
Gatunki roślin stosowane na placach zabaw



Rola roślin na
placu zabaw



• Roślinność na placach zabaw pełni funkcję estetyczną oraz tworzy 
sprzyjający mikroklimat. Place zabaw najczęściej są usytuowane w bliskiej 
odległości od tras ruchu, zatem dobrze skomponowana roślinność chroni 
przed zanieczyszczeniami w postaci kurzy i spalin.

• Wykorzystanie krajobrazu oraz zasadzenie atrakcyjnej roślinności sprawi, 
że zabawa stanie się jeszcze większą frajdą. Jeśli plac zabaw znajduje się 
na terenach pozamiejskich zastanówmy się, czy nie należałoby pozwolić, 
aby porastała go wysoka trawa czy polne kwiaty. Zabawa z dzikimi 
kwiatami oswaja dzieci z naturą i daje im wiele radości – nie zapomnijmy 
o tym.

• Drzewa i krzewy przy placu zabaw umilają dzieciom i opiekunom czas 
spędzany na zabawie. Rośliny tworzą miłe otoczenie także dla osób 
opiekujących się dziećmi. Zielone place zabaw odgrywają istotną rolę w 
edukacji dzieci. Uczą kontaktu z przyrodą. Pomagają poznawać jej 
różnorodność. Pokazują, że rośliny, a także żyjące w ich sąsiedztwie różne 
gatunki zwierząt, zmieniają się zgodnie z następowaniem po sobie pór 
roku, a także na przestrzeni lat. Dziecko z radością będzie obserwować, 
jak rośnie drzewko i np. porównywać swój wzrost z jego wysokością. 
Rośliny zwabiając zwierzęta, m. in. owady i ptaki. Umożliwiają dzieciom 
obserwację ich życia.



Warunki jakie
powinny spełniać
rośliny na placu

zabaw



• Ulokowanie prostej zjeżdżalni na pagórku eliminuje konieczność zapewnienia drogiej 
nawierzchni absorbującej upadki z wysokości. W takim wypadku należy pamiętać, że 
roślinność nie powinna utrudniać widoczności, aby możliwe było sprawdzanie, co dzieje 
się z dziećmi korzystającymi z takiej zjeżdżalni.

• Place zabaw musza być bezpieczne, oczywiście bez popadania w zbytnią przesadę. 
Należy unikać roślin trujących lub o trujących niektórych częściach, zwłaszcza, gdy 
wytwarzają kolorowe owoce, które mogą skusić dziecko do zjedzenia ich. Niewskazane 
jest też sadzenie drzew i krzewów uzbrojonych w kolce lub ciernie oraz o szczególnie 
kłujących igłach.
Dzieciom niewątpliwie może się zdarzyć zerwać kilka liści, gałązkę albo kwiaty.

• Aby więc nasadzenia długo wyglądały atrakcyjnie, muszą być szybko rosnące i szybko 
odnawiające się.

• Rośliny na placach zabaw powinny dostarczać dzieciom tworzywa do zabawy.

• Planując obsadzenie, nie można zapominać o roślinach zimozielonych. Mogą one chronić 
przed zimnym wiatrem, zanim pojawią się liście na innych roślinach. Jako uzupełnienie 
kompozycji z drzew i krzewów, można wprowadzić kwitnące byliny lub rośliny 
jednoroczne w różnych, żywych kolorach.

• Plac zabaw powinien być częściowo ocieniony, najlepiej przez drzewa o sezonowych 
liściach, które nie będą zasłaniały słońca zimą.

• Wskazane jest zaaranżowanie osobnego, bardziej zacisznego kącika dla opiekunów z 
dziećmi w wózkach, gdzie można spokojnie usiąść na ławce, przeczytać książkę.

• W otoczeniu różnych urządzeń zabawowych inaczej projektujemy zieleń: przy 
huśtawkach wymagana jest duża wolna przestrzeń, a tam, gdzie dzieci wybierają 
spokojniejsze zabawy, może być sadzonych więcej roślin.

• Poprawie zdrowia dzieci mogą służyć rośliny obfitujące w olejki eteryczne, korzystnie 
wpływającymi na drogi oddechowe.



Zalecane 
gatunki drzew 
na placach 
zabaw



Kasztanowiec 
czerwony-

Aesculus x carnea



Głóg dwuszyjkowy-
Crataegus 
laevigata



Jarząb pospolity-
Sorbus aucuparia



Kasztanowiec 
pospolity- Aesculus 

hippocastanum



Brzoza 
brodawkowata-
Betula pendula



Topola czarna-
Populus nigra



Zalecane 
gatunki 
krzewów na 
placach zabaw



Pęcherznica kalinolistna-
Physocarpus opulifolius



Jaśminowiec-
Philadelphus



Pięciornik 
krzewiasty-

Potentilla fruticosa



Dereń biały-
Cornus alba



Budleja Davida-
Buddleja davidii



Forsycja pośrednia-
Forsythia ×
intermedia



Migdałowiec
trójklapowy-
Prunus triloba



Żylistek- Deutzia



Tawuła wczesna-
Spiraea × arguta



Lawenda wąskolistna-
Lavandula angustifolia



Zalecane 
gatunki bylin 
na placach 
zabaw



Fiołek- Viola



Stokrotka 
pospolita- Bellis 

perennis



Knieć błotna-
Caltha palustris



Drżączka średnia-
Briza media



Macierzanka-
Thymus



Czyściec wełnisty-
Stachys 

byzantina



Heliotrop-
Heliotropium



Popularne staje się również zakładanie
ogrodów warzywno-ziołowych, najczęściej na
placach zabaw przy przedszkolach i szkołach
podstawowych, gdzie dzieci od najmłodszych
lat poznają warzywa, zioła wykorzystywane w 

domu do przygotowania posiłków.



Zioła



Rozmaryn 
lekarski- Salvia 

rosmarinus



Szałwia lekarska-
Salvia officinalis



Mięta pieprzowa-
Mentha ×
piperita



Lebiodka majeranek-
Origanum majorana



Melisa lekarska-
Melissa 

officinalis



Warzywa:

• Cebula

• Groch

• Jarmuż

• Marchew

• Ogórek

• Rzodkiew

• Sałata

• Szczypior



Rośliny których unikamy na
placach zabaw!!!



Wawrzynek 
wilczełyko- Daphne 

mezereum



Ostrokrzew 
kolczasty- Ilex 

aquifolium



Złotokap zwyczajny-
Laburnum 

anagyroides



Cis pospolity-
Taxus baccata



Trzmielina zwyczajna-
Euonymus europaeus



Bluszcz- Hedera



Jałowiec-
Juniperus



Szakłak pospolity-
Rhamnus 

cathartica



Robinia akacjowa-
Robinia 

pseudoacacia



Konawlia majowa-
Convallaria majalis



Ostróżka ogrodowa-
Delphinium elatum



Ciemiernik-
Helleborus



Mak lekarski-
Papaver 

somniferum



Psianka czarna-
Solanum nigrum



Linki:

http://www.placezabaw.uokik.gov.pl/download/bezpieczny_plac_zabaw
_poradnik.pdf

http://vertit.pl/article/dob-r-roslin-na-plac-zabaw

https://zszp.pl/roslina/zielen-miejska/zielen-dla-dzieci-kwitnace-place-
zabaw/

http://www.placezabaw.uokik.gov.pl/download/bezpieczny_plac_zabaw_poradnik.pdf
http://vertit.pl/article/dob-r-roslin-na-plac-zabaw
https://zszp.pl/roslina/zielen-miejska/zielen-dla-dzieci-kwitnace-place-zabaw/
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