
PREDLOG USTVARJALNIH DELAVNIC IGRIVA ARHITEKTURA 
ZA PREDŠOLSKE OTROKE ZA LETO 2018/19
Delavnice, ki jih Center arhitekture Slovenije v programu IGRIVA ARHITEKTURA izvaja v okviru ustvarjalnih uric kot izobraževanje predšolskih 
otrok, so z naborom delavnic različne zahtevnosti primerne za vse predšolske otroke od 3. do 6. leta starosti oziroma po dogovoru. 
Potekajo v vrtcu, v njegovi okolici ali v domačem kraju. V enem dopoldnevu izvedemo dve ali tri delavnice. Delavnice se navezujejo in prepletajo, 
dolžina posamezne delavnice je od 30 do 45 minut, prilagajamo pa jih zanimanju otrok.

Na vrtec pridemo z vsem gradivom, ki ga potrebujemo za izvedbo ustvarjalnih delavnic. 
Na spletni strani www.igrivarhitektura.org si lahko ogledate razpoložljive termine in si s spletno prijavo zagotovite želeni termin.

Ceno ustvarjalnih delavnic oblikujemo glede na izbor, zasnovo in trajanje delavnic. Zasnovo ustvarjalnih delavnic lahko prilagodimo tudi glede 
na aktualno obravnavano temo v vrtcu. Ustvarjalne delavnice lahko naenkrat izvedemo za eno skupino ali cel vrtec. V ceno delavnice so 
všteta vsa gradiva in drugi stroški. 

Pišite nam na tehniski.dnevi@igrivarhitektura.org in pogovorili se bomo o možnostih in ceni izvedbe delavnic.

Z veseljem pridemo v vsak vrtec po Sloveniji. 

Za vse informacije, vprašanja in dogovore smo z veseljem na voljo na elektronskem naslovu tehniski.dnevi@igrivarhitektura.org.



Lesni detektiv (skupinska delavnica)

Zgradimo svoje mesto (skupinska delavnica)

Opeka na opeko (skupinska delavnica)

Vrtec in njegova okolica (individualna in skupinska delavnica)

Arhitekturni detektiv (individualna in skupinska delavnica)

Arhitekturna joga (skupinska delavnica)

Občutek barve v prostoru (skupinska delavnica)

Raziskovali bomo svet lesa, ob različnih primerih ugotavljali njegovo barvo, gostoto, teksture in se poučili o njegovi uporabnosti. Kateri les uporabimo za 
izdelavo ptičje hišice in katerega za stol? Spoznali bomo, kateri les plava na vodi in kateri se potopi. Ogledali si bomo številne vrste lesa, hkrati pa spoznali 
njegove različne obdelave in oblike. Pogovarjali se bomo o številnih poklicih, ki uporabljajo les kot material. Ogledali si bomo notranjost in okolico vrtca ter 
opazovali, kakšne vrste dreves in katere lesene predmete v njem in v njegovi okolici opazimo.
Delavnica je primerna za otroke od 4 do 6 let.

Arhitekt Edvard Ravnikar je v svojih delih pogosto uporabil obliko trikotnika, naj je bila to tlorisna oblika stolpnic na Trgu republike v Ljubljani ali pa oblika 
kamnitih elementov, ki oblikujejo krajinsko postavitev grobišča talcev v Dragi pri Begunjah. V delavnici bomo iz trikotnih gradnikov postavili dve zasnovi različnih 
prostorov, bolj intimni park spomina, v katerem bomo razmišljali, kaj je prostor spomina, kaj sporoča in kako se v njem počutimo, druga postavitev pa bo iz 
istih gradnikov, le da bo v večjem merilu ponazorila sodobno mesto. Delavnico priporočamo v kombinaciji z delavnico »Opeka na opeko«.
Delavnica je primerna za otroke od 4 do 6 let.

