
Jak urządzić pokój dla dziecka 
/Nieruchomości. 
Meblowanie królestwa ma
łolata jest jednym z naj
trudniejszych zadań pod
czas urządzania nowego 
mieszkania. Nie dopuśćmy 
do tego, żeby stało się po
wodem rodzinnych awan
tur. 

fl B rchitekci podpo-
^ ^ r ^ Ł wiadają, że ku-

^m^^k czem do udanej 
^^^^^^L aranżacji tego 
m Ł t y p u wnętrza 

^M ^ B j e s t wyważenie 
proporcji między tym co doro
słe i tym, co ważne dla naszej 
pociechy. Pokój malucha kreu
jemy samodzielnie, ale już 
przedszkolaka warto dopuścić 
do dyskusji dotyczącej wystroju 
wnętrza. 

Pozwólmy dziecku na małe 
„szaleństwa", które nie zawsze 
muszą nam się podobać. To nie 
my, ale nasze dziecko ma czuć 

Pokój dziecka to nie sypialnia czy gabinet - to jego mały świat. Tu bawi się, uczy, 
odpoczywa, marzy, czyta, słucha muzyki oraz kończy i zaczyna każdy dzień 

się w tym pomieszczeniu kom
fortowo. W przypadku kilkulatka 
warto pomyśleć o kolorowych 
meblach i dodatkach, które bę
dą służyły do zabawy. Aby uła
twić późniejsze ewentualne 

zmiany wnętrza warto zdecydo
wać się na meble, w których bę
dziemy mogli wymieniać posz
czególne elementy. Podczas 
urządzania pokoju nastolatka 
musimy bezwzględnie zaanga

żować go do pracy. Na początek 
zapytajmy jakąmawizję,oczym 
marzy, a czego nie lubi. Razem 
wybierzmy się na zakupy. 
Wspólnie ustawiajmy i montuj
my meble. - Jeśli naszym zada

niem jest aranżacja niewielkie
go pokoju możemy dodatkowo 
wygospodarować wolną prze
strzeń poprzez ustawienie łóżka 
piętrowego, pod którym znajdo
wać się mogą np. pojemna ko
moda, sofa czy fotele. Kupmy 
pufyze schowkami. 

Ustawiając meble przede 
wszystkim zadbajmy o to, by 
biurko było w pobliżu okna. -
Pozwoli to na optymalne oświet
lenie miejsca nauki- mówi Ag
nieszka Nowak, okulistka Spe
cjalistycznej Poradni Okulistycz
nej Okulus Plus - Takie usta
wienie umożliwi również chwile 
krótkiego odpoczynku, polega-
jące na patrzeniu przez okno 
w dal. To ćwiczenie rozluźnia 
mięśnie w oku odpowiedzialne 
za ostre widzenie z bliskich od
ległości i zapobiega krótko
wzroczności szkolnej. Pamiętaj
my również o sztucznym oświet
leniu biurka lampką. • 
Magda M. Maciejczyk 
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/Warto wiedzieć. 

Urządzając pokój dziecię
cy pamiętajmy aby nigdy nie 
malować ścian przypadko
wymi farbami. Mogą zawie
rać trujące toksyny. Do po
koju dziecięcego wybierajmy 
farby sprawdzonych firm: dy
spersyjne, mineralne lub kle
jowe, niealergizujące i opa
trzone atestem higienicz
nym. Jeśli chcemy by uzy
skana po malowaniu 
powłoka była niepyląca i ła
twa do utrzymania w czy
stości zastosujmy farby la
teksowe. Jednak przy ich za
kupie warto zwrócić uwagę 
na gwarantowaną przez pro
ducenta liczbę cykli zmywa
nia - dobry wynik to 800 
i więcej. Warto wiedzieć 
też, jak poszczególne kolory 
wpływają na psychikę,. 
Na przykład, żółty, czerwony, 
różowy pobudzają do działa
nia. Niebieski, zielony i biały 
działają uspokajająco. Wy
bierając meble i dywany 
sprawdźmy czy nie emitują 
trujących oparów. 
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