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Życie z dziećmi to codzienne szukanie 

równowagi pomiędzy tym, co „razem”, 

a tym co „osobno”. W domu możemy 

być blisko siebie, ale dom to również 

przestrzeń, w której każdy z mieszkańców 

potrzebuje miejsca tylko dla siebie.  

W tym e-booku znajdziecie inspiracje  

i rozwiązania pomocne w urządzaniu 

wnętrz, które pogodzą te potrzeby.
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RAZEM

Dom symbolizuje schronienie, bezpieczeństwo, twierdzę, 

trwałość, porządek świata, miejsce spotykania się, 

gromadzenia, odczuwania bezpiecznej obecności innych,  

tworzenia granic ze światem zewnętrznym. Dom to 

współtworzenie i współgranie przestrzeni materialnej  

z tą niematerialną – relacyjną. To gra zapachów, kolorów, 

dźwięków i przedmiotów z unoszącą się w powietrzu 

atmosferą kontaktów między domownikami, ich bliskości 

i dystansu. W przestrzeni domowej odbywa się spotkanie 

różnych osobowości, potrzeb, tendencji, temperamentów, 

sposobów reagowania. Dla jednych dom jest kontynuacją, 

przedłużeniem ich drogi, dla innych początkiem –  

siebie i świata.

Psycholog, psychoterapeuta, konsultant 
zarządzania. Właściciel Grupy  
Doradczo-Szkoleniowej Transmisja. 
Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS 
Rodzina-Para--Jednostka. Od ponad 
trzydziestu lat pracuje z ludźmi 
w różnych kontekstach – zawodowym 
i prywatnym. Współpracuje z managerami 
i zarządami firm, prowadzi diagnozę 
kultury organizacyjnej oraz konsultacje 
dotyczące procesów zarządzania. 
Jednocześnie praktykuje psychoterapię 
z pacjentami indywidualnymi, parami, 
rodzicami. Wprowadziła autorską metodę 
obserwacji relacji pomiędzy rodzicami 
a dziećmi w warunkach naturalnych. 
Od wielu lat wygłasza wykłady otwarte, 
propagującwiedzę psychologiczną –  
w Krakowie i w Poznaniu.

Magdalena Sękowska



Wspólna przestrzeń integruje – mieści w sobie żywioł 

ruchu małego dziecka, potrzebę kontroli rodzica, fizy-

czną dostępność innych. Dobrze przemyślana uwzględni 

potrzeby dzieci z potrzebami dorosłych. Zintegruje 

miejsce na budowlę z klocków z miejscem na wypicie 

kawy i obserwację zmagań rozwojowych swoich dzieci. 

W tej przestrzeni znajdzie się też miejsce na wspólne 

rozmowy, przytulanie, gry i zabawy, ale też zwykłe codzie-

nne czynności. To ognisko aktywności życiowych powinno 

pomieścić w sobie zarówno tendencję do ekspansji – 

dziecka i dorosłego, jak i potrzebę bliskości, która jest 

aktywna u każdego człowieka, bez względu na jego wiek. To 

takie ciągłe wypośrodkowywanie bycia blisko innych i bycia 

blisko siebie. To, co jest najbardziej ciekawe – dzieci, czując 

bliskość swoich ważnych dorosłych, potrafią być bardziej 

oswojone ze światem, bardziej oddzielne. Czyli bycie 

z kimś blisko, razem – oznacza też umiejętność znoszenia 

oddzielenia, samotności, późniejszego pójścia w świat.

Bycie razem uczy, rozwija, pobudza. Jest potrzebne 

każdemu z nas, nawet jeśli bardzo nie lubimy tych „innych”. 

Przygotowuje do życia w grupie, współpracy, radzenia sobie, 

że „ty” to nie „ja”, oswajania z różnorodnością. Zarówno 

małe dziecko budujące statek kosmiczny z klocków Lego, 

jak i dorosły wygodnie odpoczywający w otulającym go 

fotelu – każdy z nich uczy się od siebie nowych zacho- 

wań, reakcji emocjonalnych, tych elementów, które budują 

ważny obszar rozumienia drugiego, innego. Obserwacja 

tego, jak dorosły radzi sobie z trudną sytuacją, jak o niej 

opowiada,  przeżywa stanowi niesamowity podręcznik 

radzenia sobie dla obserwujących świat wkoło dzieci. 

