
Jak urządzić pokój dla dziecka?

Aranżacja pokoju dziecięcego jest dla rodziców sporym wyzwaniem. To, co

aktualnie podoba się sześciolatkom, za trzy lata może być dla nich zupełnie

nieatrakcyjne. Planując remont, należy z jednej strony uwzględnić potrzeby

dziecka, z drugiej zaś postawić na uniwersalne rozwiązania.

Pokój dla dziecka w minimalistycznym stylu

Proste, jasne i stonowane wnętrza to ponadczasowa klasyka, która w przypadku

pokoju dla dziecka będzie inwestycją na lata. Wystarczy raz na jakiś czas

dostosować elementy wystroju do wieku pociechy. Kolorowe maskotki, kącik

zabaw i bajkowe zasłony ustąpią miejsca młodzieżowym gadżetom, zmieniając

dziecięce królestwo w przestrzeń przyjazną nastolatkom.

Przyjęło się, że dziewczynki najbardziej lubią odcienie pudrowego różu, mięty lub

jasnej moreli. Z kolei chłopcy wybierają ciemniejsze kolory: błękit, czerwień, szarość

lub zieleń. Zamiast kierować się stereotypami, warto przed zakupem farby zapytać

o zdanie swoje dziecko. W końcu to ono powinno się dobrze czuć w swoim pokoju.

Minimalistyczny wystrój świetnie uzupełnią nieco bardziej wyraziste dodatki.

Mogą to być ciemne ramki na obrazy, plakaty, wzorzyste poduszki lub kolorowe

gadżety ułożone na półkach.

Nawiązania do natury w dziecięcym stylu

Inspiracja naturą jest obecnie jednym z najważniejszych trendów w aranżacji

wnętrz. W mieszkaniach pojawia się coraz więcej żywej zieleni, płytki w łazienkach

przypominają wyglądem prawdziwe skały, a w kuchni dominują drewniane

akcesoria.

W pokoju dziecięcym warto pokusić się o motyw kwiatów, liści lub lasu. Na

ścianach świetnie się sprawdzą delikatne kontury gałęzi, gór, chmur lub

egzotycznej flory. Idealnym dopełnieniem ekologicznego wystroju będą maskotki

przypominające zwierzęta, rośliny oraz obrazy przedstawiające naturę. Ciekawym

pomysłem jest także aranżacja miejsca do zabawy w taki sposób, by



przypominało ono namiot. Dzięki temu cały pokój będzie utrzymany w klimacie

pikniku, biwaku lub wycieczki. Dzieci to uwielbiają!

Zadbaj o komfort i wygodę

Bezpieczeństwo i potrzeby dziecka powinny być najważniejszym czynnikiem

wpływającym na ostateczny wystrój pokoju. Szczególną uwagę zwróć na

wyposażenie. Twoja pociecha powinna móc swobodnie korzystać ze wszystkich

dostępnych akcesoriów – mebli, biurka czy regału z książkami. Podczas zakupów

wybieraj trwałe i wykonane z dobrych materiałów produkty, które ograniczają do

zera ryzyko wypadków.

Mniej znaczy więcej! Nie musisz dbać o zagospodarowanie każdego centymetra

kwadratowego pokoju. Możesz pozostawić fragment wolnej przestrzeni, która

pozwoli dziecku na swobodną organizację gier i zabaw.

Unikaj tego błędu

Rodzice często wychodzą z założenia, że pokój dla dziecka powinien być kolorowy,

radosny i jak z bajki. W efekcie na ścianach pojawia się krzykliwa czerwień lub

intensywny róż, a całość jest dopełniona wszechobecnymi dodatkami, które

zmniejszają optycznie przestrzeń i tworzą wrażenie bałaganu. Z pewnością nie jest

to dobre miejsce na odpoczynek.

Pamiętaj również, że w proces urządzania pokoju warto angażować dziecko.

Pozwól mu poczuć, że ma realny wpływ na kreowanie miejsca, w którym będzie

mieszkać przez co najmniej kilkanaście lat.
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