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nawierzchnia sensoryczna
20009KONKURS Inte-GRA  „Projekt dostępnego placu zabaw na osiedlu przy ul. Korczaka w Katowicach”

STREFA INTEGRACYJNA I DLA DZIECI STARSZYCH

WERSJA OGÓLNA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA DO 250 000 ZŁ NETTO

PROJEKTOWANE NASADZENIA ROŚLINPROJEKTOWANE NASADZENIA ROŚLIN
Planowany plac zabaw bogaty jest w zieleń o charakterze naturalistycznym, 
bezpieczną dla najmłodszych użytkowników placu zabaw. Zaplanowano 
nasadzenia drzew zapewniające ulgę podczas upałów. Przewidziano na-
sadzenia krzewów i bylin pobudzających zmysły użytkowników po-
przez dotyk kwiatostanów i liści, emitowany szelest, wydzielany zapach.
  DRZEWADRZEWA
• Dąb czerwony (Quercus rubra) CIEŃ I BARWA
• Brzoza papierowa (Betula papyrifera) POKRÓJ I PIEŃ
 KRZEWYKRZEWY
• Sosna górska (Pinus mugo) ZAPACH I DOTYK
• Porzeczka krwista (Ribes sanguineum) ZAPACH I WIDOK
• Pęcherznica kalinolistna ‚Diabolo’ 
(Physocarpus opulifolius ‚Diabolo’) PRZYCIĄGA WZROK
• Dereń biały ‚Sibirica’ (Cornus alba ‚Sibirica’) OZDOBA PODCZAS ZIMY
 PNĄCZAPNĄCZA
• Aktinidia pstrolistna (Actinidia kolomikta) OZDOBA OGRODZENIA
 TRAWY OZDOBNETRAWY OZDOBNE
• Trzcinnik ostrokwiatowy ‚Karl Foerster’ 
(Calamagrostis acutiflora ‚Karl Foerster’) SŁUCH
• Miskant chiński (Miscanthus sinensis) DOTYK I SŁUCH
• Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) WZROK I DOTYK
 BYLINYBYLINY
• Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) ZAPACH I BARWA
• Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) ZAPACH
 ZIOŁA I INNE: ZIOŁA I INNE: 
mięta, szałwia, czyściec, rozmaryn, pietruszka, 
maciejka, słonecznik, groszek pachnący.

PROJEKTOWANE URZĄDZENIA PROJEKTOWANE URZĄDZENIA 
Jako wyposażenie projektowanego placu zabaw wybrano elementy wy-
konane z naturalnego surowca – drewna Robinii akacjowej połączonego 
ze stalą nierdzewną. Drewno charakteryzuje się wyjątkową trwałością, 
naturalną, jasną kolorystyką, odznacza się wysoką odpornością na wa-
runki atmosferyczne, nie wymaga impregnacji i może być kotwione bez-
pośrednio w gruncie.Wybrano urządzenia minimalistyczne, spójne pod 
względem stylistycznym, umożliwiające dostęp, edukację, zabawę i od-
poczynek wszystkich grup społecznych.Urządzenie dostępne na rynku 
- gotowe, autorstwo producenta.

