SALON

pokoj dziecka.qxd

2007-12-09

23:17

Page 218

bajecznie

i b ezpiecznie

urz¹dzamy pokój dziecka
Pokój dziecka to jego azyl, wyspa marzeñ i schronienie
przed czasami przykrym œwiatem przedszkola czy szko³y.
Dlatego musi byæ weso³y i kolorowy oraz pobudzaæ
wyobraŸniê dziecka. Jednak ciekawoœæ œwiata ma³ych domowników
i zwariowane zabawy trochê starszych mog¹ siê Ÿle skoñczyæ.
Dlatego równie wa¿ne jest, by pokój naszego dziecka
by³ bezpieczny.

fot. Decodore
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Dziecko
potrzebuje œwiat³a
i przestrzeni. Dlatego powinniœmy przeznaczyæ dla niego wiêkszy pokój ni¿ na sypialniê rodziców. My tu tylko œpimy, wiêkszoœæ czasu
spêdzaj¹c w salonie i kuchni, a dziecko
ma tu ca³y swój œwiat. Bawi siê, uczy, tañczy, œpiewa, rysuje, skacze przez skakan-

kê lub gra w pi³kê i przyjmuje swoich, niekiedy bardzo licznych, goœci.

WOKÓ£
KO£YSKI
Do urz¹dzenia pokoju noworodka potrzebne bêdzie niewiele mebli: ³ó¿eczko, komódka i wygodny fotel dla mamy do karmienia.
Trzeba te¿ zaplanowaæ bezpieczne miejsce
do przewijania bobasa.

Toys
fot. Taf

1

fot. Vox

Na pocz¹tek, kiedy rodzice chc¹ mieæ
maluszka blisko siebie, mog¹ pomyœleæ
o ko³ysce.
Jej ³agodny ruch, podobny do ko³ysania
w brzuchu mamy, skutecznie uspakaja. Ko³yska jest niewielka, dziêki czemu ³atwo zmieœci
siê w sypialni rodziców, ale niestety wystarcza
tylko na pierwsze 3 miesi¹ce ¿ycia, kiedy
dziecko nie jest jeszcze bardzo ruchliwe.
Bezpieczna ko³yska powinna byæ stabilna
i mieæ niezbyt szerokie odstêpy pomiêdzy

O 1 Producenci mebli dla dzieci proponuj¹ zestawy z wygodn¹ komod¹ do przewijania
bobasa. £ó¿eczka zwykle maj¹ trzy pozycje
dna. Czêœæ ³ó¿ek ma opuszczany bok
u³atwiaj¹cy dostêp do niemowlêcia le¿¹cego na materacu. Natomiast wyjmowane
szczebliny w boku ³ó¿ka umo¿liwiaj¹
raczkuj¹cym dzieciom na samodzielne
wchodzenie i wychodzenie z ³ó¿ek, traktuj¹c je jednoczeœnie jako miejsce zabaw

O 2 Fotel na biegunach to mi³a propozycja
i dla mamy i dla maluszka
2

fot. Decodore
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fot. Velux
5

DOMOWE
PRZEDSZKOLE
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nieustannie siê
bawi¹ i potrzebuj¹ do tego du¿o wolnego
miejsca na pod³odze. Przyda siê czêœæ miêkka z dywanem (bywaj¹ z gotowymi torami dla
samochodów lub polami do gry w klasy) i czysta pod³oga np. do zbudowania zamku z klocków. Pod³oga powinna byæ ³atwa do utrzymania w czystoœci, a pod dywan warto pod³o¿yæ
matê antypoœlizgow¹.
W ich królestwie musi znaleŸæ siê te¿ spory
stolik z odpowiednim krzese³kiem, by wygodnie rysowaæ, malowaæ i lepiæ. Bardzo wa¿ne
jest miejsce do eksponowania prac. Przydadz¹ siê pó³ki, tablica korkowa lub p³yta pilœniowa, w ostatecznoœci rysunki mo¿emy przyklejaæ plastrem do drzwi lub szafy. Oryginalnym
i prostym pomys³em jest przypinanie rysunków spinaczami do rozci¹gniêtej przy œcianie
linki lub przypinanie ich do przybitej listewki.

