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ELEMENTY NATURALNE NA TERENACH ZABAW DLA DZIECI 

 
 

Place zabaw – tak najcz ciej nazywane s  przestrzenie przeznaczone do bawienia si  

dzieci. Ju  samo sformu owanie przywodzi na my l miejsca p askie, wybetonowane, 

pozbawione zieleni czy obecno ci innych elementów naturalnych – jak zwierz ta czy woda. 

O ile przyja niej brzmi „ogród zabaw”, gdzie za par  s ów mo e kry  si  autentyczny 

tajemniczy ogród oferuj cy cie  drzew, mnogo  barw kwiatów, szum wody i ptasi  

muzyk , okre lan  wspó cze nie mianem „relaksacyjnej”. 
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I.  HISTORIA TWORZENIA TERENÓW ZABAW DLA DZIECI 
Pierwszym miejscem zabaw – zarówno dzieci jak i doros ych – by  krajobraz naturalny, 

nast pnym ulica. Przestrzenie te dostarcza y materia ów umo liwiaj cych twórcz , 

rozwijaj c  zabaw : 

a. W trakcie pasienia krów zbierano kwiaty, trawy i robiono wianki, a w miejscach 

podmok ych koszyki, trzepaczki i czapki z sitowia. Z patyczków s omy – lalki, zwierz tka [1]. 

b. Ju  ma e dzieci usypuj  z piasku (...) ró ne „Stecki”, czyli dró ki i cie ki, w e, ko a, 

spirale itp. Robi  to niekiedy wprost na ulicach i drogach wiejskich niebrukowanych [4]. 

wiat jednak – w rozumieniu ludzi i kultury – zmienia  si , ulice przesta y by  

przestrzeni  bezpieczn  i przyjazn  zabawie. Krajobraz naturalny w znacznej cz ci 

opanowany zosta  przez post p cywilizacyjny. Zmienia y si  zaj cia ludzi, sposób ich ycia 

i odpoczywania. W po owie XIX wieku zacz to projektowa  miejsca rekreacji 

i wypoczynku, a w ca ej historii ich tworzenia, szczególne miejsce zajmuje Park 

dra Henryka Jordana w Krakowie z po owy XIX wieku [5]. 

Nast pnym „kamieniem milowym” w historii placów zabaw, by o stworzenie idei 

„przygodowych placów zabaw”. Miejsca te nazywane pocz tkowo „ mieciowymi, pe nymi 

rupieci placami zabaw”, szybko zyska y swoich zwolenników. Umo liwia y bowiem 

twórcz , pe n  przygód zabaw  dostarczaj c  wielu po ytecznych umiej tno ci 

(np. wspó dzia anie w grupie, rozwi zywanie konfliktów, poznawanie praw fizyki) [5]. 

                                                 
* Prac  recenzowa : dr hab. in . arch.  Piotr Patoczka, prof. Politechniki Krakowskiej 



Po okresie wielu eksperymentów i prób projektowych, nadszed  czas na autorskie place 

zabaw, które odznacza y si  ogromn  pomys owo ci  i oryginalno ci  w podej ciu do 

przestrzeni zabaw dzieci cych. W ród najwybitniejszych projektantów wymieni  nale y: 

M. Paul Freidberg, Aldo Van Eyck, Isamu Noguchi, Richard Dattner, Alfred Trachsel [5]. 

Kolejnym prze omowym momentem w historii przestrzeni ludycznych by a teoria 

Simona Nicholson’a z 1971 roku, w której dowodzi , e dla dzieci najbardziej warto ciowe 

tereny, to te które posiadaj  jak najwi ksz  ilo  „zmiennych”. W praktyce oznacza to, 

e zacz to projektowa  takie miejsca zabaw, które umo liwia y dzieciom przekszta canie 

otoczenia, z którym si  spotyka y [8]. 

