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Czym należy się kierować urządzając
dziecięcy pokój?
To dość ogólne pytanie, jest jednak kilka zasad, o których należy
pamiętać podczas urządzania dziecięcego pokoju:

- podział na strefy,
- neutralna baza - klimat tworzymy za pomocą dodatków lub łatwo
wymiennych elementów,
- odpowiednia ilość miejsca do przechowywania,
- odpowiedź na zainteresowania dziecka,
- pokój ma być dziecięcy, ale nie dziecinny,
- przestrzeń dla dziecka musi się przede wszystkim podobać dziecku,
- postarajmy się nie zagracić pokoju, dążmy do uzyskania wrażenia
przestronności, bez względu na rozmiary pomieszczenia,
- pamiętajmy o bezpieczeństwie - meble należy mocować do ścian, a
jeśli aranżujemy miejsce do aktywności fizycznej powinno być ono
odpowiednio zabezpieczone.

Jak funkcjonalnie rozplanować pokój dla chłopca 
i dziewczynki w różnym wieku?

Tu odwołuję się do zasady podziału na strefy.  Podział ten może być bowiem różny. Jeśli musimy
zaaranżować funkcjonalną przestrzeń dla dwójki dzieci o różnych potrzebach z całą pewnością
powinniśmy podzielić pokój na strefę dla jednego dziecka i strefę dla drugiego. W każdej z nich
znaleźć miejsce do spania, zabawy, dla starszych nauki, relaksu oraz ubierania się. Jeśli pokój jest
niewielki, strefa, w której znajduje się łóżko może być jednocześnie miejscem relaksu. Na pewno każde
z dzieci powinno mieć możliwość odizolować się od drugiego, powinno posiadać swój mały azyl.
Możemy to zaaranżować używając np. przepierzenia lub regału, który podzieli pokój. Można również
zastosować, chyba najbardziej popularne rozwiązanie, jakim jest łóżko pięrowe. Strefy w pokoju należy
odpowiednio zaznaczyć np. stosując różną kolorystykę, różne materiały albo wzory tapet. Można je
nawet opisać imionami lub wykorzystać do tego różne zainteresowania dzieci. Dążmy do tego, żeby
pomimo wspólnej przestrzeni każde z dzieci czuło, że jest tam jego miejsce.



Jak urządzić pokój dla dziewczynki , tak żeby
odpowiadał też nastolatce?

Małe dziewczynki często uwielbiają róż,
księżniczki, jednorożce, słodkie, pastelowe dodatki 
i marzą o pokoju jak z bajki. Z doświadczenia swoich
dzieci wiem, że ta fascynacja szybko mija, 
a wręcz zmienia się w coś zupełnie przeciwnego.
Dlatego dobrze jest zachować neutralną bazę,
najlepiej jasną, a różowe, słodkie elementy dodać 
w postaci łatwo wymiennych rzeczy, np. zasłon,
poduszek, naklejek, które łatwo zdjąć, dywanu czy
grafik w ramkach. Nastolatki raczej preferują
odważne wnętrza z charakterem, wtedy słodkie
naklejki można wymienić na fajne napisy, zasłony 
i poduszki. Również na wzory zgodne z gustami
dorastającej dziewczyny. Dobrym pomysłem jest
zastosowanie mocnego kontrastu w jednym miejscu,
to zawsze daje efekt "wow" i nadaje wnętrzu
charyzmy.

