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Ako zdôrazniť inkluzívnosť dizajnom

Piesok zabezpečuje zmyslový 
a sociálny zážitok

Najatraktívnejší herný 
prvok je prístupný a 

použiteľný pre všetkých

Toalety a prebaľovacie 
priestory v okolí

S

O

O
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Existujú rozmanité herné zážitky:

FyzickýP ZmyslovýS SociálnyO

Viacero úrovní výziev zabezpečí, že 
sa aktívne zapájajú deti v každom 

veku a s rôznymi schopnosťami
Parkovanie a parkovanie 

pre ZŤP v okolí

Tento dizajn znázorňuje príklad inkluzívneho herného priestoru 
s príležitosťami pre hru a podpornými prvkami pre každý vek a 
všetky schopnosti.

Senzorická oblasť

Široké a viditeľné 
vstupné bránky

Kľudové 
zóny

Transfer prvok 
pre presun z 

vozíka

Multifunkčné herné prvky 
prístupné s invalidným 

vozíkom

Značenia poskytujú informácie 
o usporiadaní, vďaka ktorým sa 

návštevníci oboznámia s herným 
priestorom

Zóny na stretávanie sa  
s  rôznymi druhmi miest 

na sedeniePrístupný dizajn so 
širokými cestami

Jasná orientačná cesta obklopuje 
hernú oblasť. To umožňuje deťom 

preskúmať herný priestor pred 
zapojením sa do hry

Útulné miesta, ktoré deti môžu používať na oddych a zbavenie sa 
stresu alebo na podnietenie predstavivosti a hranie rolí

Zariadenia prístupné na invalidnom vozíku  a
rôzne druhy hojdačiek vhodné pre každý vek a schopnosti

Senzorická oblasť poskytuje vizuálne, hmatové a zvukové zážitky z hry
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Postihnutie/Stav

Zariadenie

Multifunkčný 
herný prvok

Skupinová 
hojdačka

Cozy Cocoon Mirage Revolution Spinmee Inclusive SpinR² Titan Unity Dome
Exteriérové 

hudobné nástroje
Domčeky 
na hranie

Trampolíny
Hojdačka 
Dragonfly

Autizmus/
Porucha 

senzorického 
spracúvania

Podnecuje ku 
spolupráci a 

socializácii, keďže 
sa venujú mnohým 

činnostiam a zároveň 
spaľujú nadmernú 

energiu.

Hojdanie rozvíja 
vestibulárny systém 

detí a skupinové 
hojdacie sedadlá 

podporujú spoluprácu 
a socializáciu.

Poskytuje bezpečné 
miesto, ktoré deti 
môžu použiť na 

oddych a zbavenie sa 
stresu, keď stúpne ich 

úzkosť.

Zlepšuje svalovú 
kontrolu a rovnováhu 

a zároveň rozvíja 
vestibulárny systém 

detí.

Zlepšuje svalovú 
kontrolu a rovnováhu 

a zároveň rozvíja 
vestibulárny systém 

detí.

Šplhanie zlepšuje 
motorické zručnosti, 
ako je rovnováha a

koordinácia. Takisto 
precvičuje, stimuluje 

a rozvíja
proprioceptívny 

systém používateľa.

Poskytuje hmatový 
a zvukový zmyslový 

zážitok.

Poskytuje bezpečné 
miesto, ktoré deti 
môžu použiť na 

oddych a zbavenie sa 
stresu, keď stúpne ich 

úzkosť.

Aktivuje, stimuluje a 
rozvíja vestibulárny 
a proprioceptívny 

systém
dieťaťa.

Aktivuje a rozvíja 
vestibulárny systém 

detí.

Motorické
 poruchy

Multifunkčný herný 
prvok s jednoduchým 
prístupom podnecuje 
všetkých, aby sa hrali 

spolu a podporuje
komunikačné 

zručnosti.

Poskytuje zážitok pre 
celé telo a fyzickú 
oporu. Podnecuje 

sociálnu hru
a poskytuje fyzický 
zmyslový zážitok.

Ponúka množstvo 
opory. Otáčanie 
pomáha rozvíjať 

priestorové 
uvedomovanie a 

stimuluje rôzne časti 
mozgu.

Sedadlá Mirage 
na tomto kolotoči 

poskytujú výraznú 
oporu a zároveň 
poskytujú deťom 
zábavné fyzické a 

sociálne zážitky z hry.

Poskytuje veľa 
priestoru pre deti na 
vozíku, aby sa mohli 
hrať spolu so svojimi 

kamarátmi a zažiť 
pohyb, ktorý stimuluje 

ich vestibulárny 
systém bez toho, aby 
sa vzdialili z vozíka.

Dve široké sedadlá 
s množstvom 

priestoru a opory, 
s jednoduchým 

systémom nástupu 
pre používateľov 

invalidných vozíkov.
Ponúka vynikajúci 

zážitok z hry  
pre každého.

