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1. Wy bór miej sca
Miej sce na kà cik za baw po win no byç do brze wi docz ne z miej sca gdzie

najcz´ Êciej prze by wa my (np. ta ra su al ta ny lub pla cy ku wy po czyn ko we go
itp.). Po win no byç tak˝e lek ko ocie nio ne i os∏oni´ te od wia tru. JeÊli nie ma -
my na dzia∏ ce wi´kszych krze wów przy dat ne b´ dà w∏asne kon struk cje np.
pa ra sol, pa ra wan, ˝agiel z p∏ót na itp. Uni kaj my lo ka li za cji pia skow nic pod
du˝ymi drze wa mi ze wzgl´ du na by to wa nie pta ków, któ rych od cho dy za -
nie czyszczà pia sek, jak rów nie˝ ewen tu al ne opry ski.

2. Za go spo da ro wa nie
Ma lu chom zwy kle do szcz´ Êcia wy star czy pia sek i huÊ taw ka w for mie

ko sza. Nie co wi´ksze dzie ci do ce nià zje˝ d˝al nie, dra bin ki i mi niÊcian ki

Pla nujàc za go spo da ro wa nie dzia∏ ki dla ro dzi ny z dzieç mi 
kie ruj my si´ wzgl´ da mi bez pie czeƒ stwa i mak symà 

„dla ka˝ de go coÊ do bre go”. Bo ga ty pro gram u˝yt ko wy 
do sto so wa ny do wie ku dzie ci spra wi, ˝e dzia∏ ka b´ dzie 

kon ku ro waç z naj no wo czeÊniej szym, osie dlo wym pla cem za baw.
War to wy go spo da ro waç spe cjal ny kà cik, gdzie dzie ci b´ dà mia∏y

swo je kró le stwo. Od nas za le˝y gdzie i jak go urzà dzi my, 
zaÊ dzie ci´ ca, nie skoƒ czo na wy obraê nia zaj mie si´ resztà.

Dzia∏ka dla
rodziny z dzieçmi
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a wspi nacz ko we. Pa mi´ taj -
my o po zo sta wie niu min
2 m od ob ry su urzà dzeƒ
za ba wo wych wol nej prze -
strze ni bez pie czeƒ stwa 
z mi´kkim pod∏o˝em. Tra -
dy cyj ne huÊ taw ki i rów no -
wa˝ nie tak˝e sà doÊç
d∏ugo do ce nia ne przez dzie ci. Mo˝ na sko rzy staç z go to wych urzà dzeƒ za -
ba wo wych lub wy ko naç je sa mo dziel nie. Pa mi´ taj my, aby pla cyk za baw
rós∏ ra zem z dziec kiem. Pia skow ni ca sto sun ko wo wczeÊnie wyj dzie z
u˝ycia, ale w jej drew nia nej ra mie b´ dzie mo˝ na wy ko naç póê niej wznie -
sionà grzàdk´ z tru skaw ka mi do sa mo dziel nej upra wy przez dzie ci. W∏asna
grzàdka spe∏ nia tak˝e funk cje dy dak tycz ne. Dzie ci uczà si´ o zmien noÊci
se zo no wej, piel´ gna cji roÊlin, a tak˝e o smacz nym po˝yt ku p∏ynà cym z ich
upra wy. Grzàdki war to opa trzyç ko lo ro wy mi ta blicz ka mi z ry sun ka mi i na -
zwa mi roÊlin.

Istot nym ele men tem za go spo da ro wa nia kà ci ka dla dzie ci jest stó∏ z sie -
dzi skiem. War to wy go spo da ro waç dzie ciom takà prze strzeƒ, gdzie b´ dà
mog∏y przy go to wy waç b∏otne mik stu ry, ro biç wian ki lub graç w gry plan szo -
we. Dzie ci do ce nià tak˝e ta bli ce do ry so wa nia kredà. Ta bli ca mo˝e byç
po∏à czo na z pla cy kiem za baw lub umiesz czo na pod za da sze niem ta ra su.
Tram po li na z pew noÊcià ucie szy tak˝e du˝ych i ma∏ych, lecz jej roz mia ry
po win ny umo˝ li wiç ∏atwe jej z∏o˝enie i scho wa nie do al ta ny na czas na szej
nie obec noÊci na dzia∏ ce. Dzie cia ki uwiel biajà kry jów ki, wi´c do mek na ku -
rzej stop ce b´ dzie spe∏ nie niem ma rzeƒ. Jed nak wszyst kie ele men ty na wy -
so koÊci muszà byç so lid nie za mo co wa ne, opa trzo ne ba rier ka mi, aby nie
by∏o ry zy ka upad ku. Wi´kszoÊç ele men tów po win na byç trwa le zwià za na
z grun tem lub ∏atwa do z∏o˝enia i scho wa nia.

