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Kącik
MATEMATYCZNY

Niezbędnik    Nauczyciela str. 1

patyczki
liczmany
klocki
karty z cyframi i liczbami
sznurówki
linijki
miary krawieckie
sznurki różnej długości
koraliki
różne obrazki
materiały przyrodnicze (szyszki, żołędzie, kasztany itp.)
zestawy PUS + książeczki
klamerki
mazaki do samodzielnego konstruowania gier
duże arkusze papieru
guziki o różnej wielkości, kolorze i ilości dziurek
winda wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
tangramy
kostki do gier
lizaki cyfrowe
pojemniki (np. miski) dostępne dla dzieci cały czas
karty z zadaniami
waga szalkowa
falsyfikaty pieniędzy
zegary
kody obrazkowe
naczynia do pomiaru pojemności
karty logiczne np. kot na płocie, pod płotem itp. 
mozaika geometryczna
liczby w kolorach
bryły
gry planszowe
nakrętki
karty typu "ja mam-kto ma?" np. na mnożenie

PRZYDADZĄ SIĘ:



Kącik
CZYTELNICZY

Niezbędnik    Nauczyciela str. 2

 

książeczki 

czasopisma dla dzieci

komiksy

wygodne siedzisko lub poduchy

fotel

stolik z lampką

gry planszowe typu Dixit

grę Story Cubes

"picture bookI" (seria "Ulica Czereśniowa", "Rok w..."

zakładki do książek z imieniem dziecka

rebusy

sylabki

literki do układania słów

dobble sylabowe lub literowe

karty pracy - ułóż słowo z pierwszych liter nazw obrazków

miejsce za zasłonką

plakaty/rysunki z cytatami o czytaniu książek

tipi do schowania się z ulubioną książką

książeczki "Słoneczna biblioteka "

"Kocham czytać" - J. Cieszyńskiej

DOBRZE MIEĆ:

głębokich 

i wysokich półek
LEPIEJ UNIKAĆ



Kącik
PRZYRODNICZY

Niezbędnik    Nauczyciela str. 3

 
atlasy roślin i zwierząt
lupki
mały mikroskop
lupy do oglądania owadów
zielniki
hodowle roślin
owoce sezonowe
warzywa z ogródka
cięte kwiaty
kwiaty w doniczkach
konewka
dary natury (szyszki, gałęzie różnych drzew liściastych i iglastych,
jarzębina, kasztany, żołędzie, kamienie, kłosy zbóż, muszle)
hodowla roślin
pojemnik z wodą
kiełkownica
małe sadzonki różnych roślin oraz nasiona
ziemia
wata
mała łopatka i grabie
puste doniczki i pojemniki różnej wielkości
ilustracje z etapami wzrostu roślin i rodzajów sadzonek
patyczaki, hodowla mrówek w małym akwarium
woreczki strunowe do sadzenia fasoli
zalaminowane suszone rośliny
bawełna, zboża
mały stolik z krzesełkami do pracy w parach/grupie
karty z opisem hodowli do samodzielnego założenia

NIEZBĘDNE BĘDĄ:



Kącik
PLASTYCZNY

Niezbędnik    Nauczyciela str. 4

DOBRZE MIEĆ:
sztalugi
farby-różne rodzaje
pędzle +kubeczki na wodę
kredki, pastele (zgrupowane w dużych, plastikowych słojach)
kreda, węgiel
papier kolorowy, biały, kredowy, o różnych fakturach
pisaki, flamastry
płótno
różne pieczątki - także naturalne, np. z ziemniaków
paletki do mieszania kolorów
szary papier
rolki po papierze toaletowym
stolik obłożony ceratką lub szarym papierem
suszarka do prac plastycznych
plastelina, ciastolina
farby
kleje i nożyczki
szablony
patyczki
kartony
wycinanki, kolorowanki
dziurkacze
fartuchy dla dzieci
tablica korkowa lub linka do ekspozycji prac
gazety
kolorowanki
guziki
makaron
folie
gąbki

INSPIRACJA:
kącik plastyczny zaaranżowany 

z przewijaka IKEA



Kącik
ZABAWEK

Niezbędnik    Nauczyciela str. 5

kasa
waga
owoce i warzywa
duża kuchenka
teatrzyk-sklepik w jednym
puzzle
różne rodzaje klocków
figurki zwierząt
samochody
warsztat
makieta jezdni
garaż
kuchnia z wyposażeniem
wózek
lalki
pralka
gry planszowe
pluszaki

WARTO MIEĆ:

inspiracja:
KĄCIK ZABAWEK warto podzielić
na mniejsze kąciki, dzięki czemu
stworzone zostaną odrębne strefy
dla dzieci. 
Poza tym pomoże to w utrzymaniu
porządku.



Kącik
MUZYCZNY

Niezbędnik    Nauczyciela str. 6

instrumenty wszelkiego rodzaju
bum bum rurki
ozdoby z nutami
zeszyty do nut
mikrofon
radioodtwarzacz
kasety magnetofonowe 
magnetofon
słuchawki
rzeczy do zrobienia własnych instrumentów (pudelka, gumki
recepturki, ziarenka, plastikowe i szklane butelki, słomki itp.)
zakręcone butelki plastikowe z ryżem, kaszą, makaronem,
grosikami itp.
drewniane klocki
instrumenty z materiałów z odzysku np. z długich tub papierowych
dzwonki
pianino
wszystko co wydaje dźwięki lub czym można narobić hałasu 😊
wstążki, chustki, pompony i inne pomoce,z którymi można tańczyć
 płyty z różnymi rodzajami muzyki i do zabaw słuchowych.

MUSZĄ SIĘ W NIMZNALEŻĆ:



Kącik
CZYSTOŚCI

Niezbędnik    Nauczyciela str. 7

szczoteczki do zębów
pasty
kubeczki
chusteczki higieniczne, 
chusteczki nawilżanie do ciała
chusteczki nawilżane do kurzu 
ściereczki z mikrofibry do monitorów
miotła, zmiotka i szufelka
płyn do czyszczenia białej tablicy
fartuszki
ręcznik papierowy
ręczniki 
szczoteczka do paznokci i gąbka - dobrze się sprawdzają po
wykonywaniu prac plastycznych

DOBRZE W NIM MIEĆ:

CIEKAWOSTKA:

Czy wiedzieliście, że chusteczki
nawilżane do mebli świetnie

sprawdzają się przy wycieraniu
białych tablic?



Kącik
KULINARNY

Niezbędnik    Nauczyciela str. 8

piekarnik
kuchenka jednopalnikowa
toster
gofrownice
blaszki
foremki
wałek
garnki
łyżki
noże
deski
fartuszki
czepki
produkty spożywcze  

PRAWDZIWAKUCHNIA:

KUCHNIA
ZABAWKOWA:

piekarnik
kuchenka zabawkowa
blaszki
foremki
garnki
łyżki
noże
deski
fartuszki
filiżanki
dzbanek
talerzyki
sztućce
mały stolik z krzesełkami
sztuczne owoce i warzywa
nasiona, kasze, ryż itd.



Kącik
DOŚWIADCZEŃ

Niezbędnik    Nauczyciela str. 9

lupy
mikroskopy
menzurki
miski
pojemniki różnej wielkości
stojak z probówkami
moździerz z tłuczkiem
miarki
łyżki
lejek
zestaw magnesów
okulary ochronne
rękawiczki ochronne
fartuchy
słomki
szpatułki

TEN KĄCIK WARTO

WYPOSAŻYĆ W:

DOBRZE MIEĆ W
POBLIŻU APTECZKĘ


