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Dzia∏ka dla

rodziny z dzieçmi

Planujàc zagospodarowanie dzia∏ki dla rodziny z dzieçmi
kierujmy si´ wzgl´dami bezpieczeƒstwa i maksymà
„dla ka˝dego coÊ dobrego”. Bogaty program u˝ytkowy
dostosowany do wieku dzieci sprawi, ˝e dzia∏ka b´dzie
konkurowaç z najnowoczeÊniejszym, osiedlowym placem zabaw.
Warto wygospodarowaç specjalny kàcik, gdzie dzieci b´dà mia∏y
swoje królestwo. Od nas zale˝y gdzie i jak go urzàdzimy,
zaÊ dzieci´ca, nieskoƒczona wyobraênia zajmie si´ resztà.

1. Wybór miejsca
Miejsce na kàcik zabaw powinno byç dobrze widoczne z miejsca gdzie
najcz´Êciej przebywamy (np. tarasu altany lub placyku wypoczynkowego
itp.). Powinno byç tak˝e lekko ocienione i os∏oni´te od wiatru. JeÊli nie mamy na dzia∏ce wi´kszych krzewów przydatne b´dà w∏asne konstrukcje np.
parasol, parawan, ˝agiel z p∏ótna itp. Unikajmy lokalizacji piaskownic pod
du˝ymi drzewami ze wzgl´du na bytowanie ptaków, których odchody zanieczyszczà piasek, jak równie˝ ewentualne opryski.

2. Zagospodarowanie
Maluchom zwykle do szcz´Êcia wystarczy piasek i huÊtawka w formie
kosza. Nieco wi´ksze dzieci docenià zje˝d˝alnie, drabinki i miniÊcianki
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wspinaczkowe. Pami´tajmy o pozostawieniu min
2 m od obrysu urzàdzeƒ
zabawowych wolnej przestrzeni bezpieczeƒstwa
z mi´kkim pod∏o˝em. Tradycyjne huÊtawki i równoShutterstock.com/Fam Velel
wa˝nie tak˝e sà doÊç
d∏ugo doceniane przez dzieci. Mo˝na skorzystaç z gotowych urzàdzeƒ zabawowych lub wykonaç je samodzielnie. Pami´tajmy, aby placyk zabaw
rós∏ razem z dzieckiem. Piaskownica stosunkowo wczeÊnie wyjdzie z
u˝ycia, ale w jej drewnianej ramie b´dzie mo˝na wykonaç póêniej wzniesionà grzàdk´ z truskawkami do samodzielnej uprawy przez dzieci. W∏asna
grzàdka spe∏nia tak˝e funkcje dydaktyczne. Dzieci uczà si´ o zmiennoÊci
sezonowej, piel´gnacji roÊlin, a tak˝e o smacznym po˝ytku p∏ynàcym z ich
uprawy. Grzàdki warto opatrzyç kolorowymi tabliczkami z rysunkami i nazwami roÊlin.
Istotnym elementem zagospodarowania kàcika dla dzieci jest stó∏ z siedziskiem. Warto wygospodarowaç dzieciom takà przestrzeƒ, gdzie b´dà
mog∏y przygotowywaç b∏otne mikstury, robiç wianki lub graç w gry planszowe. Dzieci docenià tak˝e tablice do rysowania kredà. Tablica mo˝e byç
po∏àczona z placykiem zabaw lub umieszczona pod zadaszeniem tarasu.
Trampolina z pewnoÊcià ucieszy tak˝e du˝ych i ma∏ych, lecz jej rozmiary
powinny umo˝liwiç ∏atwe jej z∏o˝enie i schowanie do altany na czas naszej
nieobecnoÊci na dzia∏ce. Dzieciaki uwielbiajà kryjówki, wi´c domek na kurzej stopce b´dzie spe∏nieniem marzeƒ. Jednak wszystkie elementy na wysokoÊci muszà byç solidnie zamocowane, opatrzone barierkami, aby nie
by∏o ryzyka upadku. Wi´kszoÊç elementów powinna byç trwale zwiàzana
z gruntem lub ∏atwa do z∏o˝enia i schowania.
Nawierzchnie na dzia∏ce gdzie cz´stymi goÊçmi sà dzieci muszà byç
stosunkowo g∏adkie i równe. Pod placykiem i zje˝d˝alnià mo˝na rozsypaç
piasek lub pozostawiç trawnik (zale˝y to od intensywnoÊci u˝ytkowania
urzàdzeƒ zabawowych). Decydujàc si´ na piasek zadbajmy o odgrodzenie go od trawnika. Przydatne b´dà obrze˝a elastyczne lub drewniana palisada g∏´boko osadzone w gruncie. Dopóki dzieci nie podrosnà unikajmy
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3. Materia∏y
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Wszystkie elementy zagospodarowania powinny byç wykonane z bezpiecznych materia∏ów, posiadajàcych odpowiednie atesty i odpowiadajàce normom. Drewno powinno byç idealnie g∏adkie, impregnowane bezpiecznymi dla zdrowia substancjami. Tworzywa sztuczne muszà byç atestowane pod wzgl´dem kontaktu z dzieçmi, odporne na dzia∏anie s∏oƒca
i temperatury. Tak˝e wybór piasku do piaskownicy powinien byç podyktowany bezpieczeƒstwem (atest PZH). Zasad bezpieczeƒstwa musimy przestrzegaç tak˝e my. Stosujmy bezpieczne nawozy oraz Êrodki ochrony
roÊlin. Przestrzegajmy okresu karencji i jeÊli to mo˝liwe wybierajmy preparaty ekologiczne, biodegradowalne.
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tak˝e rabat z ma∏ymi kamykami, które mog∏yby zostaç po∏kni´te przez ciekawskie Êwiata maluszki. Rastrowe nawierzchnie elastyczne (z tworzyw
sztucznych) sà modnym rozwiàzaniem pod szczególnie cz´sto wydeptywanymi obszarami.
Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e dzieci´ca fantazja prawdopodobnie nie pozwoli si´ im ograniczyç jedynie do kàcika zabaw zadbajmy zawczasu o minimalizacj´ ewentualnych strat. Wygrodzenie m∏odych nasadzeƒ niskimi
p∏otkami powstrzyma ma∏e stopy przed stratowaniem wypiel´gnowanej
grzàdki z marchewkà lub rabaty z piwoniami. Dbanie o kondycj´ trawnika
poprzez regularne nawadnianie, nawo˝enie i koszenie nada mu wi´kszà
wytrzyma∏oÊç.
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PROJEKT 1

