprimer gorenjske, primorske ali prekmurske stavbe in pokrajino? Bi opazili
razliko med stavbami in pokrajino v domovini in drugih državah? Kako?

1. Kako bi tujemu obiskovalcu opisali svojo domovino? Napišite pismo, v katerem jo obiskovalcu
podrobno predstavite. Kakšna je vaša domovina, kakšni so njena pokrajina, vasi in mesta? Iz
kakšnih materialov so zgrajene stavbe? Kako in zakaj? Kakšne so podobnosti in razlike med
novimi in starimi stavbami v vaši domovini? 2. Pismo nadaljujte z opisom doma. V kakšni hiši
živite? Kako je opremljena? Je preprosta in bolj malo opremljena, ali polna pohištva in stvari?
Kakšne oblike in velikosti so okna? Kako uporabljate posamezne sobe? Katero sobo imate
najraje in zakaj? Kje preživljate čas sami in kje z drugimi družinskimi člani? Pismo ilustrirajte
s skicami. 3. Oglejte si slike, ki prikazujejo svetovno stavbno dediščino. Ali lahko ugotovite,
iz katerih držav so posamezni primeri? So med njimi stavbe iz vaše domovine? Kako ste jih
prepoznali? Povežite razglednice s slikami in ploščice z imeni. Ste imeli kaj težav? Kakšne? 4. Zdaj
pa primerjajte stavbe in pokrajine iz domovine. Kakšne podobnosti in razlike lahko ugotovite?
Zakaj je gorenjska stavba gorenjska in zakaj primorska primorska? Kaj materiali, dimenzije in
razmerje do pokrajine povedo o ljudeh, tradicijah in kulturi? 5. Preučite stavbno dediščino
domovine od davne preteklosti do danes. Izberite nekaj zanimivih stavb in izdelajte fasadni
relief, tako da uporabite primerne materiale. Izdelajte leseno hišo iz lesenih palic, opečnato
iz rdeče gline, betonsko iz malte. 6. Vse reliefe kronološko razporedite, da bodo drugi lahko
občudovali časovnico stavbne dediščine.

MATERIALI

CILJI
S čutili prepoznati gradbene materiale
Razumeti načine uporabe različnih materialov
METODE
Spoznavanje vzorcev materialov iz soseščine
Opis zaznav
Načrtovanje in risanje
ORODJA
Vzorci materialov
Revije o arhitekturi in oblikovanju
Arhitekturne skice vaše šole (tlorisi in prečni prerezi)
Papir in svinčniki
DOMAČA NALOGA
Preučite svoj dom/hišo/bivališče: koliko različnih materialov
prepoznate? Katere materiale imate raje? Zakaj? Bi želeli kaj
spremeniti? Kakšne spremembe bi uvedli?

Fotografije:
Jaana Räsänen
Pia Pettersson
Muzej Alvarja Aalta
Tiia Ettala
Teija Isohauta

Toplo, svetlo, odmevajoče

I

zraz arhitektura se na splošno nanaša na grajeno okolje. To je bilo zgrajeno iz različnih
materialov, od katerih so nekateri uporabljeni za konstrukcijo, nekateri kot fasadni material,
nekateri pa za ustvarjanje posebnega razpoloženja. Les, jeklo, steklo, plastika, glina, slama,
beton – kje se uporabljajo taki materiali?
1. Preučite vzorce materialov. Povohajte, dotaknite se in potrkajte, glejte in poslušajte! Ali
materiale prepoznate? Jih lahko poimenujete? Jih lahko prepoznate, ne da bi gledali? Opišite in
primerjajte različne občutke, ki jih prebudijo v vas. Kako ste prepoznali materiale? 2. Oglejte
si različne površine v učilnici in po šoli. Lahko najdete enake materiale, kot so uporabljeni v
vzorcih? Za kakšne načine uporabe so primerni? Katere druge materiale lahko najdete? Ali
lahko ugotovite, kateri materiali so bili uporabljeni v konstrukciji vaše šole? Kateri materiali
ustvarjajo prijetno ozračje? Opredelite in poimenujte materiale glede na njihovo uporabo.
3. Preučite tudi soseščino, vas ali mesto. Kako so različni materiali uporabljeni na cestah,
v kleteh, na fasadah ali kot okrasni elementi? Zakaj so po vašem uporabljeni ravno na ta
način? 4. V knjižnici si izposodite nekaj revij o arhitekturi in notranjem oblikovanju. Posebej
bodite pozorni na skice tlorisov in prečnih prerezov. Kako so označeni okna in vrata? Kaj pa
oprema in materiali? Narišite tloris in prečni prerez svoje sobe doma ter potem oblikujte
novo notranjo opremo v skladu s svojimi željami. Uporabite le najljubše materiale in jih na
skicah označite. Na skicah lahko uporabite oznake, kakršne uporabljajo arhitekti in notranji
oblikovalci, še raje pa si izmislite svoje. V oblikovanje po možnosti vključite
tudi vzorce materialov. Za piko na i skice pobarvajte z najljubšimi barvami.
5. Delo predstavite drugim in razložite svoje odločitve.
Bi se ob enaki utemeljitvi lahko odločili tudi drugače?

