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Spoštovani bralci!

Ideja o čutni poti se je pojavila pred desetletjem. Projekt smo sooblikovali
strokovni delavci s starši in otroci. Otroci pridobivajo prve izkušnje in znanja preko
igre z uporabo svojih čutil. Pridno opazujejo, raziskujejo, poskušajo, preizkušajo,
sejejo in sadijo, se igrajo in učijo. Želimo, da se čutna pot spreminja, dopolnjuje,
nadgrajuje, se razvija in je živa. Rastemo vsak zase, drug z drugim, vsi skupaj.
Naj nas čutna pot vodi in povezuje tudi v prihodnje. Ponosna sem, da lahko
pomembna doživetja na čutni poti gradimo z otroki prav v našem vrtcu. Majhna
stopala so že pustila prve sledi in dosežke.
Lepo povabljeni na ogled in raziskovanje čutne poti. Pustite svoje sledi na naši poti
tudi vi.

Rozika Vodopivec, prof.,
ravnateljica Vrtca in OŠ Globoko
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Zbornik opisuje nastanek in uporabo čutne poti na
igrišču Vrtca in OŠ Globoko. Čutna pot je nastala kot
izziv, kako otrokom ponuditi več možnosti dejavnosti
na prostem, ki bi omogočale spodbudno učno okolje
na vseh področjih otrokovega razvoja.

Projekt čutna pot je nastal kot protiutež
prevladujočem sodobnem načinu
pridobivanja informacij in znanja skozi
vidni in slušni kanal. Izkušnje kažejo, da vse
več otrok svoj prosti čas preživlja za zidovi
svojih bivališč. Otroci so tako prikrajšani
za mnoge gibalne izkušnje in možnosti
razvijanja socialnih spretnosti. Izgublja se
stik z naravo.

