ZAŁ.9.

MAKIETA – INSTRUKCJA
1. Proszę zaznaczyć, w którym miejscu chciałby/ałaby Pan/i, aby zlokalizowany był plac zabaw dla
dzieci. Proszę dopisać na karteczce, dlaczego w tym miejscu.
2. Proszę zaznaczyć na makiecie (odpowiednim kolorem sznurka) proponowany przez Ciebie przebieg
dróg (mogą się pokrywać): piesze, rowerowe, dojazdowe, ścieżka zdrowia.
3. Jakie rodzaje nawierzchni powinny zostać zastosowane w potencjalnym projekcie? Zaznaczyć
ścieżki/inne miejsca karteczkami z odpowiednimi nazwami (nawierzchnia utwardzona- jezdna;
nawierzchnia utwardzona, nawierzchnia naturalna, nawierzchnia bezpieczna)
4. Proszę zaznaczyć miejsce, gdzie składowane są odpady i dopisać czy jest wystarczająca ilość takich
miejsc. Proszę zaznaczyć proponowane inne miejsce/a, jeżeli uważają Państwo, że obecne są
złe/niestosowne.
5. Czy chciałby/ałaby Pan/i, aby powstało na tym terenie miejsce wspólnych spotkań? Proszę zaznaczyć
to miejsce na makiecie odpowiednią karteczką (zespół ławek/ miejsce pod ognisko / miejsce
piknikowe/ mały pawilon, altana / własna propozycja)
6. Proszę zaznaczyć miejsca niebezpieczne i napisać co sprawia, że są one niebezpieczne.
7. Proszę napisać na karteczce obok miejsca niebezpiecznego co mogłoby sprawić, aby stało się ono
bezpieczne.
8. Wbij na makietę elementy, które byłyby dla Ciebie ważne/potrzebne/ atrakcyjne na osiedlu w
miejsce, gdzie chciałbyś aby powstały. Jeżeli nie ma takiego miejsca w propozycjach, dopisz
karteczkę i wbij.
(ławka, śmietnik, lampa, sklep, ośrodek kultury/świetlica, miejsce spotkań - zespół ławek/ miejsce pod
ognisko / miejsce piknikowe/ mały pawilon/ altana, urządzenia sportowe, gry na świeżym powietrzu
typu szachy/scrabble, wspólny ogródek)
9. Z którego miejsca zielonego na osiedlu Pan/i korzysta? Proszę wbić karteczkę z napisem „Moje
miejsce zielone”.
10. Z którego miejsca zielonego na osiedlu chciałby/ałaby Pan/i korzystać w przyszłości? Proszę wbić
karteczkę z napisem „Moje przyszłe miejsce zielone”.
11. Czy posiada Pan/i swoje ulubione miejsce/a na osiedlu? Proszę w nie wbić karteczkę z napisem „Moje
ulubione miejsce”.
12. Czy ma Pan/i uwagi/przemyślenia/pomysły odnośnie przyszłego zagospodarowania osiedla, może

czegoś brakuje? Proszę wbić karteczkę/i ze swoimi pomysłami.