MERILO

CILJI
Najti povezavo med merami ljudi in velikostjo stavb
Razumeti pojem merila
Naučiti se, kako spreminjati razmerja
METODE
Opazovanje slik in soseščine
Merjenje in zmanjševanje merila
Izdelava maket
ORODJA
Slike različnih stavb
Merilni trak, vrv, karton, papir, lesene palice, glina ...
Škarje, noži, lepilo
Svinčnik in vodene barvice
DOMAČA NALOGA
Pozorno si oglejte svoj dom/hišo/bivališče: ugotovite, kako
je velikost človeka vplivala na dimenzije vašega doma in
razmerja v njem. Ali dosežete vratca omare? Se v kopalnici
lahko vidite v ogledalu?

Fotografije:
Pia Pettersson
Pihla Meskanen
Niina Hummelin
Tiia Ettala
Miran Kambič

Človeške mere

H

išica za punčke, igralnica in enodružinska hiša so vse bivališča, vendar v različnih merilih:
za punčko, otroka oziroma odraslega. Merilo vsakodnevnih predmetov, stavbe ali narave
je 1 : 1, merilo zemljevida pa je na primer 1 : 1 000. Če bi se lahko pomanjšali, da bi
lahko hodili po terenu tega zemljevida, bi morali biti nižji od dveh milimetrov. Mere pohištva,
notranjih prostorov in hiš so prilagojene meram ljudi. Kljuka ustreza velikosti dlani, širina
stopnice dolžini stopala, za kuhinjsko mizo pa lahko sedi vsa družina. Z velikostjo je včasih na
primer mogoče podariti moč. Če se vzpenjate po stopnicah pomembne javne zgradbe, kot je
mestna hiša ali parlament, dobite občutek, da greste na pomemben kraj.

1. Sprehodite se po soseščini in jo izmerite v primerjavi s sabo. Oglejte si tudi podobo različnih
stavb. Ocenite, kako so človeške mere, razmerja in potrebe vplivali na njihovo oblikovanje.
Zakaj so različne stavbe različno velike? Zakaj je bolnišnica večja od enodružinske hiše? So
hiše iz kamna ali opeke običajno manjše ali večje od hiš iz gline ali slame? Zakaj je stolp
gasilske postaje ali cerkveni zvonik tako visok? Ali lahko najdete stavbe, pri katerih so bile
upoštevane vaše mere? 2. Pomanjšajte se na merilo 1 : 10. Začnite tako, da z vrvico izmerite
svojo višino. Vrvico dajte na pol in potem spet na pol ter to ponavljajte, dokler je ne boste
prepognili na 16 delov. Če izmerite katerega od teh delov, dobite svojo višino v novem merilu.
Če želite, enako izmerite vse dele telesa, tako da lahko izdelate miniaturni model samega sebe.
3. Iz gline izdelajte model samega sebe v novem merilu 1 : 10 in si zgradite ustrezno hišo. Začnite
s skiciranjem.V kakšnem prostoru bi živel tak majhen palček in kakšne bi bile njegove življenjske
zahteve? Izberite primerne materiale in začnite graditi. Posebej bodite pozorni
na mere bivališča. So prostori dovolj prostorni in oprema dovolj velika?
Ali lahko dobro vidi skozi okna in gre z lahkoto skozi vrata? Z merilom
lahko med gradnjo preverjate mere in razmerja.

OBLIKE

CILJI
Spodbuditi k preučevanju arhitekture v vaši okolici
Prepoznati dvo- ali trodimenzionalne oblike
Odkriti raznolikost arhitekture
METODE
Prepoznavanje in primerjanje oblik
Vaja „jaz kot fotoaparat“
Preučevanje povezav med materiali in oblikami
ORODJA
Oblikovane kocke in opeke
Podobe različnih stavb
Papir in svinčniki
Različni materiali za oblikovanje in gradnjo: glina, gaza itd.
DOMAČA NALOGA
Oglejte si svoj dom/hišo/bivališče: zberite vzorce oblik
v notranjosti in zunanjosti stanovanja. Lahko najdete
geometrične in proste oblike?

