Inclusie 3-8 jaar

Natuurlijk veelzijdig, veelkleurig en
veelzeggend
Bij natuurlijk spelen denken we meestal aan natuur en groen,
maar natuurlijk-spel is veel meer. Natuurlijk spel komt ook
uit kinderen zelf met hun vanzelfsprekende nieuwsgierigheid,
uitgedaagd willen worden en vooral ontdekken en verkennen.
Soms is het daarbij belangrijk aan die intrinsieke behoefte
van kinderen iets toe te voegen!

“Op dit toestel is zoveel te ontdekken voor jonge
kinderen dat er bijkans een collectief hartzeer ontstaat
wanneer ze uit hun spel worden gehaald. AMICO is
ontwikkeld door een groep experts (vanuit onderwijs,
bewegings- en gedragswetenschappen) en uitvoerig
getest ten behoeve van kinderen met een beperking.
Jonge kinderen bewegen van nature graag. Juist
voor kinderen van 3 tot 8 jaar is bewegen een middel:
kinderen die zich motorisch goed ontwikkelen leren
veelal sneller nieuwe vaardigheden zoals schrijven.
Maar bewegen is ook een doel op zich. Kinderen met
een vaardige en handige motoriek hebben veel voor.
Vanuit gevarieerde bewegingsactiviteiten maakt een
kind zich een gezonde levensstijl eigen en bouwt het een
positief zelfbeeld op. Deze aspecten maakt de AMICO
juist zo geschikt voor het jonge kind.“
Gert Rijsdijk, ontwerper Russell PLay

Goede Speelprojecten introduceert de nieuwe
speeltoestellenlijn AMICO van Russell Play, gericht op
kinderen tot ca. 8 jaar waarbij verbazing, ontdekking en
verkenning voorop staan. Het begint met basaal spel, immers
welk kind wil niet klimmen, klauteren, glijden en schommelen?
Bij dit zeer complete en compacte toestel is er nogal wat te
ontdekken.
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De grootste verrassing bestaat uit het maken van muziek,
je speelt en musiceert. Want je maakt tijdens het spelen
muziek en je wekt zelf de energie daarvoor op. Kinderen
raken niet uitgespeeld, want je speelt er bovenop, er onder
als in een speelhuisje met peuterschommel en er naast via
de uitdagende netconstructie. Daarnaast is de AMICO zeer
geschikt voor kinderen met een beperking; naast de optimale
toegankelijkheid biedt de dubbele en brede glijbaan voor
kinderen en hun ouders optimaal veiligheid en samenspel.

klimwand

glijbaan met
lange uitloop

Bij de AMICO staat het sensomotorisch spel voorop, want je
speelt met heel je lijf! AMICO gaat over de grenzen van het
spel; tot hier en verder!

Chico PS-02-0010
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De AMICO is uitermate geschikt voor onderwijs- en
kinderopvang, recreatie en zelfs voor de openbare ruimte:
uitvoering in drie thema’s Countryside, Safari en Sealife,
elk thema heeft haar eigen spelelementen en kleuraccenten
(herkenbaarheid en identiﬁcatie),
uitgekiende aandacht voor tactiele elementen (voelen is een
vorm van luisteren)
op de klim- of loopbrug maken kinderen tijdens het spelen
hun eigen muziek,
de microfoons en luidsprekers zijn zowel in volume als tijd
regelbaar,
optimaal bespeelbaar en toegankelijk voor kinderen
met een beperking (vlak, aaneengesloten en slipvrij,
contrasterend t.o.v. de omgeving, afgebakende loop/
kruipzones),
zowel uitdagend rollenspel als rust en solitair spelen,
kleurrijke materiaalkeuze in harmonie,
in hoge mate bestand tegen vandalisme,
AMICO is dé ontdekplek voor het jonge kind!

spinnewebnet en
opening in brug voor
uitdagende toegang

Pico PS-02-0020
verborgen zitplek
onder brug

draaiende bloem
met regengeluid

chillnet
Rocco PS-02-0030
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elementen van
Sealife thema

zacht rubberen
thema vloer op brug

Nino PS-02-0040

slingzitjes om te
zitten of te klimmen

elementen van
Countryside thema

Presto PS-02-0050

glijpaal
elementen van Safari thema
draaiende vlinder met
ratelende antennes

Alto PS-02-0060
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Juist voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking is het ontzettend belangrijk om zo veel als mogelijk deel
te nemen aan buitenspeelmogelijkheden. Voor kinderen en jongeren zonder beperking is het evenzeer van groot belang. Immers, hierdoor
ontstaat begrip en respect voor de ‘ander’. Bij ‘inclusive play’ staat samen spelen centraal, ongeacht sekse, sociaal-culturele achtergrond,
intellectueel vermogen of lichamelijke en zintuigelijke beperking.
De fun4all toestellen zijn speciaal ontwikkeld voor samenspelen voor kinderen met én zonder beperking.

access spinner (rolstoeldraaimolen)

We hebben vastgesteld dat kinderen draaien leuk vinden en dat ze ‘spinnen’ (in het middelpunt van
de draaiing zijn) helemaal geweldig vinden. Daarom hebben we gekozen voor een draaimolen met
een kleine diameter. De ‘spinner’ is makkelijk toegankelijk omdat hij gelijkvloers is. Dit is zowel
een voordeel voor kinderen in een rolstoel als voor kinderen met een visuele beperking. Er kunnen
meerdere kinderen tegelijk ‘spinnen’; er is plaats in het midden en aan de rand. De vloer van de
‘spinner’ heeft een lichte helling. Samen met de vorm van de beugels zorgt dit ervoor dat een rolstoel
altijd stabiel staat en nooit weg kan rollen of om kan kantelen. Een groot voordeel is dat er geen
voorziening nodig is om de rolstoel vast te zetten.

access whirl (draaimand)

De Access Whirl is een unieke draaimolen die speciaal ontworpen is om kinderen met en zonder
beperking samen te doen spelen. Een of meerdere kinderen kunnen in de draaimand zitten of
liggen en andere kinderen kunnen er aan de buitenzijde aan duwen of hangen.
De beschermende vorm van de Access Whirl zorgt ervoor dat kinderen niet uit de draaimand
geslingerd kunnen worden, maar juist in de zitting gedrukt worden.
Het net werkt als een veilige cocon dat tevens goede steun en grip geeft.

columpio

De Columpio is een aantrekkelijke nestschommel voor kinderen van alle leeftijden.
Het nestgedeelte is comfortabel om in te zitten en geeft kinderen een goede grip tijdens het
schommelen. De relatief lage ophangpunten zorgen ervoor dat er niet extreem hoog geschommeld
kan worden. In de praktijk heeft dit het voordeel dat oudere kinderen de schommel niet
voortdurend bezet zullen houden ten koste van kleinere kinderen. Deze schommel is bij uitstek
geschikt om samen in te schommelen.

materialen

Alle metalen buizen zijn thermisch volverzinkt en vervolgens gepoedercoat in een doorlopend proces. Alle verbindingen zijn van RVS.
De vrachtwagenlagers zijn ‘heavy-duty gesloten’ en onderhoudsvrij. De Access Whirl heeft alu-chroom geprepareerde en gepoedercoate
aluminium klemmen en 16 mm polyamide (nylon) touw met staalkern. De Columpio heeft 7 mm RVS kettingen en eveneens polyamide touw
met staalkern. Daarnaast zijn de kruiskoppelingen onderhoudsvrij.

Aanbevolen door de NSGK Speeltuinbende.
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