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Meglévő kockaház átalakítása
családi bölcsőde
Tervezési alapelvek:
az egyedi szituációkhoz alkalmazkodni képes megoldások előtérbe helyezése
a meglévő épületen szükséges beavatkozások minimalizálása, gazdaságosság
megfelelő telekhasználat, a hagyományos beépítési módokhoz alkalmazkodó elrendezés
kertkapcsolat maximalizálása vizuálisan és ﬁzikailag
diﬀerenciált terek kialakítása a gyerekek bölcsődei tartózkodása alatt változatos
lehetőségek játékra (tágas csoportszoba, fedett nyitott terasz, kert játszótér)
logikus szerkesztés, moduláris rendszer (raszterháló)
egységes formanyelv az új elemeknél
A kiindulásként kezelt kockaház a kiírás mellékleteként kiadott terv szerinti, esetünkben
oldalhatáron álló beépítési módú de szabadon álló beépítéssel is működőképes, az északi
irányhoz közelítő telekhatár felé zártabb homlokzattal. Az utca felé előkertet feltételeztünk.
A meglévő épület mellett megjelenő minden új elemet azonos megjelenéssel, moduláris
rendszerben terveztünk, a beazonosíthatóság és a variálhatóság érdekében.
A bejárati előlépcső helyett lejtőt terveztünk fagyálló, seprűzött (csúszásmentes) látszóbeton
felülettel, minimum 50 cm magas leesés elleni mellvéddel. Igény szerint könnyű tetőt kaphat,
melyet raszterre szerkesztett fenyő pillérek tartanak. A tető fa gerendavázra készített teljes
deszkázaton korcolt fémlemez fedés.
A kockaház hátsókerti homlokzatához fedett nyitott teraszt kapcsoltunk a fedett rámpával
azonos kialakítással. A teraszt elhúztuk az épülettől, hogy a homlokzat benapozását
biztosítsuk, és hogy egy lejtős híddal a szintkülönbséget áthidaljuk a terepre illesztett terasz
és az épület padlósíkja között. A hidat a terasz rasztereivel és a kockaház meglévő nyílásaival
összhangban kell elhelyezni, a parapetfal kibontásával teraszajtót kell beépíteni.
A ház válaszfalait eltávolítottuk, hogy az új funkciók kialakíthatóak legyenek. A homlokzatokon
a meglévő nyílások megőrzésére törekedtünk. Az energetikai követelmények teljesítéséhez az
épület hőszigetelése, nyílászáró cseréje elengedhetetlen, de nagyobb bontást, új áthidalók
beépítését nem tartjuk szükségesnek. Ahol a funkció (csoportszoba) nagyobb bevilágítást
igényel ott a parapetfal kibontásával nyerhetünk nagyobb bevilágító felületet, ezzel is
növelve a ház és a kert közti vizuális kapcsolatot.
A válaszfalak bontásával kialakuló két traktusban meghatároztuk a funkciók elrendezési elvét:
az utca felőli sávban kap helyet a dolgozói zóna öltöző irodával, konyha étkezővel,
vizesblokkal. A kert felé tájoltuk a csoportszobát és az átadót, hogy a gyerekek terei közvetlen
kertkapcsolattal rendelkezzenek. Az átadó és csoportszoba között tároló térelválasztó bútor
készül, melyben a kabátok, lábbelik elhelyezhetők. A vizes helyiségeket csoportosítva, egy
középre úsztatott dobozban helyeztük el, amely szintén „bútorszerű” kialakítást feltételez. Itt
található a dolgozói zuhanyzó, wc, egy tárolószekrény, konyhapult és a gyerek fürdő. A
gyerekek étkezése, az étel melegítése (családi bölcsőde szintjén) történhet a konyha
étkezőben.
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Kertkialakítás: alapvető cél az, hogy a gyerekek minden nap kint legyenek a szabadban. A
természet, valamint a kert, mint a természet leképezése biztosítja a megfelelő
ingermennyiséget, valamint helyszínt, ahol a gyerek tanulhat a környezetéről, társairól,
magáról. Éppen ezért igyekezni kell minden létesítendő bölcsőde helyét úgy megválasztani,
hogy megfelelő méretű és minőségű kert kialakítására legyen lehetőség.
A csoportszobához csatlakozó terasz átmenetet képez a kinti és benti részek között; fedett,
burkolt felület, ami időjárástól függetlenül alkalmas a gyerekek kinti tartózkodására. Az
előzőekben felvetett alapelvek szerint a kert két részre osztható, játszóudvarra és hátsó
kertre. Habár éles határ a két rész között nincs, funkciók szempontjából érdemes elválasztani
azokat. A játszókertben ahogy a nevéből is adódik zajlik a mindennapi játék. Itt van
elhelyezve a homokozó, a pancsoló, valamint a mobil játszóeszközök is. Mivel ezen korú
gyerekek egyik kedvenc szórakozása a lábbal hajtható bicikli/motor, ezért ennek megfelelő
burkolt pálya is javasolt. Előny, hogyha körbe lehet menni rajta, így elkerülhető a tömörülés
és a szükségtelen egymásnak ütközés, valamint a gyerekek számára is izgalmas, hogy körbe
körbe tudnak egy pályán haladni. A környezeti nevelés témakörhöz szorosan kapcsolódik az,
hogy milyen anyagokat használunk az épület/kert kialakításánál. Tervezői felelősségünk olyan
környezetbarát vagy újrahasznosítható anyagokat alkalmazni, amivel nem károsítjuk tovább a
természetet valamint jó példát mutathatunk. Ezért a burkolatok tervezésénél érdemes
odaﬁgyelni, hogy pl. a körpálya újrahasznosított gumiabroncsból készült gumi, vagy stabilizált
szórt burkolat legyen.
A kert kialakításának alapelvei:
közvetlen kertkapcsolat
megfelelő méretű játszóudvar és kertrész
meglévő növényállomány ﬁgyelembe vétele a tervezés során (fák megtartása)
izgalmas, változatos növénykiültetés, ami nem mérgező
veteményes, ahol a kicsik ismerkedhetnek a gyógynövényekkel, fűszerekkel
ha a kert mérete engedi, akkor leválasztott hátsó kert vadvirágos réttel és gyümölcsössel
(ökológiailag aktív felületek kialakítása)
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