


PODZIAŁ 
URZĄDZEŃ 

ZABAWOWYCH 
Z ZALEŻNOŚCI 

OD GRUPY 
WIEKOWEJ



Place zabaw 
dla dzieci 
najmłodszych-
do lat 7

• wskaźnik powierzchni terenu w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca -
0,6 m²

• powierzchnia placu - 50-150 m²

• odległość od okien budynków -
min. 15 m



Urządzenia 
dla dzieci
najmłodszych 
do lat 5

• Dla dzieci w tym wieku najatrakcyjniejsze są 
żywe kolory - głównie czerwony, żółty i niebieski. 
Kolory zgaszone, np. szarości i delikatne pastele, 
wywołują uczucie smutku. Dlatego też w 
otoczeniu małego dziecka powinny przeważać 
kolory intensywne.

• W tym okresie w rozwoju dziecka zabawy mają 
charakter statyczny i poznawczy. Na placach 
zabaw swoją aktywność koncentrują głównie na 
takich czynnościach, jak raczkowanie, czołganie 
się i bieganie na niewielkiej powierzchni, kopanie 
w piasku i wznoszenie z niego różnych budowli.

• Wśród urządzeń nie może więc zabraknąć 
piaskownicy, którą powinny uzupełniać różnego 
rodzaju bujaki, niskie huśtawki oraz plansze i 
klocki do zabaw o charakterze edukacyjnym 
(puzzle przestrzenne złożone z kilku elementów).

• Wysokość urządzeń przeznaczonych dla tej grupy 
dzieci powinna wynosić ok. 1 m. Bardzo ważny 
jest też rodzaj nawierzchni, po której poruszają 
się i na której bawią się najmłodsi.

• Przestrzeń przeznaczona dla najmłodszych dzieci, 
ze względu na ich bezpieczeństwo, powinna być 
oddzielona od pozostałych stref zabawowych -
szpalerem niskich roślin, bezpieczną siatką.



Piaskownice



Bujaki



Huśtawki



Plansze edukacyjne np. Tablice do 
malowania kredą oraz przekładaniec



Klocki, puzzle przestrzenne



Place zabaw 
dla dzieci w 
wieku 7-12 
lat:

• wskaźnik powierzchni terenu w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca - 1 
m²

• odległość od okien budynków -
min. 15 m



DZIECI 
ŚREDNIE OD 5 
DO 10 LAT

• Strefy przeznaczone dla tej grupy wiekowej wymagają 
znacznie większej powierzchni - ok. 200-300 m² i ze 
względu na panujący w nich hałas - wyizolowania. W 
czasie zabawy często bowiem dochodzi do konfliktów i 
rywalizacji, którym towarzyszą głośne spory. Dlatego 
projektanci sugerują budowanie tej strefy w większej 
odległości od okien budynków (ok. 20 m), niż zalecana 
jest w rozporządzeniu.

• Potrzeby dzieci w tym wieku są bardzo różnorodne, w 
zależności od sprawności psychofizycznej, 
zainteresowań, dojrzałości społecznej i osobowości 
dziecka. Przy projektowaniu strefy trzeba uwzględnić 
wszystkie te potrzeby. Powinny więc znaleźć się w niej 
zarówno miejsca i urządzenia do zabaw 
indywidualnych, jak i grupowych (do gier zespołowych). 
Dzieci bowiem w tym wieku uczą się budować relacje 
społeczne.

• Sprzęt do zabaw powinien być różnorodny, aby każde 
dziecko było w stanie znaleźć coś dla siebie. Najczęściej 
spotykane urządzenia to różnego rodzaju huśtawki, 
zjeżdżalnie, karuzele, przeplotnie i drabinki rozwijające 
sprawność motoryczną oraz różne kryjówki (np. domki i 
wigwamy). Strefy dla dzieci średnich zwykle też 
wyposaża się w tory do jazdy na rowerze czy wrotkach 
oraz w niewysokie ścianki do wspinaczki. Budując takie 
ścianki, w ich otoczeniu koniecznie trzeba 
zaprojektować miękkie podłoże.



