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p o k ó j d z i e c i c yp o k ó j  d z i e c i c y

na cie kach

  Tu nie mo emy pój  na skróty.

Pokój dziecka – cho  nie nale y do nas 

– wymaga naszego szczególnego zaanga owania. 

Kreujemy przecie  czyj wiat: budz cy obawy 

lub przyjazny, pobudzaj cy melancholi  albo przeciwnie, 

koj cy wszystkie smutki. Wreszcie kszta tuj cy niedojrza y

jeszcze gust – a przecie  chcemy nauczy  nasze dziecko pi kna.

fo
t.

 T
a
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To
y
s

wyobra ni
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fot. Decodore

Pierwsza
bajka

Gdy pojawia si  w domu ma y go , przez 

pierwsze dni jego ca ym wiatem s  twarze 

najbli szych: mamy, taty, rodze stwa. 

Maluszek szybko jednak zacznie dostrzega

to, co dooko a. Urz dzaj c pokoik noworod-

ka, musimy zadba  przede wszystkim o kli-

mat: wiat o, ciep o, kolor. I o wygod

– dziecka, a tak e w asn .

Pokój powinien by  jasny i atwy do prze-

wietrzenia, ale niepodatny na silne przeci gi.

Do malowania cian nale y u y  dobrej, 

niealergizuj cej, najlepiej paroprzepuszczal-

nej farby. Pow oka nie musi by  wyj tkowo

trwa a – by  mo e za dwa lata zechcemy 

ciany przemalowa . Co innego z kolorami; 

te trzeba dobra  starannie. Tak modne dzi

secesyjne i barokowe ornamenty zostawmy 

na pó niej. Niemowl  potrzebuje wokó  sie-

bie harmonii i spokoju, tak e kolorystyczne-

go. wietne b d  pastele: jasna ziele , cie-

p a morela, delikatny fio ek. Unikajmy barw 

ostrych i agresywnych. W roli pobudzaj cej

„witaminki” lepsze b d  drobne detale – 

kolorowa lampka, obrazki w weso ych ram-

kach. I oczywi cie zabawki: gryzaki, grze-

chotki, karuzelki.

1 Komitywa. Dzieci lubi  misie, misie lubi

dzieci. W pierwszych miesi cach nie przesadzaj-

my jednak z pluszakami – przechowuj  kurz. 

Mog  je zast pi  równie mi e zwierzaki-

-szmaciaki z g adkich materia ów

2 Jedna rodzina. Meble do pokoju niemowl -

cia naj atwiej kupi  w zestawie. Mamy tu wszyst-

ko czego nam potrzeba: ó eczko, komod

z przewijakiem, szafk  na piel gnacyjne drobiaz-

gi. W sklepach z meblami dzieci cymi dostanie-

my te  zwykle po ciel o odpowiednich wymia-

rach i mi kkie os ony na balustrad ó eczka

3 Ba ki mydlane. Wzory na cianach? Tak, 

ale delikatne, jak te pastelowe ko a. B d  przy-

ci ga y uwag  malucha, ale go nie zm cz .

Równie dobra b dzie tapeta w jasn czk  lub 

zwiewne ob oczki. Na samochodziki, tygrysy 

i pajace przyjdzie czas za kilka lat

4 Dobra podstawa. ó eczko to mebel 

niezb dny. Mo na je zast pi  dekoracyjnym 

koszem albo lubian  przez dzieci, wdzi czn

ko ysk , ale nie na d ugo! Takie jak to wystarczy 

z pewno ci  na dwa lata. Regulowana wyso-

ko  podk adu pod materacyk i ruchoma balu-

strada bardzo u atwi  nam opiek  nad malu-

chem. Gdy podro nie, wyjmowane szczeblinki 

na froncie balustrady pobudz  go do dzia ania,

otwieraj c drog  do pierwszej samo-

dzielnej wyprawy

1
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Wielka
przygoda

Przedszkolak to odkrywca. Wszystko go 

interesuje, wszystkiego chcia by si

dowiedzie ; sprawdza, eksperymentuje, 

próbuje. I jest w ci g ym ruchu. Dlatego 

jego pokój powinien by  funkcjonalny, 

przestronny i bezpieczny.

