
 
 

 

 

JÁTSZÓTÉRI SZABÁLYZAT 

 

Kedves Tanítványunk! 

 

A játszótér elsősorban az alsó tagozatos gyerekek számára készült, ezért a felső 

tagozatosok (5-6. évfolyam) csak írásos igazgatói engedéllyel, pedagógus felügyelettel 

látogathatják. 

 

Fontos nekünk, hogy a szabadidődet örömmel töltsd el. Biztosan egyetértesz velünk abban, 

hogy arra is együtt kell vigyáznunk, hogy az önfeledt szórakozás közben baj ne érjen. 

 

Ezért kérünk, hogy a következőket tartsd be: 

 

1. A játszóteret csak pedagógus felügyelettel használd! 

2. Ne azt utánozd, ami másnak jól megy, csak azt tedd, amiben biztos vagy, hogy sérülés 

vagy súlyosabb baj nélkül meg tudod csinálni! 

3. Magadra vigyázni a legnagyobb gondod legyen, de ne feledkezz meg arról sem, hogy 

eközben mást sem sodorhatsz veszélybe hirtelen mozdulatokkal, lökdösődéssel, 

iramodással, előzéssel! 

4. A csúszdát lecsúszásra és ne az iránnyal szembeni felmászásra használd, s tartsd be a 

követési távolságot! Lecsúszni ülve és előre nézve a legbiztonságosabb – kérünk, így 

tegyél! 

5. A legóvatosabb akkor vagy, ha játék, lecsúszás közben mindig a fejed a legfelsőbb 

pontod – ha ezen változtatni akarsz, kérd ki nevelőd engedélyét is! 

6. A csúszdára kavicsot és egyéb balesetet okozó tárgyat ne dobálj! 

7. A lengőgerendán csak egyedül menj át! Ha átértél, akkor menjen a következő gyermek! 

8. A csőben biztosítsd az áthaladást!  

9. A függőhídon csak akkor tartózkodj, ha ott rajtad kívül legfeljebb csak egy gyermek van! 

Ne ugrálj rajta, ne rázd, ne feszegesd a védőkötelet! 



10. Ne ugorj le a várról, hiszen magas, és soha sem tudhatod, hogyan érsz talajt, s ki 

tartózkodik a vár alatt! 

11. A mászófal alatt ne várakozz, s vigyázz arra, hogy azon egyszerre csak egy gyerek 

tartózkodjon! 

12. A függeszkedő létrán csak függeszkedni szabad. Figyelj a megfelelő távolságtartásra! 

Várd meg, míg a társad átér a másik oldalra! 

13. A vár közelében és alatta ne futkoss, oda futva ne érkezz!  

14. A hintát egyedül, ülve használd! A hintából ne ugorj ki, várd meg, míg megáll! 

15. A fészekhintán egyszerre maximum 4 gyerek tartózkodhat. 

16. A hinták környezetében óvatosan közlekedj, ne futkározz! A lengő hinta előtti és mögötti 

részre ne menj! 

17. A rugós lovat csak egyedül használd, ketten ne másszatok rá! 

18. A mérleghintán az üléseken ülve hintázz! A mérleghinta mögötti terület tiltott rész, arra 

nem mehetsz tovább! 

19. Lábbeli nélkül ne használd a játszóteret! 

20. Ételt, italt ne vigyél a játszótérre – hiszen félrenyelhetsz játék közben, s egyébként sem 

tudod tisztán tartani a kezedet! 

21. Ha rongálódást tapasztalsz a játszótéren, jelezd felnőttnek, hogy megjavíthassuk a hibát! 

Te magad se okozz kárt, hiszen azt szüleidnek kell megtéríteni! 

22. Ha balesetet észlelsz, azonnal szólj a közelben lévő felnőttnek! 

 

Ugye, tudod, a téged óvó felnőttek észrevételeit figyelmen kívül nem hagyhatod? 

Ha a játszótér használatának szabályait, nevelőid javaslatait, intését be nem tartod, magad és 

társaid testi épségének megóvása érdekében a játszóteret nem használhatod. 

A játszótér rendjét súlyosan megsértők felelősségre vonhatók, és kitilthatók a játszótérről.  

Légy óvatos, körültekintő, s figyelmeztesd erre társaidat is, hogy elkerülhessük a baleseteket, 

és sokáig örülhessünk együtt a remek játékoknak! 
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