 STREFY WEJŚCIOWE
• Regulamin placu zabaw BEZPIECZEŃSTWO
• Kosze na odpady segregowane OCHRONA ŚRODOWISKA
• Ławki z oparciem ERGONOMIA
 STREFA INTEGRACYJNA I DLA DZIECI STARSZYCH
• Karuzela integracyjna 
DOSTĘPNA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
RUCHOWO DZIECI I DOROSŁYCH
• Piaskownica integracyjna 
DOSTĘPNA DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH
• Integracyjny zestaw sprawnościowy 
POBUDZENIE WYOBRAŹNI
• Zjeżdżalnia ROZWÓJ FIZYCZNY
• Zestaw integracyjnych huśtawek 
INTEGRACJA I WYPOCZYNEK 
 STREFA DLA DZIECI MŁODSZYCH
• Bujak ZABAWA
• Huśtawka „ważka” MOTORYKA dostoswany dla dzieci w wie-
ku od 1 – 8 lat umożliwia rozwój fizyczny i zabawę urządzenie 
gotowe - autorstwo producenta
 STREFA SENSORYCZNA
• Zestaw „woda i piasek” EDUKACJA I DOŚWIADCZENIA
• Ścieżka sensoryczna DOSKONALENIE WZROKU,
DOTYKU I SŁUCHU
• Tablica sensoryczna ALFABET BRAILLE’A, 
LUSTRO I CYMBAŁKI
.................................................................
Tablica sensoryczna – projekt własny
Wymiar:
- wysokość: 150 cm
- szerokość: 10 cm
- długość: 300 cm
Tablica w ramie drewnianej, wyposażona w sekcję dźwiękową: bębe-
nek, pałeczki oraz cymbałki, czyli elementy umożliwiające pobudzenie 
i doskonalenie zmysłu słuchu. Druga część tablicy wyposażona w panel 
z alfabetem braille’a. Umożliwia naukę dzieci niewidomych oraz pod-
noszenie świadomości wszystkich użytkowników placu zabaw. Ponad-
to tablica wyposażona jest w lustro pozwalające na głębsze poznawanie 
otaczającej przestrzeni.
.............................................................................................................................. 
 STREFA RELAKSU
• Hamak ODPOCZYNEK NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 STREFA SENIORA
• Ławka rowerowa RUCH TO ZDROWIE
• Twister i obręcze ŁĄCZENIE POKOLEŃ

nawierzchnia przepuszczalna

WIDOK Z LOTU PTAKA

PRZEKRÓJ

2
nr.

STREFA 
SENSORYCZNA

Wszystkie zaprojektowane rodzaje nawierzchni zapewniają przepuszczanie wód opadowych do gruntu. 
Dlatego wszystkie wody opadowe zostaną rozprowadzone po terenie biologicznie czynny inwestycji. 

SKALA 
1:50

PLANOWANE NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU
Fragment nawierzchni bezpiecznej należy wykonać z piasku średniego lub 
grubego o frakcji od 0,25-2 mm lub żwiru o frakcji od 0,25-3 mm, wolnego 
od cząstek gliny i mułu. Pod warstwą zaplanowano geowłókninę. Grubość 
warstwy piasku min. 30 cm.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA POLIURETANOWA
Przekrój przez podbudowę:
− grunt rodzimy,
− zagęszczona podsypka piaskowa w wyniku wymiany gruntu wraz z warstwą 
profilującą spadek,
− warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63 mm,
 gr. 10 cm,
− warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm,
− warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu 
gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, 
gr. min. 3,0 cm.
Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą 
obrzeży. Należy wyprofilować spadki celem odprowadzenia nadmiaru wody.

Nawierzchnia wierzchnia: 
Zakłada się nawierzchnię poliuretanową typu NATRYSK
− wykonać warstwę gr. min. 11 mm z granulatu SBR,
− wykończeniowo wykonać warstwę natrysku 
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości min. 3 mm, 
kolor nawierzchni w kolorze ceglastym oraz grafitowym.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Trawy wchodzące w skład mieszanki powinny cechować się szybkim tempem 
wzrostu, dużymi zdolnościami regeneracyjnymi, dużą zwięzłością tworzonej 
murawy. Sugerowany skład mieszanki odpornej: Wiechlina łąkowa 10%, Ży-
cica trwała 50% (przynajmniej 2 odmiany), Kostrzewa czerwona Rafael 40%.

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA 
Stworzona, aby rozwijać wyobraźnie sensoryczną. Podczas chodzenia użyt-
kownik poznaje strukturę różnych materiałów m.in. cegły, piasek, mech, de-
ski, pnie drzew, otoczaki.


