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Dziś będzie o temacie przewodnim. O Kosmicznych Kręgach Zabaw, Kałuży, 
Wiosce Wąwiatów i Wiślanym Placu Zabaw. W pracowni k. projektując prze-
strzeń dla dzieci, czy to publiczny plac zabaw czy ogród przedszkolny, zawsze 
zaczynamy od wyboru tematu przewodniego. Być może zastanawiasz się po co. 
Nie możemy zaprojektować po prostu placu zabaw? Ja tak nie umiem. Wiem, bo 
kiedyś próbowałam. Przez kilka dni starałam się wymyślić plac zabaw w Zabrzu. 
I nic. Gdy zaczęłam szukać punktu zaczepienia dowiedziałam się, że właśnie 
tam urodził się Janosch, autor książek dla dzieci o Tygrysku i Misiu. Sprawy 
potoczyły się szybko, a projekt powstał błyskawicznie.

Dlaczego warto wybrać temat przewodni?

Temat przewodni placu zabaw powoduje, że każdy projekt jest inny. Wkurza 
mnie gdy architekci traktują plac zabaw jako dodatek do projektu osiedla czy 
parku. Gdy zamiast projektować, robią „kopiuj-wklej“. I mamy identyczne pla-
ce zabaw w górach i nad morzem, w mieście i na wsi. Dlaczego? Przecież każde 
miejsce jest inne. Różne są też grupy docelowe. Czy ogród przedszkolny różni 
się od szkolnego placu zabaw tylko rozmiarem urządzeń? Nie, plac zabaw przy 
przedszkolu waldorfskim będzie czymś zupełnie innym niż przy szkole integra-
cyjnej „Misia Uszatka”. A przynajmniej powinien być. 
 Ok, być może przekonałam Cię, że warto wybrać temat przewodni placu 
zabaw. Ale po co o tym myśleć w przypadku ogrodu przydomowego? W tym 
wypadku faktycznie nie ma to aż takiego znaczenia, o ile rzeczywiście urządzasz 
ogród zgodnie z Twoimi potrzebami i pomysłami. Innymi słowy – Ty i Twoja 
rodzina to najlepszy temat przewodni. Nadanie specjalnego tematu może być 
jednak pewnym ułatwieniem. Pozwala ukierunkować działania. Z jednej strony 
pomaga w generowaniu pomysłów (gdy masz blokadę twórczą), a z drugiej – po-
zwala na rezygnację z ich nadmiaru (gdy cierpisz na nadprodukcję).
 Na koniec tej części jeszcze mała dygresja. Jeśli miałabym podać jeden spo-
sób na stworzenie wyjątkowego miejsca powiedziałabym, że jest to nie tyle te-
mat przewodni co opowieść. Idealny plac zabaw opowiada historię. Każdy ele-
ment jest powiązany z innymi, jeden wynika z drugiego. Ogród prowadzi nas  
i pozwala przeżywać przygodę. Ale to nie znaczy, że istnieje tylko jedna słuszna 
ścieżka i za każdym razem ta przygoda jest taka sama. Idealny plac zabaw to 
miejsce, które staje się pretekstem do tego, abyśmy sami tworzyli własne histo-
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rie. Ok, a teraz trochę gorzkiej prawdy. Stworzenie takiej historii, a następnie 
przełożenie jej na przestrzeń jest bardzo trudne. Temat przewodni to po prostu 
dobry początek. 

Jak wybrać temat przewodni?

Z mojego doświadczenia wynika, że każdy temat może być „przetworzony” na 
ogród zabaw. Nie zawsze musi być wyszukany. Nie trzeba też szukać daleko. Za 
chwilę przedstawię Ci kilka pomysłów na to, jak znaleźć temat przewodni, ale 
jeśli w momencie gdy zobaczyłeś/aś ten zeszyt od razu przyszedł Ci do głowy 
jakiś temat to najprawdopodobniej jest on najlepszy dla Ciebie. 
 Oto kilka obszarów, którym warto się przyjrzeć szukając tematu przewodniego:

1. Zainteresowana dziecka
Podążanie za zainteresowaniami dziecka może mieć wymierne korzyści dla 
rodziców. Pozwala na przykład pozbyć się toru wyścigowego z korytarza czy 
salonu i przenieść McQueena, Jackson Storma i Cruz Ramirez do ogrodu. 
Ale z takimi prezentami trzeba uważać.

Po pierwsze koncepcja powinna powstać we współudziale dziecka. W koń-
cu to jego zainteresowania i możliwe, że wie na ten temat więcej niż rodzice. 
Albo ma swoje spojrzenie na ten temat i fascynacja kosmosem oznacza, że 
interesuje się czarną dziurą i ścianą Plancka, a nie to, że marzy o rakiecie (albo 
na odwrót).