Jak ciekawie zaaranżować
miejsce do zabawy?
Jeśli mówimy o małym dziecku, które nie potrzebuje
jeszcze biurka, miejsce do zabawy powinno
znajdować się blisko światła naturalnego. Światło
dzienne sprzyja kreatywności. Postarajmy się też
zapewnić dziecku możliwie jak najwięcej niczym nie
zmąconej przestrzeni tak, aby dać mu możliwość
wcielania dziecięcych pomysłów w życie. Skakanie,
tańczenie, budowanie, tworzenie wymaga miejsca.
Istotne jest też zapewnienie tam odpowiedniego
światła sztucznego na długie jesienno-zimowe
wieczory. Miejsce do zabaw ciekawe jest wtedy, gdy
pobudza dziecko do kreatywności, a to jest kwestia
indywidualna. Ale również to, w jaki sposób
i czym dzieci lubią bawić się najbardziej. Dlatego
przed aranżacją dobrze jest poznać wszelkie
potrzeby i upodobania dziecka, wiadomo, że nie
jesteśmy w stanie zapewnić mu zbyt wielu możliwości
na tak małej powierzchni. Jeśli maluch lubi
książki, zafundujmy mu łatwo dostępną biblioteczkę 
i wygodne miejsce do czytania/oglądania. Jeśli
przejawia zdolności plastyczne, zorganizujmy twórczy
kącik z dostępem do wszelakich potrzebnych
artykułów, przydadzą się wtedy szafki, szuflady,
pojemniki w zasięgu ręki, można też wykorzystać
kawałek ściany i zamontować tam organizery, tak aby
dziecko miało je w zasięgu wzroku.
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Jak zaprojektować ciekawe wnętrze, bez mebli 
z sieciówek i nie zrujnować budżetu?
Niestety, meble na zamówienie często wiążą się z dużymi kosztami. Wynika to z tego, że stolarze
mają wiele zleceń, a za ceną kryje się zazwyczaj niemała ilość materiału, zupełnie inna jakość i
trwałość mebla oraz wcale niełatwa praca. Np. trzeba się dopasować do zwykle krzywych, skosów
czy nieustawnych pomieszczeń. Warto mieć na uwadze, że meble pod wymiar są świetną inwestycją
na przyszłość i zapewniają wykorzystanie maksimum przestrzeni. 
Można jednak ciekawie zaprojektować pokój, wstawiając chociaż jeden mebel na zamówienie,
niekoniecznie zapełniając nimi całą przestrzeń. Efekt będzie ciekawy, a przestrzeń odpowiednio
wykorzystana i funkcjonalna.
Innym rozwiązaniem jest przerobienie według własnego pomysłu gotowych mebli, dodając
np. tkaninę do łóżka. Powstanie wtedy baldachim lub zaciszny kącik, uzupełniony o  ciekawe
girlandy - dyskretne oświetlenie da efekt magicznego azylu, a jak wiemy, dzieci uwielbiają się
chować. Można też przemalować jakiś fragment mebla, wykorzystując np. szablony lub proste wzory
geometryczne. 
Polecam także (jeśli liczymy się z budżetem) zrezygnować z często drogich fototapet na
rzecz ciekawego malunku/grafiki na ścianie, naklejek lub wspomnianych już szablonów. Przy czym,
takie wykończenie powinno ograniczyć się do wzorów geometrycznych lub uproszczonych kształtów.
Nie przytłaczajmy dzieci postaciami z Disneya lub innych ulubionych bajek, bo te fascynacje zwykle
nie trwają długo. Jeśli dziecko naprawdę mocno ukochało jakąś postać, może ona pojawić się na
plakacie lub np. na poduszce.
Ciekawe wnętrze najczęściej uzyskujemy personalizując przestrzeń dziecka. Umieszczając
w subtelny sposób to, co wiąże się z jego zainteresowaniami czy preferencjami. Możemy
przeznaczyć na to jedną ścianę lub jej fragment, a resztę pokoju zachować w neutralnej
kolorystyce tak, aby za pomocą dodatków wpasować się w dość szybko zmieniające się upodobania
dzieci. Przemalowanie jednej ściany lub np. zdjęcie naklejek/tapety nie będzie aż takim problemem
jak całkowita zmiana pokoju.

