
JAK IE  WYBRAĆ

łóżeczko



łóżeczka

Wybór łóżeczka dla maluszka, a później przedszkolaka 
dla niejednego rodzica może okazać się wyzwaniem. 
Możliwości jest wiele, więc w tym dokumencie pokażę

jakie są plusy i minusy danych rozwiązań.

www.wnetrzadladzieci.pl@wnetrzadladzieci

https://www.youtube.com/channel/UC4DLII1fJNETgoZcAJnd_Rg
https://www.instagram.com/WNETRZADLADZIECI/
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KOSZ  MOJŻESZA

- mobilny, łatwy do transportu, może stać w każdym miejscu w domu,
- bezpieczny, naturalny, 

- otula maluszka (mniejsza przestrzeń)
- wada: starcza do około 6-8 miesiąca życia dziecka

źródło fot. http://www.inspiredbythis.com

http://www.inspiredbythis.com/grow/modern-neutral-nursery/


ŁÓŻECZKO
NIEMOWLĘCE

- najczęściej rozmiar 120x60 lub 140x70cm
- najlepiej jak ma możliwość wyciągania szczebelków

- ważna jest regulacja wysokości materaca
- dolna szuflada to zawsze dodatkowe miejsce do przechowywania

źródło fot. https://www.ikea.com

https://www.ikea.com/de/de/p/myllra-babybett-mit-schubfach-helltuerkis-20464678/


ŁÓŻECZKO
NIEMOWLĘCE

- jeśli łóżeczko można modyfikować (zdjąć boki, obniżyć szczebelki,
wymienić bok na niską osłonę itp.) to starczy na dłużej

źródło fot. https://www.ikea.com

https://www.ikea.com/de/de/p/myllra-babybett-mit-schubfach-helltuerkis-20464678/


ŁÓŻECZKO
NIEMOWLĘCE

- pamiętaj, by nie zakładać ochraniaczy dookoła szczebelków (może
dojść do uduszenia)

- zamiast kocyka, pościeli bezpieczniejszy jest śpiworek

źródło fot. https://woodies.pl

https://woodies.pl/produkt/lozeczko-dzieciece-noble-cot-bed-vintage/


ŁÓŻKO  FLOOR  BED

- materac jak najniżej, dookoła drewniana rama 
lub sam materac na podłodze

- bezpieczne, już niemowlę może w nim spać
- łatwość wejścia i zejścia

- większa swoboda i samodzielność dziecka

źródło fot. https://www.estoreta.com

https://www.estoreta.com/2018/03/20/un-rincon-para-leer-2/


ŁÓŻKO  BEZ
SZCZEBELKÓW

- rozmiar dowolny, np.80x160 czy 90x200cm zależy od preferencji, 
ilości miejsca w pokoju, czy rodzic zasypia z dzieckiem itp.

- dla dzieci w wieku od 1.5-2 lat
- im niższe (zwłaszcza na początku) tym bezpieczniej

i wygodniej dla dziecka



źródło fot. https://www.ikea.com

ŁÓŻKO  Z  DODATKOWĄ
SZUFLADĄ

- może być z dodatkową szufladą na pościel, zabawki czy materac 
dla rodzeństwa, koleżanki/kolegi wpadającego na nockę

https://www.ikea.com/pl/pl/p/slaekt-dodatkowe-lozko-z-pojemnikiem-bialy-s99239451/


źródło fot. https://www.ikea.com

ŁÓŻKO  ROSNĄCE

- rosnące razem z dzieckiem, rozsuwane
- plus, że na początku zajmuje mniej miejsca i starcza na długo

https://www.ikea.com/pl/pl/p/busunge-rozsuwana-rama-lozka-bialy-70305700/


Najlepiej takie, które najbardziej odpowiada Tobie i dziecku :)

www.wnetrzadladzieci.pl@wnetrzadladzieci

Czy jesteśmy połączeni w social media? 
Sprawdź moje inne działania ;)

JAK IE  WYBRAĆ

łóżeczko

https://www.youtube.com/channel/UC4DLII1fJNETgoZcAJnd_Rg
https://www.instagram.com/WNETRZADLADZIECI/
https://www.tiktok.com/@wnetrzadladzieci
https://pl.pinterest.com/kamilasnela/boards/
https://www.wnetrzadladzieci.pl/
https://www.wnetrzadladzieci.pl/
https://www.wnetrzadladzieci.pl/