Po drugie – dzieci interesują się wieloma rzeczami, często ich fascynacja 
jednym tematem szybko się kończy. Warto za tym podążać i dawać dzieciom 
sygnał, że ich zainteresowania są ważne, że powinny marzyć i dążyć do re-
alizowania nawet pozornie nieosiągalnych celów (jak choćby próby zbadania 
ściany Plancka). Ale lepiej nie przerabiać całego ogrodu na stację kosmiczną, 
ani wydawać trzech pensji na budowę rakiety. Czasami wystarczą drobne 
elementy, np. tablice interaktywne, albo odpowiednia kolorystyka. Świetnie 
sprawdzają się rośliny, które można zmieniać co roku. Wracając do naszych 
kosmicznych skojarzeń – kosmosy są jednoroczne.

2. Nazwa instytucji
To skojarzenie wydaje się oczywiste, szczególnie w przypadku ogrodów 
przedszkolnych. Coraz częściej zdarza się jednak, że dyrekcja i cała kadra 
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przedszkolna „nie czuje” swojego patrona. I nic dziwnego – o tym, jaką na-
zwę nosi przedszkole decydował ktoś wiele lat temu i często ma się ona nijak 
do dzisiejszych realiów. Ale... może być też tak, że to najprostsze rozwiąza-
nie. Przykładem może być ogród przedszkolny inspirowany harcerstwem 
(przedszkole „Zuch” w Poznaniu). Choć w tym wypadku nie chodziło tylko 
o nazwę, ale również o profil działalności.

3. Profil instytucji
Punktem wyjścia może być profil działalności danej instytucji, jak w przy-
padku wspomnianego przed chwilą „Zucha”, który pielęgnuje tradycje 
harcerskie. Innym przykładem jest fröblowski ogród przedszkolny, który 
nawiązuje bezpośrednio do pedagogiki Fröbla lub Kałuża – plac zabaw in-
spirowany małymi zbiornikami słodkowodnymi przy Mazurskim Centrum 
Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej.

4. Patron instytucji
Czasami nazwa instytucji związana jest z konkretną osobą (np. szkoła im. 
Jana Kochanowskiego w Zgierzu). Ale może być też tak, że prawdziwym 
patronem, opiekunem, dobrym duchem miejsca jest osoba, która miała duży 
wpływ na jego powstanie i rozwój. Tak było w przypadku Olimpiady Ro-
ślin przy wspomnianej szkole. Chciałam nawiązać do włókienniczej histo-
rii Zgierza, ale dyrektorka szkoły opowiedziała mi o założycielce – Stefanii 
Kuropatwińskiej. Dzięki niej szkoła może poszczycić się przepiękną aleją 
starych platanów, a tematyka przyrodnicza i ekologiczna jest jednym z głów-
nych obszarów działania placówki. 

5. Historia miejsca
W wielu projektach nawiązujemy do historii miejsca, ale szczególną ku-
mulacją jest projekt naturalnego placu zabaw na Prawdzie k. Raciborowic. 
Poszczególne elementy nawiązują do pradawnego morza (i amonitów znaj-
dywanych często w okolicy), granicy (dawna granica zaborów), plantacji wi-
kliny (która służyła całej społeczności wiejskiej) czy duchów (które straszą 
w okolicy).

6. Nazwa miejsca
Jednym z moich ulubionych przykładów jest projekt ogrodu przedszkolnego 
na os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu. Zgodnie z pomysłem dyrekcji, kadry 
i rodziców ogród nawiązuje do wiatru, a także do zeppelinów, które w prze-
szłości stacjonowały w okolicy. 
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7.  Charakterystyka miejsca
Punktem wyjścia może być również ukształtowanie terenu, przyroda lub 
inne charakterystyczne cechy miejsca. Na Wiślanym Placu Zabaw w War-
szawie jest kładka, której kształt odzwierciedla przebieg Wisły na odcinku 
warszawskim. Karkonoski Plac Zabaw nawiązuje do szczytów, przełęczy  
i szlaków w Karkonoszach. 

8.  Odległe skojarzenia
A teraz krótka historia. Dostaliśmy za zadanie zaprojektować plac zabaw  
w Szydłowcu, który miał się mieścić koło starego młyna. Dla Michała spra-
wa była oczywista: młyn—zboże—kręgi—kosmici. I tak powstały Ko-
smiczne Kręgi Zabaw. 