Jak dobierać kolorystykę w
pokojach dzieci, aby nie było
przesytu koloru i oczopląsu?
Faktycznie, wydawałoby się, że czym więcej kolorów, tym
lepiej. Pamiętajmy, że na tym gruncie łatwo jest przesadzić.
W pokoju znajduje się i tak wystarczająco kolorowych
rzeczy w postaci książek czy zabawek. Warto zachować
neutralną bazę, a klimat stworzyć za pomocą dodatków
lub łatwo wymiennych elementów.  
W tym miejscu chciałabym tez wspomnieć, że jasne wnętrza
optycznie powiększają pokój i są przyjemne a nie
przytłaczające. Pamiętajmy też, że dziecięcy pokój łączy
wiele funkcji, po zmroku staje się sypialnią, a wtedy zależy
nam, żeby dziecko się np. wyciszyło. 
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Kiedy jest starsze, potrzebuje dobrej przestrzeni do koncentracji. Można natomiast postawić na
jeden, nawet mocny, ciekawy akcent w pokoju, najlepiej jak najdalej od strefy snu i nauki.
Może to być ciekawa tapeta, naklejki, fantazyjnie pomalowana ściana, np. w jakiś graficzny wzór,
nawiązujący do danego motywu: góry, Indianie, motywy marynistyczne czy kwiaty lub jednorożce.
Obecnie często wykorzystuje się motywy przewodnie w pokojach dzieci. Jest to bardzo ciekawe,
wnętrze ma wtedy niepowtarzalny charakter, ale pamiętajmy, żeby motyw zaznaczony był subtelnie.
Jeśli już decydujemy się na ten trend, bądźmy konsekwentni w tym wyborze. 
Spójność porządkuje przestrzeń.



Czy tapeta w pokoju dziecięcym to dobry pomysł?
Jaką wybrać?

Osobiście uważam, że tapeta w pokoju
dziecka (i nie tylko) to świetny pomysł, jeśli tylko
klient nie ma nic przeciwko chętnie ją proponuję.
Tapeta jest genialnym uzupełnieniem
wnętrza, odpowiednio dobrana, może sprawić, że
pokój nabierze charakteru, a jednocześnie łatwiej 
z niej zmyć zabrudzenia czy niechciane rysunki.
Szczególnie polecam te na flizelinie, są
zdecydowanie bardziej wytrzymałe niż papierowe. Są
odporne na czynniki zewnętrzne, zmywalne i
elastyczne. Za tym wyborem przemawia również
szybki i łatwy proces tapetowania oraz ściągania.
Często posiadają też ciekawe faktury, mogą być
miękkie w dotyku lub mieć wypukłości. Trzeba jednak
liczyć się z tym, że tapety na flizelinie są droższe
niż bardziej popularne - papierowe. 

Jak wydzielić w niewielkim pokoju dziecięcym
strefy i czy jest to konieczne?
Strefy są potrzebne, ponieważ porządkują przestrzeń. Ich wydzielenie sprawi, że pokój stanie się
funkcjonalny i przejrzysty. W takiej przestrzeni Dziecko czuje się pewniej; prościej mu zachować
ład i zorganizować sobie czas. Dobrze jest w subtelny sposób oddzielić strefę zabawy od snu 
i nauki.  Dziecku łatwiej się skoncentrować czy wyciszyć, jeśli nic go nie rozprasza. Cztery strefy,
które warto wydzielić to: strefa snu (dla niej odpowiednie jest miejsce ciche, intymne,
niekoniecznie blisko okna), strefa zabawy/nauki, strefa relaksu i strefa przebierania (to miejsce
gdzie znajduje się szafa i najlepiej lustro, ubrania powinny być łatwo dostępne dla dzieci 
 i w przejrzysty sposób posegregowane).
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Te ostatnie są co prawda tańsze, ale cechuje je średnia odporność na zabrudzenia, wilgoć i światło
słoneczne. Na rynku są dostępne przeróżne wzory zarówno z jednego i drugiego rodzaju, na
pewno każdy znajdzie coś odpowiedniego dla wymarzonego pokoju dziecka.



