
P O M A G A M Y
KACIKI „NIE NUDNO”

POMYSŁ ORGANIZACJA FOTORELACJA

Co? Gdzie? Kiedy? Co zaplanowaliśmy? Jak wyszło?



POMYSŁ
9 marca 2023 r. w  Szkole 

Podstawowej nr 336 im. Janka 

Bytnara Rudego na warszawskim 

Natolinie powstały dwa kąciki „Nie 

nudno”, a w nich około 5 000 kopii 

naszych szablonów kultowych gier 

i zabaw oraz zalaminowane wzorce 

w formacie A3. 

Akcja została sfinansowana przez 

Radę Rodziców szkoły.

Celem inicjatywy było umilenie 

dzieciom czasu spędzanego w szkole, 

podsuwając ciekawe pomysły na 

przerwy między lekcjami, zastępstwa 

czy wolne chwile po zajęciach. 

Kąciki przygotowane zostały w dwóch 

wariantach, z materiałami o różnym 

stopniu trudności: 

• łatwiejszym dla klas 0-3 

• i trudniejszym dla klas 4-8. 

. 

Wydrukowane materiały



ORGANIZACJA

Z mini planerem, pamiętnikiem, 

a także miejscem na urodzinowe 

zestawienie, recenzje najlepszych 

książek, filmów czy utworów 

muzycznych.

Karty nie przeciążą plecaka, 

a wypełnione i schowane na pamiątkę 

staną się pięknym wspomnieniem 

tego roku.

Kalendarz aktywnościowy

W kącikach pojawiły się kultowe gry i zabawy w naszych autorskich, 

nieoczywistych odsłonach:  

Państwa-miasta

Szablon do popularnej gry Państwa –

Miasta z podpowiedziami kategorii, 

w tym tych mniej oczywistych i 

wymagających mocnego 

pogłówkowania, jak np. co ma parę? 

Własna planszówka

Szablon do tworzenia własnych gier –

z podpowiedziami, tematyki, 

możliwych przeszkód, ułatwień i 

zasad.



ORGANIZACJA
Kultowa gra w zupełnie nowych 

wariantach, takich jak  „Kółko i krzyżyk 

na głowie”, w której cel gry jest odwrotny 

do tradycyjnych zasad, czy bardziej 

wymagającej wersji dla starszaków na 

planszach:

• XL (5x5) 

lub XXL (7x7).. 

Kółko i krzyżyk

Statki

Kultowa gra strategiczna dla dwóch 

osób, wprost idealna do szkolnej 

ławki.

A może i Wy chcielibyście mieć 

w szkole taki kącik? 

Zapraszamy do kontaktu!

Oprócz kilku tysięcy kopii w kącikach 

pojawiły się zalaminowane wzorniki, 

które pomogą zrobić własne szablony, 

na wypadek gdy zabraknie tych 

drukowanych.   

Wystarczy kartka i długopis!

Planujemy aby nowe, ciekawe 

materiały trafiały do kącików 

regularnie. 



FOTORELACJA
Kącik dla klas 0-3 Kącik dla klas 4-8
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