Zjeżdżalnie



Karuzele



Drabinki i przeplotnie



Wigwamy



Domki



DZIECI 
STARSZE OD 
10 DO 14 lat

• W tym wieku coraz większe znaczenie 
mają gry i zabawy ruchowe, a także 
różne formy sportu. Dlatego w strefach 
dla tej grupy wiekowej powinny się 
znaleźć stoliki do gier w tenisa 
stołowego i niewielkie boiska do gier 
zespołowych. Tory do jazdy na rowerze 
czy wrotkach mogą być urozmaicone 
niewielkimi pochylniami. Dużą atrakcją 
dla dzieci w tym wieku są również 
różnego rodzaju place dla poszukiwaczy 
przygód oraz urządzenia pozwalające 
na kreację i aranżację przestrzeni, a 
tym samym wspomagające rozwój 
wyobraźni.



Równoważnie



Tory do jazdy na rowerze



Pająki



Tenis stołowy



Fitness



Jak zbudować 
piaskownice?





Opis jak zbudować piaskownicę

• Potrzebne materiały:

- strugane deski ogrodowe:
impregnowane środkami chroniącymi przed butwieniem, grzybami i insektami.
O szerokości 142 mm, długości 1800 mm i grubości 16 mm.

- kantówki na 4 pionowe wsporniki: 65 x 65 mm i długości 2400 mm
- mata spowalniająca ukorzenianie
- piasek do piaskownicy
- w celu dodatkowego zabezpieczenia: olej ochronny do drewna twardego lub lakier



Wybór najwłaściwszego miejsca

Piaskownica nie powinna stać w miejscu silnie 
nasłonecznionym. Najlepiej ustawić ją w miejscu, gdzie 
jest i słońce i cień. Nie powinna również stać w ciemnym 
rogu ogrodu lub w miejscu, gdzie panuje wilgoć. Dzieci 
często biegają dookoła piaskownicy. Wokół piaskownicy 
dobrze jest zaplanować ścieżkę amortyzującą upadki 
wykonaną z gumowych płyt. Mając na uwadze, że psy i 
koty również lubią piaskownice, należy pamiętać o 
pokrywie piaskownicy. Można również poprzestać na 
osłonie z brezentu.



Wymiary

• Piaskownica jest przeznaczona głównie dla 
małych dzieci i będzie wykorzystywana tylko 
przez pewien czas. Przy ustalaniu jej 
rozmiaru trzeba oczywiście mieć na uwadze 
dostępną przestrzeń w ogrodzie. Aby 
podwyższyć piaskownicę, wystarczy po 
prostu użyć więcej desek. Nie należy jednak 
przesadzać z rozmiarami piaskownicy dla 
małych dzieci. Zwykle bawią się one same i 
mogą czuć się zagubione w dużej 
piaskownicy.



Wykopywanie ziemi

• Pracę należy rozpocząć od zaznaczenia 
obwodu piaskownicy za pomocą palików i 
sznurka. Kopanie zaczynamy szpadlem od 
krawędzi. W następnej kolejności można 
przystąpić do usuwania ziemi z całego 
zaznaczonego obszaru na głębokość około 
20 cm.



Mata spowalniająca ukorzenianie

•
Sprawdzić, czy spodnia powierzchnia dołu 
piaskownicy jest płaska. W razie potrzeby 
usunąć łopatą korzenie i kamienie. 
Wykopany dół wyłożyć matą spowalniającą 
ukorzenianie. Ogromną zaletą tego 
materiału jest jego przepuszczalność dla 
wody deszczowej i hamowanie wzrostu 
roślin.