Fotografije:
Tiia Ettala
Olli Pursiainen
Jan-Erik Andersson
Pia Pettersson
David Lotrič
Zaš Brezar

Koti ali krivulje

N

aše okolje je polno različnih oblik: dvo- in trodimenzionalnih, geometričnih in organskih.
Zdi se, da imajo stavbe večinoma prave kote; včasih gre za zelo poenostavljene kocke,
včasih pa za ritmične grozde kvadrov s pravimi koti. Če si jih ogledate natančneje,
pa opazite, da so to kombinacije zelo različnih oblik. Bolj nenavadne oblike se večinoma
uporabljajo za muzeje, športne dvorane, nakupovalna središča, cerkve in druge kraje, na
katerih se zbirajo ljudje. Oblika je le redko glavno izhodišče za oblikovanje.
1. Z zaprtimi očmi se dotaknite igralnih kock. Kako občutite zaobljene oblike in kako
robove? Jih lahko prepoznate? 2. Oglejte si učilnico, potem pa še šolo in njeno okolico.
Najprej poskušajte dobiti splošen vtis, potem pa se osredotočite na najmanjše podrobnosti.
Kakšne oblike najdete? Narišite oblike in jih poimenujte. Bodite pozorni, ali so oblike dvoali trodimezionalne. Kakšne oblike najdete v naravi? Iz kakšnega materiala so oblike, ki ste
jih našli? Ali se posamezni gradbeni materiali uporabljajo le za oglate oblike? Ste morda
videli prostore oziroma stavbe, ki niso imeli pravih kotov? 3. Ali lahko iz kartona ali lesene
palice oblikujete žogo? Kako? Poskusite različne materiale: karton, papir, glino, lesene palice,
kovinsko žico, plastiko, pesek in glino za oblikovanje. Iz teh materialov oblikujte in zgradite
strogo geometrične, pa tudi proste organske oblike. 4. Ali bi bile oblike, ki ste jih oblikovali,
lahko makete resničnih predmetov ali stavb? Kakšen bi bil občutek, če bi bile vse stavbe v
vašem mestu ali vasi različnih oblik in zgrajene iz različnih materialov? 5. Na koncu izberite
svoj najljubši predmet od vseh, ki ste jih oblikovali, in si predstavljajte, kakšen bi bil občutek,
če bi živeli v njem. Bi radi bili v žogi? Poskusite opisati notranjost, tako da
jo narišete.

GENIUS LOCI

CILJI
Naučiti se opazovanja z vsemi čuti
Zavedati se različnih občutij in vzdušij
Zaznati interakcijo med naravnim in grajenim okoljem
METODE
Pripovedovanje zgodb
Uporaba vseh čutov pri opazovanju
Risanje, slikanje in fotografiranje
Izdelava maket
ORODJA
Turistične brošure
Očesne preveze, rokavice brez prstnih konic, kartonski stožci
Papir, svinčniki, vodene barvice ter fotoaparat ali mobilni telefon
Gradbeni material, umetni ali naravni
DOMAČA NALOGA
Kateri je vaš najljubši prostor? Podrobno ga opišete s
pridevniki. Kakšen je genius loci tega prostora? Ga lahko
povzamete z eno besedo?
Fotografije:
Jaana Räsänen
Arkki/ Pihla Meskanen
Pia Pettersson
Matevž Paternoster
Miran Kambič
Matej Vozlič

Kaj je genius loci?

V

sak prostor, majhen ali velik, grajen ali naraven, ima lastnega duha, ki izhaja iz naravnega
okolja: pokrajine, tal, rastlinja, podnebja, letnih časov in delov dneva. Pri gradnji v naravnem
in mestnem okolju je duha prostora mogoče upoštevati ali pa spremeniti. Prostori, ki jih
je zgradil človek, različno izstopajo iz okolice. Nekateri so do okolice odprti, drugi pa zaprti.
Pri gradnji so uporabljeni različni materiali, oblike in konstrukcije. Poleg fizičnih značilnosti na
duha prostora vplivajo tudi zgodovina življenja v njem ter spomini in izkušnje ljudi. Občutenje
prostora je pri vsakem posamezniku nekoliko drugačno.
1. Oglejte si in primerjajte slike različnih delov sveta iz turističnih brošur. Kako se prostori
razlikujejo med seboj? Kam bi raje šli? Zakaj? Pogovarjajte se ali pišite o domišljijskem potovanju
in pri tem podrobno opišite okolico. 2. Preučite različne prostore v šoli in njeni neposredni
okolici. Uporabite vsa čutila. Potipajte! Potežkajte! Povohajte! Poslušajte! Glejte! Vrzite se
na delo! Zapisujte si in skicirajte opazovanja. Kako se med seboj razlikujejo učilnica, kuhinja,
vhodna avla ali igrišče? Kaj imajo skupnega? Zakaj prostor občutimo kot udoben in prijeten?
Zakaj ga občutimo kot skrivnostnega in razburljivega? Kateri prostor v šoli ali na njenem
dvorišču je najboljši? Zakaj? 3. Za natančnejše preučevanje izberite lokacijo v naravi v bližini
šole. Opazujte jo z vsemi čuti in vtise zabeležite z risbo, sliko ali fotografijo. Kaj vpliva na
občutenje prostora? Za kakšne namene je prostor po vašem najbolj primeren? Kot kraj, na
katerem boste sami, kjer boste srečevali prijatelje, morda za pustolovščino? 4. Naredite načrt
kolibe, ki se bo uporabljala za namene po vaši izbiri in bo stala na izbrani lokaciji. Izdelajte
maketo kolibe. Že od začetka načrtovanja upoštevajte genius loci prostora.
Ali so v razredu nastali različni načrti za isto lokacijo? Zakaj je po vašem
tako? Ugotovite, ali je mogoče katero od kolib zgraditi v merilu 1 : 1,
ali pa celo izdelajte nov načrt kolibe, ki ga pripravi cel razred.