Strefa zabawy/nauki
Powinna znaleźć się w tej części pokoju, do której
dociera najwięcej światła dziennego. Natomiast do
swobodnej, kreatywnej zabawy przyda się kawałek
wolnej przestrzeni. Dzieci uwielbiają prace
plastyczne, więc dobrze jest zapewnić im stoliczek 
z krzesełkiem. Idealnie by było, gdyby w pobliżu
znajdowały się też szafki, szuflady,
pojemniki na przybory do twórczej zabawy.
Pamiętajmy, że wszystkie te rzeczy
powinny być w zasięgu ręki. Jeśli aranżujemy miejsce
do nauki, zapewnijmy tam aurę, która pomoże 
w skupieniu.

Strefa relaksu
Jeśli pomieszczenie jest niewielkie, można z niej
zrezygnować, albo po prostu połączyć ją ze strefą snu.
Warto jednak wyznaczyć choć niewielki kącik np. w pobliżu
regału z książkami i dodać kilka poduch i/lub materac.
Niektóre dzieci odpoczywają aktywnie, dlatego można też
zaaranżować im takie miejsce. Drabinka gimnastyczna,
drążek, jakieś koła do podciągania, lina lub ścianka
wspinaczkowa-mozliwości jest wiele.
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Co zrobić, żeby szafa wnękowa pasowała do nowej
stylizacji pokoju?
Wymiana szafy wnękowej wiąże się z wysokimi kosztami, czasem i niemałym zamieszaniem, więc
rodzice często pytają, jak wpasować ją w nową aranżację. 
Jest na to kilka sposobów. Pierwszy - wymiana drzwi frontowych, co zawsze jest prostsze niż wymiana
całej szafy. Można również okleić fronty specjalną folią - gładką lub z jakąś grafiką. Polecam też
przemalowanie drzwi odpowiednią farbą do oklein lub farbą tablicową, niekoniecznie
czarną. Farby tablicowe dostępne są w różnych kolorach i nadają się na wszystkie powierzchnie.



Joanna Nawrocka
Jestem absolwentką Architektury Wnętrz na
poznańskim Uniwersytecie Artystycznym.

O projektowaniu wnętrz marzyłam od czasów
nastoletnich, wyobrażałam sobie wtedy, że to idealny
zawód. W rzeczywistości jednak jest bardzo
wymagający. Architekt powinien być wszechstronny;
utalentowany plastycznie i manualnie,
komunikatywny doradca z przestrzenną wyobraźnią i
technicznym umysłem, a dodatkowo,
zawsze zorientowany, w tym, co oferuje rynek.

Pamiętając o tym staram się tak projektować
wnętrza, aby ich mieszkańcy czuli się w nich dobrze
przez długie lata.
Przedstawiając swoje wizje staram się łączyć
oczekiwania klientów ze swoimi pomysłami.
Szczególnie zwracam uwagę na to, aby wnętrze miało
charakter, było niebanalne, ale też urządzone ze
smakiem i jeśli to możliwe z odwagą.

Prywatnie jestem mamą trójki dzieci, która uwielbia
bieganie, a w wolnych chwilach piecze słodkości.

Pracownia i Stolarnia WoodPassion to rodzinna firma
stworzona z pasji do drewna i fajnego designu oraz
potrzeby tworzenia czegoś wyjątkowego własnymi rękoma.
WoodPassion to nasze czwarte dziecko, o które dbamy 
i codziennie doglądamy.

Naszą filozofię opieramy na indywidulanym podejściu do
każdego projektu. Podejmujemy się nawet bardzo
skomplikowanych modyfikacji, a wszystko to po to aby
nasze meble idealnie wpasowały się we wnętrzu. 

Stolarnia - WoodPassion - Pracownia

Chętnie pomogę w urządzeniu wnętrza dla Ciebie.
Zadzwoń: 537 666 452
Powołaj się na WoodPassion, a otrzymasz 5% rabatu ;)

Sprawdź co możemy dla Ciebie wykonać:

www.pracowniawoodpassion.pl

Autorem tekstu jest Joanna Nawrocka.
Wszystkie zdjęcia przedstawiają produkty WoodPassion i należą do WoodPassion.
Wszelkie prawa do tekstu i zdjęć zastrzeżone.
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