Potem

Prej
8

V projekt so bili vključeni vsi strokovni
delavci vrtca, otroci ter starši, ki so idejo z
navdušenjem sprejeli in se aktivno vključili v
njeno uresničevanje. Skozi projekt smo spontano
poglobili stik med vrtcem in starši in starše
motivirali k sooblikovanju in dopolnjevanju čutne
poti s prinašanjem rastlin in materialov.
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Čutna pot otrokom ponuja možnosti
izkustvenega učenja, kjer se otroci
vključijo v niz pomembnih procesov:
opazovanje, opisovanje, primerjanje,
razvrščanje, merjenje, napovedovanje in
raziskovanje na različne načine. Tu lahko
otroci pridobivajo izkušnje na vseh
razvojnih področjih: razvijajo motorične
sposobnosti, spoznavajo okolje, si
razvijajo pozitivno samopodobo in
samozavest, krepijo občutek za lepoto,
utrjujejo pojme o barvah, številu,
oblikah, velikosti, naučijo se opazovati
in razčlenjevati razmere, širijo domišljijo
in ustvarjalnost. Z oblikovanjem čutne
poti in s spodbujanjem k preživljanju
prostega časa staršev in otrok na
prostem smo želeli tudi staršem
približati pomen zunanjega okolja za
otrokovo učenje in jim omogočiti, da
spoznajo vrednost teh izkušenj.
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Univerzalnost čutne poti se kaže tudi v tem, da za
njeno raziskovanje nista pomembni ne starost ne
predhodne izkušnje. Dovolj je le radovednost.
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Znano je, da si otrok pridobiva spoznanja, izkušnje in vpogled v živo naravo in
svet tehnike prek igre in ustvarjalnega dela. Dejavnosti v okolju in na okolje vodijo
k oblikovanju miselnih operacij, pa tudi k oblikovanju temeljnih pojmov, kot
so prostor in čas, gibanje in sile, predmet in snov, pojem živega, k spoznavanju
odnosov med predmeti in odnosov med bitji ter okoljem, v katerem živijo.«
(Krnel, 2001, str. 159).
Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. Pa
vendar je ta majhen del sveta neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar vidijo, želijo
potipati, povonjati ali okusiti, kar slišijo, želijo videti, z vsem, kar je dosegljivo in
dovolj priročno, želijo nekaj narediti.
Če želimo spoznavati živo naravo, se v vrtcu lahko omejimo na ožja življenjska
okolja, na dvorišče, ki ga ima skoraj vsak vrtec, na cvetlične grede ali zelenjavne
vrtičke. V teh okoljih otroci odkrivajo lastnosti živega, kaj leze in se premika in
kaj raste ali oveni, kdo in kaj je komu hrana in kakšna so zavetišča in domovanja.
Isto okolje nudi seveda tudi drugačna srečanja in vprašanja. Vse to naj opazujejo,
vendar naj se z opazovanjem vsa stvar ne konča. Poleg teh dejavnosti je prisotno
tudi učenje naravoslovja. … O tem, kar so otroci videli, vonjali, okušali, kar so
naredili, naj pripovedujejo. Večkratno »prepisovanje« predstavitev iz ene oblike v
drugo vodi v usvajanje novih pojmov in diferenciranju že usvojenih pojmov (Krnel,
D., 2001, str. 161).
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V začetku šolskega leta 2007/08 smo si zastavili raziskovalno vprašanje: Kako bi otroke skozi dejavnosti na
prostem spodbudili k aktivni uporabi vseh čutil?
V pristopu Reggio Emilia posebno pozornost namenjajo razvijanju sposobnosti opazovanja, pri čemer naj
bi otrok uporabljal in razvijal vsa čutila. Otroku omogočajo doživljanje in opazovanje sveta, ki ga obdaja, z
vsemi čutili, tudi tistimi, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj). Zadovoljevanje otrokove potrebe
po čutnem in celovitem doživljanju fizičnega in družbenega okolja ter razvoj vseh čutov po njihovem
mnenju sproži željo otrok po raziskovanju, odkrivanju in spoznavanju, poveča njihovo čustveno vpletenost
in pozornost ter s tem uspešnost sodelovanja v dejavnostih. Poudarjajo pomembno vlogo roke, kajti otrok
z roko ustvarja odnos do stvari in ljudi. Spodbujajo ustvarjanje in ustvarjalnost otrok na vseh umetniških in
drugih področjih. Organizacija, pogoji in vsebina vzgojnega dela v vrtcih Reggio Emilia omogočajo uspešno
povezavo čutnih vtisov z emocionalnim in kognitivnim razvojem. (Kako je nastala risanka v vrtcu Globoko,
2012, 83-84)
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Analizirali smo obstoječe stanje zunanjih površin
– igrišča in možnosti, ki jih le-to ponuja za aktivno
uporabo čutil. Ugotovili smo, da lahko z dodatno
ponudbo različnih naravnih materialov (pesek, lubje,
zemlja, mivka, kamenje, les …) bistveno povečamo
možnosti uporabe vseh čutil.
Pri načrtovanju smo upoštevali kriterije spodbudnega
fizičnega okolja:
●

okolje, ki ustreza otrokovim interesom,
sposobnostim in nagnjenjem,

●

zagotavlja niz varnih možnosti za igro, ki
vključujejo izziv, izbiro, tveganje in odločanje,

●

omogoča otrokovo aktivno raziskovanje in
razpolaganje z okoljem,

●

omogoča uporabo vsem otrokom,

●

omogoča otroku spodbujanje samozavesti in
občutek obvladovanja svojega okolja,

●

ponuja možnosti za individualne in skupinske
igre.

Z namenom povezovanja smo k aktivni udeležbi poleg
strokovnjakinje za urejanje okolja povabili otroke in
njihove družine. Otroci so po oddelkih iskali ideje
postavitve čutne poti, risali skice, raziskovali materiale
in možnosti njihove uporabe.
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Skica otroka