KONSTRUKCIJA

CILJI
Spoznati različne konstrukcije
Dobiti izkušnje z ravnotežjem
Razumeti pomen nosilnih konstrukcij
METODE
Raziskovanje ravnotežja in konstrukcijskih načel z
gradnjo konstrukcij
ORODJA
Dvometrski leseni drog
Lesene palice in kovinska žica
Lepilo in lepilna pištola
DOMAČA NALOGA
Kakšne konstrukcije opazite na poti v šolo? Si lahko
predstavljate tudi skrite konstrukcije? Narišite jih v
zvezek in jih opišite.

Fotografije:
Arkki/ Vinkkeli -delavnice
Pia Pettersson
Teija Isohauta
Špela Kuhar

Najvišji stolp na svetu

O

grodje človekovega telesa je okostje.Tudi stavbe imajo ogrodje, zaradi katerega stojijo.
Temelji so nosilna podlaga. Iz njih se dvigujejo navpični stebri, ki podpirajo vodoravne
tramove in nanje položene talne plošče, kot so tla v visokem bloku. Da se stavba ne
bi majala, je treba konstrukcijo okrepiti z diagonalnimi podporniki, saj so trikotne strukture
bolj stabilne od štirikotnih. Včasih je nosilna konstrukcija stavbe jasno vidna, včasih pa skrita
za površinskimi strukturami in materiali. Dandanes redko vidimo, da bi bila stavba zgrajena kot
masivna konstrukcija, kakršne so bile v preteklosti opečnate hiše ali kamniti gradovi.

1. Stopite na eno nogo in zaprite oči. Dvignite roke nad glavo. Kakšen je občutek, če postanete
stolp? Spustite nogo na tla. Je zdaj lažje biti stolp? Prosite sošolko ali sošolca, naj stolp zamaje.
Kakšen stolp lahko naredite skupaj? Ali ga lahko oblikujete tako, da se ne bo majal? Kako?
2. Preizkusite jakost šilastega loka. Za to boste potrebovali 12 pomočnikov in približno dva
metra dolg lesen drog. Najprej izberite šest pomočnikov in jih po tri postavite v vrsto na vsaki
strani droga, tako da si v parih stojijo nasproti in vsak podpira drog z rokami, iztegnjenimi
pred seboj. Preverite trdnost droga, tako da se obesite nanj. Kaj se zgodi? Potem prosite
pomočnike, naj drog dvignejo višje, pari pa naj se naslonijo drug na drugega. Kaj se zdaj zgodi,
če se obesite na drog? Preostalih šest pomočnikov prosite, naj se vsak postavi za osebo, ki
podpira drog, in nasloni dlani na njena ramena. Je konstrukcija zdaj bolj trdna? 3. Iz lesenih
palic ali kovinske žice oblikujte trikotnike. Ali iz njih lahko oblikujete tudi trodimenzionalne
oblike? S kombiniranjem trikotnikov (in piramidnih oblik) zgradite domišljijske stolpe. Ali lahko
zgradite stolp, ki je tako visok kot vi? Kaj morate storiti, če želite zgraditi tak
stolp? 4. Na koncu svoj stolp postavite v mesto iz stolpičastih blokov, ki
so ga zgradili sošolci. Ali bi živeli v enem od njih? Ugotovite, ali podobni
stolpi oziroma nebotičniki zares obstajajo. Če da, kje?

RITEM

CILJI
Prepoznati različne glasbene ritme
Zaznati ritem in ponavljanje v arhitekturi
METODE
Vaje za uporabo ritma in čutil
Ustvarjanje ritmičnih skladb
ORODJA
Barvni papir
Svinčniki, škarje, lepilo
Glasbeni vzorci in kocke
DOMAČA NALOGA
Na poti v šolo podrobno opazujte različne ritme. Jih lahko prepoznate? Preštejte, koliko korakov je med dvema
uličnima svetilkama. Ali je vaš ritem hoje zaradi stopnic kaj drugačen?

