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Tu nie moīemy pójğý na skróty.
Pokój dziecka – choý nie naleīy do nas
– wymaga naszego szczególnego zaangaīowania.
Kreujemy przecieī czyjğ ğwiat: budzĆcy obawy
lub przyjazny, pobudzajĆcy melancholiċ albo przeciwnie,
kojĆcy wszystkie smutki. Wreszcie ksztaâtujĆcy niedojrzaây
jeszcze gust – a przecieī chcemy nauczyý nasze dziecko piċkna.
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fot. Decodore
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Pierwsza

bajka

Gdy pojawia siċ w domu maây goğý, przez
pierwsze dni jego caâym ğwiatem sĆ twarze
najbliīszych: mamy, taty, rodzeĕstwa.
Maluszek szybko jednak zacznie dostrzegaý
to, co dookoâa. UrzĆdzajĆc pokoik noworodka, musimy zadbaý przede wszystkim o klimat: ğwiatâo, ciepâo, kolor. I o wygodċ
– dziecka, a takīe wâasnĆ.
Pokój powinien byý jasny i âatwy do przewietrzenia, ale niepodatny na silne przeciĆgi.
Do malowania ğcian naleīy uīyý dobrej,
niealergizujĆcej, najlepiej paroprzepuszczalnej farby. Powâoka nie musi byý wyjĆtkowo
trwaâa – byý moīe za dwa lata zechcemy
ğciany przemalowaý. Co innego z kolorami;
te trzeba dobraý starannie. Tak modne dziğ
secesyjne i barokowe ornamenty zostawmy
na póĩniej. Niemowlċ potrzebuje wokóâ siebie harmonii i spokoju, takīe kolorystycznego. Ğwietne bċdĆ pastele: jasna zieleĕ, ciepâa morela, delikatny fioâek. Unikajmy barw
ostrych i agresywnych. W roli pobudzajĆcej
„witaminki” lepsze bċdĆ drobne detale –
kolorowa lampka, obrazki w wesoâych ramkach. I oczywiğcie zabawki: gryzaki, grzechotki, karuzelki.
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Komitywa. Dzieci lubiĆ misie, misie lubiĆ

dzieci. W pierwszych miesiĆcach nie przesadzajmy jednak z pluszakami – przechowujĆ kurz.
MogĆ je zastĆpiý równie miâe zwierzaki-szmaciaki z gâadkich materiaâów
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Jedna rodzina. Meble do pokoju niemowlċ-

cia najâatwiej kupiý w zestawie. Mamy tu wszystko czego nam potrzeba: âóīeczko, komodċ
z przewijakiem, szafkċ na pielċgnacyjne drobiazgi. W sklepach z meblami dzieciċcymi dostaniemy teī zwykle poğciel o odpowiednich wymiarach i miċkkie osâony na balustradċ âóīeczka
3

Baĕki mydlane. Wzory na ğcianach? Tak,

ale delikatne, jak te pastelowe koâa. BċdĆ przyciĆgaây uwagċ malucha, ale go nie zmċczĆ.
Równie dobra bċdzie tapeta w jasnĆ âĆczkċ lub
zwiewne obâoczki. Na samochodziki, tygrysy
i pajace przyjdzie czas za kilka lat
4

Dobra podstawa. áóīeczko to mebel

niezbċdny. Moīna je zastĆpiý dekoracyjnym
koszem albo lubianĆ przez dzieci, wdziċcznĆ
koâyskĆ, ale nie na dâugo! Takie jak to wystarczy
z pewnoğciĆ na dwa lata. Regulowana wysokoğý podkâadu pod materacyk i ruchoma balustrada bardzo uâatwiĆ nam opiekċ nad maluchem. Gdy podroğnie, wyjmowane szczeblinki
na froncie balustrady pobudzĆ go do dziaâania,
otwierajĆc drogċ do pierwszej samodzielnej wyprawy
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Tċcza na co dzieĕ. Nie bójmy siċ kolorów

– dzieci je lubiĆ. W ich pokoju moīemy zastosowaý zestawienia, na które w innych pomieszczeniach brak nam odwagi. Ale uwaga, kolory
to materia delikatna, wymagajĆca wiele
wyczucia. Nie īaâujmy pieniċdzy na próbki
farb i materiaâów, ani czasu na wykonanie
testów. W swoim pokoju dziecko nie tylko
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siċ bawi, takīe czyta, uczy siċ czy
po prostu odpoczywa. Niech kolory mu
na to pozwolĆ
9

