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Jedná se o sestavu 3 kruhů v provedení masivní akátové dřevo, truhlářsky a výtvarně zpracované, broušené bez třísek, se zaoblenými příčnými
řezy, bez povrchové úpravy, uložené v zemi. Celý objekt je z přírodního materiálu, bez použití kovů a betonu. Prostřední kruh může představovat
Slunce, Zemi, okolo 4 roční období a 12 měsíců. Do jednotlivých částí - dílů kruhu - mohou být použity materiály, které odpovídají daným
obdobím a měsícům dle edukativních potřeb.
Dělení na roční období a měsíce zprostředkovává dětem vizualizaci času a napomáhá uvědomit si snáze koloběh roku, změny počasí
a charakteristické znaky ročních období.
Cílem je zprostředkovat dětem poznávání různých druhů přírodních materiálů, ale i recyklátů.
Pomocí vhodného nářadí mohou děti zatloukat, brousit, vrtat, skládat a rozvíjet tak polytechnické dovednosti.
Vzájemnou kombinací různých materiálů během pracovních úkonů a herních činností děti vnímají a objevují jejich vlastnosti.

proutěné vesnice

průměr 1.4 - 1.5 m

průměr 1.2 - 1.3 m

2 bm
průměr 1.4 - 1.5 m

Charakter organických vesnic tvoří struktury vzájemně propletených organických materiálů, vertikálních a horizontálních prutů.
Organické vesnice posilují u dětí pocit pospolitosti a sounáležitosti se světem, podporují sociální vazby mezi dětmi, včetně možnosti nastavení
společných pravidel soužití a vytváření prostoru k seberealizaci. Individuální činnost a hra uvnitř organické stavby přináší dítěti pocit klidu,
jistoty a pohody.
Přidanou hodnotou organických vesnic je, že se děti samy mohou podílet na jejich vzniku od samého začátku. Zapojení dětí do realizace jim
umožní uvědomit si hodnotu lidské práce. Během realizace děti vnímají tvar, povrch, odstíny barev, vůni… Získávají možnost dlouhodobě
pozorovat barevné a povrchové změny domečků během školního roku.

přírodní badatelna

d 11,3 m x š 2,15 m x v 2,2 m

0,65 m

5,6 m

Provedení: masivní akátové dřevo, tesařsky a výtvarně zpracované, broušené bez třísek, se zaoblenými příčnými řezy, bez povrchové úpravy,
uložené v zemi. Zastínění rohoží v případě umístění na slunci. V části badatelny je zázemí, které je uzamykatelné. Stěny zázemí jsou propletené
proutím. Na střeše zázemí jsou rákosové došky. Celý objekt je z přírodního materiálu bez použití betonu.
Badatelna – místo, kde se dětem otevírá svět přírody. Poskytuje dětem prostor pro pozorování, zkoumání, objevování a experimentování. Učí se
chápat souvislosti, jevy a vztahy v přírodě, vnímat rozmanitost rostlinné i živočišné říše. Přímou interakcí s přírodou si děti budují vztah k živým
tvorům, rostlinám i životnímu prostředí a osvojují si pracovní návyky. Zázemí badatelny může být také vhodným místem k odpočinku a relaxaci.

kruhové stoly

20 bm

d 4,5 m x š 4 m x v 0,56 m

Provedení: masivní akátové dřevo, tesařsky a výtvarně zpracované, broušené bez třísek, se zaoblenými příčnými řezy, bez povrchové úpravy.
Ideálně v kombinaci se stromovým zastíněním. Celý objekt je z přírodního materiálu. Vnitřní část zázemí tvoří police pro uskladnění přírodních
materiálů a pomůcek.
Kruhové stoly vytváří dětem ideální venkovní zázemí pro společné i individuální aktivity jako je zkoumání a poznávání vlastností přírodních
materiálů. Police slouží k uskladnění pomůcek, náčiní a materiálu, který děti mohou využít např. k pěstitelství, tvoření a hře s přírodninami.
Integrace vestavěného umyvadla motivuje děti k zakomponování vody do svých činností a otevírá jim tak další možnosti a příležitosti k poznávání
světa kolem nás.

cesta

rozměr rámu: 0,9 m x 0,85 m, hl do 0,3 m

Provedení: masivní akátové rámy, tesařsky a výtvarně zpracované, broušené bez třísek, se zaoblenými příčnými řezy, bez povrchové úpravy,
uložené v zemi. Na dně oblázkový zásyp. Výplně různých materiálů, kůry, klacíky, piliny, šišky, žaludy, kaštany, hlína, tráva, kuláče, mech, oblázky,
písek, suché listí, ořechy…
Chůzí naboso po různých přírodních materiálech děti rozvíjí koordinaci, hrubou motoriku, zdokonalují vnímání pohybu těla a zároveň tak dochází
k přirozené reflexní masáži, která přináší dětem psychickou pohodu a příjemnou relaxaci. Díky střídání různých struktur přírodních materiálů děti
rozvíjí smyslové vnímání – cítí a rozlišují např. tvar, povrch, velikost…

poznávací tabule

š 1,9 m x v 0,85 m, výška od země 1,3 m

Provedení: masivní akátové kůly a rámy, tesařsky a výtvarně zpracované, broušené bez třísek, se zaoblenými příčnými řezy, bez povrchové úpravy,
uložené v zemi. Na kůlech jsou poznávací tabule nebo rámy se zavěšenými dřevinami. Na tabulích jsou buď vyfrézované (nevyměnitelné) obrysy
stromů, listí, zvířat… nebo jsou opatřeny otvory (systém kolík díra) pro snadné obměňování témat. Dítě si z bedny s pomůckami vybere např. tvar
psa a pomocí systému kolík díra umístí reliéf psa do horní části desky. Dítě pak ke psovi přiřazuje další reliéfy (pod horní dírou jsou další otvory).
Prostor může být i bez děr a dítě obrázky související s tématem a zadáním dokreslí křídou.
Tato výuková tabule slouží např. k poznávání zástupců rostlinné a živočišné říše. Znázorňuje rozdílnost stromů, odlišnosti dle korun stromů
a listů. Děti přiřazují stromům jejich charakteristické znaky – kůru, listy, plody (souvisí s poznáváním dřevin – kůly různých dřevin). U tabulí
s živočišnou říší, kterou představuje osm základních skupin, děti poznávají zvířata podle charakteristických rysů, prostředí, atd. Základní funkcí
celého konceptu je poznávání rostlinné a živočišné říše.