Najm odsze teorie projektowe zwi zane z placami zabaw, wskazuj  na potrzeb  

obcowania dziecka z naturalnym rodowiskiem przyrodniczym. Historia zatacza kr g, 

upatruj c w naturze optymalnych warunków rozwoju m odego cz owieka. 

 

 

II.  RÓ NORODNO  NA PLACACH ZABAW 
Istniej  badania dowodz ce, e ponad 90% wspó czesnych placów zabaw nie zaspokaja 

potrzeb zabawowych dzieci, które otwarte s  na przygod  i kreatywn  aktywno . 

Wi kszo  spotykanych realizacji jest oceniana wr cz jako jednostronne i monotonne, 

niekiedy wr cz og upiaj ce [8].  

Ró norodno  rodowiska, w którym odbywa si  zabawa jest gwarancj  jej 

optymalnego rozwoju i wzrostu. W trakcie komponowania terenów zabaw dla dzieci nie 

mo na zatem pomin , tak istotnych elementów jak: krajobraz, rzeka, rze ba terenu, 

ro linno  [9]. Bezpo redni kontakt dziecka z natur  w miejscach zabaw wydaje si  

niezwykle istotny w kontek cie narastaj cych problemów spó czesno ci, w ród których 

wymienia si  wzmo on  komputeryzacj  zaj  i sp dzanie zbyt ma ej ilo ci czasu na 

wie ym powietrzu. 

 
 

III.  FLORA 
Odpowiednie komponowanie ro lin na terenach zabaw dla dzieci daje mo liwo  

tworzenia miejsc wyj tkowych, tajemniczych i ulubionych przez dzieci. Spo ród wielu 

zalet ro lin stosowanych w miejscach zabaw, wymieni  nale y [10]: 
 

a. Estetyka. Mnogo ci barw, faktur, form i zapachów jakie oferuj  ro liny nie zast pi 

adna ilo  rze b, sztucznych nawierzchni i materia ów. Jedynie natura rozwijaj ca si  

w nieprzewidywalny sposób stwarza mo liwo  komponowania ywych dzie  sztuki 

w postaci rabat, klombów, obwódek, ywop otów itp. Czar ro lin jest w stanie zaspokoi  

apetyt nawet najbardziej wybrednych pasjonatów pi kna (w tym tak e dzieci). Ziele  

w postaci naturalnej/swobodnej oraz ta formowana daje szans  na ciekawe komponowanie 

i dzielenie wn trz ogrodowych. 

b. Edukacja i ekologia. Ka dy cz owiek mieszkaj cy i yj cy w mie cie, co wi cej nawet 

to miasto kochaj cy, posiada w sobie naturaln  t sknot  z natur , która przysparza mu 

wielu mo liwo ci do nauki, przy tak zwanej „okazji” - bo przy wypoczynku. Szczególnie 

istotne zdaje si  to by  w stosunku do najm odszych uczestników zabawy, którzy 

obserwuj c ro liny ucz  si  zjawisk towarzysz cych zmieniaj cym si  porom roku czy 

nawet dnia. Dzieci poznaj  ró ne faktury, zapachy, kolory, które pobudzaj  ich zmys y, 

a przez nie tak e wyobra ni . 
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c. Zabawa. Istniej  pogl dy, e dobrze zaprojektowana ziele  jest nawet w stanie zast pi  

jakiekolwiek wyposa enie w przestrzeniach przeznaczonych dla zabawy [10]. Nie wnikaj c 

w s uszno  powy szego stwierdzenia, pewnym jest, e ro liny stwarzaj  wiele mo liwo ci 

do zabawy. Krzewy mog  by  miejscem kryjówek i narad, drzewa s u y  mog  

wspinaczkom i dawa  taki materia  jak kasztany, o dzie, owoce jarz biny, umo liwiaj ce 

wiele innych zabaw. ka kwietna to obszar gier i zabaw zespo owych, oraz wylegiwania 

si  w letnie, s oneczne dni. To tylko nieliczne przyk ady atrakcji, jakie zaoferowa  mo e 

natura. 

d. Zdrowotna. Miejsca zieleni w mie ci w naturalny sposób s  enklawami, w których 

zanieczyszczenie powietrza jest mniejsze, a ha as dobiegaj cy z ci gów komunikacyjnych 

nie tak intensywny jak w innych obszarach miasta. Ponadto umieszczenie w a ciwych 

gatunków obfituj cych w olejki eteryczne, korzystnie wp ywa na uk ad oddechowy osób 

przebywaj cych w ich s siedztwie. 
 