Na wierzch nie na dzia∏ ce gdzie cz´ sty mi goÊç mi sà dzie ci muszà byç
sto sun ko wo g∏ad kie i rów ne. Pod pla cy kiem i zje˝ d˝al nià mo˝ na roz sy paç
pia sek lub po zo sta wiç traw nik (za le˝y to od in ten syw noÊci u˝yt ko wa nia
urzà dzeƒ za ba wo wych). De cy dujàc si´ na pia sek za dbaj my o od gro dze -
nie go od traw ni ka. Przy dat ne b´ dà obrze˝a ela stycz ne lub drew nia na pa -
li sa da g∏´ bo ko osa dzo ne w grun cie. Do pó ki dzie ci nie pod rosnà uni kaj my

Shutterstock.com/Fam Velel
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atak˝e ra bat z ma∏ymi ka my ka mi, któ re mog∏yby zo staç po∏kni´ te przez cie -
kaw skie Êwia ta ma lusz ki. Ra stro we na wierzch nie ela stycz ne (z two rzyw
sztucz nych) sà mod nym roz wià za niem pod szcze gól nie cz´ sto wy dep ty -
wa ny mi ob sza ra mi.

Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e dzie ci´ ca fan ta zja praw do po dob nie nie po -
zwo li si´ im ogra ni czyç je dy nie do kà ci ka za baw za dbaj my za wcza su o mi -
ni ma li zacj´ ewen tu al nych strat. Wy gro dze nie m∏odych na sa dzeƒ ni ski mi
p∏otka mi po wstrzy ma ma∏e sto py przed stra to wa niem wy piel´ gno wa nej
grzàdki z mar chewkà lub ra ba ty z pi wo nia mi. Dba nie o kon dycj´ traw ni ka
po przez re gu lar ne na wad nia nie, na wo˝enie i ko sze nie  nada mu wi´kszà
wy trzy ma∏oÊç.

3. Ma te ria∏y
Wszyst kie ele men ty za go spo da ro wa nia po win ny byç wy ko na ne z bez -

piecz nych ma te ria∏ów, po sia dajà cych od po wied nie ate sty i od po wia dajà -
ce nor mom. Drew no po win no byç ide al nie g∏ad kie, im pre gno wa ne bez -
piecz ny mi dla zdro wia sub stan cja mi. Two rzy wa sztucz ne muszà byç ate -
sto wa ne pod wzgl´ dem kon tak tu z dzieç mi, od por ne na dzia∏anie s∏oƒ ca
i tem pe ra tu ry. Tak˝e wy bór pia sku do pia skow ni cy po wi nien byç po dyk to -
wa ny bez pie czeƒ stwem (atest PZH). Za sad bez pie czeƒ stwa mu si my prze -
strze gaç tak˝e my. Sto suj my bez piecz ne na wo zy oraz Êrod ki ochro ny
roÊlin. Prze strze gaj my okre su ka ren cji i jeÊli to mo˝ li we wy bie raj my pre pa -
ra ty eko lo gicz ne, bio de gra do wal ne.
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Geo me trycz na li nia Êcie˝ek i ra bat oraz ra stro wy uk∏ad p∏yt i kost ki ryt -
mi zu je za∏o˝enie i na da je sznyt no wo cze snoÊci. Pla cyk na Êrod ku Êcie˝ ki
z ga bio nowà ∏aweczkà jest ide al nym miej scem do gier, zaÊ do mek wspa -
nia∏à kry jówkà, miej scem do pi sa nia pa mi´tni ka i za ba wy w dom. Z dru giej
stro ny al ta ny, na jej tyl nej Êcia nie mo˝ na zlo ka li zo waç mi niÊciank´ wspi -
nacz kowà. Z ha ma ku w po bli˝u ta ra su ucieszà si´ wszy scy u˝yt kow ni cy
dzia∏ ki. Ta ras zaÊ zo gni sku je ̋ ycie ro dzin ne na dzia∏ ce. Za ha ma kiem znaj -
dujà si´ nie co wy˝ sze (ok. 1,5 m) na sa dze nia hor ten sji bu kie to wej od da lo -
ne od ogro dze nia o oko∏o 1 m. Al tan´ zdo bià na sa dze nia je˝ów ki i roz -
ple ni cy, zaÊ pla cyk ob ra mo wa no sza∏ wià omszonà. Bo rów ki po sa dzo ne
bli sko dom ku dla dzie ci majà du˝o s∏oƒ ca.

