
Bauspielplatz Freiimfelde
Landsberger Str. Ecke Reideburger Str.

Bürgerpark „FreiFeld“ Freiimfelde
www.kiwest.org/freiimfelde

bauspielplatz-freiimfelde@kiwest.org

Unsere Öffnungszeiten:
März/November

zum Familiensamstag 15-19 Uhr

April-Oktober
Dienstag-Donnerstag

15-19 Uhr
Freitag für Gruppen
 nach Anmeldung

Familiensamstage 15-19 Uhr

Unsere festen Angebote:
Hüttenbau, Lehmbau & Malen, 

Feuer machen und Kochen, Garten

Bizim için en önemli konular ….
… çocukların kişisel gelişimi

Baskı ve performans beklentisi olmadan, 
kendi belirledikleri oyunlar ve  kendi fikirlerini 
uygulayabilecekleri yeterli alanlara sahip 
olmaları çocuklarınızın mevsimlerle uyum 
içinde ve diğer ortamlarda -mesela okullarında-  
işlerine yarayacak önemli konularla ilgili   
deneyimler edinmelerini sağlayacaktır. Tepinme, 
bağırma, tırmanma, gözlem yapma, el ve zanaat 
işleri ile uğraşma ve sorumluluk üstlenmeleri 
gelişimlerine katkı sağlayacaktır. 

….sosyal yeterlilik becerisi edinmeleri
Çocuklar bizimler beraber diğer çocuklarla, 
gençlerle ve yetişkinlerle birarada olurlar ve 
böylece birbirleriyle beraber olmayı, oynamayı, 
tartışmayı ve birbirlerine tekrar hoşgörü 
gösterebilmeyi öğrenebilirler. Yeni şeyler 
denemeyi, kendilerine güvenmeyi, dikkatli 
olmayı ve başkalarına ve kendilerine saygı 
duymayı, neleri bildiklerini, neleri başkalarından 
öğreneceklerini öğrenmeleri gibi   uzun süre 
üzerine konuşacakları ortak yaşanmışlıkları da 
çok önemli kazanımlarıdır.

 … toplumsal uyum becerileri geliştirmeleri
Bir şeyi kendiniz yapabilmeyi, önemli olmayı, kim 
olduğunuzu görmeyi ve bir şeyi etkileyebilmeyi 
ve hareket ettirebilmeyi, düşünceli olmayı, dahil 
olmayı, doğaya karşı dikkatli ve sorumlu olmayı 
öğrenmek, toplumda yolunuzu bulmak için 
önemli ön şartlardır. 

Sevgili Ebeveynler,

Size bu yazı ile kendimizi tanıtmak istiyoruz. 
Çalışma saatlerimiz ve sınırlarımız içerisinde 
6-14 yaş grubu çocuklar için okul dışı 
zamanlarını değerlendirebilecekleri renkli bir 
serbest zaman programı ve alanı sunuyoruz. 
Klübe yapımı, renk üretimi ve boyama, kil 
atölyesi, çocuklar için yemek pişirme teknikleri 
(pişirilecek yemek malzemeleri için bağış 
alınacaktır), bahçevanlık gibi alternatiflerin 
yanısıra  oyun etkinlikleri, boğuşma-tepinme, 
okul sınıfları, okul dışı eğitim ve tatil zamanı 
programları ile beraber yapılan projelerin de 
dahil olduğu geniş bir programımız var.



Ebeveynler çocuklarından ve verdikleri zarardan 
sorumludur. Kaza ve sorumluluk sigortası 
yaptırmanızı tavsiye ederiz! Sizi rahatlatmak için: 
İstatistiksel olarak, bir inşaat oyun alanı normal 
bir oyun alanından çok daha güvenlidir.

İnşaat oyun alanında davranışlarımız

• Kulübeler tırmanmak içindir. Lütfen dikkatli   
  olun! Yukarıda tepinip, boğuşmayın! Herkes   
  dikkatli olursa  kötü bir şey olamaz.
• Lütfen kulübelerden aşağıya hiçbir şey    
  atmayın!
• İnşaat alanında inşaat yapılır, bu nedenle tek  
   tek çiviler veya tahtalar da tehlike teşkil   
   edebilir. Tehlikeli noktaları fark ederseniz lütfen  
  bize bildirin, hemen düzeltiriz.
• İnşaat alanında hiçbir şeyi bozmadan inşaata        
  devam edilmelidir. Kulübe meşgul değilse inşa  
  edebilirsiniz.
• Huzurlu bir inşaat oyun alanıyız, bu nedenle        
  silah benzeri  oyuncaklar yapılmamalıdır. Dövüş  
  ve boğuşma oyunları sadece çayırlarda veya   
  dışarda yapılabilir.
• Huzurlu ve saygılı bir birliktelik bizim için   
  önemlidir! Çatışmaları vurarak değil konuşarak  
  çözüyoruz. “Dur kuralı” burada da geçerlidir.