Opeka je bila eden od najbolj priljubljenih materialov, ki ga je je arhitekt Ravnikar uporabljal za snovanje zunanjosti in tudi notranjosti stavb. Največji kompleks, 
zgrajen iz opeke, je Ferantov vrt v Ljubljani, eden lepših primerov pa je Hotel Creina v Kranju. Iz opeke je oblikoval zanimive detajle, ki so stavbam dajale 
svojstven pečat. V delavnici bomo iz pomanjšanih opek ustvarjali vzorce in preizkušali, kako lahko na različne načine zloženi gradniki ustvarjajo igro svetlobe in 
senc. Delavnico priporočamo v kombinaciji z delavnico »Zgradimo svoje mesto«.
Delavnica je primerna za otroke od 4 do 6 let.

Skupaj se bomo sprehodili in si ogledali okolico vrtca – stavbe, drevesa in igrala. Po vrnitvi v notranjost bomo s pomočjo kock sestavili veliko maketo vrtca 
z okolico ter predlagali, kaj bi si želeli spremeniti, dodati ali premakniti, da bi bila igra še bolj vesela. Mogoče večji tobogan, več skrivališč, dreves ali kaj 
drugega? Kaj nam je v vrtcu in njegovi okolici všeč in kaj bi spremenili? Prelevili se bomo v arhitekte in s projektom po svoji meri poskusili spremeniti vrtec.
Delavnica je primerna za otroke od 4 do 6 let.

Postali bomo arhitekturni detektivi in znane prostore vrtca raziskovali z vključenostjo vseh čutov, tako pa odkrivali nova občutja, ki jih zaznamo. Na primer, 
prevezali si bomo oči in se tako osredotočili na posamezne materiale, jih potipali in ugotavljali, ali so hladni ali topli, gladki ali hrapavi; ali pa si bomo prostor 
ogledali s pomočjo ogledalc.  
S počasnim sprehodom se bomo podali po hodniku/vrtcu in opazovali, kakšne materiale najdemo v vrtcu, koliko različnih luči je na stropih, kaj drugega še 
opazimo. V nadaljevanju delavnice se bomo z zavezanimi očmi počasi sprehajali po vrtcu, hkrati pa tipali, poslušali in vonjali – uporabljamo vsa čutila razen 
vida. Prostori vrtca naenkrat postanejo neznani in jih doživljamo popolnoma drugače. Ob koncu delavnice bomo iz papirja zvili tulce, ki bodo postali podaljški 
naših ušes. Prisluškovali bomo stenam in ugotavljali, kaj se dogaja za katerimi vrati.
Delavnica je primerna za otroke od 3 do 6 let.

Svoje telo bomo uporabili za različne ponazoritve arhitekturnih elementov: skupaj bomo postali most in steber, kolonada stebrov, pa tudi obok in hiša ter morda 
tudi trg. Ponazorili bomo tudi nekatere elemente, ki oživljajo arhitekturo – morda bo nekdo postal avto ali pa drevo. Ob zabavnih izzivih se bomo pogovarjali o 
posameznih elementih in si ogledali primere pomembnih stavb, ki jih takšni elementi sestavljajo. Na koncu bomo elemente, ki smo jih ponazarjali na začetku, 
sestavili iz lesenih kock. Ali nam uspe z našimi telesi zgraditi domači kraj ali celo večje mesto?
Delavnica je primerna za otroke od 3 do 6 let.

Kakšen pomen imajo barve za naše bivanje in zakaj so tako pomembne? Kaj sploh je barva in katere poznamo? Kako barve v prostoru delujejo na nas? Ali 
nas barve v prostoru navdihujejo, sproščajo, poživljajo ali obratno – povzročajo neprijetne občutke? Kako pomembna je izbira barv za prostor? Katere barve 
uporabimo v stanovanju in zakaj? Katere barve uporabimo za dnevni prostor, kuhinjo, spalnico, otroško sobo, kopalnico? Sestavili bomo prostore, v katere se 
bomo lahko skrili, in poskušali opisati, kako različne barve vplivajo na občutke in zaznave. Razmišljali in pogovarjali se bomo, kako posamezna barva vpliva na 
prostore v stanovanju, katera barva nas poživi in katera umiri.
Delavnica je primerna za otroke od 3 do 6 let.