Skica arhitekta
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Strokovni delavci smo preko vprašalnikov starše povprašali, ali in kako so nam pripravljeni pomagati pri
uresničitvi ideje. Otroci so k realizaciji idej povabili svoje družine. Izdelali so vabila, na katera so narisali
svoje skice čutne poti, s katerimi so povabili svoje družine na popoldansko delavnico. Starši so se
odzvali v velikem številu, zato smo se razdelili v skupine.
Nekateri so se odločili sodelovati pri zemeljskih delih, spet drugi pri zasaditvi rastlin, prispevkih v
gradbenem materialu … Pri nabavi rastlin so nam pomagali donatorji, starši in zaposleni na OŠ Globoko.
Eno izmed sobot smo pričeli z zemeljskimi deli na naši »čutni poti«. Z apnom smo označili potek čutne
poti. Eden od staršev je z gradbenim
strojem pripravil teren, strokovni delavci
in nekaj staršev pa smo z ročnim orodjem
opravili ostala dela.
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Čutna pot je sestavljena iz dveh delov.
En del – pot je namenjen razvijanju čutil za
tip, vid, sluh in ravnotežje ter rokovanju z
različnimi materiali (mivka, pesek, kamenje
različnih velikosti in barv, lubje različnih barv,
travnati deli, lesene deščice, hlodi, gume).
Posamezni materiali so ločeni s travo, na
kateri lahko uporabniki, ki pot raziskujejo
bosi, začutijo razliko med nekaterimi nasprotji
(mehko – trdo, ostro – topo, gladko –
hrapavo), si očistijo stopala, hkrati pa te
pregrade preprečujejo mešanje materialov.
Materiali na čutni poti so izbrani tako, da
omogočajo odnašanje in rokovanje tudi izven
območja čutne poti, hkrati pa jih po uporabi
brez težav vrnemo na svoje mesto. Tako
lahko trdimo, da čutna pot ustreza kriterijem
učilnice na prostem, ki uporabnikom omogoča
spodbudno učno okolje.
Na drugem delu, ki ga predstavlja brežina
ob poti iz različnih materialov, so načrtno
zasajene rastline, ki poleg razvijanja čutil
za vid, tip in voh ponujajo tudi možnosti
okušanja (zelišča, začimbnice), kar nakazujejo
tudi simbolne oznake.
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Pot s svojo razgibanostjo omogoča možnost
izbire smeri in različne načine gibanja. S
postavitvijo elementov različnih višin poskrbi
za možnosti spodbujanja čutila za ravnotežje.
Čutna pot je prilagojena vsem starostnim
skupinam uporabnikov. Na voljo je tako v
dopoldanskem kot tudi v popoldanskem času.
Dejavnosti na njej omogočajo povezavo z
vsemi področji razvoja.
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Čutno pot smo uradno odprli na prireditvi ob 125-letnici šolstva v
Globokem, tj. 23.10.2007. Prireditev je potekala na širši lokalni ravni.
Skozi vse šolsko leto smo skupaj z otroki, starši in člani ožje in širše
lokalne skupnosti skrbeli za vzdrževanje in razvoj čutne poti.
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Z namenom, da obiskovalce čutne poti seznanimo s tem, katero čutilo spodbujamo na določenem
delu poti, smo postavili lesene tablice s simboli čutil in legendo, ki smo jo namestili na začetek poti.
Čutna pot je ves čas v fazi spreminjanja: glede na letne čase, kot odzivi na nove ideje, pobude,
potrebe, spontano prinašanje materialov s pohodov, od doma (zdravilne rastline, storži, sadike
gozdnih jagod …).
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V prvem letu so nam zaradi
preurejanja terena (nasutje
zemlje, izravnava terena …) in
rahle zemlje ponagajali krti. V
naslednjem letu smo zaradi suše
morali obnoviti rastlinski del, kar
je pomenilo nov izziv in izhodišče
za novo načrtovanje.
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Y:”X! Pridi hitro sem! Našel sem ga!”
X: “Koga?”
Y: “Krta!”
X: “Kaj bova pa naredila?”
Y: “Luknjo bova skopala…”
X: “Zakaj pa?”
Y: “Da bova krta našla.”
X: “Ja! Tukaj notri je! Bom še jaz kopal.

