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STREFY  W  POKOJU

DZ IECKA

#wnetrzadladzieciedukuje

Aranżując przestrzeń 

pokoju dziecka 

zawsze zaczynam 

od podziału pomieszczenia 

na 4 strefy:
1. SNU

2. ZABAWY I NAUKI
3. RELAKSU

4. PRZEBIERANIA



STREFA  SNU



Wygodne, przytulne miejsce gdzie
dziecko śpi 

- łóżko, materac.

Warto dodać lampkę nocną.

Dodatkowo dobrze sprawdzi się
baldachim, półeczka na książki
czy przytulanki oraz stolik nocny. 



STREFA  ZABAWY  I

NAUK I



Uczymy się poprzez zabawę,

a zabawa jest formą nauki.

Ważny jest 
swobodny dostęp do wszystkiego.

Przybory plastyczne, zabawki,
książki itd. łatwo dostępne, by
dziecko mogło samodzielnie po

nie sięgnąć.

Młodsze dzieci - zadbać o
miejsce do zabawy na dywanie,

macie, podłodze. Przyda się stolik
i krzesełko.

Starsze dzieci - zadbać o
odpowiednie miejsce do nauki,

np. biurko i krzesło. 



STREFA  RELAKSU



Miejsce wyciszenia po
intensywnej zabawie.

Spokój, relaks można zapewnić
na wiele różnych sposobów:

pufa, materac, poduszki + książki,
huśtawka, bujak,

namiot tipi, baldachim itd.

Dodatkowo delikatne,

dekoracyjne oświetlenie.



STREFA

PRZEB IERANIA



Ubrania na wysokości wzroku
dziecka, by mogło samodzielnie
się ubierać, wybierać garderobę.

Świetnie sprawdzą się wieszaki,
otwarte regały z koszykami 

na posegregowane i oznaczone
graficznie ubrania, duże lustro,

pudełka, organizery 
na dodatki do włosów itp.  



BONUS

Pobierz ikonografiki ubrań
klikając TUTAJ

https://www.wnetrzadladzieci.pl/wp-content/uploads/2019/11/wnetrzadladzieci_grafiki_ubran.pdf


STREFY  W  POKOJU

DZ IECKA

#wnetrzadladzieciedukuje

Gdy pokój jest małych rozmiarów 
odpowiednio zaaranżuj
przynajmniej 2 strefy: 

1. SNU
2. ZABAWY I NAUKI

ps. łóżko również może służyć
jako relaks, odpoczynek



STREFY  W  POKOJU

DZ IECKA

przykładowe rzuty

wizualizacja pokoju dostępna TUTAJ (kliknij)

realizacja pokoju dostępna TUTAJ (kliknij)

https://www.wnetrzadladzieci.pl/bez-kategorii-pl/pokoj-rocznej-laury-inspirowany-montessori/
https://www.wnetrzadladzieci.pl/inspiracje/realizacja-projektu-pokoju-laurki-inspirowanego-stylem-montessori/


STREFY  W  POKOJU

DZ IECKA

przykładowe rzuty

wizualizacja pokoju dostępna TUTAJ (kliknij)

https://www.wnetrzadladzieci.pl/inspiracje/wizualizacje-pokoju-ninki-i-brunka/


STREFY  W  POKOJU

DZ IECKA

przykładowe rzuty

wizualizacja pokoju dostępna TUTAJ (kliknij)

https://www.wnetrzadladzieci.pl/inspiracje/drewniane-lozeczko-jeep-w-pokoju-leona/


STREFY  W  POKOJU

DZ IECKA

przykładowe rzuty

wizualizacja pokoju dostępna TUTAJ (kliknij)

https://youtu.be/T7v-Goq9EiU


Dziękuję za dziś!
Mam nadzieję, że skorzystasz z

mojej bazy projektowej!

www.wnetrzadladzieci.pl

https://www.wnetrzadladzieci.pl/
https://www.wnetrzadladzieci.pl/
https://www.wnetrzadladzieci.pl/