Acil Durumlarda
• Hafif yaralanmalarda bizim tarafımızdan ilk   
  yardım uygulanır. Kaza durumunda hemen   
  sizi arıyoruz, ciddi yaralanmalarda mutlaka bir  
  ambulans çağırılır. 

Çocuklarla kim ilgileniyor?

Ekibimiz çok profesyonel uzmanlardan ve 
eğitimcilerden oluşmaktadır. Çocuklar sürekli 
izlenmez ve kontrol edilmez, ancak yaşlarına 
göre eşlik edilir.

Kimler inşaat oyun alanına gidebilir?
• Çalışma saatleri içinde 6 ila 14 yaş arası   
  çocuklar tek başına
• 6 yaşın altındaki çocuklar sadece 16 yaşından      
  büyük bir refakatçi ile birlikte!
• Ebeveynler katılabilir, ancak inşaat işlerinde          
  kendilerini biraz geri planda tutmaları             
  tavsiyemizdir
• Her köken, din, engellilik ve kişilikten tüm          
  çocuklara açığız. İstisnai durumlarda inşaat      
  oyun alanı çocuklara yasaklanabilir. 
 
İnşaat oyun alanının maliyeti nedir?

 • İnşaat oyun alanını ziyaret etmek ücretsizdir, 
 • 5 veya daha fazla çocuktan oluşan gruplar        
   kayıt yaptırmalı ve çocuk başına 1 euro   
   ödemelidir 

• Para ve gerekli malzeme (çivi, tahta (sunta     
  olmamalı) ve diğer aletler) bağışlarınızdan       
  memnuniyet duyarız.

Dikkate edilmesi gerekenler! 

• Çocuklar isimlerini yoklama listesine yazmalılar   
   ve acil durumlar için iletişim bilgilerini içeren tek  
   seferlik bir  kayıt formu göndermeliler.
 • Biz açık bir kurumuz, yani çocuklar genellikle  
   yalnız başına ve kendi sorumlulukları ile gelirler.  
   Çocukları tamamen denetlemediğimiz için lütfen  
   siz çocuğunuzla kendi aranızda geliş gidiş   
   saatleri üzerine anlaşın. 
• Lütfen çocuğunuzun uygun giysileri olmasına   
   dikkat edin. Doğru kıyafet, kirletebileceği eski  
   şeylerdir. Genellikle yıkanabilen renklerle   
   boyama yaparız. 
 • Çocuğunuzun araçları ödünç almak için   
   depozit ücret vermesi gerekmektedir. Alet geri  
   getirildiğinde ve şantiye temizlendiğinde bu 
   ücreti geri alır. 
• Sorumluluk: Çocujların yanlıarnda getirdikleri  
    eşyaların (cep telefonu vb.) kaybolması veya  
    zarar görmesinden sorumluluk kabul        
    etmiyoruz. 

İnşaat oyun alanında sorumluluk ve kaza sigortası 
vardır. Bu sigorta sözleşmesinin ebeveynlerin 
özel sorumluluk ve kaza sigortasının yerine 
geçmediğini açıkça belirtiyoruz. İnşaat oyun 
alanına girmek herkesin  kendi sorumluluğundadır. 
Sürekli denetimi garanti edemeyiz. 
Uygunsuz veya düzensiz davranışlar kazalara 
yol açarsa, inşaat oyun alanı ve ekibi sorumlu 
tutulamaz. Çocuklara kurallar ve araçların 
doğru kullanımı öğretilir. İnşaat oyun alanı, 
çocukların maceracı oyunlar oynayabilmesi için 
var. Çocuğunuzun kurallarımıza ve çalışanların 
talimatlarına uyması gerekmektedir, lütfen 
çocuğunuzun dikkatini özellikle bu konuya çekiniz.  