Glede na pretekle izkušnje smo sklenili,
da brežino, ki je del čutne poti, namenimo
»rastlinskemu delu«, sama pot z odseki pa
bo namenjena raziskovanju nežive narave in
razvijanju ravnotežja.
Na severni del brežine smo zasadili zelišča
in začimbnice, ki jih otroci lahko otipajo,
vonjajo, okušajo, uporabljamo jih tudi kot
dodatke raznim namazom, jedem in za
kuhanje čajev.
Na drugo stran brežine smo zasadili rastline različnih barv
in tekstur. En del brežine smo namenili jagodičevju (črni in
rdeči ribez, maline, kosmulje, aronija … ).
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Pri opazovanju igre otrok na igrišču in na čutni
poti, ki je del igrišča, smo ugotovili, da otroci
spontano prehajajo z igral na posamezne dele
čutne poti in spet nazaj. Zato smo sklenili, da
čutno pot ogradimo in jih tako usmerimo, da
pot raziskujejo od začetka do konca. Čutno
pot smo fizično ogradili z nizko ograjo – veriga
na nizkih stebrih, na katero smo obesili
ropotulje, polnjene z različnim materialom s
čutne poti, zvončke, lesene paličice različnih
dolžin in barv.

Otroci so bili
v uporabo in
spreminjanje čutne
poti vključeni do te
mere, da so sami
podajali predloge,
kaj vse še lahko
na čutni poti
počnemo. Na enem
od pohodov, ki smo
ga izvedli v času
zorenja gozdnih
jagod, so predlagali,
da izpulimo
nekaj rastlin, jih
presadimo na čutno
pot in bomo imeli
svoje jagode, kar
smo tudi naredili.
24

Z namenom uresničevanja predlogov
otrok smo en odsek poti oblikovali kot
prostor s pregradami, kamor lahko
nasujemo različne materiale: storži,
koruza, listje, žir, mivka, mah …
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Da bi zagotovili spodbude za opazovanje razvoja rastlin od
semena do semena in razvijanje pozitivnega odnosa do narave,
smo del čutne poti namenili vrtu. Na začetku je bil to del na
brežini, nato smo rastline sadili v velike posode, kasneje pa je
na čutni poti dobila svoje mesto ograjena greda. Otrokom smo
usmerjali pozornost na to, kako vreme in letni časi vplivajo na
ljudi, rastline in živali. Skozi lastno gojenje rastlin so se seznanjali
s ciklom rasti -seme, kalček, rastline, sajenje, odmiranje.
26
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Vsestranski razvoj vseh čutil ter zadovoljevanje otrokove potrebe po čutnem in celovitem doživljanju
fizičnega in družbenega sveta sproži izredno intenzivno čustveno sodelovanje in visoko koncentracijo,
željo po raziskovanju, odkrivanju in spoznavanju. Intenziven čustven odnos do stvari, živih bitij in
objektov ter pojavov poraja otrokovo radovednost ter mnoga vprašanja. Ko išče odgovore nanje, širi
otrok svoje izkušnje in spoznanja.