9.  Wymyślona historia
Na koniec przykład tematu przewodniego, który trzeba była wymyślić. Przy 
ekoresorcie Łubinowe Wzgórze stworzyliśmy Wioskę Wąwitów. Kim są Wą-
wici? To przemiłe (choć nie zawsze) stworzenia, które zamieszkują pobliski 
wąwóz. Znamy kilka rodzajów Wąwitów – jedne małe i psotne, inne poważ-
ne i dostojne, jest gaduła i wieczny śpioch. Poza postaciami i ich domkami 
wymyśliłam też grę terenową, do której powstała książeczka z zadaniami, 
zilustrowana przez Małgosię Zając z Big Dot Illustrations. Poznajcie kilku 
z Wąwitów.

Wszystkie wymienione przykłady pochodzą z naszych projektów. Możesz je zna-
leźć na www.pracowniak.pl/portfolio
 Bardzo często temat nie pochodzi z jednego źródła, a wątki się przenikają. 
Wąwici to wymyślone postacie, ale inspirowane ukształtowaniem terenu przy 
ekoresorcie. Przedszkole „Zuch” ma zucha w nazwie nie bez powodu. Olimpia-
da Roślin nawiązuje do założycielki szkoły tylko połowicznie. Słowo olimpiada 
odnosi się do profilu sportowego tej instytucji.
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Jak pracować z tematem przewodnim?

Etap I: Burza mózgów (lub mózgu)

Jeżeli masz już wybrany temat przewodni możesz się zabrać za jego „rozpraco-
wywanie”. I do tego służy burza mózgów. Najlepiej oczywiście działa w grupie 
(gdy masz więcej mózgów), choć to nie znaczy, że nie działa w pojedynkę.
 Na dużej kartce napisz temat przewodni, a następnie wypisz wszystkie 
skojarzenia, jakie tylko przychodzą Ci do głowy. Dobrym pomysłem może 
być użycie małych karteczek samoprzylepnych i trzymanie się zasady: jeden 
pomysł–jedna kartka. To pomoże w dalszej pracy. Gdy pracujemy w grupie 
możemy zrobić rundkę (lub kilka) wśród zgromadzonych osób. Jedna osoba 
zapisuje – pozostałe, jedna po drugiej, podają swoje skojarzenia. Największą 
zaletą tej metody jest to, że wypowiedź jednej osoby może nakierować drugą 
na jakieś skojarzenie, a to z kolej trzecią naprowadza na świetny pomysł, do 
którego nigdy by sama nie doszła. 
 Na koniec dwie zasady, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, liczy się 
szybka reakcja. Na tym etapie nie można się zbyt długo zastanawiać. Po drugie, 
nie ma złych pomysłów, bo każdy może nas gdzieś zaprowadzić. 
 Jeśli chodzi o pracę nad pomysłami jestem staroświecka i zawsze wybieram 
papier. Jeśli jednak wolisz pracować na komputerze (lub chcesz współdzielić 
swoją pracę z innymi osobami, które są daleko) możesz skorzystać z darmo-
wych narzędzi, takich jak np. Miro. 
 Na końcu zeszytu znajdziesz listy pomysłów na krasnoludkowy, hawajski, 
marsjański, chemiczny i biały plac zabaw, stworzone przez członków grupy 
Nieplac Zabaw™ w ramach naszego czerwcowego wyzwania. 

Etap II: Szukanie informacji

Dobrze zacząć od wyrzucenia z siebie pomysłów, ale nie trzeba na tym poprze-
stać. Nie wszystko bierzemy z głowy. Gdy pracuję nad jakimś tematem spędzam 
sporo czasu na przeglądaniu książek czy Internetu. Szczególnie dobrze spisują się 
książki dla dzieci, w których znajduję przydatne informacje rozłożone na proste 
pigułki wiedzy. Podczas lektury lub przeglądania zdjęć związanych z tematem do 
głowy mogą przyjść kolejne pomysły, które dopisujemy do listy lub na karteczki. 



Etap III: Grupowanie i porządkowanie

Po zakończeniu pierwszego i drugiego etapu warto uporządkować wszystkie 
zebrane informacje. Jeśli mamy luźne pomysły spisane na karteczkach możemy 
je dowolnie łączyć i przestawiać. Najbliżej tematu przewodniego umieść naj-
bliższe skojarzenia lub ogólne pomysły, a coraz dalej ich rozwinięcie. Będzie 
to przypominać trochę mapę myśli lub „drzewo”, którego pień stanowi Twój 
temat, a grubsze i cieńsze gałązki tworzą bliższe lub dalsze skojarzenia. 
 Lubię pracować w ten sposób, bo bliskie mi są struktury. Po za tym taki 
system pozwala na wyciśnięcie z każdego pomysłu jak najwięcej skojarzeń,  
a tym samym – kolejnych pomysłów (tak, na tym etapie wciąż możesz dopisy-
wać kolejne skojarzenia). Kolejną zaletą jest to, że tak zobrazowaną koncepcję 
mogę dołączyć do projektu, żeby zaprezentować swoje pomysły klientowi. Jest 
to o wiele przyjaźniejsza forma niż długie opisy.
 Wspomniałam wcześniej o programie Miro. Jest on również idealny to po-
rządkowania pomysłów oraz do przedstawiania ich w formie strawnej dla oka. 
Mapę myśli (choć nieco bardziej toporną) można stworzyć również w bezpłat-
nym programie Coggle. 

