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Bevezető 

A XVI. kerületi Thököly út 13. szám alatti iskola játszóterének állaga az idők folyamán 

annyira elhasználódott, hogy biztonsági okokból jelentős részét el kellett bontani. Az 

iskolába járó gyermekek szüleinek javaslatára a korábbi játszótér területén nem kész 

játszóteret szeretnénk beszerezni, hanem egy olyan egyedi játékot alkotni, mely 

figyelembe veszi a gyerekek életkori sajátosságait és a Waldorf szellemnek 

megfelelően közel 100%-ban természetes anyagokból (fa, vászon, juta, kender, fém) 

épül fel. A játékot egyaránt használhatják az iskolánkba járó gyerekek és testvéreik, 

valamint alkalmi rendezvényeinken a vendégeink is.   

A fenti képzeletbeli régi vitorlás kereskedőhajó egyszerűsített változatát tervezzük 

megépíteni műszaki szülők aktív munkájával. A játék tervezésekor ügyeltünk a 

biztonságosságra is, szakemberek általi biztonsági minősítését is el kívánjuk 

végeztetni. 

 

A játék 

A játék elsősorban szerepjátékra fogja ösztönözni a gyerekeket, de lehet mászni, 

csúszni, csimpaszkodni is. A hajó fenekét nem kell megépíteni, a jelenlegi talajszint 



lesz a képzeletbeli tenger szintje. A következő képeken látni a hajó funkcióit, és 

alább néhány megjegyzés is van fűzve hozzájuk. 

 

Árboc 

4 m körüli magasságú, kb. villanypózna vastagságú sima felületű fa oszlop. A 

hosszúsága és a vitorla miatt elég mélyen a földbe ágyazni, de előzetes becslések 

szerint dróttal vagy kötéllel való kifeszítése nem lesz szükséges. Biztonsági okokból 

árbockosár nincsen, és az árbocra sem lehet felmászni. 

 

Vitorla 

Vékony fehér vászon két fa léc közé feszítve. Az alsó vízszintes léc fejmagasság 

felett fixen rögzítve, a felső léc viszont a talajtól csigákkal és kötéllel, ellensúllyal 

mozgatható fel-le irányban, így a gyerekek tudnak vitorlát bontani vagy összecsukni. 



Zászló 

Kötélen le-föl húzható, és főleg: kicserélhető. A gyerekek csinálhatnának maguknak 

zászlót, amit kedvükre cserélgethetnének. (Textil, textilfesték, tépőzár vagy 

biztosítótű szükséges). A hajó orránál is lehetne cserélhető zászló, ez utóbbi fa 

nyéllel. 

 

Hajótest 

A hajó oldalai rések nélkül szerelt deszkákból (vagy lambériából) volnának, a padló 

részen viszont szabványos 18 mm-es hézagokkal lennének fektetve a deszkák, így a 

kabin kellően szellős és fényes maradhatna. A hajó kabinba a két lépcső közötti ajtón 

lehetne bejutni. (Lehet ez egy ajtó nélküli nyílás is.) A hajó oldalfala kb. 70-80 cm 

magas lenne, bejutni az egyik elem kinyitásával lenne lehetséges. (Amennyiben 

biztonsági okokból ajtót tenni nem szabad, akkor az egyik elemet nem kerülne 

beépítésre.) Az oldalfalak a hajótestet imitálva enyhén kifelé dőlhetnének, de 

technikai probléma esetén az se gond, ha függőlegesen állnak. Az orr rész 

íveléséhez hajlított faanyag volna ideális, amelynek a kivitelezhetősége 

megkérdőjelezhető, alternatív megoldásként rövidebb egyenes deszkák is 

használhatóak, mellyel kicsit szögletes lesz ugyan az „ív”, de a játszhatóságon nem 

ront semmit. 

 

Kormány 

A hajó hátsó részén a két lépcső (vagy létra) között lenne egy forgatható fa kormány. 

 

Ablakok 

A kabin oldalaira lehet több körablakot is vágni. 

 

Ágyú 

Az ágyúnyílásnak lehetne egy csapófedelet készíteni, melyet belülről kötéllel lehetne 

kinyitni. A nyílás mögött a földön lehetne az ágyú, melyet egy farönkből lenne 

kifaragva. 

 

Hajófenék 

A hajó orránál egy rakományrész kerülne kialakításra a hajófenékben. Ehhez ki kell 

ásni kb. 70-80 cm mélyen a földet. A hajó oldalfalának deszkái a talajszint alatti 

részen is követik a hajó oldalvonalát. A hajófenékbe pár lépcsőn keresztül lehetne 

lejutni, a teteje a szokásos deszkázat lenne 18 mm-es résekkel, így a fény és a 

levegő is bejutna. 



A hajófenékben lehet elhelyezni a rakományt. Ezek kisméretű jutazsákok, melyek 

homokkal vagy akár valódi élelmiszerrel (dió, búza, kukorica, liszt, stb.) lennének 

megtöltve. A zsákokat le lehet csúsztatni a fedélzetet a földdel összekötő kis 

meredekségű, sima felületű fa csúszkán. A csúszkán gyerekek is mehetnek mindkét 

irányban. Számos egyéb kiegészítőt lehet később is gyártani fából, akár a 

gyerekekkel közösen: zászlók, periszkóp, rumos hordók, iránytű, vasmacska, 

kötélhágcsó, háló, stb. 

 

 