Budowa ścianek

•
Przyciąć deski na ścianki boczne i wsporniki 
na odpowiedni wymiar. Wsporniki osadzić w 
ziemi w narożnikach, a następnie 
przymocować do nich deski. Nawiercić 
otwory pod wkręty, aby uniknąć pękania 
drewna. Na każdy z boków składają się 3 lub 
4 deski o tej samej długości. 4 deski 
tworzące górną krawędź piaskownicy należy 
dociąć pod kątem 45°, aby elegancko do 
siebie pasowały. Deski krawędziowe należy 
mocno przykręcić od góry do wsporników.



Wykonanie pokrywy

• Piaskownica powinna być przykrywana 
pokrywą zabezpieczającą przed psami, 
kotami, czy odpadami z ogrodu. Przykręcić 
deski pod kątem prostym do 2 podobnych 
desek (lub węższych kantówek) w odstępach 
około 1 cm zapewniających wentylację. 
Pokrywę wykonaną z 2 części łatwiej 
podnieść i ustawić na piaskownicy.



Wykończenie

• Drewniane deski i wsporniki można 
pokryć warstwą lakieru ochronnego, który 
wydłuży ich żywotność.



Wypełnienie

• Piaskownicę ustawić na ziemi i 
wypoziomować, a następnie wypełnić 
piaskiem przeznaczonym do piaskownic. Na 
piaskownicę o rozmiarach 1,5 m x 1,5 m 
wystarcza 12 worków 25-kilogramowych. Ze 
względów higienicznych piasek należy 
regularnie wymieniać.



Materiał został wykorzystany z:

• http://www.avisplacezabaw.pl/produkty/elementy-edukacyjne/przekladaniec

• http://www.avisplacezabaw.pl/produkty/elementy-edukacyjne/tablica-do-malowania-b

• http://regiodom.pl/portal/ogrod/mala-architektura-meble/hustawka-ogrodowa-dla-dziecka-jak-wybrac-
najlepsza-i-ile-ona-kosztuje

• https://pl.pinterest.com/pin/323555554475015013/

• https://tediplay.pl/bsp-02-bujak-ryba/

• http://www.atut-placezabaw.pl/bujaki/bujak_na_sprezynie_kon_2.html

• https://allegro.pl/oferta/duza-piaskownica-ogrodowa-170-cm-skladana-zabawki-7854099669

• http://www.atut-placezabaw.pl/bujaki/bujak_na_sprezynie_z_podwojnej_plyty_motor_1.html

• https://dzieckoexpert.pl/pl/p/PLAC-ZABAW-Hustawka-wahadlowa-podwojna-QQ010T/11972

• https://www.krolestwodzieci.pl/zabawki-do-ogrodu/15287-mammutico-bardzo-duze-klocki-piankowe-
smart-718-elementow.html

http://www.avisplacezabaw.pl/produkty/elementy-edukacyjne/przekladaniec
http://www.avisplacezabaw.pl/produkty/elementy-edukacyjne/tablica-do-malowania-b
http://regiodom.pl/portal/ogrod/mala-architektura-meble/hustawka-ogrodowa-dla-dziecka-jak-wybrac-najlepsza-i-ile-ona-kosztuje
https://pl.pinterest.com/pin/323555554475015013/
https://tediplay.pl/bsp-02-bujak-ryba/
http://www.atut-placezabaw.pl/bujaki/bujak_na_sprezynie_kon_2.html
https://allegro.pl/oferta/duza-piaskownica-ogrodowa-170-cm-skladana-zabawki-7854099669
http://www.atut-placezabaw.pl/bujaki/bujak_na_sprezynie_z_podwojnej_plyty_motor_1.html
https://dzieckoexpert.pl/pl/p/PLAC-ZABAW-Hustawka-wahadlowa-podwojna-QQ010T/11972
https://www.krolestwodzieci.pl/zabawki-do-ogrodu/15287-mammutico-bardzo-duze-klocki-piankowe-smart-718-elementow.html


Prezentację wykonała: Aleksandra 
Niezgodzka
Klasa: III TAK


