
S pogovorom predebatiramo, da otroci razumejo, kaj pomeni prostor, kaj ga omejuje. Zakaj nikakor ni smiselno 
graditi vse povprek. Dotaknemo se tudi vprašanja in transporta sadja in zelenjave iz tujine. Poskušamo se pogovoriti, 
zakaj je smiselno imeti svoj vrt in sadovnjak. Vprašamo se, kaj potrebujemo za življenje in kaj nam je pomembno.  
Ko orišemo pojem prostora in si v glavi razložimo, koliko prostora predstavlja 1 m2, sledi prikaz tlorisov stanovanj. 
V začetku jim predstavim, kaj je tloris. Kako se načrtuje prostor in kaj je v posameznih prostorih potrebno. Nato jim 
pokažem 3 različne tlorise primernega stanovanja za 4-člansko družino.

Namen:
Spoznati, kaj je prostor, kaj v prostoru predstavlja 1m2. Pozorno jim predstavimo tudi odnos posameznika 
do 1m2.
Seznanjanje z možnimi rešitvami za oblikovane in zamejevanje prostora. Pomembno je, da spoznajo 
koliko prostora potrebuje posameznik za normalno življenje in, da ni potrebno prostor samo pozidovati, 
ampak so zelo pomembne tudi zelene površine. Otroci spoznajo vlogo dobrobita stanovanjskih sosesk, 
blokov in večstanovanjskih hiš. Jasno se opredelimo do odnosa pozidano-nepozidano. Povprašamo jih tudi 
kako na čim manjši kvadraturi dosežemo veliko poseljenost. 

Učni cilji:
Učenci spoznajo problem prevelikih bivalnih površin  in posledice za živa bitja in okolje. Znajo prepoznati 
škodljive bivalne pogoje  okoli sebe, v svojem okolju, svojih življenjskih navadah. Učenci prepoznajo dobre 
funkcionalno zasnovanih bivalnih površin in pomembnosti zelenih površin v stanovanjskih območjih.

Medpredmetno povezovanje:
Naravoslovje, tehnika, družba, geografija in tehnologija.

Material in potrebščine: 
 • PPT prezentacija;
 • 60 x 1 m2 filca; 
 • 40 x 0,25 m2 filca;
 • zaščitni lepilni trak;
 • krede;
 • meter.
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Prostor:
Šolska avla, telovadnica, zunanji prostor šole (šolsko igrišče, dvorišče, parkirišče). Prostor kjer lahko 
rišemo s kredo ali lepimo zaščitni lepilni trak. Tla morajo biti dovolj čista in stabilna. 

Navodila za izvedbo:
Delavnica poteka v dveh delih. Prvi del se začne s PPT predstavitvijo, ki traja cca. 1 šolsko uro. V tem delu 
otroci spoznajo kaj so stanovanja in hiše, kako jih oblukujemo. Pogovorimo se o tem kateri prostori v 
stanovanju so pomembnejši in kateri potrebujejo več površine. Sledi kratek odmor in drugi del delavnice 
zunaj ali v notranjih prostorih kot so avla ali telovadnica. 
Drugi del delavnice je razdeljen na 3 aktivnosti. Prva aktivnost je spoznavanje razmerja. Druga aktivnost je 
oblikovanje bivalnih površin. Z zadnji aktivnosti pa se spoznamo s seštevanjem "kvadratkov", spoznamo 
koliko je površina zansovane bivalne enote. Drugemu delu delavice posvetimo 2 šolski uri.

Aktivnost 1:
Spoznavanje razmerja 1 m2, ali se lahko posameznik pokrčeno uleže na 1 m2, ali je to dovolj prostora za 
spanje. Koliko manjši je 0,25 m2? Kaj je četrtina metra? Kako seštevamo kvadratne metre?
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Aktivnost 2:
Začnemo oblikovati sobo. Definiramo odprt in zaprt prostor, nato začnemo s kvadrati postavljati pohištvo. Ko 
zasnujemo sobo, sledi obris sobe z lepilnim trakom ali kredami. Definiramo še, kje so vrata in kje je okno. Soba 
je osnovna celica, iz katere gradimo naprej stanovanje. Prostor za prostorom. Običajno se to izvaja v šolskih 
avlah, telovadnici ali na igrišču. Tako otroci dobijo občutek, koliko prostora zavzame eno igrišče v primerjavi s 
stanovanjem. Prostore v stanovanju poznajo, igrišče jim je domače, pogovor o razmerju je tukaj dobrodošel.

Aktivnost 3:
V zadnjem delu je potrebno sešteti površino prostora. Ker so običajno različne starostne skupine in ker 
nekaterim še ni znano, kaj so kvadratni metri, si pri seštevku prostora pomagamo z apliciranjem kvadra-
tov na prostor. Kvadrate nato seštejemo in ugotovimo, koliko kvadratov in posledično kvadratnih metrov 
zavzema stanovanje.
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Predlogi vprašanj za pogovor z udeleženci:
Kaj je prostor, kako oblikujemo in kako definiramo prostor? 
Kako bi opisali prostor? 
Kaj je veliko 1 m2? 
Mi in postelja, ali nam je postelja prav velika ali nam je prevelika? 
Kaj pomeni načrtovati bivalno okolje? 
Kako vemo, koliko prostora potrebujemo? 
Ali imamo dovolj prostora?

Dodatni viri:
Koliko dodatnega prostora res potrebujemo
https://outsider.si/koliko-bivalnega-prostora-res-potrebujemo/

Avtor delavnice:
Nina Vodopivec

Kontakt:
nina@idaa.si


