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Dla dziecka pokój to jego cały świat. Tu się bawi i uczy, tu przyj-
muje swoich gości i śpi. To również świat jego marzeń i fantazji. 
Dziecięcy pokój musi być więc wesoły, kolorowy, funkcjonalny
i bezpieczny. Na dodatek musi być gotowy na zmiany – potrzeby
naszego malucha zmieniają się zaskakująco szybko.
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DLA BOBASA
Dla dziecka warto przeznaczyć duży,
słoneczny pokój. 
Na początek potrzebne będzie łóżeczko,
komódka z szufladami, na której będziemy
mogli przewijać dziecko i wygodny fotel dla
mamy do karmienia. Najlepiej, jeśli malusz-
ka umieścimy blisko sypialni rodziców, to
ułatwi stały kontakt i opiekę.
Dla noworodka możemy kupić kołyskę.
Ten uroczy mebel lubią też bujane maleń-
stwa, ale niestety, wyrastają z niego
zaskakująco szybko. Łóżeczko 60x120 cm
powinno wystarczyć już na 3-4 lata. Nad
łóżeczkiem – najlepiej gdy ustawione jest
w pobliżu okna – można powiesić wesołe
ozdoby i wyraziste obrazki – żywe kolory
stymulują rozwój dziecka. By zapewnić
dziecku spokojny sen można zrobić bal-
dachim, a szczebelki wyścielić miękką
osłonką. 
Gdy dziecko zacznie raczkować, zadbajmy
o miękką, łatwą do czyszczenia podłogę
(np. wykładzina dywanowa lub korek)
i pamiętajmy o zamaskowaniu kontaktów,
założeniu na kanty mebli specjalnych
nakładek, zamontowaniu bramki przy
schodach i szlabanu do kuchni.

PLAC ZABAW 
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nieustannie
się bawią. Będą budować domki z kloc-
ków i tory dla samochodów, grać
w gumę lub piłkę nożną, śpiewać
i tańczyć – potrzebują więc dużo wol-
nego miejsca na podłodze. 
Ponieważ wiele czasu poświęcają też na
rysowanie, malowanie czy lepienie, w ich
królestwie musi znaleźć się spory stolik
z wygodnym krzesełkiem oraz miejsce
na eksponowanie prac. Możemy je, oczy-
wiście, przyklejać plastrem do drzwi lub
szafy, ale lepszym rozwiązaniem będzie
organizowanie wystaw prac na tablicy
korkowej lub płycie pilśniowej. Innym
dobrym pomysłem jest przypinanie
rysunków spinaczami do bielizny do roz-
ciągniętej przy ścianie linki. Aby uniknąć
niechcianego malarstwa ściennego,
można też na odpowiedniej wysokości
przybić listewkę i wieszać na niej duże
arkusze papieru np. pakowego.

1

1-2 Pokój maluszka możemy urządzić słodko i romantycznie. Wybierajmy kolorowe tapety,
wesołe zasłonki, w zasięgu wzroku dziecka umieśćmy barwne zabawki i obrazki. 
Mamie zaś przyda się wygodny fotel
3 Dziecięcy pokój to miejsce magiczne – nie bójmy się wraz z dzieckiem puścić wodze
wyobraźni

fot. Purmo
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fot. Tarkett

fot. Classen
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PUDŁA
I SKRZYNKI

Aby utrzymać jako taki porządek,
a przy okazji uczyć dziecko dbania
o własny pokój, musimy pomyśleć
o miejscu do przechowywania zaba-
wek. Przydadzą się zarówno miejsca
zamknięte, jak i otwarte. Najlepsze są
szuflady. Praktyczne są też lekkie
i kolorowe pudła oraz skrzynki – tektu-
rowe lub plastikowe. Dziecku łatwo
będzie posprzątać po zabawie – a taki

nawyk wspaniale zaprocentuje w na-
stępnych latach.  
Otwarte półki przydadzą się natomiast
do ekspozycji dziecięcych kolekcji
– zbiorów samochodzików, lal i mi-
siów, modeli samolotów i zastępów
aniołków.

