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POKÓJ DZIECKA
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Pokoik jest niewielki, 
ale pełen charakteru. 
Michał go uwielbia. 
Jako miłośnik 
motoryzacji jest 
szczególnie dumny  
z tapety w autka, 
ale zachwyca się też 
łóżkiem, które (dzięki 
narzucie) staje się 
wyścigówką, bywa  
także trampoliną. 

 ruchu
W ciągłym 

tekst i stylizacja KArOlInA KlEPACKA   
zdjęcia MArCIn CZECHOWICZ  

projekt KAtArZynA rOHDE

Michał  
Żywiołowy czterolatek,  

wielbiciel skoków na trampolinie,  
które próbuje ćwiczyć też na łóżku.  

jego zainteresowania obejmują  
również budowanie z klocków  

i motoryzację. tę ostatnią  
fascynację widać w każdym  

zakątku jego pokoju.

ulubIOny MOtyW
samochody są wszędzie, na tapecie, na łóżku, wśród zabawek. Żeby zapobiec wra- 
żeniu przesytu, zastosowano tu proste umeblowanie i neutralne, jasnoszare ściany.
GDZIE KUPIĆ: zestaw mebli 3d, lampa lite-horse, pudło sugar cube – mofflo.pl; 
komoda, łóżko, dywan, obrazek – ikea; tapeta ruch uliczny – kids town; pociąg 
tube toys – red onion; pościel speedway – Meblik; poduszki VW – Boconcept
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kosze na zabawki

Hübsch, filc,  
21x30x30 cm,   

nshome.pl

Wielbłąd, bawełna 
organiczna, 44,5x43 cm,  

mamissima.pl

 

od najmłodszych lat warto wspierać twórczy potencjał dzieci,  
dlatego ważne jest, by przedszkolakowi stworzyć w pokoju   
warunki do swobodnego kreatywnego działania i do chwale-
nia się swoimi pracami. prostym i popularnym sposobem  
jest pomalowanie fragmentu ściany farbą magnetyczną.  
to zachęci młodego twórcę do organizowania wystaw swoich 
rysunków, ale i zaangażuje w samodzielne zdobienie pokoju, 
w którym mieszka. dekoracje przypięte magnesami można 
często zmieniać, nie niszcząc ściany.

Pomysł na ścianę w pokoju dziecka

Katarzyna Rohde 
HOME & StylE 
www.homeandstyle.pl  
kasia@homeandstyle.pl 
tel. 501 44 22 55 
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P
okoik Michała ma niecałe 8 metrów 
kwadratowych i jest wąski, dlatego 
rozmieszczenie podstawowych mebli było 
wyzwaniem. – w pokoju przedszkolaka 
zwykle jest mnóstwo zabawek, klocków, 

książek i innych drobiazgów, które wypełniają każdy kąt, 
dlatego wybrałam proste meble oraz neutralny kolor ścian. 
To dobre tło dla dziecięcych skarbów – mówi katarzyna 
Rohde, autorka aranżacji. Mimo spokojnej bazy pokój jest  
kolorowy. barwna tapeta na jednej ze ścian podyktowała 
kolorystykę i tematykę dodatków. samochodowy motyw 
przewodni odpowiada zainteresowaniom przedszkolaka 
– wielkiej fascynacji motoryzacją. Do tapety dobrana 
została „wyścigowa” narzuta. 

Łóżko wyposażono w pomysłowe oparcie. zabezpiecza 
ono ścianę przed zabrudzeniami i chroni głowę rozbry- 
kanego chłopca podczas odbywających się na materacu 
zabaw i akrobacji. Jednocześnie nadaje łóżku charakter 
sofy, na której można wygodnie usiąść, opierając się  
o ścianę. wykonanie takiego oparcia jest niezwykle  
proste: na przykręconym do ściany karniszu projektantka 
zawiesiła na troczkach poduszki do krzeseł. zamontowana 
powyżej półka eksponuje najcenniejsze zabawki oraz 
książki, które chłopiec bardzo lubi, chociaż sam jeszcze nie 
czyta. – nie znam literek, ale pooglądać mogę – oświadcza, 
dodając, że już nie może się doczekać pójścia do szkoły. 
wtedy pod oknem stanie uczniowskie biurko. na razie 
jednak każdy centymetr wolnej podłogi jest cennym 
miejscem do beztroskich zabaw.    

157 zł

pysslingar, 
poliester, plastik,    

57x35x28 cm, 
IKEA

54,40 zł

49,99 zł

KącIK PRacy
Michał używa stolika do zabaw klockami oraz do rysowania.  
pas magnetycznej farby (Flügger), nałożony między tapetą  
a podłogą, pozwala eksponować rysunki, z których chłopiec  
jest szczególnie dumny.