dzieci 8 i 10 lat
D. Taraska

Geometryczna linia Êcie˝ek i rabat oraz rastrowy uk∏ad p∏yt i kostki rytmizuje za∏o˝enie i nadaje sznyt nowoczesnoÊci. Placyk na Êrodku Êcie˝ki
z gabionowà ∏aweczkà jest idealnym miejscem do gier, zaÊ domek wspania∏à kryjówkà, miejscem do pisania pami´tnika i zabawy w dom. Z drugiej
strony altany, na jej tylnej Êcianie mo˝na zlokalizowaç miniÊciank´ wspinaczkowà. Z hamaku w pobli˝u tarasu ucieszà si´ wszyscy u˝ytkownicy
dzia∏ki. Taras zaÊ zogniskuje ˝ycie rodzinne na dzia∏ce. Za hamakiem znajdujà si´ nieco wy˝sze (ok. 1,5 m) nasadzenia hortensji bukietowej oddalone od ogrodzenia o oko∏o 1 m. Altan´ zdobià nasadzenia je˝ówki i rozplenicy, zaÊ placyk obramowano sza∏wià omszonà. Borówki posadzone
blisko domku dla dzieci majà du˝o s∏oƒca.
1. Borówka wysoka; 2. Domek dla dzieci; 3. Dziewanna; 4. Funkia 5. Gabionowa ∏awka;
6. Hamak; 7. Hortensja bukietowa; 8. Je˝ówka i rozplenica 9. Miskant; 10. Pi´ciornik krzewiasty;
11. Ró˝a na sztamie; 12. Sza∏wia omszona 13. Âcie˝ka
A. Bagińska
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Kàcik dla dzieci znajduje si´ po lewej stronie Êcie˝ki. Oprócz huÊtawek
i zje˝d˝alni znalaz∏o si´ miejsce na ogródek eksperymentalny w skrzyniach.
Nasadzenia truskawek, poziomek i pomidorków koktajlowych b´dà pod
troskliwà opiekà najm∏odszych, a ich owoce ozdobià niejedno przyj´cie
ogrodowe dla dzieci. Rozleg∏y trawnik po drugiej stronie to dobre miejsce
na sk∏adany hamak lub basenik ogrodowy. Nawierzchnia z g∏adkich p∏yt
piaskowcowych jest dobrze zag∏´biona w gruncie tworzàc doÊç g∏adkà
powierzchni´. Przestrzenie mi´dzy p∏ytami wype∏nia trawa, a w cz´Êci
rabaty ˝wirowej karmnik oÊcisty. Kamienie rabaty ˝wirowej sà du˝e i majà
ob∏e kraw´dzie.
1. Hamak 2. Hortensja bukietowa 3. HuÊtawka 4. Juka karoliƒska 5. Klon plamowy ‘Dissectum
Nigrum’ 6. Miskant chiƒski 7. Ogródek dla dzieci 8. Rabata z ró˝anecznikami 9. Rozplenica
10. Âcie˝ka 11. Âwierk gniazdkowy 12. Tawu∏ka Arendsa 13. TojeÊç kropkowana
14. Wierzba ca∏olistna 15. Zje˝d˝alnia 16. ˚ywotnik zachodni ‘Columnaris’
A. Bagińska
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PROJEKT 3
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Du˝a ró˝nica wieku w tym przyk∏adzie sprawia, ˝e program dzia∏ki musi byç odpowiednio dobrany i bogaty. Zestaw ogrodowy ze zje˝d˝alnià
i piaskownicà b´dzie ulubionym miejscem najm∏odszego cz∏onka rodziny,
zaÊ starszak z pewnoÊcià nie b´dzie schodzi∏ z trampoliny. Stolik przy warzywniku pos∏u˝y maluchom do przyrzàdzania w∏asnych kompozycji sa∏atkowych i zabaw z zaproszonymi na dzia∏k´ kolegami. Âcie˝ka do altany
prowadzi przez ciekawie zagospodarowany warzywnik. Meandrujàca linia
nasadzeƒ sprawia, ˝e warzywnik staje si´ reprezentacyjnà ozdobà. Nasadzenia na dzia∏ce skupiono w wi´ksze grupy, likwidujàc rozproszone, ma∏e
grupki, dzi´ki czemu uporzàdkowano przestrzeƒ dzia∏ki.