Strefowanie

Podział ogrodu na strefy to złożona sprawa. Trzeba uwzględnić przede wszyst-
kim funkcje, jakie ma pełnić. Podział na strefy tematyczne powinien pokrywać 
się z podziałem funkcjonalnym. Więcej na ten temat znajdziesz w kursie (Nie)
plac zabaw. Design it yourself. Tutaj, dla uproszczenia, skupimy się na temacie.

gumijagody

warsztat grafiego

krąg opowieści zamiego

krąg opowieści zamiego

scena sani

atelier gusto

ogród tamiego
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W Gumisiowej Dolinie każda strefa odnosi się do innego Gumisia. Króle-
stwem Buni jest kuchnia, gdzie gotuje sok z gumijagód. Grafi majsterku-
je w swoim warsztacie. Tami pielęgnuje rośliny w przydomowym ogrodzie. 
Zami czyta mądre księgi i opowiada historię pradawnych Gumisiów. Kabi 
trenuje, aby w przyszłości zostać rycerzem. A Sani marzy o zostaniu księż-
niczką, więc często podkrada się do zamku i podgląda żyjących tam ludzi. 
Jest jeszcze Gusto – artysta, który żyje samotnie na skraju doliny i tworzy. 
W ogrodzie nie może zabraknąć Gumisiowego Drzewa, czyli głównej siedziby 
bajkowych misiów oraz zamku Dunwyn. Wszystkie proponowane elementy po-
łączone są w jeden baśniowy krajobraz – Gumisiową Dolinę. Poszczególne strefy 
są wydzielone, ale jednocześnie zespolone roślinnością.

Etap IV: Wyposażenie

Temat może być dowolny, ale nie musi (a nawet nie powinien) być dosłow-
ny. Jeśli Twoje dziecko fascynuje się piratami nie oznacza, że musisz budować  
w ogrodzie pirackiego statku. Z pewnością byłaby to atrakcja, ale łatwiejszym 
do wprowadzenia pomysłem jest zorganizowanie poszukiwania skarbów, czyli 
zabawy w podchody z różnymi przeszkodami, zadaniami i ukrytą skrzynią. 
Albo skrzyneczką. 
 Lisa Orgler w swoim poradniku The Peanut Butter & Jelly Garden pokazuje, 
w jaki sposób pracować z tematem przewodnim i robi to w sposób genialny. 
Zanim jednak odeślę Cię na jej stronę chciałabym podkreślić, że to tylko jed-
na z dróg. Moim zdaniem zbyt dosłowna. Ale znajdziesz tam sporo inspiracji  
(i przepiękne rysunki). Lisa opisuje cały proces krok po kroku podając jako 
przykład... masło orzechowe. Pokazuje jak przełożyć temat przewodni na kom-
pozycję ogrodu (np. kształt tarasu), kolorystykę (np. kwiaty w kolorach ulubio-
nej galaretki) czy dobór elementów (w ogrodzie inspirowanym jedzeniem nie 
może zabraknąć miejsca do jedzenia). Poradnik znajduje się na stronie Paper 
Garden Workshop.
 Wróćmy do pracy z naszym tematem. Jak już ustaliliśmy – główne skojarze-
nia uporządkowały nam przestrzeń i pozwoliły podzielić ją na strefy (pokry-
wające się ze strefami funkcjonalnymi). Teraz zajmiemy się rozpracowywaniem 
najmniejszych gałązek naszego drzewa. Czas na elementy wyposażenia. Powtó-
rzę więc opis Gumisiowej Doliny, uzupełniając o pomysły na jej wypełnienie:
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— Królestwem Buni jest kuchnia, gdzie gotuje sok z gumijagód — kuchnia 
błotna, pojemniki do magazynowania naturalnych materiałów, takich jak 
szyszki, kasztany, liście, wokół krzewy owocowe, w tej strefie może znaleźć 
się piaskownica lub domki czy ścianki do zabawy w sklep, restaurację itp. 

— Grafi majsterkuje w swoim warsztacie – strefa prac ręcznych, stół warszta-
towy, bezpieczne imadło, kamień szlifierski, miarki, proste narzędzia ręczne, 
pojemniki do przechowania materiałów. 

— Tami pielęgnuje rośliny w przydomowym ogrodzie – podniesione rabaty, 
kompostownik, zbiornik na deszczówkę, szklarnia lub inspekt, tablice edu-
kacyjne o uprawie roślin.