W porzĆdku. Miejsca do przechowy-

wania sĆ waīne. Nie moīemy wymagaý
od dziecka, by utrzymywaâo porzĆdek,
fot. Disney

jeğli nie zapewnimy mu do tego
warunków. Obok póâek, komódek
z szufladami, szafek i regaâów
przydadzĆ siċ takie mobilne „magazyny”. Równie âatwo zmieniaý ich
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miejsce, jak wymieniý je na nowe
10 – 11
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wstawkami – wytrzymaâa i âatwa do sprzĆtania, oraz kwiatki
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Przedszkolak to odkrywca. Wszystko go
interesuje, wszystkiego chciaâby siċ
dowiedzieý; sprawdza, eksperymentuje,
próbuje. I jest w ciĆgâym ruchu. Dlatego
jego pokój powinien byý funkcjonalny,
przestronny i bezpieczny.
Z reguây dziecko w tym wieku ma juī
swoje upodobania. Manifestuje wâasnĆ
indywidualnoğý, przejawiajĆc pierwsze
zainteresowania i pasje, zdĆīyliğmy teī
dobrze poznaý jego temperament. Warto
tċ wiedzċ wykorzystaý. Nie chodzi o to,
by dzieâo aranīacji pokoju pozostawiý
w rċkach czterolatka; nawet, jeğli planujemy tu szeroki kompromis pomiċdzy
upodobaniami dziecka a naszymi, to my
musimy byý gâównymi reīyserami spektaklu. Rzecz w tym, by nie iğý na skróty,
budujĆc klimat wnċtrza pod dyktando
estetyki fastfoodów. Choý wiċkszoğý dzieci lubi Smerfy czy psa Scoobie, lepiej te
zgrane klisze ominĆý. Niech pokój kilkulatka nosi ğlady jego indywidualnoğci,
a jego wystrój czerpie nie z ulubionych
kanaâów telewizyjnych, ale z bajki, którĆ
wszyscy odwiedzamy najczċğciej – z krainy wyobraĩni.
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Dwa zupeânie róīne sposoby

na klimat: podâoga z bukowych paneli oīywiona kolorowymi
dla motylka – wesoâa, miċkka i przyjazna wykâadzina

Zamiast kupowaý dla maâego miâoğnika
marynistyki tapetċ z rybkĆ Nemo, namalujmy na ğcianie podwodny fresk. To nie taka
wielka sztuka, ale jeğli nie czujemy siċ na
siâach, naklejmy na ğcianċ ryby, koniki morskie i wodorosty wyciċte z papieru lub
z materiaâu. Maâemu podróīnikowi powieğmy na ğcianie wielkĆ mapċ ğwiata, a miejsce do spania zamieĕmy w tratwċ przycumowanĆ do bezludnej wyspy – wystarczy
do tego drewniane piċtrowe âóīko ustawione poğrodku pokoju i palma lub kaktus
w kolorowej donicy. Zapalonej aktorce
spodoba siċ kurtyna obszyta zâotymi frċdzlami lub jedwabnĆ falbankĆ. Jeğli powiesimy jĆ na szynie przymocowanej do sufitu,
zyskamy ğciankċ, która moīe podzieliý

pokój na strefy zabawy i wypoczynku. Takīe
maâe królestwo nie musi pochodziý wprost
z filmu animowanego; wszak nie kaīda
ksiċīniczka to Barbie. A na póâkach sklepowych jest tyle tiuli, jedwabi, koralikowych
zasâonek, aksamitnych tasiemek i âadnych
oryginalnych mebli! A skoro juī o nich
mowa – nie zapominajmy o tym, co mamy
w domu. Wygodnie jest urzĆdziý pokój
dziecka gotowym zestawem, ale ciekawszy
efekt moīna uzyskaý adaptujĆc w sposób
twórczy meble rodzinne. Nie potrzeba tu
wielkich umiejċtnoğci. Pomoīe nam bogata
paleta nietoksycznych farb do drewna
i metalu oraz szablony, które moīna dostaý
w sklepach, a najciekawsze zamówiý przez
internet.
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KreujĆc wedâug tej recepty indywidualny
ğwiat w pokoju dziecka, moīemy teī obudziý jego zainteresowanie nowymi tematami, uwraīliwiý je na piċkno, a nawet ksztaâtowaý u niego proekologiczny ğwiatopoglĆd
– tċ naukċ warto zaczĆý od maâego.
Pamiċtajmy przy tym o dwóch rzeczach.
Pokój naszej pociechy to takīe jej azyl; nie
moīe draīniý nadmiarem dekoracji czy
feeriĆ agresywnych kolorów, musi dawaý
wytchnienie i poczucie bezpieczeĕstwa.
Waīne jest teī, by jego wystrój nie wprowadzaâ w domu dysonansu, nie brzmiaâ faâszywĆ nutĆ – dziecko takiego sztucznie wykreowanego ğwiata nie zrozumie i nie bċdzie
siċ w nim dobrze czuâo. Jego pokój powinien nawiĆzywaý do stylu, w jakim urzĆdzono pozostaâe pomieszczenia. Niechaj bċdzie
twórczĆ wariacjĆ na temat upodobaĕ aranīacyjnych dorosâych – przecieī to wâağnie
nasz, nie obcy kanon piċkna pragniemy
wpoiý naszym dzieciom.
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Na dobry sen. Mini-lampka nocna Lunetta LED, uâatwiajĆca orientacjċ w ciemnoğciach;