KOLOROWO
I WESO£O
fot. Velux
3
4

fot. IKEA

szczebelkami. Mo¿na wybraæ model z blokad¹ funkcji ko³ysania lub z kó³eczkami,
które pozwol¹ wygodnie przemieszczaæ ³ó¿eczko za mam¹ do kuchni czy salonu
i zawsze mieæ dziecko na oku.
£ó¿eczko 120x60 cm powinno ju¿ wystarczyæ
na 3-4 lata. Niektóre s¹ wiêksze – 140x70cm
i przekszta³cane w tapczanik. Odstêpy pomiêdzy szczebelkami powinny wynosiæ 3-6 cm,
materacyk nale¿y wybraæ p³aski, dosyæ twardy i niealergizuj¹cy. By zapewniæ dziecku spokojny sen mo¿na zrobiæ baldachim, a szczebelki wyœcieliæ miêkk¹ os³onk¹.
£ó¿eczko dobrze postawiæ blisko okna i zadbaæ o wyraziste, kolorowe ozdoby wokó³,
które zajm¹ uwagê dziecka.

W pokoju dziecka mo¿na zaszaleæ jak w ¿adnym innym. Maluchy lubi¹ intensywne barwy,
fantastyczny œwiat. Mo¿emy wyczarowaæ
s³oñce i têczê na œcianie, gwiazdy na suficie
i kwiaty na starej szafie. Zróbmy jednak próbê
na papierze, ¿eby dziecko zaakceptowa³o pomys³ lub podsunê³o inny. Nie powinno siê baæ,
namalowanego przez nas w najlepszej wierze,
kota czy krasnala.
Mo¿emy pomalowaæ jedn¹ œcianê na ulubiony kolor naszego dziecka i zrobiæ tu galeriê jego prac, mo¿emy te¿ eksperymentowaæ z pomys³owymi tapetami, bordiurami
i szablonami.
Zachowajmy jednak umiar w iloœci stosowanych barw, ¿eby efekt nie by³ mêcz¹cy
– w tym samym pokoju dziecko musi równie¿ w skupieniu siê uczyæ i spokojnie zasypiaæ.
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WSZYSTKO
W PORZ¥DKU
Dzieci nieustannie ba³agani¹. Jeœli nie
chcemy po nich sprz¹taæ do osiemnastki,
warto ju¿ maluchy uczyæ dbania o w³asny
pokój. Ale musi to byæ dla nich proste. Najlepsze s¹ wiêksze i mniejsze szuflady, lekkie i kolorowe pud³a oraz skrzynki – tekturowe lub plastikowe. Przydadz¹ siê zarówno miejsca zamkniête, jak i otwarte pó³ki
do ekspozycji lal i misiów, modeli samochodów czy ¿o³nierzyków.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e dzieci rosn¹, i dobrze
¿eby pokój zmienia³ siê wraz z nimi. Producenci proponuj¹ modu³owe kolekcje
mebli, które mo¿na dowolnie zestawiaæ
w zale¿noœci od zmieniaj¹cego siê wieku
i upodobañ naszej pociechy.

Po p ierwsze
bezpiecznie
Ponad 40% wypadków z udzia³em dzieci ma miejsce
w domu. Dlatego tak wa¿ne jest, by urz¹dzaj¹c go,
przewidzieæ niebezpieczne zachowania dzieci i im zapobiec.
Schody, kuchnia, ostre krawêdzie i kontakty – jest
wiele potencjalnie groŸnych dla dzieci miejsc w ich
najbli¿szym otoczeniu. Producenci proponuj¹ ca³¹
gamê akcesoriów zabezpieczaj¹cych: bramki, maty
antypoœlizgowe, zaœlepki do kontaktów, nak³adki na
rogi mebli, os³onki pokrête³ palników i ró¿norakie zatrzaski i blokady. Warto stosowaæ je w naszych domach, by wspania³a ciekawoœæ œwiata dzieci, by³a dla
nich bezpieczna.
fot. Dream Baby