Fotografije:
Niina Hummelin
Jaana Räsänen
Teija Isohauta
Stane Jeršič

Plešoča okna, čepeči stebri

R

item – kaj je to? Je glasba prva stvar, ki vam pride na misel? Rock, punk, reggae,
klasična, ljudska …? Vse te zvrsti imajo značilne ritme. Enako je z arhitekturo. Ali
lahko najdete ritme v arhitekturi? Ali stavbam prisluhnete, ali pa se ritmi arhitekture
odkrijejo kako drugače?
1. Preučite različne ritme v šoli. Kakšne ritme ustvarjajo vrata na hodnikih, mize, talne
ploščice ali stropne svetilke? Ali so ritmi tudi v vas? Z rokami zaploskajte različne ritme. So
pravilni ali spremenljivi? 2. Oglejte si slike različnih stavb: starih in novih, domačih in tujih,
podeželskih kmetij in mestnih blokov. Kakšne ritme najdete v njih? Se ritmi stavb v različnih
državah in časovnih obdobjih med seboj razlikujejo? 3. Izberite fasado stavbe v soseščini, ki
vam je všeč, in si jo dobro oglejte. Osredotočite se na njene geometrijske oblike. Najprej
iz črnega papirja izrežite splošno obliko stavbe in jo prilepite na velik list belega papirja.
Potem iz belega papirja izrežite oblike oken in vrat ter jih na pravem mestu prilepite na črno
fasado. Poiščite tudi druge ritme fasade, kot so stebrišča, izbokline, odtočne žlebe itd. Zanje
uporabite barvni papir. 4. Predvajajte glasbo iz različnih časovnih obdobij, dele skladbe z
izrazitimi ritmi. Ponovite vajo s fasado, le da zdaj oblikujete svojo fasado, v kateri se odražajo
ritmi izbranega ali priljubljenega glasbenega ritma 5. So ritmi lahko tudi trodimenzionalni?
Ob poslušanju glasbe gradite s kockami. Bi zgrajena kompozicija lahko bila maketa mesta?
6. Fasade primerjajte s kompozicijo iz kock, ki jo je navdihnila glasba. Ali opazite kakšne
razlike v njihovih ritmih? Preizkusite, ali drugi prepoznajo ritem glasbenega
vzorca, po katerem je nastala vaša fasada ali blok.

SVETLOBA IN
SENCA
CILJI
Prepoznati, kako kot padanja svetlobe, velikost, oblika in
razporeditev oken vplivajo na prostor
Razumeti pomen svetlobe in sence v arhitekturi
Razumeti, kako svetloba ustvari vzdušje
Prepoznati spremembe naravne svetlobe
METODE
Opazovanje svetlobnih pojavov
Preučevanje različnih načinov osvetlitve in kakovosti svetlobe v revijah
Eksperimentiranje s svetlobo in izdelovanje modelov
ORODJA
Podobe iz knjig in revij
Škarje, noži in svetilke
Škatle iz lepenke ali kartona
Lepilo in lepilna pištola, trak
DOMAČA NALOGA
Preučite osvetlitev vašega doma. Kdaj sonce posije v kuhinjo?
Kaj pa v druge sobe? Preučite tudi umetno razsvetljavo. Katera soba je najsvetlejša? Zakaj?
Fotografije:
Pia Pettersson
Jussi Tiainen
Pihla Meskanen
Niina Hummelin

Hiša vzhajajočega sonca

S

once zjutraj vzide na vzhodu, opoldne sveti na najvišji točki in zvečer zaide na
zahodu. Naravna svetloba in ritem dneva vplivata na vzdušje v prostorih. V hiši ali
bloku so na primer spalnice pogosto obrnjene proti jutranjemu soncu, ki vas zbudi,
medtem ko so dnevne sobe pogosto obrnjene proti blagemu večernemu soncu.

1. Oglejte si slike različnih primerov notranje opreme in osvetlitve. Kakšno razpoloženje
opazite? Ali naravna svetloba vstopa v prostor neposredno, ali se odbija od površine sosednje
stavbe? Ali svetloba proseva skozi zeleno listje, ali je popolnoma umetna? Kakšne prostore,
razpoloženja in osvetlitve ste opazili v okolici? Kaj se vas je najbolj dotaknilo? Zakaj?
2. Oglejte si osvetlitev v učilnici. Ali učilnico občutite drugače ob temnih zimskih jutrih
kot ob koncu pouka na začetku poletja? Kako občutite popoldanske učne ure v primerjavi
s prvimi urami zjutraj? Kdaj sonce posije v učilnico? 3. Ustvarite svetlobno škatlo – hišo
vzhajajočega sonca – in preučite, kako svetlobne razmere čez dan vplivajo na notranjost. Iz
belega kartona izdelajte kockasto svetlobno škatlo in eno stran pustite odprto. Ustvarite
razpoloženje za tri obdobja v dnevu, tako da izrežete primerno velike in oblikovane luknje
na različnih straneh svetlobne škatle. Škatlo ali njene dele že med oblikovanjem s svetilko
preizkusite v zatemnjeni sobi. Stranice škatle lahko začasno oblepite s prekrivnim trakom.
Luknje boste izrezali brez težav, če boste to storili, preden zlepite stranice škatle. 4. V temi
s svetilko preučite končane svetlobne škatle. Svetilko premikajte okoli škatle po poti, po
kateri čez dan potuje sonce. Ocenite različna razpoloženja in se pogovorite
o opažanjih. Kako uspešno ste opazovali potek dneva? Kako svetloba
spremeni prostor? Ali bi lahko ustvarili arhitekturo s svetlobo?