28

Bistvo uspešnega pouka začetnega
naravoslovja je predvsem v
spodbujanju in navajanju otrok na
zastavljanje vprašanj. Ta naj bodo
takšne narave, da bodo otroke
usmerjala in vodila v samostojne
dejavnosti in tudi raziskovanje. Biti
morajo zanimiva in prilagojena
izkušnjam in sposobnostim otrok.
Za otroke v določeni starosti so
značilna vprašanja z vprašalnico
»zakaj«, vendar do odgovorov nanje
pogosto ne morejo priti z lastnim
opazovanjem in poskusi. Pri mnogih
naravoslovnih pojavih zahtevajo taka
vprašanja, odgovore in razlage, ki
so otrokom nerazumljive in zaradi
nujnega poenostavljanja pogosto
vodijo celo v področje mistike.
Otroke moramo spraševati tako,
da bodo do odgovorov lahko prišli
sami. S tem jih tudi naučimo, kakšna
vprašanja naj si sami zastavijo. Jos
Elstgeest takim vprašanjem pravi
produktivna vprašanja. (Skribe
Dimec, 1998, str. 10)
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Naloga odraslih, vključenih v vzgojo in izobraževanje, je oblikovati spodbudno učno okolje, ki
ustreza otrokovim interesom, sposobnostim in nagnjenjem, zagotavlja niz varnih možnosti za igro, ki
vključujejo izziv, izbiro, tveganje in odločanje, omogoča otrokovo aktivno raziskovanje in razpolaganje
z okoljem, omogoča uporabo vsem otrokom, omogoča otroku spodbujanje samozavesti in občutek
obvladovanja svojega okolja, ponuja možnosti za individualne in skupinske igre.
Namesto preučevanja znanosti iz razdalje, je potrebno otrokom omogočiti izkustveno učenje in tako
podpirati otrokovo prirojeno lastnost, da se čudi svetu okoli sebe.
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Spremljanje učinkov z opazovanjem, zbiranjem
foto gradiva, anekdotskih zapisov in pogovorov
z uporabniki je pripeljalo do načrtovanja
nadgradnje poti, zapisa dodatnih nalog in
spodbud za raziskovanje ob poti. Odraslim in
starejšim otrokom zapisane naloge in namigi
olajšajo prva raziskovanja na čutni poti, saj
so izkušnje pokazale, da se predvsem odrasli
brez navodil spontano ne odločajo za aktivno
uporabo čutne poti.
Uporabniki čutne poti že s samo uporabo
(gibanje od začetka do konca) aktivno
uporabljajo čutila za vid, sluh, tip in ravnotežje.
Z dodatnimi spodbudami (naloge za razvijanje
čutila za okus in voh) pa skrbniki čutne
poti zagotavljamo, da so vsa čutila aktivno
uporabljana.
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Tudi starejši otroci (OŠ) preživljajo čas na
poti, aktivno skrbijo za urejenost, upoštevajo
pravila in raziskujejo možnosti uporabe.

S predstavitvijo čutne poti družinam vrtčevskih otrok (delavnica s starimi starši), s
posnetkom na lokalni televiziji, predstavitvenimi dejavnostmi za okoliške vrtce in
šole ter vodenimi dejavnostmi za skupine otrok drugih vrtcev smo dosegli tudi večjo
prepoznavnost našega zavoda ter s tem povečali tudi število zunanjih uporabnikov
čutne poti.

32

ČUTNE POTI Z VIDIKA ČUTNEGA UČENJA
S čutno potjo smo želeli povečati spodbude za čutno učenje na prostem, zato smo že pri načrtovanju
razmišljali, na kakšen način bomo spodbujali posamezno čutilo.
Vse, kar zaznamo in prepoznamo, nam posredujejo čuti. Običajno govorimo o petih čutih: o vidu, sluhu,
vohu, okusu in tipu. Vendar zaznavamo tudi toploto in mraz ter čutimo bolečino, znamo držati ravnotežje
in imamo »notranji občutek«, s katerim občutimo lastno telo celo v tišini in temi. Vsem čutom je skupno
dejstvo, da nam posredujejo informacije o okolju in ga »smiselno« razlagajo. Zapleteni procesi v čutilih in
možganih, ki potekajo nezavedno in samodejno, nam omogočajo, da zaznavamo slike in zvene, vonjave
in dotike. Čuti so prepleteni med seboj. Posredujejo nam različne vidike ene in iste stvari. Jabolko npr.
vidimo, tipamo, vohamo, okusimo in, ko
ugriznemo vanj, posredno celo slišimo. Pa
vendar je vsak čut zase nekaj enkratnega. Z
vsakim od njih dosežemo nekaj posebnega
(Norbert Landa, 1995).
Otroci naj bi spoznavali naravoslovne vsebine
zlasti ob dejavnostih, ki omogočajo sprejemanje
novih informacij prek lastnih izkušenj. Ob takih
dejavnostih namreč razvijajo naravoslovne
postopke (sposobnosti in spretnosti). Pri
mlajših otrocih naj bi razvijali zaznavanje,
primerjanje, merjenje, razvrščanje, uvrščanje in
sporočanje, pri malo starejših pa tudi sklepanje
in napovedovanje. Ko bodo otroci dovolj vešči
teh osnovnih naravoslovnih postopkov, bodo
sposobni razvijati tudi zahtevnejše in bolj abstraktne postopke, kot sta oblikovanje domnev in ločevanje
spremenljivk (Charlesworth, Lind v Skribe Dimec, 1998, str. 10).
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Čutilo za
-

zasaditev rastlin različnih barv, višin, tekstur,
nasutje lubja različnih barv,
nasutje kamnov različnih oblik, barv in velikosti,
namestitev lesenih paličic različnih dolžin in barv
na ograjo …

