
Д е т с к а т а  п л о щ а д к а  н а  м о и т е  м еч т и  

 
Съгласна съм, че детските площадки трябва да са обезопасени и обновени. 

Ето защо първо ще споделя две случки от преди години. Най-малката ми дъщеря 
Рая бе на около три и в съседство с блока, в който живеехме започнаха да изграждат 
детска площадка за най-малките. Обособиха пясъчник, сложиха пързалка и 
катерушка и две люлки. Това бе готово сравнително бързо, но меката настилка и 
обезопасяването на люлките бе отложено. Един чудесен зимен ден решихме да 
останем за малко на площадката. Рая седна на люлката да я люшкам. По едно 
време тя се изпусна от веригите и тъй като нямаше преграда падна по лице на 
цимента. Аз не можах да реагирам изобщо и само извиках от ужас, а детето се 
разпищя. После видях кървавата ѝ уста, гушнах я и се прибрахме вкъщи. Слава Богу, 
не беше си счупила нито един зъб, защото имаме и такъв случай в нашето 
семейство. 

Бях излязла с двете деца (Рая още не бе родена) по работа в центъра на 
София. Свършихме си задачите и отидохме на площадката пред Народния театър. 
Каката, която тогава бе на около шест години и се казва Юна реши да се люлее, а 
по-малката – Зора, на две години – искаше да се пързаля. Аз стоях плътно зад нея 
на стълбите на пързалката и я придържах. По едно време, тъкмо когато Зора се 
катереше и аз бях зад нея, Юна ме извика и аз се обърнах за секунда, за да я видя 
как се люлее. В този момент, Зора се подхлъзна на металната тръба, която играеше 
роля на стъпало към пързалката. Аз я хванах, но тя изпищя – беше си ударила 
зъбите в долната тръба. Когато я гушнах видях, че си е счупила заешките зъбки. 

Но стига толкова истории. Нека минем по същество. Както вече стана ясно 
имам три дъщери и от шестнадесет години обикалям детските площадки. Това, което 
ме е тормозило през цялото това време е, че на площадките родителите няма какво 
да правят докато децата играят. Разбира се, визирам тези родители, чиито деца вече 
могат самостоятелно да се движат и забавляват. Ето някои идеи за семейни 
площадки. 

Представям си фитнес уреди, които да са комбинирани за деца и за 
възрастни, като идеята е уредите да се използват съвместно под формата на игра. 
Също така си представям и люлки, които да са достатъчно здрави, за да се люлеят и 
родители и деца. Хубаво би било да има и по-високи и по-здрави пързалки, на които 
цялото семейство да се пързаля на влакче. 

Надявам се и на вас да ви хрумнат идеи за съвместни уреди за забавление на 
малки и големи. 
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