
S
A

L
O

N
�
�
�
�
�
�

n a j m ³ o d s z e  w  r o d z i n i e
dla ddziecka

A n n a  Z a b o r s k aurz¹dzamy ppokój

Pokój dzieciêcy ³¹czy wiele funkcji ¿yciowych na jednym,
zazwyczaj niezbyt du¿ym, obszarze. Musi byæ sypialni¹, placem
zabaw, miejscem przyjmowania kolegów, póŸniej k¹tem do pracy.
Dlatego warto go urz¹dziæ przede wszystkim wygodnie
i bezpiecznie. Wa¿ny jest tak¿e jego wystrój – powinien byæ
weso³y, kolorowy. Estetyka otoczenia dziecka ma bowiem
ogromny wp³yw na ogólny rozwój jego osobowoœci, wyobraŸni.

fot. Vox Industrie SA
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Nie jest obojêtne, który pokój przez-
naczymy dla dziecka. Jest naturalne,
¿e im dziecko jest m³odsze, tym lepiej,
by by³o bli¿ej rodziców. U³atwia to jego
dogl¹danie i pielêgnacjê. Dzieci star-
sze, nie wspominaj¹c o nastolatkach,
warto oddaliæ od sypialni rodziców
i pomieszczeñ u¿ytkowanych wspól-
nie. Bo po co sobie przeszkadzaæ ...

Co prawda pole widzenia niemowlaka
nie jest szerokie, ale ju¿ wtedy warto
zadbaæ o estetykê jego otoczenia. 
Najmniejsze ³ó¿eczko o wymiarach
50x100 cm wystarczy mniej wiêcej na
rok, dlatego warto kupiæ nieco wiêk-
sze, 60x120 cm, z którego bêdzie
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● 1 Wygodne i bardzo bezpiecznie

urz¹dzenie pokoju. Blat na szafce

u³atwi rodzicom codzienn¹ obs³ugê

malucha (fot. Vox Industrie SA)

● 2 Gdy z domu znikn¹ pieluchy, w plas-

tikowych koszach zamieszkaj¹ zabawki

(fot. IKEA)
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SZAFKA, KONIECZNIE
Z BLATEM
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wyrastaæ przez 3-4 lata. Przy ³ó¿eczku
warto postawiæ szafkê na wszystkie
niezbêdne „drobiazgi” i blat do przewi-
jania, z materacykiem w nieprzema-
kalnym etui. Nad ³ó¿eczkiem, najlepiej
ustawionym w pobli¿u okna, mo¿na
powiesiæ kolorowe, du¿e przedmioty.
Dostosowuj¹c dom do dziecka sta-
wiaj¹cego pierwsze kroki dobrze
najpierw samemu „obejœæ” na czwo-
rakach przestrzeñ, po której bêdzie siê
porusza³o. Wtedy naj³atwiej zlokali-

zowaæ wszelkie niebezpieczne, wyma-
gaj¹ce zabezpieczenia, pu³apki. Pa-
miêtajmy o zamaskowaniu kontaktów,
za³o¿eniu na kanty specjalnych nak³a-
dek, zamontowaniu bramki przy scho-
dach i szlabanu do kuchni. 

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nieustan-
nie coœ buduj¹, burz¹, sk³adaj¹ i one

te¿ potrzebuj¹ najwiêcej miejsca.
Poniewa¿ wiele czasu poœwiêcaj¹ na
malowanie, lepienie i wszelkie inne
prace manualne, w ich królestwie nie
powinno zabrakn¹æ miejsca na ekspo-
nowanie najciekawszych prac. Mo¿e-
my je, oczywiœcie, przyklejaæ plastrem
do drzwi, choæ lepszym rozwi¹zaniem
bêdzie organizowanie wystaw prac na
tablicy korkowej lub z p³yty pilœniowej.
Aby uchroniæ œciany przed nie-
chcianym graffiti mo¿na na odpowied-
niej wysokoœci przybiæ grub¹ listewkê
i wieszaæ na niej du¿e arkusze papieru
np. pakowego.
Musimy pomyœleæ o miejscu do prze-
chowywania zabawek. Ma³o wygodne
s¹ otwarte pó³eczki, z których drobiaz-
gi ³atwo spadaj¹. Praktyczne s¹ nato-
miast niewielkie, lekkie i kolorowe
skrzynki. Gdy maj¹ kó³eczka – ³atwo je
wsun¹æ pod ³ó¿ko czy blat.

Dzieci lubi¹ intensywne kolory –
wszyscy rodzice zauwa¿aj¹, ¿e
najpierw maluchy siêgaj¹ po zabawki
w jaskrawych barwach. Jednak¿e
czêsto siê zdarza, ¿e w ich pokoju
„l¹duj¹” meble stare, wycofane ju¿
z obiegu po bardziej reprezenta-
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SIÊ BAWIÆ?

KOLORY
W NATARCIU
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cyjnych pomieszczeniach. Co z nimi
zrobiæ? Oczywiœcie pomalowaæ!
Neutralne lub bia³e meble mo¿emy
tak¿e uzupe³niæ czerwonymi lub grana-
towymi listwami, œciany przykryæ
barwn¹ tapet¹, pod³ogê – wyk³adzin¹. 

