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Propozycje urządzeń naturalnego placu zabaw 
 

1. Rabata sensoryczna - składająca się z różnych roślin - do dotykania, wąchania, 

patrzenia. Muszą to być rośliny o różnych „miękkościach” i zapachach oraz kolorach, 

najlepiej gatunki tak skomponowane, aby kwitły od wiosny do jesieni. Tutaj można się 

wykazać w zakresie estetyki, można też wykorzystać trawy ozdobne - duża ich część ma 

piękne kwiatostany, które są miłe w dotyku. Zaleca się unikać tylko miskantów - 

sadzone bez barier mogą się rozprzestrzenić za bardzo. Można też tę rabatę uformować 

w kształcie ścieżek, labiryntów, można oddzielnie zgrupować rośliny kolorowe, 

pachnące, do dotykania. W części, w której rośliny będą miododajne, można wstawić 

hotele dla owadów razem z np. tablicą edukacyjną dla dzieci. Trzeba pamiętać, żeby 

zasadzić rośliny, które nie będą trujące! 
 

2. Zestaw pieńków i kamieni do gry „ziemia parzy". Dzieci uwielbiają w to grać. 

Rozrzucone kamienie i pieńki, w różnej odległości, żeby można było przejść daną trasę 

bez dotykania ziemi. Tu również można poszaleć z kształtem całej "trasy". Może to być 

rodzaj serpentyny, ślimaka, etc. Można też ewentualnie zamontować liny pomiędzy 

bardziej oddalonymi pieńkami/kamieniami, które ułatwią przeskoczenie na kolejny 

kamień/pieniek. 
 

3. Pnie drzew do wspinania się - zestaw różnej wielkości kłód drzew położonych i 

postawionych, na które będzie można się wspinać. Jeśli postawiona kłoda będzie wiązała 

się z koniecznością np. wyznaczenia strefy upadku, to lepiej pozostać przy leżących 

kłodach, ale np. też układających się w jakiś zespół kłód, tak, żeby można było przejść z 

jednej kłody na drugą. Dodatkowo, jeśli to będą duże kłody, można zamontować na nich 

rodzaj sznurkowych siatek, które ułatwiać będą wchodzenie na poszczególne fragmenty 

kłody. 
 

4. Ścieżka sensoryczna - składająca się z najróżniejszych naturalnych elementów: piasku, 

żwirku, kamyków, szyszek, pociętych drobnych gałązek, etc. Ścieżka służy do 

chodzenia/biegania bosymi stopami. Ścieżkę można również utworzyć w dowolnym 

kształcie, nie musi być zwyczajnie prosta. Ważne jest, aby użyte elementy nie były za 

bardzo ostre - aby nie powodowały skaleczeń. 
 

5. Ogród społecznościowy, może być wersja mini - ogród ziołowy - z którego będą mogli 

korzystać mieszkańcy. Idea ogrodów społecznościowych jest taka, że aktywizuje lokalną 

społeczność do spędzania czasu razem, na łonie natury. Mieszkańcy razem sieją, sadzą, 

podlewają rośliny jadalne, aby potem cieszyć się ze zbieranych plonów. Tutaj konieczna 

byłaby osoba, która nadzoruje działanie tego ogrodu, mógłby to być wyznaczony jeden z 

chętnych mieszkańców. Można ograniczyć się do zasadzenia jedynie ziół, które też będą 

korzystne dla zapylaczy (np. szałwia, macierzanka, mięta), a z których również będą 

mogli korzystać mieszkańcy. 


