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DŘEVĚNÁ SKUPTURA - VĚTRNÍK
• větrník je umístěn na dřevěné otočné hlavě a nachází se ve vstupní části 

MŠ Větrná

• záseky ve spodní části plastiky lze využívat jako šplhací prvek



AMFITEÁTR 
• svou výjimečnou akustikou je to vhodný prostor k uspořádání 

dětského vystoupení, koncertů a divadelního představení



ODUMŘELÝ KMEN
• pokácený dutý kmen

• podporuje dětskou zvídavost a motoriku



VODNÍ HERNÍ PRVEK



HRA S VODOU
• hra s mlýnky, stavidly, stavba hrází a přehrad seznámí s 

elementární znalostí vlastností vody 



UMĚLECKÉ HERNÍ PRVKY

kráva hříbky



KRÁVA
• prolézačka ve tvaru krávy

• originální herní prvek



HŘÍBKY
• plastiky ve tvarů hříbků sloužící pro balancování a k sezení dětí



ROBINSONOVA CHÝŠE
• umožní dětem schovávat se v tajné skrýši



BYLINKOVÁ SPIRÁLA
• rostliny rozpoznáváme nejen podle vzhledu, ale hlavně podle vůně nebo

hmatu



JEDLÝ ZÁHON

• zde sklízíme černý rybíz, angrešt, lesní jahody, kanadská borůvky, aromatické 
a léčivé byliny - oregáno, kontryhel, levanduli a také šalvěj



HMATOVÁ STEZKA
• umožní dětem získat zkušenost osahat si různorodost materiálu 

pomocí svých chodidel



PÍSKOVIŠTĚ (S PLACHTOU)



VRBOVÝ TUNEL
• je zajímavým prvkem přírodní zahrady



VRBOVÉ STAVBY - TEEPEE
• je kouzelné místo pro dětskou hru, meditaci a neformální posezení 



STEZKA OBRATNOSTI

• přirozená tělocvična, kde děti získávají fyzické dovednosti



TERÉNNÍ MODELACE SE SKLUZAVKOU

• herní komplex využívaný k lezení a šplhání



DOMEČEK NA „MUŘÍ NOŽCE“

• představuje další dětskou skrýš

• (přestěhován do přední části zahrady bez „muří nožky“)



STROMOVNÍK
• slouží dětem k rozpoznávání dřevin podle její barvy, struktury a 

kůry stromů



ÚTOČISTĚ PRO ŽIVOČICHY
• ježkovník

• ptačí napájedla

• broukoviště

• hmyzí domečky



JEŽKOVNÍK

• úkryt pro přezimování ježků



PTAČÍ NAPÁJEDLA

• keramické nádoby naplněné vodou



BROUČKOVIŠTĚ/LOGGER
• děti v broukovišti mohou nalézt vzácné druhy bezobratlých 

živočichů



HMYZÍ DOMEČKY
• děti zde objevují různé druhy hmyzu



ZVUKOVÁ ZAHRADA 
• zvonkohra z květináčů

• zvonkohra z keramických koulí

• dendrofon



ZVONKOHRA Z KVĚTINÁČŮ



ZVONKOHRA Z KERAMICKÝCH 
KOULÍ



DENDROFON


