
Projekt GratoSfera zakłada stworzenie miejsc (GratoSfer), służących swobodnej 
aktywności dzieci poza budynkiem szkoły. GratoSfera składa się z kontenera morskiego/
magazynu zawierającego tzw. „Loose Parts”, czyli elementy służące zabawie, takie jak 
plastikowe rury, siatki, pudła, materiały, opony, beczki, drewniane szpule, zużyty sprzęt 
elektroniczny, oraz terenu zielonego, o pow. ok. 200 m2.  

Kluczowe dla nas są badania naukowe, które potwierdzają bezpośrednią korelację 
swobodnej zabawy i zdrowia psychicznego dzieci: 

https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/resources/play/
play_5reasons_infographic_e.pdf 

Jednym z fundamentów utrzymania równowagi psychicznej dzieci do 10. roku życia jest 
około 1h swobodnej zabawy dziennie. Podobnie jak sen i jedzenie są niezbędne dla 
zdrowia dziecka tak swobodna zabawa jest konieczna aby dzieci utrzymały zdrowie 
psychiczne. 

(źródło:) Howard J, Miles GE, Rees-Davies L, Bertenshaw EJ. Play in Middle Childhood: 
Everyday Play Behaviour and Associated Emotions. Child Soc. 2017;31(5):378-389. doi:
10.1111/chso.12208. 

Ponieważ obserwujemy od 10 lat stały wzrost zachorowań na depresję i samobójstw 
wśród dzieci i młodzieży to zagadnienie utrzymania zdrowia psychicznego dziecka jest dla 
nas fundamentalne. 
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(źródła: https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/
globally_in_young_people_2016.JPG?ua=1 

https://www.who.int/mental_health/resources/suicide/en/) 

W wyznaczonym czasie w ciągu dnia, trwającym około godziny, dzieci pod obserwacją 
dorosłych oddają się swobodnej zabawie przy użyciu „Loose Parts” oraz własnej, 
nieograniczonej wyobraźni. Rola dorosłego ograniczona jest w czasie zabawy do 
minimum i sprowadza się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz organizacji 
przestrzeni.  

Podczas swobodnej zabawy dzieci rozwijają swoje umiejętności społeczne oraz 
zwiększają poziom aktywności fizycznej. Projekt GratoSfera jest częścią szerszego 
projektu grantowego CAPS (Children Access to Play in School) i powstał w ścisłym 
porozumieniu z brytyjską organizacją OPAL (Outdoor Play and Learning) - pionierem w 
dziedzinie swobodnej zabawy oraz przy współpracy z partnerami z 5 krajów Unii 
Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Przedstawicielami projektu w Polsce jest 
KS Gedania 1922, Agata Hofman i Kamil Maciaszek. 

Wieloletnie badania prowadzone przez organizację OPAL wykazały, że u dzieci mających 
dostęp do swobodnej zabawy zauważono znaczny wzrost kompetencji 
interpersonalnych (o 80%), znaczny wzrost odporności na stres, rezyliencji oraz 
pewności siebie. Ponadto wydłuża się czas aktywnego nauczania (o 20 minut) oraz 
znaczny spadek zachowań negatywnych (ok. 90%) - w tym aktów agresji i przemocy. 
Obniżyła się przez to również ilość czasu poświęcana na rozwiązywanie konfliktów wśród 
dzieci 

 (źródła: http://outdoorplayandlearning.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Oct-2017-
OPAL-Booklet.pdf) 

(http://outdoorplayandlearning.org.uk/home/for-schools/research/) 
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