
SENZORNE   POSTAJE  DOMA 
Pripravil: Žan Bricelj 

Opis igre  “SENZORNE POSTAJE DOMA“:

Senzorne postaje  doma v duhu senzorne integracije  spodbujajo otroke, mladostnike in odrasle k 
uporabi vseh svojih čutov. 

Čuti nam omogočajo pridobivanje  novih in edinstvenih izkueenj iz okolja v katerem iivimo, tako pa
nam pomagajo tudi pri boljeem razumevanju sveta in k ustreznejeemu ravnanju ter vedenju v 
druibi. 

Starost igralcev: 

5,5 let in starejei

Število igralcev:  

Nekatere dejavnosti lahko igralec izvede samostojno.Druge dejavnosti pa mora izvesti v paru ali s 
soigralci. 

Navodila za izvajanje igre “SENZORNE POSTAJE  DOMA“: 

Senzorne postaje doma so sestavljene iz 5 različnih senzornih postaj.

 Vsaka senzorna postaja je poimenovana po določenem dnevu v tednu. Glede na tekoči dan v 
tednu opravie dejavnost ustrezne postaje (če je sreda, opravie dejavnost sredine senzorne 
postaje). 

Vse senzorne postaje so namenjene razvijanju senzornih sistemov (čutila) in kognitivnih procesov 
(pozornost, pomnjenje). Posamične senzorne postaje pa preko dejavnosti razvijajo ee druga 
pomembna področja, kot na primer: grobamotorika, fnamotorika, telesna shema, socialne 
veečine, sodelovalna naravnanost, in podobno. 
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PONEDELJKOVA  SENZORNA POSTAJA: BREZMEJNI TELOVADEC!

Aktivnost:

Igralec se obleče  v posteljnino. 

Nato si ogleda prostor in poieče 5 poljubnih predmetov v prostoru (miza, stol, okno, sedeina 
garnitura, stena, slika, …). 

Naloga igralca je, da se giblje v prostoru ob izbranih predmetih in ustvarja različne fgure z njimi.

 Predmetov se  nikakor ne sme dotaknitii 

Primer fgur je prikazan na priloienima fotografjama. 
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TORKOVA  SENZORNA POSTAJA: TIPAM, OKUŠAM, VONJAM!

Aktivnost:

Igralec si  čez oči zaveie prevezo. Preveza mora biti zavezana tako, da igralec skozi prevezo ne vidi 
ničesar. 

Soigralci posedejo igralca na stol za mizo. Pred igralca postavijo  6 različnih iivil, katere bo moral ta
s pomočjo čutil prepoznati. 

Soigralci  za igralca pripravijo naslednje:  (npr.: pijača, sadje, zelenjava, začimbe, …)

● 2  iivili, ki jih bo igralec prepoznal preko tipa, s tipanjem

● 2  iivili, ki jih bo igralec prepoznal s pomočjo okusa, z okuševanjem

● 2 iivili, ki jih bo igralec prepoznal preko vonja, z vonjanjem 

Igralec posamično iivilo  prepoznava toliko časa, dokler ne ugotovi pravega odgovora. 

● Če igralec v 3 poskusih ne prepozna posamičnega iivila, ga lahko preizkusi ee preko drugega 
čutila, ki izključuje vid  (npr. če v 3  poskusih ne prepozna iivila preko tipa, ga lahko nato  ali okusi 
ali povonja). 
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SREDINA SENZORNA POSTAJA:  UGANI KAJ? 

Aktivnost :

Igralec se postavi nasproti soigralcem. Njegova naloga je, da razreši uganke, ki  mu jih  bodo 
pripravili in predstavili njegovi soigralcii 

● 1 stvar v pantomimi

● 1 besedo čisto potiho, brez glasu (branje z ustnic)

● 1 kretnjo z rokami

Soigralci se morajo skupaj TAJNO (čisto potiho) natančno dogovoriti  za določeno področje s 
katerega bodo izbirali uganke (npr.: iivali, poklici, vreme, čustva,…).

Ko izberejo področje izzivov,  izberejo tri soigralce. Enega, ki bo prikazoval pantomimo. Drugega, ki
bo izrekel besedo brez glasu in tretjega, ki bo pokazal kretnjo z rokami.  

Vsi soigralci se na koncu skupaj dogovorijo KAJ natančno z izbranega področja bo  določen 
predstavnik prikazal (točno določeno stvar/besedo/kretnjo).  

Ko se soigralci dogovorijo vse potrebno, lahko pričnejo s postopnim prikazom ugank.

 Igralec uganke ugotavlja postopoma. Najprej poskusi ugotoviti prikaz pantomimei Ko le tega 
ugotovi, nadaljuje z branjem besede z ustnici Na koncu pa mu tretji soigralec prikaie še kretnjo z 
rokamii 
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ČETRTKOVA  SENZORNA POSTAJA:  PRAVI MOJSTER!

Aktivnost :

Igralec si na tla  pripravi list starega časopisnega papirja. 

Usede se na tla in si sezuje obe nogavici. 

Njegova naloga je, da s stopali natrga časopisni papir na čim več manjših koščkov. Pri tem si ne 
sme prav nič pomagati z rokami. 
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PETKOVA  SENZORNA POSTAJA:  ZRCALO!

Aktivnost :

Igralec si izbere poljubnega soigralcai 

Njuna naloga je, da se spremenita v zrcaloi  To pomeni, da igralec istočasno vidi svoje gibe tudi pri
soigralcu. 

Igralec in soigralec sta z obrazom obrnjena drug proti drugemu in si gledata v oči. 

Le tako sta lahko dobro pozorna, da se oba istočasno premikata oz. izvajata popolnoma enake 
GIBE, ZVOKE, POGLEDE IN PODOBNOi


