ŚCIEŻKA MOTO SENSORYCZNA - spacer w dobrą przyszłość
C
STAN ISTNIEJACY

Tereny zielone Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Wierzbnie są terenami ogólnodostępnymi dla całejlokalnej
społeczności, dostępne w czasie roku szkolnego oraz
ferii i wakacji ze względu na umieszczenie na nich gminnego
placu zabaw. Oprócz placu zabaw na naszym terenie zielonym
posiadamy ławki. Pozostała część jest terenami zielonymi lub
przestrzenią wyłożoną kostką.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Planujemy, by nasza ścieżka sensoryczna miała około 10 metrów, była
podzielona niesymetrycznie na co najmniej 10 obszarów o różnej strukturze oraz kolorze. Do jej zbudowania potrzebujemy ram drewnianym
1x1m, chcemy by były tam elementy równoważni oraz drewniane dyski do
przechodzenia/przeskakiwania. Wokół ścieżki planujemy ustawienie
podniesionych ogródków z roślinnością pachnącą - lawenda, maciejka,
chcemy zatem ustawić 2 podniesione grządki, ścieżkę chcemy zakończyć 3
półkulami z gumowego granulatu przeznaczonymi do balansowania i wspinania się oraz dwoma diamentami lub kulami, przeznaczonymi do zabawy
motorycznej lub siedzenia (zamiast ławki).
b) terenem budowy ścieżki sensorycznej jest trawnik mieszczący się na
terenach zielonych szkoły, na froncie szkoły, przy ogrodzeniu
c) tereny zielone szkoły są dostępne dla każdego oraz w każdej porze roku
d) szkoła jest ogrodzona, posiada monitoring, wszystkie sprzęty
(np. kule zakupimy od certyfikowanych sprzedawców)

CELEM PROJEKTU jest aktywizacja, integracja
i poprawa zdrowia, szczególnie z obszaru integracji sensorycznej i motorycznej naszych uczniów
i społeczności lokalnej Wierzbna i okolic oraz
budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie
postaw proekologicznych. Wśród uczniów mamy
malutkie dzieci (5-latki w oddziale przedszkolnym)
oraz uczniów z niepełnosprawnością, dla których
integracja sensoryczna jest niezwykle ważna, a
ogólnodostępna ścieżka pozwoliłaby im w sposób
aktywny i z korzyścią dla zdrowia spędzać czas w
szkole i po lekcjach. Na terenie szkoły mieści się też
gminny ogólnodostępny plac zabaw, który wraz ze
ścieżką sensoryczną, kulami i grządkami tworzyłyby
bezpieczny obszar dla aktywnego spędzania czasu
na świeżym powietrzu. Ścieżkę planujemy wykonać
w sposób jak najbardziej ekologiczny, z naturalnych,
materiałów, a w jej pobliżu ustawimy podwyższone
grządki z roślinami wonnymi, które będą pod opieką
uczniów. Takie zadanie ma rozbudzać w uczniach
świadomość ekologiczną.

