Kratka vsebina (npr. objava na fb, spletni strani):
Doživljajsko igrišče (adventure playground) - edinstven in poseben prostor, ki otrokom
in mladim ponuja mnoge čudovite možnosti za preživljanje prostega časa na način, da sami
ustvarjajo in gradijo svoje okolje za igro, neodvisno od posegov odraslih in univerzalnih
struktur, ki so značilne za večino otroških igrišč. Doživljajskega igrišča se ne postavi – pač
pa nastaja in se oblikuje s časom njegovega delovanja.
Bodite del zgodbe doživljajskega igrišča, pridite in pustite svoj pečat.
Igrajte se z nami.
Daljša vsebina (npr. »Preberi več«):
Kaj je doživljajsko igrišče?
Danski arhitekt, Christian Sørensen, je opazil, da se otroci, raje igrajo na različnih
odlagališčih materialov, kot pa na urejenih in opremljenih igriščih. Na teh odlagališčih so
otroci sami ustvarjali lastne igralne svetove. Menil je, da je otrokom treba omogočiti in
priskrbeti varne prostore za igranje in ustvarjanje in je tako leta 1943 ustanovil prvo
doživljajsko igrišče v danskem Kopenhagnu. Ideja doživljajskega igrišča se je hitro razširila
v druge države in danes je v Evropi že več kot tisoč doživljajskih igrišč, med drugim tudi v
Mariboru.
Doživljajsko igrišče (adventure playground) je edinstven in poseben prostor, ki otrokom in
mladim ponuja mnoge čudovite možnosti za preživljanje prostega časa na način, da sami
ustvarjajo in gradijo svoje okolje za igro, neodvisno od posegov odraslih in univerzalnih
struktur, ki so značilne za večino otroških igrišč. Doživljajskega igrišča se ne postavi – pač
pa nastaja in se oblikuje s časom njegovega delovanja.
V praksi to pomeni, da otroci lahko iz lesa, gline, kamnov in drugih materialov gradijo
različne objekte in predmete, ki jih nato uporabijo pri igri. Zgradijo svoje hišice, pohištvo,
skulpture, igrala, manjše premične predmete. Ta način omogoča otrokom vzpostaviti stik
z naravo, s samim seboj in z drugimi ljudmi. Toliko bolj takšnih površin in ustvarjalnih
kotičkov primanjkuje otrokom v mestih, saj v svojem bivalnem okolišu pogosto nimajo
raznolikih možnosti za igro. Zato se doživljajsko igrišče zdi še posebej smiselno v urbanem
okolju.
V doživljajskem igrišču se izvajajo različne dejavnosti, vse pa temeljijo na aktivnem
preživljanju časa na prostem. Pri igri z otroki sodelujejo strokovnjaki, ki jim nudijo tehnično
pomoč, skrbijo za varnost in jih spodbujajo pri realizaciji njihovih zamisli. Otroci
spoznavajo, sprejemajo in obvladujejo izzive ter tveganja. Tveganja so predvidena in v
varnem okolju ter nadzorovana. Otrokom in mladim je na ta način omogočen zdrav miselni,
čustveni, socialni, telesni in ustvarjalni razvoj. Usposobljeni strokovnjaki zagotavljajo
varnost in skrbijo za pogoje, ki omogočajo otrokom samoorganizacijo lastne igre. Kadar
otroci presodijo, da potrebujejo pomoč, so jim strokovnjaki na voljo in vedo, kdaj
posredovati in kdaj prepustiti otrokom, da sami razrešijo nastale situacije. Le z neposredno
izkušnjo se otroci naučijo oceniti, preseči nevarnost in tvegane situacije.
Omogočimo otrokom čim več igralnih izkustev za njihov optimalni razvoj! Vsi v sebi nosimo
potenciale za osebnostni razvoj ter predelavo pozitivnih in negativnih življenjskih izkušenj,

zato otrokom moramo ponuditi možnost, da sami, glede na njihove potrebe, odločajo o
lastni igri.
IGRA - vstopnica v svet
Skozi igro spoznamo vse vidike človeškega razvoja; od razvoja motorike in govora do
razvoja možganov ter prilagajanj okolju in preživetju. Skozi igro odkrivamo lastne omejitve
in omejitve drugih, učimo se pravičnosti, enakopravnosti, sodelovanja in spoštovanja
različnosti. Skozi igro razvijamo svojo osebnost, domišljijo, ustvarjalnost in lastni
potencial.
Najboljši strokovnjaki za igro pa so otroci. V doživljajskem igrišču otrokom
omogočamo, da sami ustvarjajo lastne igralne svetove in površine ter s tem rasejo.
Bodite del zgodbe doživljajskega igrišča, pridite in pustite svoj pečat. Veseli bomo
tako vas, dragi otroci, da s svojo domišljijo pomagate soustvariti igrišče, kot tudi vas,
mentorjev, ki boste otrokom nudili podporo in pomoč.
Igrajte se z nami.