Z regu y dziecko w tym wieku ma ju

swoje upodobania. Manifestuje w asn

indywidualno , przejawiaj c pierwsze 

zainteresowania i pasje, zd yli my te

dobrze pozna  jego temperament. Warto 

t  wiedz  wykorzysta . Nie chodzi o to, 

by dzie o aran acji pokoju pozostawi

w r kach czterolatka; nawet, je li planuje-

my tu szeroki kompromis pomi dzy 

upodobaniami dziecka a naszymi, to my 

musimy by  g ównymi re yserami spekta-

klu. Rzecz w tym, by nie i  na skróty, 

buduj c klimat wn trza pod dyktando 

estetyki fastfoodów. Cho  wi kszo  dzie-

ci lubi Smerfy czy psa Scoobie, lepiej te 

zgrane klisze omin . Niech pokój kilku-

latka nosi lady jego indywidualno ci, 

a jego wystrój czerpie nie z ulubionych 

kana ów telewizyjnych, ale z bajki, któr

wszyscy odwiedzamy najcz ciej – z kra-

iny wyobra ni.

Zamiast kupowa  dla ma ego mi o nika

marynistyki tapet  z rybk  Nemo, namaluj-

my na cianie podwodny fresk. To nie taka 

wielka sztuka, ale je li nie czujemy si  na 

si ach, naklejmy na cian  ryby, koniki mor-

skie i wodorosty wyci te z papieru lub 

z materia u. Ma emu podró nikowi powie-

my na cianie wielk  map wiata, a miej-

sce do spania zamie my w tratw  przycu-

mowan  do bezludnej wyspy – wystarczy 

do tego drewniane pi trowe ó ko ustawio-

ne po rodku pokoju i palma lub kaktus 

w kolorowej donicy. Zapalonej aktorce 

spodoba si  kurtyna obszyta z otymi fr dz-

lami lub jedwabn  falbank . Je li powiesi-

my j  na szynie przymocowanej do sufitu, 

zyskamy ciank , która mo e podzieli

pokój na strefy zabawy i wypoczynku. Tak e

ma e królestwo nie musi pochodzi  wprost 

z filmu animowanego; wszak nie ka da

ksi niczka to Barbie. A na pó kach sklepo-

wych jest tyle tiuli, jedwabi, koralikowych 

zas onek, aksamitnych tasiemek i adnych

oryginalnych mebli! A skoro ju  o nich 

mowa – nie zapominajmy o tym, co mamy 

w domu. Wygodnie jest urz dzi  pokój 

dziecka gotowym zestawem, ale ciekawszy 

efekt mo na uzyska  adaptuj c w sposób 

twórczy meble rodzinne. Nie potrzeba tu 

wielkich umiej tno ci. Pomo e nam bogata 

paleta nietoksycznych farb do drewna 

i metalu oraz szablony, które mo na dosta

w sklepach, a najciekawsze zamówi  przez 

internet.

fot. Komfort fot. Decodore

5 – 8  T cza na co dzie . Nie bójmy si  kolorów 

– dzieci je lubi . W ich pokoju mo emy zastoso-

wa  zestawienia, na które w innych pomieszcze-

niach brak nam odwagi. Ale uwaga, kolory 

to materia delikatna, wymagaj ca wiele 

wyczucia. Nie a ujmy pieni dzy na próbki 

farb i materia ów, ani czasu na wykonanie 

testów. W swoim pokoju dziecko nie tylko 

si  bawi, tak e czyta, uczy si  czy 

po prostu odpoczywa. Niech kolory mu 

na to pozwol

9 W porz dku. Miejsca do przechowy-

wania s  wa ne. Nie mo emy wymaga

od dziecka, by utrzymywa o porz dek,

je li nie zapewnimy mu do tego 

warunków. Obok pó ek, komódek 

z szufladami, szafek i rega ów

przydadz  si  takie mobilne „maga-

zyny”. Równie atwo zmienia  ich 

miejsce, jak wymieni  je na nowe

10 – 11 Dwa zupe nie ró ne sposoby 

na klimat: pod oga z bukowych paneli o ywiona kolorowymi 

wstawkami – wytrzyma a i atwa do sprz tania, oraz kwiatki

dla motylka – weso a, mi kka i przyjazna wyk adzina

5

fot. Decodore fot. Decodore
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Kreuj c wed ug tej recepty indywidualny 

wiat w pokoju dziecka, mo emy te  obu-

dzi  jego zainteresowanie nowymi temata-

mi, uwra liwi  je na pi kno, a nawet kszta -

towa  u niego proekologiczny wiatopogl d

– t  nauk  warto zacz  od ma ego. 

Pami tajmy przy tym o dwóch rzeczach. 

Pokój naszej pociechy to tak e jej azyl; nie 

mo e dra ni  nadmiarem dekoracji czy 

feeri  agresywnych kolorów, musi dawa

wytchnienie i poczucie bezpiecze stwa. 