pracovní bedny

d 1 m x š 1 m x v 0,25 m

Provedení: masivní modřínové dřevo, masivní nohy, dno roštové, ošetřené přírodním olejem. Víko z voděvzdorné překližky s mozaikou ve tvaru
čtverců nebo kruhů. Jednotlivé čtverce slouží pro polep tematickými obrázky a symboly.
Bedny slouží k ukládání přírodnin a pomůcek za účelem jejich poznávání a zkoumání. Postup: dvě bedny vedle sebe, v jedné jsou přírodniny
např. šišky, kaštany, listy, bukvice apod. Na druhé bedně je víko se čtvercovou mozaikou, na které jsou obrázky s tématy rostlinné a živočišné říše.
Děti přiřazují k přírodninám obrázky, které mají na mozaice víka druhé bedny. Např. šišku z bedny přiřadí k obrázku smrku a položí na víko druhé
bedny nebo ořech položí na obrázek veverky apod. Přiřazováním a kombinací různých obrázků s přírodninami děti rozvíjí rozumové
schopnosti a uvědomují si souvislosti a vztahy mezi jednotlivými tématy. Jeden obrázkový set dle výběru je součástí víka. Další lze dokoupit.

pěstitelské záhony

2,5 m

2,5 m

d 2,5 m x š 0,75 m x v 0,55 m nebo 0,7m

Provedení: masivní akátové dřevo a rámy, tesařsky a výtvarně zpracované, broušené bez třísek, se zaoblenými příčnými řezy, bez povrchové
úpravy, uložené v zemi. Vany jsou pod úrovní země, akát natáhne vlhkost, nebude praskat a dlouho vydrží. Toto konstrukční řešení a materiálová
volba má rozhodující vliv na životnost tohoto celku. Celkový dojem má působit jako: kompaktní dlouhý záhon. Moduly jsou z přírodního materiálu,
bez použití textílií, plastu a plechu.
Vyvýšené záhony vytváří ideální podmínky pro pracovní a pěstitelské činnosti, které rozvíjí u dětí vztah k životnímu prostředí. Děti mohou
pěstovat různé druhy rostlin a zároveň sledovat jejich přirozenou proměnu - růst, úrodu, kompostování. Činnostmi jako je sázení, plení, zalévání
a celkovou péčí o záhony si děti uvědomují nejen hodnotu lidské práce, ale i svůj vliv na okolní prostředí. Moduly jsou díky své výšce snadno
přístupné dětem.

poznávání dřevin

průměr 100–180 mm, výška 1–1,5 m

Provedení: kombinace dřevěných kmenů + různých dřevin. Kůly jsou kmeny stromů s kůrou, odkorněných nebo broušených bez třísek,
se zaoblenými příčnými řezy, bez povrchové úpravy, uložené v zemi. Druhy dřevin mají v sobě otvory pro systém kolík díra.
Dřevěná palisáda složená z kusů různých druhů dřevin slouží k demonstraci rozdílných vlastností dřeva jednotlivých stromů. Děti pozorují
změny textury a barvy dřeva v časovém horizontu, způsobené povětrnostními podmínkami. Sledují rozdíl mezi dřevem opracovaným člověkem
a přírodním dřevem s kůrou. Lépe si uvědomí proces zpracování dřeva a jeho využití (organický strom – kmen – kůl – výrobek ze dřeva).
Děti mohou také zkoumat rozdílné fonetické vlastnosti dřeva.

výsadba rostlin a stromů

výška 1,5–2,5 m

Provedení: dodávka a výsadba listnatých stromů a keřů, samotná výsadba se provádí společně s dětmi.
Výsadbou dřevin a péčí o ně se společně vynaloženým úsilím, děti rozvíjí vztah k místu a jeho okolí, kde tráví každodenní čas.
V důsledku měnících se ročních období mají děti možnost pozorovat změny na vysazených dřevinách. Vnímají jejich rozmanitost, odstíny barev,
tvar, kmen, velikost, sledují rozdíly i shody mezi nimi. Pěstitelskými činnostmi si děti osvojují jednoduché pracovní návyky, učí se používat různé
pracovní nástroje a dodržovat bezpečnost práce. Výsadba stromů má dlouhodobý dopad na budování přirozených míst s dostatkem stínu.

stromové kapky

zábor stromové koruny 3,2 m, oblázky 2,5 m , výška 2–2,5 m

Provedení: stavební práce, výsadba vodomilných stromů, laťování, dodávka technologie - voda, oblázkový zásyp.
Koruna prorostlých větví stromů poskytne dětem dokonalé zázemí v podobě organického úkrytu, který přináší dětem pocit klidu, bezpečí
a relaxace. Děti procítí jemnost vodních kapek, které stékají z listů a zároveň jim poskytnou příjemné osvěžení v letních dnech. Stromové kapky
společně s oblázky vytváří ojedinělé místo pro rozvoj smyslového vnímání, identifikaci vlastních pocitů a prožitků.

Naše příroda nám není lhostejná,
proto tiskneme na recyklovaný papír.
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