Literatura za otroke V petek so predstavili zadnjo v vrsti
knjižic, ki otrokom v njihovem jeziku govori o arhitekturi
»Nista le ljubljanski Nebotičnik
ali Plečnikov NUK vredna pogovora; tudi z bivaki v gorah ali
opazovalnicami za ptice lahko
otrokom predstavimo to področje,« pravi arhitektka Špela
Kuhar o tem, kako se z otroki
pogovarjati o grajenem okolju,
ki nas obdaja. Starši, učitelji
in vzgojitelji imajo na voljo že
tri slovenske knjižice, ki so jim
pri tem v pomoč. Zadnja nosi
naslov Arhitekturni detektiv.
Karina Cunder

Reščič

sprehajam s svojimi otroki,
jim pogosto omenim zgodbe, povezane s posamezno arhitekturo,
opozorim na posamezne detajle, na
zgodovinski okvir. Tako se jim slike
počasi povezujejo v širše vedenje o
arhitekturi,« pripoveduje Kuharjeva,
ki je v petek v Radovljici, ob odprtju
razstave Igriva arhitektura, v imenu
Zbornice za arhitekturo in prostor
tudi pospremila najnovejšo knjižico
»Ko se

med mlade Bralce. To pomeni, da
lahko prav pri vsaki grajeni stvari
najdeš značilnost, zaradi katere je
vredna, da se o njej pogovarjamo z
najmlajšimi, dodaja.
Knjižica je zasnovana tako, da
otrok dobesedno z vsemi čutili poskuša zaznati čim več lastnosti stvari, ki ga obdajajo. »Takšne knjige v
Sloveniji še nismo imeli in pomeni

velik prispevek k širjenju znanja o
prostoru in arhitekturi. Arhitekturnega detektiva so si zamislili v skandinavskem združenju za izobraževanje otrok o arhitekturi in prostoru
Playce, pri nas pa je izšel pri založbi
Didakta,« pojasni Kuharjeva, tudi
članica delovne skupine Arhitektura in otroci, ki že dve leti deluje pri
Zbornici za arhitekturo in prostor
Slovenije.

Slikanica in 1300 hišk
Pred nekaj meseci je izšla še ena slikanica, ki najmlajšim govori o arhitekturi. Arhitektka Manica K. Musil
je napisala in ilustrirala Mala arhitekta.
»Peter in Ana sta otroka, stara tri
in pet let. Igrata se s kamenčki in
z njimi najprej sestavita hišo. Da ji
ne bi bilo dolgčas, postavita še sosednje in tako zraste vas. Peter in
Ana postaneta neumorna in gradita
naprej. Sestavljata vedno večje hiše
in vas preraste v mesto. Dodata še
park in zelo pomembni stavbi, vrtec in šola. S kolesom se popeljeta
po svojem mestu, saj sta z njim najhitrejša in lahko prideta kamorkoli.
Skozi mesto steče tudi reka, električno energijo pa mu dajejo vetrne
elektrarne. Na koncu zgodbe Peter
in Ana zadovoljna ležeta v posteljo,
saj sta bila ta dan arhitekta in tudi
urbanista,« povzame vsebino avtorica.

Slikanica, ki je izšla pri založbi
Educa, je pravzaprav del EPK. V drugi polovici aprila bo namreč v Mariboru razstava Mali arhitekti: otroci
bodo po zamisli iz knjižice oblikovali glinene hiške in iz njih sestavili
mesto. Musilova pravi, da jih bo kar
1300, saj je v projekt vključenih deset mariborskih vrtcev in dvanajst
šol.
In še vprašanje zanjo, kaj bi izbrala za prvo učno uro, če bi kakemu
petletniku začela razlagati o arhitekturi. »Ne bi se odločila za nobeno
določeno zgradbo kot tako. Otroci
irse najraje spoznavajo ob igri, zato
poučevanje ne sme biti vsiljivo. Petletniku, bo veliko bolj zanimivo, če
boš poskušal z njim zgraditi hišo ali
brlog. Če vzameš na primer palice in
z njimi sestaviš hišo. Ali pa iz kartona. Če mu ob igri pokažeš možnosti
in potem pustiš prosto pot njegovi
ustvarjalnosti, zagotovo prebudiš
malega arhitekta,« pravi avtorica.

Kje pa ti živiš?
Prva slovenska knjižica, ki je bila namenjena spoznavanju otrok z osnovami arhitekture in grajenega okolja,
je bila simpatična slikanica Kje pa ti
živiš?, ki sta jo napisali Živa Deu in
Bara Kolenc. Izšla je pri založbi Rokus-Klett leta 2010 in je avtoricama
prinesla tudi nagradi zlata hruška
2011 v kategoriji izvirna slovenska
mladinska poučna knjiga ter zlata
kocka za isto leto.

Najnovejša: Arhitekturni detektiv
Prva: Kje pa ti živiš?

Iz slikanice Mala arhitekta, ki jo je
avtorica tudi sama ilustrirala.

V povezavi z EPK: Mala arhitekta