G ówn  i najwa niejsz  zasad  doboru gatunkowego ro lin przeznaczonych do zabaw 

(zw aszcza dzieci cych) jest unikanie ro lin truj cych, lub takich, które posiadaj  

niebezpieczne elementy – jak ciernie, kolce. Jednak i w tym wypadku nie nale y popada  

w skrajno  i szanuj c zasad  „kontrolowanego ryzyka” pokusi  si  mo na o niewielk  

k p   pokrzyw czy pojedynczych ostów [2], które zwi kszaj  szans  na prze ycie 

przygody, a kontakt z nimi nie b dzie skutkiem chorób czy okalecze . 

Drug  wa n  zasad  jest stosowanie ro lin odpornych na szkodniki i choroby oraz nie 

wymagaj ce szczególnej piel gnacji. Ziele  przestrzeni publicznych, inaczej jak 

ta w ogrodach przydomowych powinna by  dostosowana do trudniejszych warunków 

bytowania. 
 

Po ród ro lin zalecanych w miejscach zabaw s  [3]: 

a. drzewa - daj  cie , posiadaj  ró ne kszta ty li ci, które jesieni  przebarwiaj  si  na 

ró ne barwy, oferuj  ró ne faktury i kolory kory; s  ród em o dzi, kasztanów i innych 

owoców. Gatunki: d by (Quercus sp.), kasztanowce pospolite (Aesculus hippocastanus), 

klony pospolite (Acer platanoides), jarz bina (Sorbus aucuparia), brzozy (Betula sp.), 

sosny (Pinus sp.). 

b. krzewy - s  miejscami kryjówek, nadaj  przestrzeni charakteru tajemniczo ci, 

formowane mog  by  stosowane jako ywop oty lub sadzone w formie labiryntu. Gatunki: 

p cherznice kalinolistne (Physocarpus opulifolius), pi ciorniki krzewiaste (Potentilla 

fruticosa), perukowce podolskie (Cotinus coggygria), liliaki pospolite (Syringa vulgaris). 

c. pn cza - mog  by  stosowane jako ro liny okrywowe tam, gdzie niemo liwe jest u ycie 

trawy (np. w miejscach silnie zacienionych), wietnie sprawdzaj  si  w ma ych 

przestrzeniach, daj  szans  stworzenia pionowych powierzchni zielonych. Gatunki: 

rdestówka (Fallopia aubertii), powojniki botaniczne (Clematis sp.), hortensja pn ca 

(Hydrangea petiolaris). 

d. byliny - s  najbardziej wymagaj c  grup  spo ród omawianych, warto jednak po nie 

si gn , gdy  to przede wszystkim one zapewniaj  dynamik  ogrodu, chocia  cz sto 

tymczasowe, posiadaj  cz sto najwi cej uroku skrytego w kwiatach, trawach 

i owocostanach. Gatunki: krwawnik wi zówkowaty (Achillea filipendulina), d brówka 

roz ogowa (Ajuga reptans), parzyd o le ne (Aruncus dioikus), pysznog ówka (Monarda 

hybryda), toje  kropkowana (Lysimachia punctata). 
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IV.  FAUNA 
Zwierz ta na placu zabaw s  nierozerwalnie zwi zane z obecno ci  ro lin. Zwierz ta s  

dodatkow  atrakcj  i mo liwo ci  obcowania z ywym wiatem natury, który zachwyca 

swym przepychem i bogactwem. Nie jest ide , by z ka dego placu tworzy  mini zoo lub 

inny zwierzyniec, ale aby w miejscach zabaw planowa  warunki sprzyjaj ce ptakom, 

d d ownicom i innym drobnym zwierz tom. 