— Zami czyta mądre księgi i opowiada historię pradawnych Gumisiów — krąg 
z pieńków, z wielkim fotelem dla czytającego nauczyciela, zadaszenie z żagla 
lub pod drzewem, miejsce można wykorzystywać do prowadzenia zajęć dy-
daktycznych, więc warto je uzupełnić o tablice czy stoły.

— Kabi trenuje, aby w przyszłości zostać rycerzem – strefa sportowa, urządze-
nia do wspinania, tor przeszkód, boisko, bieżnia, ścieżka dla rowerków (tzn. 

„koni”). 
— A Sani marzy o zostaniu księżniczką, więc często podkrada się do zam-

ku i podgląda żyjących tam ludzi – zamkiem jest budynek przedszkola,  
a przed nim znajduje się podest-scena, na której może występować gumi-
siowa nastolatka, ale też dzieci podczas festynów rodzinnych. Drewniany 
podest może też służyć jako miejsce do siedzenia w zimniejsze dni. Słupki 
wielofunkcyjne pozwolą na rozwieszenie kurtyny, oświetlenia, dekoracji, ale 
też zadaszenia z żagla gdy będzie potrzebne. 

— Jest jeszcze Gusto – artysta, który żyje samotnie na skraju doliny i tworzy – 
to przestrzeń na prace plastyczne i inne twórcze działania, mogą pojawić się 
sztalugi lub stoły do pracy. Można też postawić słupki wielofunkcyjne, które 
wykorzystamy do stworzenia wystawy prac, do rozwieszenia dużych tkanin, 
folii lub papieru, do przerobienia na totemy itd.

Mam nadzieję, że już widzisz o co w tym chodzi. Kiedy mamy podzieloną prze-
strzeń wypełniamy każdą strefę elementami. I nie musimy się już zastanawiać 
czy kuchnię błotną postawić tutaj czy tutaj, a gdzie dać sztalugę, a gdzie scenę. 
To zaczyna niejako „samo” wychodzić i sprawa jest o wiele łatwiejsza. 
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Przykładowe rozwiązania

Gdy pisałam ten zeszyt zaprosiłam członków grupy Nieplac Zabaw™ do udzia-
łu w wyzwaniu. Codziennie proponowałam temat przewodni, a zadaniem osób 
biorących udział w zabawie, było wypisanie pomysłów na wykorzystanie tego 
tematu w ogrodzie zabaw. Wrzucam efekty ich pracy. Jako inspirację. Choć 
oczywiście zachęcam do własnych poszukiwań. Bo to naprawdę dobra zabawa.

W wyzwaniu wzięli udział: Agatka Ka De, Aga Nuckowska, Agnieszka Dukat-
-Pokrywa, Agnieszka Klikowicz-Kosior, Agnieszka Królak, Agnieszka Łęcka, 
Agnieszka Struk, Ania Banasiak, Anna Haczkiewicz, Dominika Nowak, Ewa 
Krzyżykowska-Błaszczyk, Gosia Kozlowska, Izabela Parada, Joanna Górny, Jo-
anna Kotuła, Jolanta Jot, Justyna Gruchacz, Justyna Rosek, Karol Pie, Karo-
lina Topór, Kasia Skąpska, Katarzyna Os-ka, Klaudyna Kondzielawa Distaff, 
Małgorzata Leszczyńska, Monika Czaja, Monika Przygoda, Natalia Hajdasz, 
Olena Zapolska, Olga Jurczyga, Patrycja Lewandowska-Mrowczynska, Pau-
lina Pisarczyk, Ula Jaskierska, Victoria Arkita, Zuzanna Wajdner, Karolina 
Pieściuk-Bałka, Marta Król, Sylwia Polukas, Kamilla Rachwał, Kasia Karcz, 
Łukasz Klimek, Asia Stocka, Ewa Madejska.

1. Krasnoludkowy plac zabaw

Główna idea
— Poczuj się jak wielkolud – za ciasne ścieżki, coś do przeciskania się, tycie 

okienka, malutkie naczynka do zabawy, lupy, meble.
— Poczuj się jak krasnoludek – wielkie krzesło, na które trzeba się wspinać, 

pudełko zapałek, do którego można wejść, kapelusz, pod który można się 
schować, wielka balia z przeskalowaną drewnianą łyżką, mucha lub bie-
dronka olbrzym.