BARVA

CILJI
Prepoznati, kako barve oblikujejo prostore in
njihova vzdušja
METODE
Iskanje in dokumentiranje barv
Beleženje barv v arhitekturnih podobah
Načrtovanje in gradnja
ORODJA
Papir, svinčniki, vodene barvice in čopiči
Slike arhitekture in interierjev
Karton, škarje, lepilo in lepilna pištola
DOMAČA NALOGA
Oglejte si barve svojega doma. Na papirju velikosti A3
izdelajte barvni zemljevid doma. Katera barva prevladuje?
Ta naj prevladuje tudi na vašem zemljevidu.

Fotografije:
Pentti Kareoja
Tiia Ettala
Pia Pettersson
Teija Isohauta

Opečnato rdeča, betonsko siva

Z

aradi barv sta prostor ali stavba videti manjša ali večja, težka ali svetla, hladna ali
topla. Različne elemente arhitekture je mogoče z barvami kombinirati ali ločevati
ter poudariti skrbno premišljene podrobnosti. Z barvami je mogoče ustvariti vtis
ali vključiti posamezen element. Kmetija, ki je zgrajena iz lokalnih naravnih materialov ali
zemlje, se ujema z okoliško pokrajino. Svetlo zelena stavba v mestu izstopa iz sicer monotone
mestne vedute. Medtem ko se čez dan spreminja svetloba, se spreminjajo tudi barve. Ko
pade mrak, barve skoraj popolnoma izginejo, dokler jih spet ne razkrije umetna svetloba,
čeprav na drugačen način.
1. Poglejte si barve v šolskem okolju. Katere pritegnejo vašo pozornost? Zakaj? Katere barve
so najbolj običajne? Katere stvari so z barvo še posebej poudarjene? Kakšna razpoloženja
se ustvarijo z barvami? Ovekovečite jih z vodenimi barvicami. Poskusite čim bolj skrbno
posneti barve, ki ste jih opazili. Ali barve lahko zmešate tako, da dobite rdečo barvo opek
ali pa sivo barvo betona? Ali barve lahko občutimo kako drugače kot z očmi? Bi spremenili
barve na svoji šoli? Zakaj? 2. Oglejte si slike iz revij o arhitekturi in notranjem oblikovanju.
Skupaj z razredom iz revij izdelajte kolaž, kjer je barva v središču pozornosti. Kakšen je
namen uporabe barv na podobah iz revij? Da poenotijo, ločijo, poudarijo ali umestijo?
3. Kako barve vplivajo na vas? Kakšne barve prostorov ali stavb so vam všeč? Zakaj? Ali jih
najdete v bližnji okolici? Oblikujte prostor, poln barv, ki vas osrečuje, privlači pa tudi druge
ljudi. Prostor izdelajte v obliki risbe ali makete. 4. Svoje delo predstavite
razredu in ocenite prostorske načrte drugih. Ali lahko oblikujete prostor
in izberete barve, ki so všeč tudi drugim? So vam osebno všeč barve,
ki so jih izbrali drugi?

ZA UČITELJA

Senzorične vaje in naloge temeljijo na metodah, ki so se izkazale kot uspešne pri učenju s praktičnim delom. Naloge so
bile pedagoško načrtovane, tako da lahko vsak otrok občuti
uspeh opravljenega dela, poleg tega pa se uči prek lastnih
opazovanj in izkušenj. Pri nalogah je postopek bolj pomemben od končnega rezultata. Poleg tega pa naj bi se otroci zabavali in z veseljem učili.

