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EREDETI
16m széles szalagtelkek

ÁTALAKÍTÁS
összevont telek,
megnövekedett kertkapcsolat

KÜLTÉRI JÁTSZÁS

ÁTRIUM

ÖLTÖZŐTÉRBELTÉRI JÁTSZÁS

ALVÁS

FŐ FUNCIÓCSOPORTOK
1. megérkezés/átöltözés tere 2. belső játéktér 3. alvás tere 4. külső játéktér

A kockaház átalakítása során az alapvetés, hogy a települések 19.
században kialakult keskeny, hosszú telkei alkalmatlanok az
épülettel szorosan együttműködő zöldterület kialakítására. A
bővítés ezért a kialakult oldalhatáros beépítést oly módon oldja fel,
hogy összevonja az oldalhatár felől csatlakozó szomszédos telekkel
és a továbbiakban együtt kezeli azt. A kockaház átalakítással, a
megváltozott utcakép segíti a lakóból közintézménnyé lépő ház
megismerhetőségét.

A bővítés során elsődleges az épület központja védett kültérként
egy átrium, minden fő használati tér legalább két oldalról kapjon
természetes fényt (a környezetbe való erősebb integrálás miatt,
kevésbé kiszakadva abból), jól érzékelhetően 4 fő funkciócsoport
alakuljon ki(megérkezés/átöltözés tere, belső játéktér, alvás tere,
külső játéktér)

ALAPRAJZ
m1:200, berendezéssel, tájépítészeti tervvel

KOCKAHÁZ ÁTALAKÍTÁS
1.kategória, "C" változat

1. ELŐTÉR   10,00m2
körben üvegezett térbeli összeköttetés a bejárat kijelölésére,
egyenes kapcsolat a kültéri fedett-nyitott térhez

2. PIHENŐ   5,00m2
a kisgyermeknevelők saját otthontere, elvonulás, pihenés,
adminisztráció

3. MELEGÍTŐKONYHA   11,45m2
az étel felmelegítésére, mosogatásra, tárolásra

4. MOSDÓBLOKK   3,60m2
az öltöző zóna, a találkozások színhelye, a szülők itt találkoznak a
kisgyermeknevelőkkel, beszélik át a fejlődés ütemét

5. TÁROLÓ   8,00m2
a bölcsöde működtetéséhez szükséges, de nem állandó jellegű kül
és beltéri játékok tárolására

6. ÖLTÖZŐ - TALÁLKOZÓ   5,00m2
az öltöző zóna, a találkozások színhelye, a szülők itt találkoznak a
kisgyermeknevelőkkel, beszélik át a fejlődés ütemét

7. SENSORY PLAY   32,50m2
az aktív játék színtere, gömbölyded, lekerekített formákkal,
alautakkal tagol játéktér

8. ÉTKEZÉS   16,60m2
a leválasztott funkciók fő eleme az étkezés tere, ahol a kooperáció
és a szociális készségek fejlődnek

9. SUT   8,50m2
egy megemelt padozatú, puhán bélelt játszósarok, a csendes
játékot egy belógatott akusztikai "felhő" segíti elő

10. MOSDÓBLOKK   10,00m2
felszerelése egész alakos tükör, pelenkázó, 2db gyermekwc,
kiöntő, nevelői mosdó, zuhanytálca

11. ALVÓSAROK   19,60m2
0-3év  között külön térben/helyiségben  kap helyet, fix
bútorozással, kevés fénnyel; a kék fény kerülendő

10. HOMOKOZÓ   31,00m2
a finommotoros képességek kialakításának színtere, a
legfontosabb játékelem

11. ÁTMENETI TÉR   56,00m2
a kültér része a fejlesztlés terének, torna, alvás és egyéb
napközbeni funciók színtere;

12. MŰVELT TÁJ
a konyhakertészettel való ismerkedés, a gondozás alapja

13. A VADON
a természet megismerése a fejlődés elengedhetetlen feltétele, a
felületek, szagok a fény, az éles tárgyak hiánya

1. VIZUALIZÁCIÓ
fedett kültéri aktivitás tere, kertkapcsolattal, homokozóval

2. VIZUALIZÁCIÓ
belső "sensory play" az egységes tetővel fedett tömeg alatt a
szőnyegek és szekrények  választják le a tevékenységi köröket

3. VIZUALIZÁCIÓ
utcaképi - külső - axonometria
a szabadonálló beépítés kertkapcsolata minden irányban intenzív;
az előkert megnyílik az utca felé, közteret hozva létre maga előtt;
az épületet kontytető fedi, fedélszébe belőlről nyitott;
az összevont két telek lehetővé teszi az északról kapcsolódó művelt
tájat, az épület hátsóketrjében konvex nyílt, fákkal tarkított
tisztás, melyet körben sűrűbb cserje szegélyez.
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