Primeri dejavnosti
• Poimenuj rastline na čutni poti.
• Tablice z imeni rastlin in slikami razvrsti glede na
uporabnost (zelišča, okrasne rastline).
• Sprehodi se po čutni poti in si oglej vse rastline
določene barve.
• Razvrsti predmete iz vrečke presenečenja (vrečka
z različnim materialom s čutne poti) nazaj na
čutno pot.
• Urejanje materialov po barvi in velikosti …
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Čutilo za
- poslušanje zvokov različnih materialov med hojo po njih,
- postavitev zvočnih igral: niz bakrenih cevi različnih dolžin in
debelin, zvenečih žebljev ...
Primeri dejavnosti
• Ko hodiš po čutni poti, pozorno prisluhni, kaj se oglaša pod
tvojimi nogami.
• Ustavi se, zapri oči in prisluhni glasovom narave.
• Korakaj po poti ter ugotovi, kateri material je glasnejši.
• Hoja miže po poti.
• Preizkušanje ropotuljic iz različnih materialov s čutne poti.
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Čutilo za
- zasaditev rastlin za uživanje: maline, ribez, jagode, aronija,
kosmulja, zelišča, začimbe, zelenjava, redkvice, paradižnik,
kumare …
Primeri dejavnosti
• Poišči določeno rastlino, sadež in jo poskusi. (Podamo jasno
navodilo, katero rastlino!). Opiši okus.
• Primerjaj okus dveh rastlin, sadežev.
• Uporabi zelišča v namazih in primerjaj njihov okus.
• Uporaba sušenih zelišč za čaj.
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Čutilo za
- nasutje različnih materialov, ki omogočajo zaznavanje razmerij:
veliko – majhno, gladko – hrapavo, lahko – težko, dolgo – kratko,
suho – mokro, hladno – toplo, mehko – trdo,
- zasaditev rastlin različnih tekstur, debeline, velikosti ...
Primeri dejavnosti
• Potipaj material in ga opiši.
• Primerjaj različne materiale med sabo.
• Tehtanje materialov.
• Razvrščanje in urejanje materiala po obliki, barvi, teksturi, teži …
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Čutilo za
- zasaditev rastlin z značilnim vonjem.
Primeri dejavnosti
• Povonjaj rastlino in s tablico označi, ali ima rastlina
prijeten ali neprijeten vonj.
• Povonjaj rastlino/sadež in poskušaj ugotoviti, v
kateri jedi ga najdeš.
• Poišči predmete na čutni poti, ki nimajo izrazitega
vonja.
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Čutilo za
- postavitev pnevmatik in lesenih delov v različne položaje in
višine,
- postavitev velikih kamnov na mivko,
- pot po brežini (navkreber in navzdol),
- postavitev stopnic na brežino,
- hlod …
Primeri dejavnosti
• Hoja preko ovir in po različnih materialih (miže, individualno/v
paru …).
• Hoja, tek, skoki, hoja po štirih, vzvratno …
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ČUTNE POTI KOT VEZ MED VRTCEM IN
DRUŽINAMI TER DRUGIMI SODELUJOČIMI
Čutna pot je postala tudi povezovalni člen
med vrtcem in družinami. Dobivali smo se
na dopoldanskih in popoldanskih delavnicah,
piknikih, delovnih akcijah …
Babice in dedke smo povabili na delavnico z
vnuki. Najprej so pot premagovali v parih, eden
v paru je mižal, drugi pa ga je vodil po poti in ga
usmerjal. Nato so pregledali vsak svojo vrečko
presenečenja in iskali na čutni poti, kam kakšen
predmet spada. V vsaki vrečki so bili 4 različni
predmeti: kamna različne velikosti/barve/strukture, kos lubja, del rastline. Sledilo je delo po
skupinah. Na šolskem igrišču so bili pripravljeni
kotički.
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Na čutni poti smo se družili tudi ob kostanjevem
pikniku, kjer smo čas peke izrabili za raziskovanje.