Sporočilo za učitelja
„Arhitektura bolj celovito kot druge oblike umetnosti spodbudi neposrednost naših čutnih zaznav.
Minevanje časa, svetloba, senca in prosojnost, barvni pojavi, tekstura, material in podrobnost prispevajo k celovitemu dojemanju arhitekture.“
(Juhani Pallasmaa, 1996: Umetnost bivanja)
Okolje je pomemben del našega vsakdana. Naravno okolje – gore, jezera, gozdovi, obale,
zvezdnato nebo, dež in sneg – na različnih predelih ustvarja različne razmere, ki so izhodišče
za človekov obstoj in njegov način življenja. Na nas prav tako vpliva grajeno okolje, ki ga je
ustvaril človek, pa naj se tega zavedamo ali ne. Pri arhitekturi ne gre samo za pomembne
stavbe, ki so jih načrtovali priznani arhitekti, temveč tudi za oblike in prostore, ki določajo naše
vsakodnevno okolje in torej vplivajo na naše dobro počutje. Zato morata dobra arhitektura
in spodbudno okolje veljati za temeljno človekovo pravico. Pri arhitekturi ne gre samo
za oblikovanje fizičnega okolja, temveč tudi za vpliv na občutja in življenja ljudi, ki jih ta
arhitektura obdaja.
Arhitektura presega tisto, kar vidimo z očmi, in je ni mogoče popolnoma razumeti, če jo
omejimo le na vizualne znake. Če se osredotočimo na občutenje, ne le z opazovanjem, temveč
tudi s tipanjem, poslušanjem, vohanjem in celo okušanjem, dobimo bolj raznolike in bogate
informacije o svojem vsakodnevnem okolju – njegovih prostorih, razpoloženjih, časovnih
značilnostih, oblikah in strukturah, površinah in barvah ter svetlobi in senci.
Vsakdo doživlja isti prostor drugače, kar je odvisno od njegovih izkušenj,
izobrazbe, interesov in razpoloženja v danem trenutku. Poleg tega
lahko ista oseba isti prostor izkuša drugače ob različnih dnevih in
razpoloženjih, zato je doživljanje prostora običajno edinstveno.

Ni enega samega pravilnega načina doživljanja okolja. Vsak od nas se lahko nauči globlje
doživljati okolje, razumeti osnovne arhitekturne elemente in oceniti kakovost okolja. Če
želimo doseči stopnjo ozaveščenosti, ki spodbuja naše uživanje v okolju tukaj in zdaj, se
moramo usposobiti za njegovo razlago na podlagi čutov. Ta veščina nam tudi omogoča, da
sodelujemo v razpravi o kakovosti okolja prihodnosti, in nam pomaga razumeti, kaj vpliva
na oblikovanje dobrega okolja.
Doživljanje arhitekture vključuje interakcijo med osebo in okoljem. Otroci še posebej
neposredno zaznavajo okolje s celim telesom, prek igre in gibanja, z uporabo vseh čutil,
znajo pa ga tudi ustrezno prilagoditi. Namen arhitekturnega izobraževanja je negovati to
sposobnost, ohraniti občutljivost do okolja, ustvariti trajen interes v okolju, spodbujati razpravo
o teh temah in procesih pri oblikovanju okolja ter prebuditi hotenje, da bi vplivati na stvari.
Cilj arhitekturnega izobraževanja je ustvariti priložnosti za premislek o vaših izkušnjah v
povezavi z izkušnjami drugih, spodbujati ustvarjalno samoizražanje, okrepiti razpravo in
povečati samozavest prek razumevanja.
Ta učna gradiva poudarjajo pomen vseh čutil pri razlagi in doživljanju arhitekture. V zahodnem
svetu velja, da je vid dominantno čutilo, ki prevlada nad vsemi drugimi čutili. Dejstvo pa je, da
je čutilo za okus tisto, s katerim se otrok v svojem okolju najprej seznani. Čutilo za okus je
tesno povezano s čutilom za voh, ki je spet tesno povezano z najglobljimi plastmi človeških
možganov. Čutili za voh in okus nam omogočata dostop do najglobljih občutkov o okolju.
Čutilo za tip je bistveno, ko gre za razlikovanje med vročim in mrzlim, grobim in gladkim,
ravnim in poševnim ter prijetnim in neprijetnim. Čutilo za sluh nam pomaga oceniti prostor
okoli nas, najsi bo velik ali majhen.
Različne vaje spodbujajo čutila s preprostimi in zabavnimi orodji. Cilj je, da se prek interakcije,
igre in ustvarjalnosti začnemo zavedati čutnosti in empiričnosti arhitekture.

Senzorične vaje in naloge za arhitekturno izobraževanje
so nastale na delavnici Zvoki arhitekture, ki sta jo v
Helsinkih in Jyväskyli na Finskem organizirala Akademija
Alvarja Aalta in Muzej Alvarja Aalta. Ta vsakoletni
dogodek je bil prvič organiziran leta 2003, na njegovi
podlagi pa je nastalo tudi mednarodno združenje za
arhitekturno izobraževanje PLAYCE, ki je registrirano
na Finskem.
Gradivo so pripravili člani nordijske skupine združenja
PLAYCE iz Akademije Alvarja Aalta, Muzeja Alvarja
Aalta, Danskega centra za arhitekturo, organizacije
Norsk Form, Šole za vizualne umetnosti iz Reykjavika,
Švedskega arhitekturnega muzeja in mesta Göteborg
z regijo Västra Götalands.
Projekt so podprli Nordijski sklad za kulturo, Fundacija
Alvarja Aalta, Arhitekturna šola Arkki in Svet za
umetnost iz Uudenmaana.