Sedadlo Mirage 
poskytuje množstvo 
opory, takže všetky 

deti sa môžu hrať 
spolu.

Deti na vozíku budú 
môcť používať kruhy, 
aby sa potiahli ďalej, 
pričom deti s určitou 

mierou mobility 
dolnej časti tela môžu 

používať kruhy na 
zabezpečenie

stability pri chôdzi        
po obvode.

Pomáha v rozvoji 
zručností jemnej 

motoriky, podporuje 
socializáciu a 

stimuluje sluchový 
systém.

Ponúka množstvo 
opory a podporuje 

sociálnu hru.

Downov syndróm

Poskytuje dobré 
fyzické príležitosti                    

na spoluprácu 
pri činnostiach 
v nízkej výške. 

Takisto podnecuje 
predstavivosť pri hre.

Poskytuje dobré 
fyzické, zmyslové 

príležitosti a 
príležitosti na 
spoluprácu.

Sedadlá Mirage 
na tomto kolotoči 

poskytujú výraznú 
oporu a zároveň 

poskytujú vynikajúce 
sociálne príležitosti        

na spoluprácu.

Prináša fantastické 
vestibulárne zážitky 
a poskytuje dobrú 

oporu postoja.

Poskytuje dobré 
fyzické príležitosti 
a príležitosti   na 

spoluprácu. Kruhy         
s rôznou veľkosťou sú 

oporou po ceste.

Činnosti v nízkej 
výške, ktoré 

zabezpečujú zábavné 
senzorické zážitky 

z hry.

Poskytuje deťom 
príležitosť, aby 

používali jazykové, 
kognitívne a 

sociálne zručnosti 
prostredníctvom 

divadelnej hry.

Poskytuje príležitosť     
na hru a spoluprácu 
pri hre s množstvom 

opory.

Porucha aktivity 
a pozornosti 

(ADHD)

Zahŕňa aeróbne 
činnosti, ako aj hru so 
simulovaním s cieľom 

podporiť cvičenie a 
zároveň sa zabávať.

Deti môžu využívať 
svoju predstavivosť 

a vystupovať vo 
vlastných hraných 

príbehoch, čím sa im 
prináša spontánna, 

nimi iniciovaná hra s 
otvoreným koncom.

Cvičenie pomáha 
deťom s ADHD 

sústrediť sa a zvládať 
zmeny nálad.

Poruchy učenia

Je vybavený na 
zábavné činnosti, 
ktoré podnecujú 

sociálnu hru a 
spoluprácu pri hre.

Podnecuje sociálnu 
hru a spoluprácu pri 

hre a poskytuje dobrý 
fyzický zmyslový 

zážitok.

Podnecuje sociálnu 
hru a spoluprácu 
pri hre a zároveň 

stimuluje rôzne časti 
mozgu.

Ponúka zábavný 
spôsob pohybu a 

podnecuje
spoluprácu pri hre, 

pretože na hojdanie sú 
potrebné dve osoby.

Zrakové   
postihnutie

Vďaka viacerým 
úrovniam úloh a 

prístupným trasám 
deťom poskytuje

rôzne činnosti, 
ktoré stimulujú ich 
zmyslový systém.

Hojdanie aktivuje, 
stimuluje a rozvíja 

vestibulárny 
systém detí. 

Takisto podnecuje 
predstavivosť a 

sociálnu hru.

Točenie ponúka 
deťom vynikajúce 

fyzické zážitky z hry 
a zároveň zlepšuje 

vzdelávací potenciál a 
rytmus.

Vynikajúci na 
zlepšenie sily a 

obratnosti. Kruhy    s 
rôznymi veľkosťami 

umožňujú deťom,
aby sa opreli, a vedú 

ich okolo kupoly.

Poskytuje úžasný 
zmyslový zážitok, 
ktorý stimuluje a 
rozvíja sluchový 

systém.

Stručná príručka o zariadeniach pre rôzne zdravotné postihnutia

Každé postihnutie či stav má rozsah, čo znamená, že dvaja ľudia s rovnakou diagnózou môžu mať 
odlišné potreby. Nasledujúci obsah preto obsahuje určité zovšeobecnenia.

Zahrnuté sú niektoré z najčastejších postihnutí alebo stavov u školopovinných detí s navrhovanými zariadeniami 
na detskom ihrisku, ktoré môžu byť osobitne prospešné pre deti s daným postihnutím alebo stavom.

Uvedomte si: každé dieťa má silné a slabé stránky, obľúbené a neobľúbené veci.

Zistite, čo deti alebo členovia vašej skupiny či spoločenstva majú radi a potrebujú a čo na ihrisku 
vyhľadávajú. Máme rozsiahly sortiment zariadení detských ihrísk, ktorý je inkluzívny a môžu ho 
používať deti s rôznymi zdravotnými postihnutiami či stavmi. 

Porozprávajte sa s našim tímom, ktorý vám bude vedieť poradiť herné prvky, ktoré najlepšie spĺňajú potreby detí.