1. Bo rów ka wy so ka; 2. Do mek dla dzie ci; 3. Dzie wan na; 4. Fun kia 5. Ga bio no wa ∏aw ka; 
6. Ha mak; 7. Hor ten sja bu kie to wa; 8. Je˝ów ka i roz ple ni ca 9. Mi skant; 10. Pi´ cior nik krze wia sty;

11. Ró˝a na szta mie; 12. Sza∏ wia omszo na 13. Âcie˝ ka

PRO JEKT 1
dzie ci 8 i 10 lat

A. Bagińska

D. Taraska
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Kà cik dla dzie ci znaj du je si´ po le wej stro nie Êcie˝ ki. Oprócz huÊ ta wek
i zje˝ d˝al ni zna laz∏o si´ miej sce na ogró dek eks pe ry men tal ny w skrzy niach.
Na sa dze nia tru ska wek, po zio mek i po mi dor ków kok taj lo wych b´ dà pod
tro skliwà opiekà najm∏od szych, a ich owo ce ozdo bià nie jed no przyj´ cie
ogro do we dla dzie ci. Roz leg∏y traw nik po dru giej stro nie to do bre miej sce
na sk∏ada ny ha mak lub ba se nik ogro do wy. Na wierzch nia z g∏ad kich p∏yt
pia skow co wych jest do brze zag∏´ bio na w grun cie tworzàc doÊç g∏adkà
po wierzch ni´. Prze strze nie mi´ dzy p∏yta mi wy pe∏ nia tra wa, a w cz´ Êci 
ra ba ty ˝wi ro wej karm nik oÊci sty. Ka mie nie ra ba ty ˝wirowej sà du˝e i majà
ob∏e kraw´ dzie.

PRO JEKT 2

1. Ha mak 2. Hor ten sja bu kie to wa 3. HuÊ taw ka 4. Ju ka ka ro liƒ ska 5. Klon pla mo wy ‘Dis sec tum
Ni grum’ 6. Mi skant chiƒ ski 7. Ogró dek dla dzie ci 8. Ra ba ta z ró˝anecz ni ka mi 9. Roz ple ni ca 

10. Âcie˝ ka 11. Âwierk gniazd ko wy 12. Ta wu∏ ka Arend sa 13. To jeÊç krop ko wa na 
14. Wierz ba ca∏olist na 15. Zje˝ d˝al nia 16. ˚ywot nik za chod ni ‘Co lum na ris’

dzie ci 3 i 5 lat

A. Bagińska

D. Taraska
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1. Ber be rys Thun ber ga ‘Ma ria’ 2. Ja∏owiec poÊred ni 3. Je˝ów ka 4. Ko so drze wi na 5. Krze wusz ka
6. Li lak Mey era 7. ¸aw ka  8. ¸u bin 9. Mi skant chiƒ ski  10. Ró˝anecz nik 11. Rud be kia 

12. Sto lik z ∏aw ka mi  13. Sur mia bi gno nio wa ‘Na na’  14. Âwierk bia∏y ‘Co ni ca’ 
15. Ta wu∏a ja poƒ ska 16. Tram po li na 17. Wa rzyw nik 18. Ze staw ze zje˝ d˝al nià

Du˝a ró˝ ni ca wie ku w tym przyk∏adzie spra wia, ˝e pro gram dzia∏ ki mu -
si byç od po wied nio do bra ny i bo ga ty. Ze staw ogro do wy ze zje˝ d˝al nià 
i pia skow nicà b´ dzie ulu bio nym miej scem najm∏od sze go cz∏on ka ro dzi ny,
zaÊ star szak z pew noÊcià nie b´ dzie scho dzi∏ z tram po li ny. Sto lik przy wa -
rzyw ni ku pos∏u˝y ma lu chom do przyrzà dza nia w∏asnych kom po zy cji sa∏at -
ko wych i za baw z za pro szo ny mi na dzia∏ k´ ko le ga mi. Âcie˝ ka do al tan y
pro wa dzi przez cie ka wie za go spo da ro wa ny wa rzyw nik. Me an drujà ca li nia
na sa dzeƒ spra wia, ˝e wa rzyw nik sta je si´ re pre zen ta cyjnà ozdobà. Na sa -
dze nia na dzia∏ ce sku pio no w wi´ksze gru py, li kwi dujàc roz pro szo ne, ma∏e
grup ki, dzi´ ki cze mu uporzàdko wa no prze strzeƒ dzia∏ ki.

