Igrišča za vse
Sodobna igrišča zadovoljijo potrebe
vseh generacij in se prilagajajo okolju
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igralne površine za najmh\j§e
otroke mora biti tudi primeren prostor za odrasle, je
poudarila Seljakova. To so
lahko pregrade, klopce ali
površina, ločena z rastlinami, z dobrim razgledom na
igrišče za najml!yše otroke.
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skupine in SelJakova je še
posebej omenila projekt
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Spaniji, kije priJagojen tudi
za starostnike.
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Igriiča DfA(l)esigned for
All) so primerna za osebe s
posebnimi potrebami Seljakova je poudarila, da vadbeno in igralno oro<ije ne sme
imeti preprek, ki bi lahko pri
~egovi uporabi kakorkoli
ovirale ljudi. paihollzičnimi
motnjami
ali motnjami
v vidu. Vsa igrala morajo
biti zato že v izhodišču zasnovana tako, da so primerna
tudi za otroke z motnjami
v razvoju. samo njim pa je
namenjenaše posebna linija
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