Nazwa zespołu: Arboretum Inspiruje

Przekształcenie ogrodu przyszkolnego w Arboretum

Przekształcenie ogrodu w Arboretum uwzględnia potrzeby różnych grup odbiorców.
W efekcie ma powstać ogród dydaktyczny, w którym uczniowie będę się uczyć
a przychodzące tu rodziny z dziećmi łączyć naukę z wypoczynkiem. Wchodząc do ogrodu
będzie można dostać folder informacyjny wraz z mapą. W ogrodzie znajdą się 2 ścieżki
dydaktyczne, drzewa zostaną oznakowane. Ogród wzbogacą kwietne rabaty w tym
jedna w kształcie Mapy Świata, pionowa ściana z roślin „ogród wertykalny” i oczko
wodne. Upływający czas będzie można sprawdzić na zegarach słonecznym i kwiatowym.
Znajdą się tu specjalne strefy dla : małych dzieci – w piaskownicy będzie
można odkopać „kości dinozaura” oraz zagrać w gry. W tym czasie rodzice będą mogli
poczytać książki lub aktywnie zadbać o formę na sprzętach siłowni zewnętrznej. Dla
miłośników nowych technologii będą tabliczki z QR –kodami które po zeskanowaniu
zdradzą informację „co to za drzewo” itp. W ogrodzie będzie darmowy dostęp do WiFi.
Środki finansowe można by pozyskać z kilku źródeł – z budżetu Miasta, z dotacji
z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Nadleśnictwa. Inicjatywę mogły
by wesprzeć 2 duże lokalne firmy.
Koszty (oszacowano na podstawie cen
w Internecie oraz dużych marketów
budowlano-ogrodniczych)

Wyszczególnienie
Brama wejściowa wraz ze skrzynką na
foldery
Tablice dydaktyczne ( 2 ścieżki
o bioróżnorodności oraz zjawiskach
przyrodniczych)
Rabaty kwiatowe
Zegar kwiatowy i słoneczny
Ławki
Stoliki szachowe
Altana
Hotele dla owadów
Kompostownik
Gry dydaktyczne
Piaskownica
Dostęp do Wifi i tabliczki QR
Oczko wodne
Ogród wertykalny
Siłownia zewnętrzna

5000 zł
10 tablic po 800 zł= 8000 zł
2 rabaty po 2000 zł=4000 zł
1 rabata w kształcie Mapy Świata – 3000zł
9000 zł
10 szt. po 200 zł=2000zł
5 szt. po 400 zł=2000 zł
6500 zł
20 małych domków po 30 zł=600zł
1 duży – 1500 zł
400zł
3 gry po 2000 zł=6000 zł
3000 zł
4000zł
15 000 zł
15 000 zł
15 000 zł