PRO JEKT 3
dzie ci 2 i 8 lat

A. Bagińska

D. Taraska
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1. Bo dzisz ki 2. Bu dle ja Da wi da 3. Do mek dla dzie ci 4. Fun kia 5. Hor ten sja ogro do wa 
6. HuÊ taw ka 7. Je˝ów ka 8. J´ zycz ka Prze wal skie go 9. Kà cik wy po czyn ko wy z ˝aglem 

10. Mi skant chiƒ ski 11. P´ cherz ni ca ka li no li st na 12. Pi´ cior nik krze wia sty 
13. Roz chod ni ki i roz ple ni ce 14. Sza∏ wia omszo na 15. Tra wa pam pa so wa 16. Wa rzyw nik

Dzia∏ ka dla najm∏od szych ma lu chów mu si byç prze myÊla na. Do mek dla
dzie ci z pia skow nicà zlo ka li zo wa no bli sko pla cy ku re kre acyj ne go ocie nio -
ne go spe cjal nym ˝aglem. Stàd ma∏e dzie ci b´ dà do brze wi docz ne. Pro -
gram dla najm∏od szych nie jest moc no roz bu do wa ny, gdy˝ po trze bujà 
w tym wie lu sta∏ej opie ki do ros∏ych. Wraz z up∏ywem lat pro gram dla dzie -
ci b´ dzie si´ po sze rza∏ np. o zje˝ d˝al ni´, tram po lin´ lub Êciank´ wspi nacz -
kowà. HuÊ taw ka zo sta∏a za cho wa na, zaÊ na sa dze nia w jej po bli˝u 
uporzàdko wa no i uroz ma ico no. Wa rzyw nik ob ra mo wa no pi´ cior ni kiem, 
a skrajnà grzàdk´ od da no we w∏ada nie najm∏od szym. Zdro we, w∏asne wa -
rzy wa z dzia∏ ki dla ma lu chów sà bez cen ne.

PRO JEKT 4
dzie ci 2 i 3 lat

A. Bagińska

D. Taraska
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek!”, w któ rych za war ta jest rze -

tel na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. Uwa ga,
za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 6 mie si´cy pre -
nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis, plus ra ba ty w www.dzial ko wiec sklep.pl
tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 150 tys. egz.
ISBN 

UWAGA to wa˝ne
Prio ry tet bez pie czeƒ stwa nie do ty czy tyl ko kà ci ka

dla dzie ci, ale ca∏ej dzia∏ ki, aby ma lu chom nie sta∏a si´
˝ad na krzyw da. Bez wzgl´dnie zre zy gnuj my z roÊlin
trujà cych, parzà cych i dra˝ nià cych (np. to ja dy, da tu ry,
dyp tam je sio no list ny). JeÊli na dzia∏ ce rosnà kol cza ste
oka zy np. pi´kne ró˝e, to pod sadê my je in ny mi roÊli na -
mi, tak aby nie znaj do wa∏y si´ bez poÊred nio przy
Êcie˝ ce lub traw ni ku. Na czar nej liÊcie (roÊli ny trujà ce)
znaj dujà si´ tak˝e waw rzy nek wil cze∏yko, kon wa lia ma -
jo wa, bluszcz po spo li ty, li gustr po spo li ty, z∏oto kap,
Ênie gu licz ka, ka li na ko ra lo wa, ˝ywot nik, wil czo mlecz.

Zgod noÊç z Re gu la mi nem ROD
Dzia∏ ka dla ro dzi ny z dzieç mi jak ka˝ da in na mu si byç zgod na z prze pi -

sa mi PZD. Re gu la min ROD przed sta wia prze pi sy, któ rych na le˝y bez -
wzgl´dnie prze strze gaç. Do ty czy to na przyk∏ad wy so koÊci ˝ywop∏otów
przy gra ni cy dzia∏ ki (mak sy mal nie 1 m wy so koÊci), wy so koÊci per go li i tre -
ja˝y pod pnà cza (do 2 m wy so koÊci w od leg∏oÊci 2 m od gra nic dzia∏ ki), wy -
so koÊci drzew i krze wów ozdob nych.
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