1. Berberys Thunberga ‘Maria’ 2. Ja∏owiec poÊredni 3. Je˝ówka 4. Kosodrzewina 5. Krzewuszka
6. Lilak Meyera 7. ¸awka 8. ¸ubin 9. Miskant chiƒski 10. Ró˝anecznik 11. Rudbekia
12. Stolik z ∏awkami 13. Surmia bignoniowa ‘Nana’ 14. Âwierk bia∏y ‘Conica’
15. Tawu∏a japoƒska 16. Trampolina 17. Warzywnik 18. Zestaw ze zje˝d˝alnià
A. Bagińska
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Dzia∏ka dla najm∏odszych maluchów musi byç przemyÊlana. Domek dla
dzieci z piaskownicà zlokalizowano blisko placyku rekreacyjnego ocienionego specjalnym ˝aglem. Stàd ma∏e dzieci b´dà dobrze widoczne. Program dla najm∏odszych nie jest mocno rozbudowany, gdy˝ potrzebujà
w tym wielu sta∏ej opieki doros∏ych. Wraz z up∏ywem lat program dla dzieci b´dzie si´ poszerza∏ np. o zje˝d˝alni´, trampolin´ lub Êciank´ wspinaczkowà. HuÊtawka zosta∏a zachowana, zaÊ nasadzenia w jej pobli˝u
uporzàdkowano i urozmaicono. Warzywnik obramowano pi´ciornikiem,
a skrajnà grzàdk´ oddano we w∏adanie najm∏odszym. Zdrowe, w∏asne warzywa z dzia∏ki dla maluchów sà bezcenne.
1. Bodziszki 2. Budleja Dawida 3. Domek dla dzieci 4. Funkia 5. Hortensja ogrodowa
6. HuÊtawka 7. Je˝ówka 8. J´zyczka Przewalskiego 9. Kàcik wypoczynkowy z ˝aglem
10. Miskant chiƒski 11. P´cherznica kalinolistna 12. Pi´ciornik krzewiasty
13. Rozchodniki i rozplenice 14. Sza∏wia omszona 15. Trawa pampasowa 16. Warzywnik
A. Bagińska
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UWAGA to wa˝ne
Priorytet bezpieczeƒstwa nie dotyczy tylko kàcika
dla dzieci, ale ca∏ej dzia∏ki, aby maluchom nie sta∏a si´
˝adna krzywda. Bezwzgl´dnie zrezygnujmy z roÊlin
trujàcych, parzàcych i dra˝niàcych (np. tojady, datury,
dyptam jesionolistny). JeÊli na dzia∏ce rosnà kolczaste
okazy np. pi´kne ró˝e, to podsadêmy je innymi roÊlinami, tak aby nie znajdowa∏y si´ bezpoÊrednio przy
Êcie˝ce lub trawniku. Na czarnej liÊcie (roÊliny trujàce)
znajdujà si´ tak˝e wawrzynek wilcze∏yko, konwalia majowa, bluszcz pospolity, ligustr pospolity, z∏otokap,
Ênieguliczka, kalina koralowa, ˝ywotnik, wilczomlecz.
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ZgodnoÊç z Regulaminem ROD
Dzia∏ka dla rodziny z dzieçmi jak ka˝da inna musi byç zgodna z przepisami PZD. Regulamin ROD przedstawia przepisy, których nale˝y bezwzgl´dnie przestrzegaç. Dotyczy to na przyk∏ad wysokoÊci ˝ywop∏otów
przy granicy dzia∏ki (maksymalnie 1 m wysokoÊci), wysokoÊci pergoli i treja˝y pod pnàcza (do 2 m wysokoÊci w odleg∏oÊci 2 m od granic dzia∏ki), wysokoÊci drzew i krzewów ozdobnych.

Chcesz wiedzieç wi´cej?
Czytaj miesi´czniki „dzia∏kowiec” i „Mój Ogródek!”, w których zawarta jest rzetelna i aktualna wiedza na temat zagospodarowania i piel´gnacji dzia∏ek. Uwaga,
zamawiajàc teraz pakiet prenumerat obydwu czasopism, zyskujesz 6 miesi´cy prenumeraty „Mój Ogródek” gratis, plus rabaty w www.dzialkowiecsklep.pl
tel. 22 101 34 34!
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