Wa ne jest te , by jego wystrój nie wprowa-

dza  w domu dysonansu, nie brzmia  fa szy-

w  nut  – dziecko takiego sztucznie wykre-

owanego wiata nie zrozumie i nie b dzie

si  w nim dobrze czu o. Jego pokój powi-

nien nawi zywa  do stylu, w jakim urz dzo-

no pozosta e pomieszczenia. Niechaj b dzie

twórcz  wariacj  na temat upodoba  aran-

acyjnych doros ych –  przecie  to w a nie

nasz, nie obcy kanon pi kna pragniemy 

wpoi  naszym dzieciom.                          

12 Na dobry sen. Mini-lampka nocna Lunetta LED, u atwiaj ca orientacj  w ciemno ciach;

pomaga zasn , a przy tym zabezpiecza gniazdko

13 Razem czy osobno? Oddzielne pokoje nie zawsze s

marzeniem rodze stwa. Bywa e za y o  zwyci a, a jeden 

pokój zwykle stoi pusty. Aran uj c wspóln  przestrze

pami tajmy, e ka de z dzieci potrzebuje wygodnego, 

dobrze do wietlonego miejsca do pracy

14 Pasja tworzenia. Obok ó ek i szafek potrzeba wiele 

miejsca na radosn  twórczo . I oczywi cie na ekspozycj  prac

15 U elfetki. Co zrobi  z dziewcz cym zami owaniem

do ró u? Polubi . I wybra  jego szlachetniejsze, lekko z amane

odcienie. Te s  najmodniejsze i naprawd  mog  si

podoba , a ma a elfetka b dzie szcz liwa

16 O obrotach cia ... Dzieci kochaj  ruch. Zapewnijmy im warunki do bezpiecznej aktywno ci.

Mobilne meble solidnych firm to doskona a recepta

17 Mini-ekologia. Wracamy do róde ; zabawki drewniane znów robi  furor . Te nowoczesne 

nie „cz stuj ” drzazgami – s  doskonale wyko czone, pomys owe i bardzo adne. Stare 

poczciwe bierki w nowej formie: mi  panda zbiera p dy bambusa

12

13

14 15

16

17

fot. Osram fot. IKEA

fot. IKEA fot. Tarkett
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W asn
cie k

Dorastaj ce dziecko to niepodzielny w ad-

ca prywatnej przestrzeni. Lubi polega

wy cznie na w asnych opiniach, a swobo-

d  ceni ponad wszystko. Cho  bywa to 

k opotliwe, nie ograniczajmy nadmiernie 

jego autonomii; dajmy mu si  wypowie-

dzie  – tak e aran acyjnie. Naszym zada-

niem jest stworzenie idealnych warunków 

do nauki: biurko z du ym blatem i szuflada-

mi, wygodne regulowane krzes o, szafki 

i pó ki oraz doskona e o wietlenie. Reszt

pozostawmy nastolatkowi, podsuwaj c

jedynie pomys y. Im bardziej b d  oryginal-

ne, tym ch tniej dziecko je zaakceptuje.

Zamiast walczy  z koncepcj  czarnej 

ciany, zaproponujmy odjazdow  tapet .

Je li nie chwyci – trudno; cian  mo na

b dzie kiedy  przemalowa . Wa ne by 

dziecko mog o w pokoju zamanifestowa

w asn  indywidualno . Wychowane od 

ma ego na dobrych wzorach estetycznych, 

nie zaskoczy nas raczej destrukcyjnymi 

pomys ami nie do przyj cia. A je li nie 

b dzie si  wstydzi  kupionych przez mam

w najlepszej wierze cukierkowych mebel-

ków, ch tniej zaprosi przyjació  i zadba 

o porz dek wokó  siebie – unikniemy 

uci liwych cotygodniowych batalii 

o sprz tanie.

20

19

fot. IKEA

18

fot. VOX

18 Sport i design... 

daj  si  pogodzi .

Przestronny jasny 

pokój jest sypialni ,

pracowni , sportow

szatni  i magazynem sprz tu,

a przy tym starczy o w nim miejsca 

na oryginaln  lamp  pod ogow

19 Z o liwy maluch. Uciekaj cy budzik 

Clocky firmy Nanda – fantastyczny powód, 

by wsta . B dzie je dzi  i piszcza , dopóki go nie z apiesz.

Mo e te  ukry  si  pod ó kiem lub szaf ...

Cena – ok. 170 z

20 Dobra pogoda. W takim pokoju zawsze jest jasno 

i promiennie – to zas uga bia ych mebli i kolorowych 

dodatków. Weso a zas ona filtruje wiat o, a kryszta ki wokó

lampy rado nie migocz . Pojemne szuflady w biurku, 

lampa umieszczona po lewej stronie (dla lewor cznych

– odwrotnie!), wygodne rega y. Do tego osobisty 

akcent – cienna ekspozycja barwnych wisiorków i koralików

fot. Archiwum
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