KAKO OBLIKOVATI IGRALNO POVRŠINO?
Smernice za načrtovanje igrišča:
Varnost igrišča je odvisna od številnih dejavnikov, vključno z:
1. Orodje za igranje
2. Podlaga
3. Pomožni predmeti
4. Načrt
Varnost otrok: Igrišča, ki ustrezajo potrebam otroškega razvoja in na katerih se je zabavno igrati, so varnejša
kot tista, ki ne ustrezajo potrebam otrok.
Pri načrtovanju igralne površine so mora upoštevati naslednje:
• Lokacija - brez nevarnosti iz okolja…
• Dodatni predmeti - morajo ustrezati zahtevam iz EN 1176-1 v zvezi z zagozditvijo, izboklinami in žlebovi
• Kroženje - dovolj prostora za gibanje okoli orodja
• Pešpoti in področja cirkulacije, kjer je prisilna smer gibanja npr. kolo (prazen prostor)
• Podlaga - skrb za uporabo prostega polnila in tlakovane podlage
• Rastlinje - upoštevati je potrebno, da se otroci z njim igrajo…
• Splošni dostop - mali otroci morajo imeti možnost pristopa (zvišan obseg roba)
• Ločenost igralnih aktivnosti - glede na starost in sposobnost uporabnikov ter glede na tip igre
• Smer sonca - upoštevati pri nameščanju toboganov, žičnic in nekaterih gugalnic
• Posebne potrebe - s posebnimi načrti in orodjem je potrebno upoštevati tudi potrebe invalidnih otrok

OBLIKOVANJE TERENA
• Z oblikovanjem zemlje je površina prijetnejša in aktivnosti se lahko nadzirajo. Če so tla v več nivojih, se
lahko ustvarijo različni tipi oddelkov npr. za spuščanje po toboganih, plezanje in vrvne steze . (Varnostna
površina mora biti ravna)
• da bi preprečili zbiranje vode, se tla (oz. zemlja) iz okolice ne smejo iz vseh smeri nagibati proti igralni
površini. Sloj zemlje neposredno pod površjem mora biti prepusten in dobro osušen.
• Sprehajalne poti morajo biti kolikor se le da naravne, kajti otroci ne gredo okoli ostrih robov, ampak
namesto tega izberejo najkrajšo pot.
Upoštevajte da se morajo igralna površina, kot tudi materiali, strukture, barve in rastline ujemati z okoljem.

Smer in višina sonca
• V času običajne uporabe mora biti na igralni površini adekvatna količina sončne svetlobe. Igralna površina
mora nuditi tudi zatočišče v senci.
• Primerna svetloba se lahko doseže z rastlinami in različnimi konstrukcijami (pergole, paviljoni). Elementi za
senčenje morajo biti nameščeni tako, da istočasno dajejo le delno senco.
• Visoka drevesa na južni in zahodni strani spomladi upočasnijo taljenje snega in ohladijo prostor.

Veter
• Površina ne sme ležati na odprtem ali biti postavljena, na primer, med zgradbami kjer je prepih vetra.
• Pred vetrom se lahko zaščitimo, na primer, z oblikovanjem krajine, zavetrji in rastlinjem. Rastline lomljive
na vetru ne smejo biti gosto zasejane; nameščene morajo biti tako, da delno prepuščajo veter.

Rastline
• Rastline lahko izkoristimo in jih uporabimo za ločevanje površine na manjše oddelke. Ločevalne rastline ni
nujno da so visoke, celo 50 cm visoka rastlina lahko ločuje površine.
• Rastline ne smejo biti strupene in ne smejo biti takšne, da bi se lahko na njih porezali. Primerne rastline za
igralno površino so npr. ribezovi grmi, s katerih lahko otroci in odrasli nabirajo sadeže.
• Rastline so izpostavljeni velikemu številu natezanj, zato se veje zlahka zlomijo. Priporoča se, da se
uporabijo rastline, ki niso občutljive na natezanja in s katerih se zlahka odstrani odmrle dele. Če je
potrebno morajo biti rastline zavarovane z ograjo.
• Rastline prav tako preprečujejo škodo, ki nastaja s hrupom in onesnaženostjo atmosfere.
Svetloba
• Otroci se igrajo zunaj tudi v mraku in temi. Iz varnostnih razlogov in ugodja, mora biti površina dobro
osvetljena.
Pločnik/robnik
• Robnik oz. pločnik je prav tako del igralne površine, istočasno pa tudi oblikuje podlago za igranje, igro in
pešpoti.
• Pešpoti so ponavadi tlakovane, asfaltirane ali makadamske. Pri stanovanjskih površinah se uporabljajo
makadam, pesek ali lesena podlaga. Popolnoma trda podlaga naj se ne bi uporabljala pod igralnim
orodjem, kjer je možen padec z višine več kot 60 cm.