PRIPOMOČKI ZA RAZISKOVANJE

Recenzentsko mnenje
Zavoda RS za šolstvo
Publikacija na področju arhitekture nedvomno obravnava aktualno temo, ki jo obravnavamo
v naših vzgojno-izobraževalnih ustanovah od vrtca do srednjih šol. Strokovnim delavcem,
staršem in otrokom omogoča, da lažje razumemo svet okoli sebe, ga doživljamo in kritično
presojamo.
Publikacija je sestavljena iz različnih vsebinskih tematskih sklopov (tem), iz katerih se izbirajo
posamezne teme, primerne starostni in razvojni stopnji otroka. Pri vsaki temi so zapisani cilji
oziroma dejavnosti, metode in orodja ter navodila za spoznavanje in raziskovanje arhitekture
doma. Vsaka tema vsebuje zanimivo slikovno gradivo (fotografije), ki ponuja možnosti tudi
tistim, ki še niso dobri bralci. Slikovno gradivo usmerja otrokovo samostojno delo doma, v
vrtcu ali šoli.
Publikacija je zapisana po didaktično-metodičnih korakih in ponuja možnost medpredmetnega
povezovanja. Področje arhitekture je v vzgojno-izobraževalnih programih zastopano kot
medkurikularno področje, ki ga najdemo v učnih načrtih za osnovne in srednje šole ter v
kurikulumu za vrtce. Vsebine in cilji, ki so zapisani v publikaciji, uresničujejo cilje različnih
predmetov in področjih. Zapisane dejavnosti omogočajo otrokom, da pri tem, ko jih izvajajo,
razvijajo vsa čutila in oblikujejo kritičen pogled na okolje, v katerem živijo. Poleg tega pa
otroka usmerjajo še v druge različne dejavnosti (opazovanje, pripovedovanje, opisovanje,
raziskovanje, prepoznavanje).
Komplet s pripomočki vsebuje kartonsko škatlo, kartice za učitelje in kartice za otroke z
nalogami, ki jih lahko uporabijo na terenu.
Publikacija o izobraževanju na področju prostora in arhitekture je namenjena učiteljem,
vzgojiteljem in staršem ter ostalim, ki se ukvarjajo s tem področjem, predvsem pa predšolskim
in šolskim otrokom. Namen uporabe učnega gradiva je spodbuditi zaznavanje okolja, oblikovati
kritičen odnos do prostora in pokazati sposobnosti učencev na področju arhitekture.
mag. Marta Novak
Višja svetovalka Zavoda RS za šolstvo

Arhitekturni detektiv
raziskuj, opazuj, začuti, prisluhni!

Arhitektura je v najširšem pomenu umetnost prostora. Človek načrtuje in gradi prostor
ter s tem ustvarja prostorsko izkušnjo. Oblikovan prostor je dan vsem, da vsakodnevno v
njem živimo, delamo, se družimo in ga uporabljamo na svojstven način.Arhitekturni prostor
temelji na skladnosti in ravnotežju treh načel: lepote, trdnosti in koristnosti. Prepoznavanje,
vrednotenje in kakovostno prostorsko ustvarjanje je povezano s pridobivanjem znanja in
izkušenj. Raven zavedanja o prostorskih vrednotah in kakovostni arhitekturi je odvisna
predvsem od izkušenj in prostorov, s katerimi se srečujemo v zgodnji mladosti.
Pri izobraževanju mladi pridobijo veliko znanj, naravoslovnih, družboslovnih, humanističnih –
o prostoru, arhitekturi in oblikovanju pa ne izvedo veliko. Zato je o pomenu arhitekture in
prostorskih kakovosti smiselno izobraziti mlajše generacije, da bodo tako znale prepoznati
in kritično ovrednotiti prostor, ki jih obdaja, in posege vanj. Z znanjem o prostoru bodo
lahko sodelovali v pogovorih o mestu in pri odločitvah v zvezi s prostorsko problematiko.
Z izobraževanjem se dolgoročno dviguje splošna kulturna zavest ljudi in s tem zahteve po
večji prostorski kakovosti naših mest, javnega prostora in stavb.
Leta 1999 je Svetovna zveza arhitektov (UIA) na pobudo posameznih držav ustanovila
delovno skupino „Arhitektura in otroci“ (Arhitecture and Children), ki združuje strokovnjake
iz različnih držav s skupnimi cilji na področju izobraževanja o arhitekturi in prostoru. V
Sloveniji v okviru Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije od leta 2009 deluje delovna
skupina „Arhitektura in otroci“, ki si s svojim delovanjem prizadeva, da bi znanje o prostoru,
arhitekturi in oblikovanju postalo del splošne izobrazbe in razgledanosti.
Pred nami je torej prva izdaja v seriji publikacij o izobraževanju na področju prostora in
arhitekture, ki je namenjena učiteljem, mentorjem, pedagogom in staršem, predvsem pa
najmlajši generaciji, da bi pri njih spodbudili radovednost in željo po raziskovanju arhitekture.
Z zvezkom idej in nalog bodo zaznali in spoznali prostor ter prepoznali njegove estetske in
uporabne zakonitosti.
Delovna skupina Arhitektura in otroci
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
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