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Místo pro život – Environmentální prvek



Přírodní hřiště, lesní zahrady, pobytové plácky 
v krajině, to jsou místa pro hru, místa, na kterých se 
nenásilně a samovolně rozvíjí dětská motorika, 
psychika i dětská duše.
Děti si tu podle svých potřeb, dovedností a fantazie 
mohou hrát různými způsoby, vždy jinak. Využívají, 
co jim místo nabízí – zajímavý terén,  přírodní
materiály - dřevo, kameny, písek, bláto. Užívají si 
živou i neživou přírodu, zažívají přírodní živly – vítr, 
vodu, oheň, zaměstnávají své smysly. Vnímají
přírodu v proměnách ročních dob.

Děti v krajině – přírodní hřiště a zahrady



Kde všude si mohou děti hrát?



Tam, kde mohou být pohromadě.



Tam, kde je zajímavý terén.





Tam, kde mohou něco zkoumat – neznámo, tajemno, nebezpečno.







Tam, kde mohou s věcmi a materiály manipulovat – přemísťovat je, stavět, bourat, tvořit z 
nich podle vlastní fantazie 







Tam, kde mohou něco pozorovat – nejlépe z výšky





Tam, kde mohou běhat, skákat, přelézat, podlézat, houpat se, balancovat…







Tam, kde mohou vytvářet své malé domovy – bunkry, domečky, úkryty a hnízda







Tam, kde si mohou hrát v klidu a soukromí, stranou od dozoru dospělých.



Tam, kde se mohou projevit výtvarně





Materiály vhodné pro přírodní hřiště a herní plácky



Dřevo



Kámen





Písek, hlína, bláto





Voda





Rostliny





Za čím se děti do přírody vypravují? Kde se jim 
líbí? Kam se rády vrací? Co je láká? 
Často je to jen malý kousek země s kamenem na 
lezení, houpací větev, dutý strom, tajuplná
jeskyňka, postavička vodníka na břehu rybníka, 
obrázek panenky Marie na stromě nebo struktura  
skály připomínající obra. Magnetická pro děti 
bývají i místa, která nemají nic viditelně
zajímavého, váže se k nim ale nějaký příběh. Ten 
chtějí děti znovu a znovu  vyprávět a zažívat na 
místě, kde vznikl.
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Místečka v krajině









Přírodním místem pro dětskou hru a akci nemusí
být jen „hřiště a přírodní zahrada. Může to být 
účelově upravené malé místo v krajině, kde se 
dítě zastaví, pobyde, pohraje si…. a případně jde 
dál po cestě za dalším zastavením a dalším 
zážitkem.
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Místa





Vyhloubením jamek v kameni vystupujícím na povrch při okraji cesty vzniknou po dešti malá zrcátka. 
Hned je důvod proč vyjít ven!            Eva Wagnerová



Návrh krajinného architekta Jakuba Chvojky na úpravu okraje lesa pro pobyt dětí z družiny





Návrh krajinné architektky Evy Wagnerové na využití přestárlých trnkových keřů podél cesty z 
Dublovic do Chramost jako doupátka a bludiště pro děti



V současné době se objevují nové iniciativy 
zaměřené na vytvoření vymezeného nebo 
částečně ohrazeného prostoru ve volné krajině
upraveného pro dětskou hru a pobývání.  Tyto 
prostory jsou určeny především pro děti 
z mateřských školek, lesních školek, pro děti ze 
školních družin a pro rodiče s malými dětmi.
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Přírodní hřiště - zahrady



Lesní zahrada na náletovém lesíku při okraji obce Nečín, návrh 
krajinného architekta Jakuba Chvojky





Nejpřirozenějším pobýváním dětí v krajině byla, je 
a s největší pravděpodobností i v budoucnu  bude 
vycházka. 
Na ní si buď děti samy užívají přírody podle chuti 
a momentálních nápadů, samy zaměřují
pozornost na věci, které je zajímají a inspirují
nebo je to rodič a vychovatel, kdo zažívání krajiny 
a hry pro děti na vycházce vymýšlí.
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Vycházka do přírody



Děti s maminkou vybírají na kamenném ostrohu kamínky se zajímavými kresbami a 
dělají si z nich v trávě galerii.



Na vycházce na konci zimy hledají děti barvy. Našly, k velkému překvapení, i 
jasně červenou.




