
nr 3
LIPIEC / 
SIERPIEŃ 2018

EM
O

C
JE

  |
  R

O
Z

W
Ó

J 
 | 

 IN
SP

IR
A

C
JE

  |
  Z

D
R

O
W

IE
  |

  Z
A

B
A

W
A

  |
  K

SI
Ą

ŻK
I

Cena 10,99 zł 
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3 kroki w aranżacji 
pokoju dziecięcego 
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Obecnie wybór jest tak ogromny, że często nie wiemy, 
na co się zdecydować. Możemy zwrócić się o pomoc 
do specjalisty, który zdecydowanie ułatwi cały proces 
projektowy. Z pewnością unikniemy w ten sposób nie-
potrzebnego stresu.

Oczywiście, jeśli czujemy się na siłach, możemy samo-
dzielnie zaaranżować przestrzeń. Warto na początku 
spokojnie zastanowić się, czego pragniemy, co lubi nasze 
dziecko, jakie ma potrzeby, w co się chętnie bawi, czym się 
interesuje itd. Osobiście, rozpoczynając pracę nad nowym 
pokojem dziecięcym, poza konsultacjami z rodzicami, 
staram się (o ile istnieje taka możliwość) poznać zdanie 
jego małego właściciela, którego opinia jest równie ważna. 
Lubię wiedzieć jaki ma charakter, co mu się podoba. 
Niejednokrotnie proszę o wypełnienie miniankiety. 
Dziecko może odpowiedzieć co lubi, w formie pisemnej 
lub obrazkowej. W przypadku noworodków lub jeszcze 

nienarodzonych dzieci skupiam się na podstawowych 
potrzebach maluszka, staram się stworzyć przytulne 
i wygodne wnętrze, w którym zarówno rodzice jak i dzie-
cko, będą czuli się komfortowo.

Często klienci pytają mnie, na co się zdecydować, by zro-
bić u siebie pokój jak z katalogów/portali wnętrzarskich, 
by było równie pięknie? Należy pamiętać, że nie da się 
w 100% przenieść wnętrza ze zdjęcia do naszego pokoju. 
Każde pomieszczenie ma inny układ czy metraż i do 
tematu należy podchodzić indywidualnie. Jak najbardziej 
można się inspirować innymi pokojami, ale nie powinno 
się ich kopiować. Uważam, że dane wnętrze, dedykowane 
konkretnemu dziecku, powinno odzwierciedlać jego oso-
bowość, upodobania, powinno się z nim utożsamiać. Pokój 
jest dla dziecka, a nie na pokaz. Oczywiście, to rodzice 
podejmują ostateczną decyzję dotyczącą wyposażenia. 
Warto zaangażować w ten proces starsze dzieci.

Kupując dom czy mieszkanie urządzamy je według konkretnego stylu,  
który nam odpowiada. Pragniemy, by wnętrze było spójne. Dużo uwagi 
poświęcamy przestrzeniom służącym wszystkim domownikom np. 
kuchni, salonowi i łazience. Na szczęście, coraz częściej w ten sam sposób 
staramy się dbać o pozostałe pomieszczenia. Mamy większą świadomość 
tego, że wystrój wnętrz w dużym stopniu wpływa na nasze samopoczucie. 
Chcemy czuć się dobrze w naszej sypialni i tego samego pragniemy  
dla naszego dziecka. Chcemy stworzyć dla niego pokój marzeń. Tylko  
jak tego dokonać? Jak dobrać odpowiednie wyposażenie, kolorystykę? 
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KROK 1. INSPIRACJE

Projekt należy rozpocząć od inspiracji. Największą bazą 
interesujących zdjęć jest Pinterest. Wielu klientów przesyła 
mi projekty również z Homebook – myślę, że to bardzo 
popularna baza w Polsce. Dobrze jest przejrzeć różne 
style, by przekonać się, co tak naprawdę nam się podoba, 
jaki nastrój chcemy uzyskać. Nie musimy skupiać się 
wyłącznie na gotowych wnętrzach.

Czasem punktem wyjścia może być konkretny motyw 
np. dinozaury, które dziecko obecnie uwielbia. Nie chodzi 
o to, by na ścianie pojawił się ogromny tyranozaur. Dzieci 
dość często zmieniają upodobania, więc warto podejść 
do nich subtelnie. Proponuję postawić przy łóżku lampkę 
w kształcie dinozaura. Łatwiej ją wymienić, gdy syn czy 
córka zacznie interesować się czymś innym. 

szczegółu. Ustalamy, jaką kolorystykę chcemy utrzymać, 
co zaakcentować. Wybierzmy maksymalnie 3 kolory 
bazowe. Wprowadzenie zbyt wielu różnorodności, powo-
duje niepotrzebny chaos. Starajmy się, by pokój stanowił 
tło dla kolorowych zabawek. Nie zapominajmy o najważ-
niejszych potrzebach dziecka, dobranych odpowiednio 
do jego wieku. Na koniec zadbajmy o dodatki – girlandy, 
lampki, poduszki, obrazki, naklejki itd. To one, w dużej 
mierze, będą decydowały o charakterze wnętrza. 

KROK 3. WYCINANKI – 
WYKLEJANKI CZYLI TABLICA 
INSPIRACJI

Mamy już zbiór inspiracji, większość przedmiotów też 
już wybraliśmy. Tylko czy na pewno będą do siebie paso-
wały? Jeśli nie jesteśmy do końca przekonani, czy dana 
lampa będzie pasowała do tapety, to polecam coś, co 
sama niejednokrotnie stosuję, czyli tzw. tablice inspiracji  
(ang. moodboard). Pozwalają one w łatwy sposób prze-
konać się czy nasze wybory są słuszne, co zmienić,  
co wyeliminować z naszej listy wyposażenia wnętrz.   
Taką tablicę można wykonać na wiele sposobów,  
nie potrzeba do tego programów komputerowych. 