— Zaskoczenie – domki z niespodziankami (jeden z instrumentami, inny  
z krzywymi lustrami, kolejny ze stolikiem), domek z małym wejściem (na 
zewnątrz wydaje się mały, wewnątrz jest zaskakująco duży), konstrukcja 
przypominająca las z wieloma wejściami (labirynt z kilkoma patiami we-
wnątrz), lupa lub lustro zmieniające kształty.
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Zabawy kreatywne i w role
— domki-grzybki, w pagórku (jak u hobbitów) lub w kształcie skrzacich czapek;
— wioska;
— „karczma” – kuchnia błotna ze starymi chochlami i garnkami, żeliwny piec, 

stoły;
— „ognisko” z pomalowanych patyczków, z wiszącym nad nim kociołkiem;
— przebieralnia z czapeczkami;
— szałasy na drzewach;
— miniaturowe domki (fairy house);
— eksperymenty chemiczne (eliksiry);
— kronikarski kącik Hałabały – dziupla z kroniką na dokumentowanie znale-

zisk przyrodniczych i opisywanie przygód;
— instrumenty (dzwonki, dendrofon);
— labirynt z ukrytymi skarbami i zadaniami zręcznościowymi (dziecko „napra-

wia” przestrzeń „popsutą” przez chochlika, np. przestawiając ruchome ele-
menty tworzy ścieżkę/obrazek/wskazówkę prowadzące do ukrytego skarbu).

Zabawy konstrukcyjne
— ziemny dół-kopalnia do zakopywania i odkopywania;
— piaskownica (choć niekoniecznie z piaskiem) z ukrytymi skarbami do odkopania;
— dźwig z wiaderkiem do wyciągania skarbów z kopalni;
— tunele do kopania;
— maszyny „latające” napędzane pedałami na różnej wysokości;
— pnie drzew do robienia różnych rzeczy (a u podstawy drzwiczki z nazwą 

domku).

Zabawy ruchowe
— drewniane figury zwierząt do wspinania;
— pagórek z tunelem;
— koła w trawie do przeskakiwania;
— skały do wspinania;
— hamaki i chusty do bujania;
— trampoliny w kształcie grzybów;
— wiszące mostki (drewniane, sznurkowe) między drzewami;
— zjeżdżalnie w korzeniach drzew.
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Nawierzchnie
— ścieżki z kamieni;
— ścieżki obsadzone poziomkami.

Mała architektura towarzysząca
— zadaszenia (piaskownicy, miejsc odpoczynku) w formie muchomora lub wiel-

kich liści;
— siedziska z głazów;
— siedziska i stoliki z pni drzew;
— fontanna wśród krzewów;
— skrzacia toaleta.

Ogrodzenie
— mur lub płot z muralem tajemniczego lasu;
— wysoka roślinność.

Dekoracje
— ukryte na figurki krasnoludków;
— knit graffiti;
— ukryte w drzewie lub w tunelach lampki solarne.

Rośliny
— dużo drzew i krzewów;
— drzewa stykające się koronami lub pergola z pnączami (zielony dach);
— drzewa o pokroju płaczącym (buk, wiąz, wierzba);
— rośliny o dużych liściach;
— rośliny jadalne – poziomki, truskawki, maliny, borówki, drzewa owocowe;
— rabata kwiatowa;
— rabata warzywna;
— trawy ozdobne;
— zioła;
— mech;
— wierzba – tunele, szałasy, koszyki.
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2. Hawajski plac zabaw

Główna idea
— nazwa: Keiki o ke kai (dzieci oceanu);
— plaża, dużo miękkiego piasku;
— woda – basen, oczko wodne, brodzik, płytka woda z piaskiem na dnie, „ba-

sen pływowy” z muszlami i kamieniami do łowienia, rynny, pojemniki do 
przelewania.

Zabawy kreatywne i w role
— słupki wielofunkcyjne (w kształcie palm) z domkami;
— chatka do zabawy w bar na plaży;
— łodzie, tratwy;
— kuchnia błotna z naczyniami z kokosów, kolorowe (owocowe) naczynia, 

ananasy, arbuzy, melony;
— instrumenty (misy, dzwonki, gongi, bębny, drapaki);
— wulkany z błotną lawą.

Zabawy konstrukcyjne
— małe kamienie do budowania tamy;
— luźne gałęzie do budowy szałasów;
— elementy do budowania tratwy;
— kolorowe deski w kształcie desek surfingowych, z których można budować 

tory do przechodzenia i przeskakiwania.

Zabawy ruchowe
— drewniane palmy do wspinania;
— zjeżdżalnia do basenu;
— wulkan do wspinania i zjeżdżania;
— deska do balansowania (surfingu) nad pofalowaną nawierzchnią;
— równoważnie;
— słupki wielofunkcyjne (w kształcie palm) z mostkami, linami, siatkami, 

huśtawkami, hamakami;
— tyrolka;
— huśtawki z lin;
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— huśtawka z deski surfingowej lub deskorolki (tylko do użytku prywatnego!);
— huśtawka gniazdo;
— labirynt z lin (liany);
— głazy do wspinania;
— drzewa do wspinania;
— tunele w wydrążonym pniu drzewa;
— siatki „rybackie”.