WITAJ
SZKO£O
Gdy pierwszoklasista idzie do szko³y musimy
urz¹dziæ mu dobre miejsce do nauki na najbli¿szych... kilkanaœcie lat. Miejsce funkcjonalne i sympatyczne, które umili d³ugie chwile
ciê¿kiej pracy.
Biurko wybierzmy du¿e, z wieloma
szufladami. Blat nie powinien byæ z b³yszcz¹cego materia³u, bo bêdzie odbija³
œwiat³o. Drewniany, warto zabezpieczyæ
³atwo zmywaln¹ podk³adk¹. Funkcjê biurka mo¿e pe³niæ równie¿ stó³ uzupe³niony
o kontenerek z szufladami na zeszyty
i ksi¹¿ki.
Szczególnie wygodne powinno byæ krzes³o, najlepiej biurowe na kó³eczkach. Musi
mieæ pe³ne, regulowane oparcie pod plecy
i porêcze pod ³okcie. By kó³ka nie rysowa³y parkietu, mo¿na po³o¿yæ pod nie specjaln¹ plastikow¹ matê.

O 3 Fantastyczny, barwny œwiat – takie magiczne dzieciñstwo zapamiêta nasze dziecko na
ca³e ¿ycie

O 4 Du¿o pojemników to najlepszy przepis na porz¹dek w pokoju przedszkolaka
O 5 Dzieci czêsto wychodz¹ ze swoj¹ twórczoœci¹ na œciany, a nawet okna – dlatego warto
zadbaæ o ³atwoœæ konserwacji i wybraæ zmywalne farby i ramy okienne pokryte grub¹
warstw¹ poliuretanu

O 6-7 Wymarzone pokoje kilkuletniego pi³karza i kierowcy
7

fot. Tarkett

6

fot. Komfort
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fot. Vox
8

Miejsce do nauki i czytania powinno byæ bardzo dobrze oœwietlone. Pamiêtajmy, ¿e œwiat³o lampy, najlepiej na ruchomym ramieniu, powinno padaæ z lewej strony –
dla osoby praworêcznej, a z prawej
– dla leworêcznej.

MY ROOM
IS MY CASTLE
Dla nastoletniego cz³owieka jego pokój to
jego rewir, co zaznacza na ró¿ne sposo-

by. Na drzwiach
pojawia siê zwykle napis „Nie
wchodziæ”, a wewn¹trz dziej¹ siê
czasami straszne rzeczy.
Powinniœmy oczywiœcie pozostawiæ m³odym wiele autonomii, ale jeœli nie chcemy
by demonstracja niezale¿noœci przybiera³a destrukcyjne formy, dobrze czasami
samemu podsuwaæ „zwariowane” pomys³y, by uprzedziæ i ukierunkowaæ zmiany.
9

Odwa¿nie pomalowane œciany, du¿e tablice korkowe „wytapetowane” zdjêciami
ze œwiata latoroœli, odlotowa lampa czy
zegar, sprawi¹ ¿e dziecko bêdzie lubi³o to
miejsce. I chêtniej przyprowadzi swoich
przyjació³ do domu, zamiast z niego ucieQ
kaæ. A o to przecie¿ nam chodzi.

O 8 Pokój nastolatka – „odlotowe” œciany,
super wygodny fotel i ergonomiczne
biurko z mo¿liwoœci¹ regulacji wysokoœci oraz, co wyj¹tkowe, k¹ta nachylenia
blatu. W zale¿noœci od rodzaju
wykonywanej czynnoœci mo¿na ustawiæ
optymalny k¹t nachylenia – do
czytania, uczenia siê jest to 30 stopni,
do pisania 15 stopni, a do malowania
5 stopni

O 9 Pokój m³odego muzyka z kolekcj¹
mebli DJ Metalic – mocny akord czerwieni, klubowy styl podœwietlanych na
niebiesko pó³ek i oryginalne dodatki z muzycznymi akcentami dope³niaj¹ rockowy
klimat
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fot. Vox