W a ciwy dobór gatunków ro lin, oraz dodatkowo, umieszczenie takich elementów jak 

karmniki, budki l gowe i poide ka sprawi, e ogród zabaw dzieci cych rozbrzmi trelami 

ptasich piewaków, ukrywaj cych si  w ród traw i ga zi [6]. 

 
V. WODA 

Dzieci kochaj  wod  i b oto, które s  dla nich nieustann  inspiracj  do tworzenia rzeczy 

nowych i prze ywania najprostszych (i zarazem najpi kniejszych) rado ci wynikaj cych 

(po prostu) z taplania si  [2]. Jednocze nie woda jest niezwykle cenionym elementem 

w przestrzeni. Nie tylko ch odzi, ale daje mo liwo  umycia r k, a w sytuacjach idealnych 

nadaje si  do spo ywania. Ponadto nadaje miejscu szczególnego charakteru. Mo e 

stanowi  zarówno fragment p aszczyzny poziomej, jak i ciany wn trza a w postaci 

tradycyjnej fontanny – element wolno stoj cy.  

Place zabaw spotykane najcz ciej w przestrzeniach miejskich charakteryzuj cych si  

du  ilo ci  powierzchni utwardzonych, nieprzepuszczalnych i betonowych. Dzi ki wodzie 

mog  sta  si  prawdziwymi oazami, gdzie rozkwita ycie. Z jednej strony mowa tu o yciu 

ro lin i ptaków, które dzi ki wodzie b d  mia y zapewnione dogodniejsze warunki 

rozwoju, istotniejszy jeszcze jednak jest rozwój dzieci.  

Woda jest t  szczególn  materi , która oddzia ywa  mo e na wiele zmys ów. P yn c – 

szumi i pluska, umieszczona w sadzawce (czy nawet najmniejszej ka u y) odbija niebo, 

a rozpryskuj c si  – moczy, ch odzi i od wie a. Zmoczony piasek o wiele lepiej si  lepi, 

a brudne r ce po intensywnej zabawie umy  mo na w tej samej wodzie [7]. 

W Polsce niewiele jest placów zabaw oferuj cych wod , jednak w krajach zachodnich 

(zw aszcza w Niemczech) rozwi zania takie s  popularne i ciesz  si  du ym 

zainteresowaniem [7]. Zastosowanie wody na placu zabaw niew tpliwie wymaga 

przemy lanych decyzji, dok adanej analizy miejsca i oczekiwa  przysz ych u ytkowników, 

jednak trud ten warto podj , dla sukcesu jakim stan  si  szczere u miechy dzieci cych 

twarzy. 

 
VI. PODSUMOWANIE 

rodowisko przyrodnicze, jego poszczególne elementy posiadaj  niezwykle istotny 

wp ywa na prawid owe funkcjonowanie cz owieka. Nie nale y o tym zapomina  

w kontek cie projektowania i aran owania dzieci cych terenów zabaw, na których m odzi 

ludzie sp dzaj  du  cz  swojego wolnego czasu.  

Flora, fauna, woda, a tak e rze ba terenu, rodzaj zastosowanych nawierzchni 

i materia ów, z których wykonane s  poszczególne urz dzenia powinny  mie  na celu 

optymalny, wszechstronny rozwój osób z nich korzystaj cych. 
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NATURAL ELEMENTS ON THE GROUNDS OF FUN FOR KIDS 
 

Summary 

Playgrounds – so often are called the spaces designed for play with children. 

The very phrase is reminiscent of the flat, paved, devoid of greenery and the presence 

of other natural elements - such as animals or water. As far friendlier is "fungarden", 

where a pair of words can hide the real secret garden offers shade trees, a multitude 

of colors of flowers, the sound of water and bird music, known today as the "relaxation". 

 
Key words: playground, flora, fauna, water 
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