CO PRZYGOTOWAĆ?

Przede wszystkim zdjęcia inspiracji wnętrz czy konkret-
nych produktów. 

Jeśli nie jesteśmy zawodowymi grafikami i obce są nam 
wszelkie programy graficzne, to polecam bardziej tradycyjny 
system pracy, z czasów naszego dzieciństwa. Potrzebne 
będą: duża kartka + klej + nożyczki. Wycinamy inspira-
cje z gazet lub drukujemy zebrane zdjęcia wnętrz, mebli, 
tekstyliów itp. Wszystkie elementy układamy na kartce. 

Od razu widzimy, co nie pasuje, gdzie należy poszukać 
zamiennika, nad czym się zastanowić. Gdy już wszystko 
wybierzemy, przyklejamy na kartkę. To będzie nasz prze-
wodnik po sklepach. Od razu możemy przewidzieć, jaki 
potrzebujemy budżet. Możemy zrobić listę gdzie co kupić 
i zacząć powoli działać. 

Osobom lubiącym pracę na komputerze polecam prosty pro-
gram graficzny, typu Paint lub dla bardziej zaawansowanych 

Kolejnym punktem odniesienia może być określony przed-
miot, do którego staramy się dobrać całą resztę. Może to być 
wybrana tapeta czy dywan, w którym po prostu jesteśmy 
zakochani i chcemy, by ta rzecz koniecznie znalazła się 
w pokoju. Czasem chcemy zachować mebel z obecnego 
pokoju dziecka np. łóżko, biurko czy szafę. On również 
wyznaczy drogę dalszych poszukiwań. 

KROK 2. DOBÓR WYPOSAŻENIA 

Mając wybrany styl łatwiej dobrać pozostałe elementy 
wyposażenia. Ważne, by zaczynać od rzeczy większych 
i później skupiać się na drobnostkach. Czyli od ogółu do 
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Photoshop. Tutaj również jesteśmy w stanie tworzyć 
moodboard bez konieczności drukowania i wycinania 
wszystkiego ręcznie. Jeśli mamy w rodzinie starsze dzie-
cko, to zdecydowanie zachęcam do wyboru pierwszej 
opcji. Z pewnością doceni ono fakt, że jest zaangażowane 
w projekt własnego pokoju.

MOJE PRZYKŁADOWE TABLICE INSPIRACJI

Tablica inspiracji stanowi świetną bazę do dalszych samo-
dzielnych prac remontowych. Uważam, że warto znaleźć 
chwilę na jej przygotowanie, by uniknąć niepotrzebnych 
dylematów podczas wyboru dywanu czy biurka. 

REGAŁ – Kółko krzyżyk regał szary
PODUSZKA – Ferm Living poduszka Little Mr. Teddy 
LAMPA – Nie/bo/design KUKKA WISZĄCA
LAMPKI – VOX lampki Happy Lights kremowe
GIRLANDA – Cotton&sweets girlanda gwiazdki złota 
NAKLEJKA – Dekornik naklejka Księżyc złoty 
LUSTERKO – Dekosign lusterko dekoracyjne  
3D króliczek 
SKRZYNIA NA ZABAWKI – Bloomingville Skrzynia 
Nothing is really lost 
PODUSZKA – Lorena Canals Star Estrella Azul  

Moodboard – Bliźnięta

DYWAN – Kiddy Fave Dywan młodzieżowy  
w trójkąty niebieski 
STOLIK – Bloomingville 
KRZESEŁKO – Forest Dream Drewniane krzesełko  
Szalony Królik
KOSZ – Ferm Living kosz metalowy czarny  
PÓŁKA – Kids Concept Półka ścienna z gwiazdkami biała
MIARA WZROSTU – Funky little darlings naklejka 
ścienna miarka wzrostu 
KOMODA – Kółko krzyżyk komoda wysoka 
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Kamila Snela
WNĘTRZA DLA DZIECI
tel. 667 625 700
www.wnetrzadladzieci.pl

SZAFA – Kółko krzyżyk SZAFA 3-DRZWIOWA 
ŁÓŻKO – Rafa-kids teen bed mattress natural 
BIURKO – Timoore Biurko Magi 
KOMODA – Done by Deer
PUDEŁKO – Ferm Living pudełko Rabbit 
HUŚTAWKA – Done by Deer
PUDEŁKA PROSTOKĄTNE – Kids Concept Stars 
DEKORACJA ŚCIENNA – Deko Sign Dekoracja ścienna 
3D ŚPIĄCE OCZKA do pokoju dziecięcego 
KRZESEŁKO – Forest Dream Drewniane krzesełko 
 Szalony Królik 
LAMPKA – Little Lights Diament
GAŁKA DO MEBLI – Regałka korona drewniana 
LAMPA – Muka Studio lampa wisząca w kropki 
DEKORACYJNA CHMURKA – Cotton&Sweets Chmurka 
dekoracyjna szara 
BALDACHIM – Meli Melu baldachim grey 
PODUSZKA GWIAZDA – Mjukinuuki poduszka gwiazda 
muślinowa 

Moodboard – Dziewczynka

MATA DO ZABAWY – Bliblo Uroczy królik z poduszkami
PODUSZKA – Plecione historie Poduszka z plecionego 
węzła Twist light pink 
SZAFA Z REGAŁEM – Nolli Polli Szafa Little Bird 
z regałem 
SZAFKA NOCNA – Nolli Polli szafka nocna Little Bird
TAPETA – Ferm Living Tapeta skandynawska  
CONFETTI szara
DYWAN – KOMFORT Dywan Diamond Pyramid 


