Projekt „ Školka blízká přírodě aneb přírodní zahrada v MŠ Tovární“

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je vytvořit koncept přírodní zahrady MŠ Tovární s maximálním využitím plochy
zahrady pro naplňování cílů environmentálního vzdělávání a k získání mezinárodního titulu
„EKOŠKOLA“, programu, jenž podporuje MŠMT a České školní inspekce.
Projekt umožní dětem přirozený kontakt s přírodním prostředím uprostřed sídelní zástavby, podpoří
kreativní myšlení dětí a chuť objevovat.
Město Beroun bude žádat v lednu 2018 o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Max. výše
dotace je 500tisíc Kč.

Celkovou koncepci zahrady představí zahradní architektky
z ateliéru Living in green s.r.o.

ve čtvrtek 14.12 2017 od 15,30 v prostorách MŠ
Tovární.
Jste srdečné zváni a těšíme se na vaše připomínky.
MŠ Tovární
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NÁVRHOVÁ ČÁST

Oddělení pro 2 leté
Část I.
V roce 2018 proběhne v hospodářském objektu školky přestavba služebního bytu na
oddělení pro 2leté, kde vznikne celkem 15 míst. V rámci projektu „přírodní zahrady“ bude
řešen i venkovní prostor přiléhající k objektu, který bude upraven pro potřeby 2 letých dětí.

1. Krmítka pro motýly
U nově vysázeného tzv. motýlího keře bude umístěno krmítko pro motýly.
Motýli patří mezi velmi dobré opylovače mnoha druhů rostlin. Každý druh
motýla je závislý na různých druzích rostlin a květů, a proto je dostatek
motýlů jedním z důkazů zdravého ekosystému zahrady a okolí. Každé
přilepšení k jejich potravě je velmi cenné.

2. Mlatová plocha s pískovištěm
Na mlatové ploše budou umístěni nepřenositelné dřevěné lavičky pro
sezení. Na tuto plochu bude navazovat pískoviště s kuchyňkou či prodejním
stánkem.
3. Lavička s úložným prostorem
Dřevěná lavička bude umístěna podél budovy a bude sloužit pro odpočinek
i malou svačinu.
4. Dráha pro odrážela z barevného asfaltu
Pro bezpečnou jízdu byl vybrán barevný asfalt, který plní zároveň
estetickou funkci, jelikož celý úzký prostor rozjasní.
5. Nízká dřevěná stěna s hudební stěnou a s dráhou pro tenisák
Stěna nabídne hry nejen pro malé hudebníky, ale i hry na poznáváním
fyzikálních zákonů (např. trubka s tenisákem).
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Proměny stávající zahrady
Část II.
6. Vodní dráha
Hrátky s vodou jsou velmi oblíbenou činností. Děti s dešťovou vodou budou
mít možnost vymýšlet nejrozmanitější hry. Plocha bude vyplněna oblázky,
aby umožnila lepší vsakování vody a nevznikalo tak bahno a nebezpečí úrazu.
7. Dřevěné molo pod jedlí
Molo bude sloužit k relaxaci či pro klidovější hry. Umístěné bude ve stínu pod stromem. Na něj bude
navazovat záhon.
8. Houpací síť mezi stromy
Síť bude sloužit pro dovádění, odpočinek i povídání ve dvou.
9. Dřevěné molo se vstupní brankou
Molo bude umístěné u hradby tvořené tújemi, na které bude navazovat vstupní branka. Průlez tújemi
bude na druhé straně ukončen tunelem.

Část III.
10. Lanový prvek „Pavučina“
Jedná se o nový prvek určený k lezení a získávání
motorických dovedností. Vzrostlé stromy nejsou vhodné pro
běžné lezení, a proto bude zahrada doplněna o tuto
alternativu.

11.

Herní prvek „ Dendrofon“

Velký dendrofon, jehož dřívka jsou vyladěná pro příjemný
poslech a pocházejí z různých druhů stromů.

12. Herní prvek Zvukovadlo
Zvukovadlo je tvořeno z akátové kulatiny s vydlabanou dutinou po celé délce. V dutině jsou umístěny
ocelové překážky (závitové tyče, vruty), které vydávají zvuky při propadávání kamínků (kačírek).
Zásobárna tohoto materiálu je umístěna pod zvukovadlem, kam zpátky po použití padá.
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13. Kopec na běhání a sáňkování
Navrstvením hlíny vznikne kopec pro sáňkování a běhání a jiné pohybové hrátky.
14. Dřevěné sloupky na přelézání
Sloupky různých výšek budou napevno ukotveny k zemi a jsou určeny pro rozvoj
pohybových dovedností.
15. Herní prvek „Mravenci“
Jedná se o tři dřevěné herní prvky ve tvaru mravence určený na lezení a jiné hry.
16. Hmyzí hotely
Nepřítomnost mnohdy nenápadného užitečného hmyzu na našich zahradách má
za následek třeba přemnožení mšic, které potom složitě a obtížně hubíme za pomoci škodlivých
chemikálií. Bohužel tohoto hmyzu kolem nás bývá spolu s ničením jejich přirozeného životního
prostředí a chemizací. Nemají také dostatek úkrytů na našich uklizených zahradách pro zimování
nebo rozmnožování.
17. Květinová louka
Bude sloužit k poznávání lučního kvítí a k pozorování hmyzu. Uprostřed louky bude osazena jabloň,
kde bude děti pozorovat růst a vývoj ovocné dřeviny. Do louky budou umístěny hmyzí domečky.
18. Vrbové stavby s kutištěm
V západní části květinové louky bude umístěno
vrbové iglú, které nabízí netradiční prostor pro
dětskou hru, neformální posezení i meditační chvilky.
V parných letních dnech bude ideálním místem pro
nalezení stínu. Iglú představuje středový herní
prostor, na který navazuje pískoviště s herními prvky,
„kutiště“ pro hry s kamenem a prostor s dřevěným
molem pro relaxaci.
Vrbový tunel je další stavbu vytvořenou z vrbových
proutků. Slouží především dětem ke hraní a probouzí dětskou fantazii, zvědavost a pohyblivost.

Zabývat se ve hře živou i neživou přírodou patří
k základním potřebám dítěte, podobně jako jídlo,
spánek, láska a péče.
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