
Inte-GRA Konkurs na projekt dostępnego placu zabaw
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widok z wyspy dzikich zwierząt w kierunku północnym

plan zagospodarowania - wejścia na plac zabaw
skala 1:500

schemat możliwych wariantów - 
układ dopasowany do budżetu i kształtu działki

plan zagospodarowania - zieleń
skala 1:500

plan zagospodarowania - przestrzemie łatwodostępne dla osób 
poruszających się na wózku
skala 1:500

plan zagospodarowania - podział na strefy funkcojnalne
skala 1:500

strefa wyciszenia

strefy aktywności 
ruchowej dla 
dzieci w różnym 
wieku

strefy sensoryczne

Idea projektu 

Układ przestrzenny placu zabaw jest „archipelagiem” wysp o różnym charakterze. Każda opowiada inną historię, pobudzając wyobraźnię 
dzieci udających się w wyimaginowaną ekspedycję. Wyspy otoczone są „morzem” zieleni – drzewami i ozdobnymi krzewami i bylinami, 
stanowiącymi uzupełnienie przestrzeni przeznaczonej do zabawy. Zmieniające się materiały i faktury, typy aktywności, bodźce zmysłowe 
i charakter miejsc oraz ich użytkowników sprawia, że archipelag może zaoferować bogactwo doświadczeń w różnych skalach i o różnej 
intensywności.
Ideą przewodnią projektu jest stworzenie grajobrazu – miejsca, które stymuluje rozwój i interakcje społeczne w oparciu o cechy krajobrazu 
naturalnego. Środowisko jest tu tłem umożliwiającym doświadczanie świata, ampli�kującym percepcję zmysłową i kreatywność dzieci 
i dorosłych. Koncepcja placu opiera się na wykorzystaniu naturalnych materiałów na urządzeniach do zabaw, posadzkach i pozostałych 
elementach małej architektury, pozwalając użytkownikom oswajać się z przyrodą i jej cyklicznymi zmianami.
Szeroko rozumiana integracja jest najważniejszym celem działania archipelagu. Przestrzeń nie może wykluczać nikogo, zarówno pod względem 
pokoleniowym, jak i sprawnościowym. Osoby w różnym wieku, różnym stopniu sprawności �zycznej i emocjonalnej odnajdą w niej miejsca 
odpowiadające ich wrażliwości i umiejętnościom. Stonowanie spektakularności zaproponowanych atrakcji sprzyja pokonywaniu lęku i 
śmiałości w korzystaniu z przestrzeni. Spokojna kolorystyka, wszechobecna zieleń, naturalne materiały, płaski teren, prostota i nieokreśloność 
form przestrzennych dostosowanych wymiarami do potrzeb osób z niepełnosprawnościami to cechy, które czynią archipelag przygodą 
dostępną dla każdego.
Materiały, kon�guracja i różnorodność zaprojektowanych elementów mają za zadanie wzmacniać percepcję zmysłową. Dotyk drewna, kory 
drzew, delikatne muskanie i szelest suchych liści, zapachy i kolory kwiatów, wspinanie się na twarde, chłodne kamienie, rozgrzane słońcem 
drewno, odgłos wody spływającej po szorstkich kamieniach i wilgotny piasek, kolory jesiennych liści i owoców , lepkie błoto, słońce i cień 
– to elementy, z których budowana jest atmosfera tej przestrzeni. Każde urządzenie, nawierzchnia i element zieleni dobrany został tak, aby 
pobudzać układ sensoryczny na wielu poziomach. 
Zastosowane formy przestrzenne w większości przypadków nie mają jasno przypisanej funkcji czy sposobu użytkowania. Są otwarte na zabawę 
znaczeniami. Znajdujące się na placu zabaw obiekty prowokują do różnorodnych aktywności, ale nie dostarczają jednego, jasno określonego 
scenariusza działania. Naturalne struktury budowane z drewna, wikliny, czy kamieni tworzą mozaikę miejsc o odmiennych charakterach, które 
mogą stać się podstawą do tworzenia wielu narracji i przygód. Pień drzewa może stać się bazą, statkiem kosmicznym, urządzeniem sportowym 
czy śladem po dawnej cywilizacji.
Konwencja archipelagu składającego się z wielu wysp umożliwia elastyczne dopasowywanie założeń placu zabaw zarówno do dostępnego 
budżetu, jak i kontekstu przestrzennego. Skalowalność jest istotnym elementem projektu, opracowanego nie jako pojedyncza, jasno określona 
forma, ale system, który bez trudu można zastosować w wielu różnych miejscach. 

drzewa

krzewy i byliny

połączenie 
z otaczającą
zielenią niską


