
Senzorna pot 

 

Na naši šoli se zelo dobro zavedamo pomena senzornega razvoja pri 

otrocih. Tako je ob Sončni hiški nastala senzorna pot.  

Namen senzorne poti je, da učenci preko različnih materialov pridobijo 

čim več različnih senzornih prilivov, da zaznajo razlike v obliki, velikosti, 

strukturi in toploti materialov. S hojo po poti urijo tudi ravnotežje, 

preverjajo svoj proprioceptivni sistem in se urijo v premagovanju 

različnih arhitektonskih barier.  

Materiali, ki so trenutno na senzorni poti: 

1. kamenčki in prodniki različnih velikosti, 

2. slama, 

3. storži, 

4. lesene okroglice različnih dimenzij, 

5. avtomobilske gume, 

6. sekanci, 

7. glinopor, 

8. tlakovci, 

9. kamen škrilj, 

10. umetna trava. 

Želimo si, da bi bila senzorna pot čim bolj in čim dlje v uporabi, zato 

smo določili pravila uporabe: 

1. Senzorna pot se naj uporabi čim večkrat tako pri pouku, kot v 

terapevtske namene. 

2. Ob učencu naj bo vedno prisotna odrasla oseba. 

3. Vsak učenec si naj vzame dovolj časa za zaznavanje senzornih 

dražljajev v posameznem prekatu. Spodbujamo jih, da so 

pozorni na občutke v stopalih in jih opozarjamo, naj ne hitijo in 

prehitevajo drug drugega (naenkrat naj bo v posameznem 

prekatu samo 1 učenec).  



4. Hoja po robnikih je prepovedana 

5. Tako zaposleni, kot učenci pazimo, da se materiali med prekati 

ne mešajo. 

6. Senzorno pot po uporabi zapustimo urejeno, nepoškodovano. 

Zahvala velja gospe ravnateljici, Nevenki Kus, ki je našo idejo podprla 

in ekipi, ki je celotno zadevo speljala: Nace Kužnik, Anto Petrušić, 

Brigita Rant, Vlasta Zimšek, Mateja Breznik, Katja Peganc, Ksenija 

Aškerc, Monika Bergant, Urška Leskovšek in Petra Marguč Naglič. 

Zahvala velja tudi ekipi PRO-MONT, ki nam je pripravila zemljišče za 

izgradnjo senzorne poti. 

Na naši poti so nam pomagali tudi sponzorji: 

ga. Petra Kloar 

Cinkarna Celje, d.d. 

Pro-Mont, Tomaž Božič, s.p. 

g. Peter Hudej (ND Polzela) 

g. Matej Hren - Kamnoseštvo Hren 

Kmetija Flis 

 

Imamo še veliko idej, kako razširiti senzorno pot, zato upamo, da nam 

jih bo kmalu uspelo uresničiti. 

 

 

 

 

 

 



Pot je bilo potrebno »zakoličiti«. 

    

Prišli so mojstri in začelo se je! Jupi!!!! 

  

 

 

 



Senzorna pot dobiva svojo obliko s pomočjo pridnih rok. 

  

   

 

 

 



Končni izdelek, ki vas vabi, da ga preizkusite. 

  

 

        



   

 

 

 

 


