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többirányú megközelítés

izgalmas szintugrások

színekszínekszínekszínek

térszintek

negatív
földbe vájt lyukak, amik megmozgatják
a terepet, átlátásokat, izgalmas
térkapcsolatokat eredményeznek,
segítenek védett, zárt, de mégis szabad
tereket létrehozni

térszintektérszintektérszintektérszintek

spontán terepmozgás

2. ráfut a domb az épületre
szintváltások tereppé alakulnak

zöldtakaró + fák = liget
tet� teraszrendszert alkot

alatta: gyerektér is szintrendszerb�l alakul ki

liget = fák
zöld

rendszer:
- egy raszter, ami szervezi a pilléreket, a házakat, a tet�t.
szerepe a megfelel� teherhordás kialakításának lehet�ségében és
az irányok szervezésében van
- különböz� szabályok a terep alakulására, pl: dombnövekedés
iránya, lelépcs�zés iránya, akadálymentesség, fent-lent aránya,
benapozás, funkciók elhelyezése, megnyitás irányai

gyermekek háza funkcióigyermekek háza funkcióigyermekek háza funkcióigyermekek háza funkciói

kiindulópontok

- zölddel való kapcsolatot er�síteni
küls�-bels� terekkel, védett udvarral, de kinyitni a természetbe is

„a természet elb)völi a gyerekeket”. Vonzza �ket a felfedezés, megismerés, ahogy a mozgás is. A
természet nyugalmat áraszt, így javítja a koncentrálóképességet, az önfegyelmet. a természetben való
játék pedig már kicsi korban csupa tanulás, kreatív gondolkodásra, kommunikációra,
problémamegoldásra ösztönöz, fejleszti a képzel�er�t. „a változatos játék kombinálva a közvetlen
természeti kapcsolattal különösen jó hatással van a gyerekek fizikai, mentális és érzelmi egészségére ill.
egyensúlyára; a jóllétükre.” a környez� természet, növények, friss leveg�, zöld pedig segít a
hiperaktivitás, a stressz csökkentésében, mérsékli az agressziót és az er�szakot, el�segíti a társas
kapcsolatokat, er�síti a helyhez tartozást.

- színekb�l építkezni:

a szakemberek szerint környezetünk, ruháink és munkaeszközeink színének módosításával
megváltoztatható az agyban felfogott fényenergia, így a különböz� színek különféle hangulatokat
váltanak ki bel�lünk. (a színekkel való gyógyítás leghíresebb képvisel�je az angol Théo Gimbel.) a
színek közérzetjavító hatása pótolja az elveszett energiát, oldja a stresszt, élénkít, frissít, fiatalít.
a színekre már a csecsem� is reagál. a gyerek pedig három éves korára már kezdi megtanulni a
színeket. a gyerekek imádják a színes dolgokat, vonzza és elb)völi �ket, és ez hat a kedvükre is.

célok:célok:célok:célok:

- szabad világot, játékos környezetet teremteni
- minden irányból bejárható épületet, kilátásokkal, átlátásokkal, nyitott, fényes terekkel
- utcai szakaszon felé kinyíló publikus tér
- liget fel�l városi közpark és sportpark kialakítása
- minden funkcióhoz szabadtéri egység rendelése, kint pedig független játszótér, sportpálya

programprogramprogramprogram

fogadó-eseménytér
alkotó-foglalkoztatóház
játszóház
sportház

gyermekek házagyermekek házagyermekek házagyermekek háza

a megfelel� tehetséggondozás a versenyeredményekben és a továbbtanulási sikerekben is tükröz�dik.
az intézmény célja az általános oktatáson túli fejlesztés, testileg és lelkileg egészséges meg�rzése, az
egészséges életmódra nevelés. cél továbbá egy stresszmentes környezet biztosítása, színes programok
szervezése délutánokra, hétvégékre, szünid�re; kreativitásfejlesztés, képességfejlesztés, aktív id�töltés és
játék

gyermekekkel foglalkozó intézményekkel szembeni elvárásokelvárásokelvárásokelvárások

a hely legyen gyermekközpontú, befogadó
legyen alkalmas a személyiség kibontakoztatására
az egészséges életmódhoz szükséges mozgásigény kielégítése -> szabadtér, sportpályák
az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása, értelmi fejlesztés, nevelés -> csoportos foglalkozások
szabad, önfeledt játék -> játszóház
vers, mese; ének, zene, énekes játék; rajzolás, mintázás, kézi munka -> szakkörök
mozgás -> tornaterem
a küls� világ tevékeny megismerése -> természet

védett udvarok

1. fás liget = fa + lombkorona
oszloperd� + tet�tet�tet�tet�

tet�tet�tet�tet�

kanyargó terület +
szintváltások is
izgalmas átlátások

barlangszer) épület
lenti védett terek
dombtámfalak

földfal
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