Nawierzchnie
— nawierzchnie lawopodobne;
— mapa Hawajów;
— molo na palach.

Mała architektura towarzysząca
— hamaki;
— chatka z zadaszeniem z trzciny lub liści palmy (np. jako bar);
— szałasy z wikliny lub trzciny;
— żagle przeciwsłoneczne;
— siedziska na matach trzcinowych.

Dekoracje
— chusty tańczące w powietrzu;
— kamienne lub drewniane posągi;
— elementy z kokosa;
— tabliczki z napisem aloha;
— kolorowe lampiony;
— girlandy kwiatowe;
— kształt fal.

Rośliny
— palmy;
— kolorowe kwiaty (lilie, irysy, hibiskusy);
— dzikie chaszcze;
— szumiące trawy;
— „egzotyczne” drzewa (surmie, sumaki, paulownia).
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3. Marsjański plac zabaw

Główna idea
— czerwony kolor – czerwona nawierzchnia, rośliny lub okienka z czerwonym 

pleksi;
— duża pusta przestrzeń;
— podróż pokazująca start z Ziemi (rakieta, przygotowanie do lotu), pobyt na 

Marsie (zbieranie próbek, prowadzenie badań), powrót na Ziemię;
— Marsjanie?

Zabawy kreatywne i w role
— rakieta;
— stacja kosmiczna – kopuły;
— łazik – domek, pojazd, centrum dowodzenia;
— lunety – do oglądania placu zabaw lub z obrazkami (np. z widokiem Ziemi);
— laboratorium do badania próbek gleby, pogody itp.;
— zamarznięty „lód” do odkrywania;
— wielki głaz – meteoryt.

Zabawy konstrukcyjne
— ścianka z kulodromem;
— ścianka do zabawy wodą;
— opony z dużym bieżnikiem (do robienia śladów na piasku);
— przestrzeń i materiały do zbudowania bazy;
— zabawy piaskiem – ładowanie, dźwigi, taczki, wiadra, łopaty, koparki.

Zabawy ruchowe
— trampoliny, huśtawki, karuzele do badania stanu nieważkości;
— stacja kosmiczna – kopuły do wspinania;
— skały do wspinania;
— urządzenia do zabaw ruchowych w kolorze czerwonym;
— łazik – element do wspinania;
— równoważnie;
— czerwone okrągłe platformy to przeskakiwania (płaskie, wklęsłe i wypukłe);
— kratery do wspinania i turlania;



15

Nawierzchnie i ukształtowanie terenu
— nawierzchnia z kory barwionej na czerwono (amortyzująca i nie tylko);
— nawierzchnia z czerwonej gumy – pofalowana;
— piasek (w miarę możliwości czerwony);
— duży pagórek (Olympus Mons – najwyższa góra w Układzie Słonecznym);
— zróżnicowane ukształtowanie terenu – górki, doły.

Mała architektura towarzysząca
— okrągłe stoły z zadaszeniem w kształcie latającego spodka.

Dekoracje
— instalacja przedstawiająca Układ Słoneczny;
— ogromna mapa nieba z gwiazdozbiorami;
— elementy z cor-ten®;
— model pokazujący marsjański rok i dzień.

Rośliny
— dereń z czerwonymi pędami;
— leszczyna;
— berberysy;
— pęcherznica;
— trawy ozdobne, np. turzyce, kostrzewy;
— pole ziemniaków;
— jałowiec ‚Skyrocket’ i inne rośliny o strzelistym pokroju;
— „poduchowate” odmiany świerków;
— labirynt z roślin;
— rośliny tylko w kopułach.
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4. Chemiczny plac zabaw

Główna idea
— laboratorium;
— interakcja.

Zabawy kreatywne i w role
— gra z tablicą Mendelejewa (np. w formie obracanych kostek do tworzenia 

cząsteczek według wzoru);
— metale – metalowe instrumenty muzyczne, ciecze – tor wodny, półmetale – 

piasek itd.;
— gra w klasy (zamiast liczb symbole chemiczne);
— laboratorium-kuchnia błotna z próbówkami, przyrządami do pomiarów, 

podświetlanymi dyszami, kolorowymi szkiełkami, wagami, phmetrami do 
badania kwasowości gleby, mikroskopem;

— laboratorium-stół wodny lub zamknięty system z rurkami, kolbami, spirala-
mi do przelewania, woda zabarwiona;

— pleksi do malowania farbami (i mieszania kolorów);
— tablice edukacyjne (ścianki interaktywne) – procesy chemiczne zachodzą-

ce w ciele człowieka lub w roślinach, najpopularniejsze procesy chemiczne,  
z którymi mamy styczność na co dzień;

— leśne laboratorium – barwniki pozyskane z roślin.