pomaga zasnĆý, a przy tym zabezpiecza gniazdko
13

Razem czy osobno? Oddzielne pokoje nie zawsze sĆ

17

fot. Archiwum

marzeniem rodzeĕstwa. Bywa īe zaīyâoğý zwyciċīa, a jeden
pokój zwykle stoi pusty. AranīujĆc wspólnĆ przestrzeĕ
pamiċtajmy, īe kaīde z dzieci potrzebuje wygodnego,
dobrze doğwietlonego miejsca do pracy
14

Pasja tworzenia. Obok âóīek i szafek potrzeba wiele

miejsca na radosnĆ twórczoğý. I oczywiğcie na ekspozycjċ prac
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U elfetki. Co zrobiý z dziewczċcym zamiâowaniem

do róīu? Polubiý. I wybraý jego szlachetniejsze, lekko zâamane
odcienie. Te sĆ najmodniejsze i naprawdċ mogĆ siċ
podobaý, a maâa elfetka bċdzie szczċğliwa
O obrotach ciaâ... Dzieci kochajĆ ruch. Zapewnijmy im warunki do bezpiecznej aktywnoğci.

Mobilne meble solidnych firm to doskonaâa recepta
17

Mini-ekologia. Wracamy do ĩródeâ; zabawki drewniane znów robiĆ furorċ. Te nowoczesne

fot. IKEA

nie „czċstujĆ” drzazgami – sĆ doskonale wykoĕczone, pomysâowe i bardzo âadne. Stare
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poczciwe bierki w nowej formie: miğ panda zbiera pċdy bambusa
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Sport i design...

19

dajĆ siċ pogodziý.
Przestronny jasny
pokój jest sypialniĆ,
pracowniĆ, sportowĆ
szatniĆ i magazynem sprzċtu,
a przy tym starczyâo w nim miejsca
na oryginalnĆ lampċ podâogowĆ
19

Zâoğliwy maluch. UciekajĆcy budzik

Clocky firmy Nanda – fantastyczny powód,
by wstaý. Bċdzie jeĩdziâ i piszczaâ, dopóki go nie zâapiesz.
Moīe teī ukryý siċ pod âóīkiem lub szafĆ...
Cena – ok. 170 zâ
20

Dobra pogoda. W takim pokoju zawsze jest jasno

i promiennie – to zasâuga biaâych mebli i kolorowych
dodatków. Wesoâa zasâona filtruje ğwiatâo, a krysztaâki wokóâ
lampy radoğnie migoczĆ. Pojemne szuflady w biurku,
lampa umieszczona po lewej stronie (dla leworċcznych
– odwrotnie!), wygodne regaây. Do tego osobisty
akcent – ğcienna ekspozycja barwnych wisiorków i koralików
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DorastajĆce dziecko to niepodzielny wâadca prywatnej przestrzeni. Lubi polegaý
wyâĆcznie na wâasnych opiniach, a swobodċ ceni ponad wszystko. Choý bywa to
kâopotliwe, nie ograniczajmy nadmiernie
jego autonomii; dajmy mu siċ wypowiedzieý – takīe aranīacyjnie. Naszym zadaniem jest stworzenie idealnych warunków
do nauki: biurko z duīym blatem i szufladami, wygodne regulowane krzesâo, szafki
i póâki oraz doskonaâe oğwietlenie. Resztċ
pozostawmy nastolatkowi, podsuwajĆc
jedynie pomysây. Im bardziej bċdĆ oryginalne, tym chċtniej dziecko je zaakceptuje.
Zamiast walczyý z koncepcjĆ czarnej
ğciany, zaproponujmy odjazdowĆ tapetċ.
Jeğli nie chwyci – trudno; ğcianċ moīna
bċdzie kiedyğ przemalowaý. Waīne by
dziecko mogâo w pokoju zamanifestowaý
wâasnĆ indywidualnoğý. Wychowane od
maâego na dobrych wzorach estetycznych,
nie zaskoczy nas raczej destrukcyjnymi
pomysâami nie do przyjċcia. A jeğli nie
bċdzie siċ wstydziý kupionych przez mamċ
w najlepszej wierze cukierkowych mebelków, chċtniej zaprosi przyjacióâ i zadba
o porzĆdek wokóâ siebie – unikniemy
uciĆīliwych cotygodniowych batalii
o sprzĆtanie.
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