KRAINA
WYOBRAŹNI

Pokój dziecinny to świat fantazji.
Pamiętajmy o tym kupując meble do
pokoju dziecka lub przemalujmy te,
które już mamy. Maluchy lubią intensy-
wne barwy. Możemy, chociaż jedną
ścianę, pomalować na ulubiony kolor
naszego dziecka lub przykryć ją
pomysłową tapetą. Na podłogę może-
my położyć wesoły dywan lub wykła-
dzinę o wzorze toru dla samochodów
lub kapsli, albo gry w klasy. 
A może spróbujmy wyczarować
w pokoju dziecka słońce na ścianie,
gwiazdy na suficie i rybki pływające
w lampie. Przy podejmowaniu decyzji
weźmy jednak pod uwagę zdanie
dziecka i jego pasje. Z małym
podróżnikiem możemy bowiem
stworzyć pokój obieżyświata lub nawet
kosmonauty, a z małą królewną
bajkowe królestwo.
Zachowajmy jednak umiar w ilości
stosowanych barw, żeby efekt nie był
męczący – w tym
samym pokoju
dziecko musi rów-
nież w skupieniu się
uczyć i spokojnie
zasypiać.

SIADAJ
DO LEKCJI!

Pierwszoklasista zasiada do nauki i...
w takiej pozycji zejdzie mu najbliższych
kilkanaście lat. Dlatego ważne jest, by
przynajmniej w domu kącik dla ucznia
był urządzony z głową. Najlepiej jest, gdy

4 5

fot. IKEA

fot. IKEA

fot. Tarkett
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krzesło i stolik mają regulowaną
wysokość i mogą rosnąć wraz z dziec-
kiem – między 6 a 14 rokiem życia
dziecku przybywa średnio ok. 55-60 cm.
Biurko powinno być duże. Wygodny
jest blat, w którym można zmieniać kąt
nachylenia – szczególnie do rysowa-
nia. Nie powinien być z błyszczącego
materiału, bo będzie odbijał światło. Na
blat drewniany połóżmy łatwo zmywal-
ną podkładkę. Funkcję biurka może
pełnić również stół, ale wtedy musimy

uzupełnić go o kontenerek z szuflada-
mi na zeszyty i książki.
Krzesło musi być przede wszystkim
wygodne. Najlepiej gdy ma pełne, regu-
lowane oparcie pod plecy i poręcze pod
łokcie.
Ze szczególną starannością należy
zaplanować oświetlenie miejsca do
nauki. Światło lampy, najlepiej na

7

4 Pełen kolorów pokoik dla malucha.
Z wesołymi mebelkami wspaniale
komponuje się ściana, po której „pływają”
rybki. Tego typu malowidła może
wykonać... prawie każdy rodzic
5 Taka wykładziny to raj dla młodego kierowcy 
6 Fajnie, gdy w pokoju dziecka znajdzie się
choć jeden „zwariowany” mebel
7 Dużo miejsca na podłodze to podstawa
dobrej zabawy
8 Wygodne miejsce do twórczej pracy
– duże biurko przy oknie i dobrze
wyeksponowana wystawa prac artysty
9 Wesoły pokój uczennicy i jej psa – białe,
wygodne mebelki, kolorowe dodatki – dobre
miejsce do nauki i zabawy

fot. Komfort

fot. IKEA

fot. Tarkett
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ruchomym ramieniu, powinno padać
z lewej strony – dla osoby praworęcznej,
a z prawej – dla leworęcznej.

AZYL
NASTOLATKA

Dorastający młody człowiek ma już inne
potrzeby, odmienny tryb życia, będzie
dążył do zaznaczenia indywidualizmu.
Unikniemy wielu konfliktów pozwalając
latorośli na sporo autonomii na własnym
terytorium. To tu nastolatek gości swoich
znajomych i pokój staje się jego wizy-
tówką – czasami nawet demonstracją
niezależności.  
Oczywiście, powinno się w nim znaleźć
wygodne miejsce do spania, nauki, prze-
chowywania książek, licznych ubrań ora
komputer i sprzęt grający. Najważniejsze
jednak, by pokój był urządzony według
gustu i zwyczajów jego mieszkańca,
a nie rodziców.                                      
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10-11 Pokoje młodej dziewczyny
i chłopaka z wyraźnie odciśniętym pięt-
nem właścicieli. Wykreowane przez nich

wnętrza dużo mówią o ich
gustach, zainteresowaniach
i temperamencie

fot. IKEA

fot. Purmo
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