
Kreatívne nápady do detských izieb

(Pomôžeme vám pri zariaďovaní detskej izbičky pre deti v predškolskom veku! Vaše deti si zaslúžia 
len to najlepšie. Vďaka naším tipom vám za to budú deti skutočne vďačné.)

Fantázia detí je vždy plná kreativity. Preto sa od nich učte a zariaďte im izbičku tak, aby sa im páčila. 
My vám s tým, samozrejme, radi pomôžeme. Nechajte sa inšpirovať! 

Detské farby

Vzhľadom k tomu, že mnoho detí obľubuje slniečko, doprajte im do izbičky žltú farbu. Je to zároveň 
neutrálna farba bez ohľadu na to, či bude izbička obývaná dievčatkom alebo chlapčekom.

Do detskej izby môžete zakomponovať aj pastelové jemné farby, čo bude na deti pôsobiť 
upokojujúco.

Dekorácia

Detskú izbu, samozrejme, dekorujte hračkami. Doprajte deťom do izby police, na ktoré si budú môcť 
vystaviť svoje obľúbené hračky. Nielen že im to spraví radosť, ale hračky  v detskej izbe im doprajú aj 
pokojný spánok.

Obrazy

Ste na omyle, ak si myslíte, že obrazy nepatria na stenu detskej izby. Mnoho detí privíta obľúbenú 
rozprávkovú postavičku vo forme obrázka, ktorý mu môžete dať nad posteľ alebo na nočný stolík. 
Taktiež to môžete skombinovať s vlastnými fotografiami, aby vás mali deti stále pri sebe.

Posteľná bielizeň

Voľte svetlé farby. Pôsobia príjemne a harmonicky, čo sa odzrkadlí aj na správaní vašich detí. Rovnako
dbajte o precízny výber kvalitnej posteľnej bielizne, pretože detská pokožka si vyžaduje extra 
starostlivosť.

Rada na záver!

Psychológovia vrelo odporúčajú dopriať deťom už od útleho veku domáceho miláčika. Či už to bude 
mačka, pes alebo obyčajný škrečok, dokáže narobiť zázraky. Zároveň si tak celá rodina spríjemníte 
bývanie a vaše deti sa budú učiť starostlivosti o druhého, o im určite prospeje.

(Zariadenie detskej izbičky je zároveň dôležité aj pre zdravie detí. Preto dbajte o kvalitné posteľné 
výrobky a pravidelne vetrajte! Pretože nie je nič krajšie ako mať zdravé a šťastné deti.)  


