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PODZIAŁ URZĄDZEŃ 
ZABAWOWYCH W 
ZALEŻNOŚCI OD 
GRUPY WIEKOWEJ



Place zabaw dla dzieci najmłodszych - do 7 
lat:

●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 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 (więcej o 
nawierzchni w dalszej części artykułu).

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

Place zabaw dla dzieci w wieku 7-12 lat:
●wskaźnik powierzchni terenu w przeliczeniu na 
1 mieszkańca - 1 m2,

●odległość od okien budynków - min. 15m

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.
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    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.
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PIASKOWNICĘ?







Powierzchnia piaskownicy powinna tworzyć bezpieczne powierzchnie piaszczyste, 
umożliwiające łatwe wejście i wyjście-przynajmniej w jakimś odcinku. Pozostałe 
fragmenty mogą być wykonane z elementów betonowych z okładzinami z tworzyw 
sztucznych lub gładzonego betonu. Można zastosować cegłę klinkierową lub 
palisady drewniany, ale musimy liczyć się z częstą konserwacją i wymianą 
zniszczonych elementów.Burty piaskownicy wystawiamy ponad powierzchnię 3-5 cm. 

W celu odprowadzania wód opadowych nawierzchnia wokół piaskownicy powinna mieć 
odpowiedni spadek [ w kierunku od piaskownicy]. 

Elementy drewniane montujemy do betonu, wykorzystując do tego kształtki stalowe 
z ceowników. Stosowane śruby powinny mieć płaskie łby .

W celu lepszego odprowadzenia wody na ustabilizowanym podłożu rozkładamy 
warstwę żwiru grubości 10-20 cm. Następnie układamy luźno płyty betonowe i 
zasypujemy piaskiem kopalnym (grubość warstwy 40-60 cm). Przy gruntach o 
słabszej przepuszczalności możemy pod dnem wykonać studnie chłonne, które będą 
zbierały nadmiar wody.
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