Co roku kolejne pokolenie pierwszo-
klasistów zasiada do lekcji i ... zaczyna

mozolne psucie krêgos³upa. Dlatego
wa¿ne jest, by przynajmniej w domu
k¹cik dla ucznia by³ urz¹dzony
z g³ow¹. Najlepiej jest, gdy krzes³o i sto-
lik maj¹ regulowan¹ wysokoœæ i mog¹
rosn¹æ wraz z dzieckiem, bowiem
miêdzy 6 a 14 rokiem ¿ycia dziecku
przybywa œrednio ok. 55 – 60 cm.
Biurko powinno byæ du¿e, o szerokoœci
od 90 do 120 cm i g³êbokoœci 50-70 cm.
Idealny jest blat, w którym mo¿na
zmieniaæ k¹t nachylenia (zwykle o 6-16

stopni), co jest uzasadnione trosk¹
o w³aœciw¹ sylwetkê przy pisaniu.
Blat nie powinien byæ z b³yszcz¹cego
materia³u, bo bêdzie odbija³ œwiat³o.
Je¿eli jest z drewna – po³ó¿my na
wierzchu ³atwo zmywaln¹ podk³adkê.
Kolejny wa¿ny element wyposa¿enia
pokoju ucznia – krzes³o musi byæ
przede wszystkim wygodne. Koniecz-
nie musi mieæ regulowane oparcie
(naœladuj¹ce krzyw¹ naturalnej pozycji
krêgos³upa) i porêcze pod ³okcie.
W pokoju ucznia tak¿e mo¿na „zagraæ”
kolorem – wg psychologów najbardziej
sprzyjaj¹cy koncentracji i stymuluj¹cy
komórki mózgu jest szary. Nie pasuje
do pokoju dziecka? A od czego s¹
szlaczki i kolorowe akcesoria?
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● 3 Tapczaniki z baldachimami gwaran-

tuj¹ kolorowe sny. Stolik, którego blat

mo¿na zmywaæ na mokro zachêca do

wszelkich prac artystycznych (fot. IKEA)

● 4 W pokoju, w którym mieszka

rodzeñstwo warto zadbaæ o to, by

ka¿dy mia³ oddzielny rega³ czy choæby

ma³¹ szafkê (fot. Grupa Forte)

● 5 Mniej kolorów, wiêcej szaroœci. Od

razu widaæ, ¿e nie mieszka tu przed-

szkolak (fot. Vox Industrie SA)

● 6 Biurko powinno byæ na tyle szerokie,

by zmieœci³ siê na nim i komputer,

i roz³o¿one zeszyty (fot. Grupa Forte)

DLA WZOROWEGO
UCZNIA
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Ze szczególn¹ starannoœci¹ nale¿y za-
planowaæ oœwietlenie miejsca do nauki
lub do pracy. Œwiat³o lampy powinno
padaæ z lewej strony – dla osoby pra-
worêcznej, a z prawej – dla leworêcznej.
Optymalna odleg³oœæ miêdzy ¿arówk¹
a oœwietlon¹ czêœci¹ blatu to 30 cm.
Uwaga: Okuliœci przestrzegaj¹ przed
u¿ywaniem lamp halogenowych –
szybciej mêcz¹ wzrok.
Nieco inne powinno byæ oœwietlenie
stanowiska pracy przy komputerze. Na
klawiaturê powinno padaæ œwiat³o
o wiêkszym natê¿eniu, natomiast jas-
krawoœæ œwiec¹cego ekranu monitora
trzeba zrównowa¿yæ s³abszymi lamp-
kami, umieszczonymi w jego pobli¿u.
Aby unikn¹æ du¿ych, niezdrowych dla
wzroku kontrastów, natê¿enie œwiat³a
powinno byæ zbli¿one do jasnoœci
ekranu. Punkty œwietlne warto rozmieœ-
ciæ tak, aby na ekranie nie by³o
odblasków i – przede wszystkim – nie
odbija³y siê w nim Ÿród³a œwiat³a.

Najnowsze badania psychiki m³odzie¿y
udowodni³y, ¿e dla zdrowia psychicz-
nego i fizycznego m³odego pokolenia
wa¿ne jest otoczenie, w jakim ¿yje.
Z drugiej strony rodzice dzieci w wieku
dojrzewania wiedz¹, jak trudn¹ sztuk¹
jest unikniêcie tzw. konfliktu miêdzy-
pokoleniowego. Inne potrzeby, od-
mienny tryb ¿ycia, d¹¿noœæ do zaz-
naczenia indywidualizmu prowokuj¹
do codziennych kolizji. Unikniemy
wielu konfliktów – lub przynajmniej
zminimalizujemy ich wagê – przy-
dzielaj¹c dorastaj¹cej latoroœli pokój
mo¿liwie oddalony od obszarów wyko-
rzystywanych wspólnie. Powinno siê
w nim znaleŸæ miejsce do spania,
nauki, przechowywania ubrañ, ksi¹¿ek
itp. Najwa¿niejsze, by by³ urz¹dzony
wed³ug gustu i zwyczajów jego
mieszkañca, a nie rodziców.
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OŒWIETLENIE

BASTION
NASTOLATKA

● 7 Spanie na wy¿szym poziomie mo¿e

byæ atrakcyjne (fot. IKEA)

● 8 Paj¹ki na œcianie? Dobrze by³oby,

gdyby nie przesz³y do salonu (fot. IKEA)
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