Zabawy konstrukcyjne
— klocki do budowania w kształcie kuli (imitują atomy) z otworami, z możli-

wością łączenia (w cząsteczki);
— magnetyczne kule.

Zabawy ruchowe
— konstrukcja do wspinania nawiązująca do budowy atomów;
— model atomu – gra (wewnątrz jądro, wokół latające elektrony – dzieci);
— model atomu – karuzela (z liczbą krzesełek odpowiadającą liczbie elektronów);
— pola z równaniami chemicznymi zbudowane z pieńków i równoważni;
— tor przeszkód w kształcie naczyń połączonych;
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— konstrukcja z tunelami w kształcie kawałka żółtego sera (bakterie wytwa-
rzają co2, dzięki czemu powstają dziury w serze).

Nawierzchnie
— ścieżka sensoryczna.

Dekoracje
— kolorowe kryształy;
— tkaniny ufarbowane na wzór rozdzielenia barw podczas chromatografii;
— dym (zamgławiacze);
— lampy-lawy do obracania.

Rośliny
— zioła i rośliny intensywnie pachnące – mięta, szałwia, lubczyk;
— lilaki;
— jarzęby;
— głogi.

5. Biały plac zabaw

Główna idea
— biegun i jego odkrywcy;
— chmury;
— biała kartka – twórczość.

Zabawy kreatywne i w role
— statek-lodołamacz;
— stacja polarna z kuchnią błotną;
— biały plac do gier – klasy, boule, koszykówka;
— duża tablica z pleksi lub biała tablica kredowa do rysowania, malowania;
— duża dziupla w „drzewie” (baobab);
— domek igloo;
— sanie Królowej Śniegu;
— tor saneczkowy (na szynach, do użytku całorocznego);
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— biały stół (może być podświetlany) do robienia wzorów z piasku, zabaw ko-
lorowymi szkiełkami (jak w salach integracji sensorycznej);

— biała kanwa do przeplatania tasiemek, liści, traw;
— białe domki z okiennicami z serduszkami;
— duże tipi z materiału;
— bazy w formie kokonów jedwabników;
— tablice edukacyjne (ścianki interaktywne) – nazwy różnych odmian bieli.

Zabawy konstrukcyjne
— kostki „lodu” do budowy igloo;
— linki do budowy labiryntu, baz z tkanin (jak pranie);
— żwirownica z drobnymi kamyczkami;
— zabawa mąką.

Zabawy ruchowe
— białe ślizgi na białych pagórkach;
— liny, siatki, kamienie wspinaczkowe na białych pagórkach;
— podesty do balansowania imitujące kry;
— zimą lodowisko;
— labirynty z roślin;
— kula do zorbingu;
— huśtawki, hamaki, bocianie gniazda – do bujania w obłokach;
— konstrukcja z białymi chustami akrobatycznymi, hamakami i linami do 

wspinania (żeby być bliżej chmur);
— białe głazy do wspinania;
— bujaki w kształcie (i kolorze) owiec lub jednorożców;
— brodzik;
— śnieżynki do wspinaczki.

Nawierzchnie i ukształtowanie terenu
— białe góry „lodowe”;
— na szczytach pagórków podesty z flagami;
— nawierzchnia amortyzujące z białego piasku;
— góra piachu;
— duża płaszczyzna piasku.
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Mała architektura towarzysząca
— ławki nieoczywistych wymiarów;
— białe żagle zacieniające;
— ścianki rozdzielające strefy (i dające cień) z ażurowymi wzorkami (koronki);
— muchomor sromotnikowy;
— budka z lodami śmietankowymi.

Dekoracje
— figurki zwierząt polarnych w różnych sytuacjach (wystawiające głowę z wody, 

opierające się o krę);
— piana (z maszynki);
— fontanna w kształcie dmuchawca;
— czarno-białe motywy – paski, kwadraty, kółka, gra w kółko i krzyżyk, zebry, 

znaki.

Rośliny
— rośliny kwitnące na biało – tawuła, czarny bez, jaśminowiec, jaśmin, hor-

tensja, robienia, jabłoń, stokrotka, krwawnik, przytulia, gwiazdnica, po-
ziomka, szczawik, tasznik, koniczyna, róża, czosnek, żylistek;

— rośliny o białawym odcieniu liści – oliwnik, wierzba piaskowa, lawenda, ro-
gownica, czyściec, topola biała;

— rośliny z białymi obrzeżami – aktinidia ostrolistna, pięciorniki;
— rośliny o białej korze – brzoza, topola biała.

Zwierzęta
— kozy;
— owce.
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