Jeseni so otroci od doma prinašali različne jesenske
pridelke in plodove. Uporabili smo jih za oblikovanje različnih skulptur in razstavo na čutni poti (tetka
Jesen).
Na čutni poti smo sprejemali tudi obiske. Obiskali
so nas otroci in vzgojitelji vrtcev Brusnice, Bizeljsko,
Mavrica Brežice, Rogaška Slatina, Artiče. Otrokom
smo najprej pokazali celotno pot, jim pojasnili pravila
obnašanja na čutni poti in legendo. Nato so v parih,
od tega po eden miže, premagovali pot, nato so se
zamenjali. Sledile so različne dejavnosti po manjših
skupinah. Za konec so se okrepčali z malico iz sestavin
s čutne poti (namazi z zelišči, metin, melisin čaj …).

Sprejeli smo tudi skupine strokovnih delavcev iz
vrtcev Dragatuš, Mirna Peč, Idrija in osnovnih šol
Rodica, Ivan Perkovec iz Šenkovca na Hrvaškem,
OŠ Petrovo selo z Madžarske, vzgojitelje zamejskih
vrtcev iz Italije. Predstavljen jim je bil nastanek in
namen čutne poti v teoriji, sledil je ogled v naravi in
pogostitev z malico s čutne poti.
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PROMOCIJA ČUTNE POTI
Projekt »Čutne poti« smo uspešno predstavili v Portorožu na povabilo Skupnosti
vrtcev Slovenije.
Zavod za šolstvo Republike Slovenije nam je potrdil projekt »Čutne poti« kot
inovacijski projekt na višji ravni. Komisija je odločila, da inovacijski projekt Čutna pot
dosega 4. raven razvoja novosti: odkritje novega vzgojno-izobraževalnega elementa
ali oblikovanje nove celote s kombinacijo že znanih didaktičnih elementov.
Naša šola je bila tudi po zaslugi Čutne poti ocenjena kot najlepše urejena v občini,
regiji, na državni ravni pa smo prejeli priznanji za 2. in 3. mesto v državi v letu 2012.
Turistična zveza Slovenije in Mercator sta Vrtcu pri OŠ Globoko podelila priznanje za
najbolj izvirno razstavo-Čutna pot septembra 2008 v Ljubljani.
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“Čutno pot imamo zato, da se lahko po njej sprehodimo. Pa seveda zato, ker je
lepa. Na čutni poti so tudi igrala. Mi smo s čutno potjo zadovoljni in veseli.

Na njej se igramo, jo urejamo, liste pobiramo, ker nam jih veter prinese, krtine
ravnamo … Všeč nam pa ni, da nam krti delajo veliko krtin.
Radi se igramo, zelo se zabavamo, ko smo na čutni poti.

Čutno pot imamo zato, da lahko na njej sadimo rože. Na njej se lahko naučimo,
da ne pohodimo rastlin, da se držimo starih pregovorov, da opazujemo, kako

rastline rastejo. Pa še to, da rastline zalivamo, da lahko rastejo. Naučimo se še
to, kako skrbimo za rože.

Različna tla so zato, da se naučimo, kako se telovadi – hodimo, stopamo po

deblih in pazimo, da ne pademo, lahko stopamo s kamna na kamen, tečemo …
Pa da naučimo Zvezdice (najmlajši otroci), kako se hodi po čutni poti.

Pa na njej lahko najdemo različne predmete: različne kamne, različne barve …
Pa našli smo tudi živali: pikapolonico, kakšne mravlje, deževnika, krtine … “
(Živa, 5 let in pol)
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