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Každý dětský pokoj by měl být 
dostatečně velký a dostatečně světlý. 
Proto, máte-li na výběr ze dvou poko-
jů různých velikostí, sami si pro ložni-
ci vyberte ten menší a dítěti dopřejte 
větší. Vy budete v ložnici pouze pře-
spávat, ale váš potomek v pokoji tráví 
nejen noc, ale i den. I když nemáte v 
rodinném rozpočtu větší obnos, kte-
rý byste investovali do přestavby nebo 
plného zařízení, věřte, že se i s málem 
dají udělat zázraky.

Dětská duše je krásná, fantazií pře-
kypující a měli bychom ji udržovat 
veselou a šťastnou. K tomu nám skvě-

le poslouží barvy. Nejprve si představ-
te, v jakém duchu pokoj máte v úmys-
lu zařídit a pak vyberte barvy a motivy. 
Máte-li bílý nábytek, klidně lze použít 
sytější pastelové barvy, naopak je-li ná-
bytek tmavý, pokoj rozjasníme světlý-
mi barvami.

Myslete na dva prostory, které by 
měl každý dětský pokojíček představo-
vat – spací prostor a druhý prostor pro 
hraní. Jiné potřeby má samozřejmě 
čerstvě narozené miminko, jiné čtyřle-
tý prcek a jiné desetiletá slečna. Dětem 
se všeobecně lépe usíná v zatemněné 
místnosti. Některé vyžaduje tlumené 

světlo lampičky, jiné pootevřené dveře 
nebo záplavu hvězdiček, měsíc a oveč-
ky na stěně nebo stropě, které ve tmě 
svítí. Jsou vyrobeny z fosforeskujícího 
materiálu a po nasvícení ve tmě svítí.

Mějte na paměti, že vámi zvole-
ná barva ač se to nezdá, může na dí-
tě působit a ovlivňovat ho. Je vědecky 
dokázáno, že miminka spí hůře ve žlu-
tě vymalovaných pokojích.

Podle psychologů vám prý dítě umí 
dát najevo, v jakých barvách se cítí 
dobře. Stačí sledovat jeho reakce, nav-
štívíte-li modře vymalovaný pokoj, 
červený nebo zelený. Nikterak se 

nemá podceňovat jeho věk. Tohle ješ-
tě nevnímá nebo tomu ještě nerozumí 
a podobné výroky prý nejsou na mís-
tě.

Také dítě, které již samo kreslí, umí 
říci naprosto jasně, které barvy prefe-
ruje. Stačí si vzít na pomoc jeho malíř-
ské výtvory. Jasně zde bude zřetelné, 
které barvy jsou jeho oblíbené. Dále se 
řídíme dle psychologů temperamen-
tem dítěte.

Nevhodné barvy, především pro 
malé děti, jsou syté, agresivní barvy, 
například oranžová nebo rudá.
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Při stavbě mysleme na děti