Swobodne opowieści przy domowym stole, przynoszenie 

do domu swoich wrażeń, dzielenie się emocjami i tym, co 



nam się przydarzyło, jest nie tylko rodzajem pogawędki, ale 

i niesamowitą skarbnicą podpowiedzi, jak można reagować 

w różnych sytuacjach. Takie wykorzystanie nieświadomie 

dziejących się procesów jest możliwe poprzez stwarzanie 

przestrzeni do wspólnych domowych rytuałów – posiłków, 

oglądania filmów, grania w gry planszowe czy do wygo- 

dnego siedzenia na kanapie i po prostu – rozmawiania. 

Najwięcej najważniejszych rzeczy dzieje się między ludźmi 

poza ich kontrolą.

Bycie razem to też poświęcanie sobie uwagi, potwierdzanie 

ważności, budowanie relacji i wzmacnianie więzi. Obecność 

innych daje poczucie bezpieczeństwa i wsparcie w tru- 

dnych sytuacjach. Ta obecność zmniejsza lęk i przyspiesza 

procesy gojenia się wszelkiego rodzaju ran – zarówno tych 

fizycznych, jak i tych psychicznych. Dla dzieci bycie razem 

czasami oznacza radzenie sobie ze światem dorosłych 

i odwrotnie – dorośli będąc razem z dziećmi, też muszą 

radzić sobie z naruszaniem granic. Wspólna przestrzeń 

w domu uczy najważniejszego: szacunku – do siebie i do 

innego. Dzięki innym, dzięki ich reakcjom, zdobywamy 

wiedzę o sobie; z tysięcy drobnych reakcji budujemy 

swój autoportret, który poniesiemy w dalsze nasze życie. 

Podczas gdy dorośli często myślą, że na dzieci działa 

tylko to, co oni do nich powiedzą – dzieci z przebywania 

we wspólnej przestrzeni potrafią wyciągnąć dla siebie 

niezliczoną ilość informacji – o tym, jak spędzać wolny 

czas, o tym, na czym polega bliskość w związku, o tym, jak 

wyrażać złość i jak wzajemnie się przepraszać, o tym, jakie 

ich zachowania są przez innych pozytywnie odbierane, 

a jakie wzbudzają złość, irytację czy niechęć. Przekazanie 

dzieciom przestrzeni oznacza, że uznamy, że zarządzają np. 

podłogą – i to ich świat – materace, kocyki, kryjówki. 



Budowanie wspólnej przestrzeni to zabawy na podłodze 

albo zapraszanie dzieci na teren stołu, tzw. „góry”. Szuka-

jmy spotkań nie tylko poprzez słowa, ale też w rodzaju 

tworzonego z dziećmi doświadczenia. Wychowanie dzieje 

się wszak poprzez to, jaką jesteśmy rodziną, jaką tworzymy 

przestrzeń między sobą, a nie tylko poprzez to, jak rodzice 

wpływają na dzieci. Z tego bycia razem, z tego doświad-

czenia – nasze dzieci wyjdą do świata z wbudowanym 

poczuciem tego, kim są, jak są ważne i jaki jest ten świat 

zewnętrzny. I gdy już wyjdą w ten świat, to doświadczenie 

bycia razem będzie dla nich bazą, do której będą mogły 

wracać zawsze – fizycznie i psychicznie. Bo dom na zawsze 

pozostaje dla nas naszą wspólną przestrzenią, granicami 

naszego świata.



RAZEM

JAK PRZYGOTOWAĆ 
SYPIALNIĘ NA PRZYBYCIE 
NOWORODKA

Pierwsza wspólna noc i emocje związane  

z nowym etapem w życiu. Niezależnie  

od tego, czy ta chwila dopiero przed Wami, 

czy maleństwo od kilku tygodni jest już 

na świecie, zorganizowanie wygodnej 

przestrzeni pozwoli Wam w spokoju 

przeżywać te niepowtarzalne chwile.



Wraz z wiadomością o rychłym pojawieniu się nowego 

członka rodziny zaczynamy myśleć o metamorfozie 

domowej przestrzeni. Często już w trakcie ciąży pojawia 

się potrzeba wyposażenia domu w wygodne pufy, które są 

zbawieniem dla zmęczonych nóg czy fotel, który w później-

szym czasie stanie się miejscem do karmienia maleństwa. 

Od kiedy w Waszym życiu pojawi się dziecko, dom zmieni 

swój charakter jeszcze wiele razy. Pierwsze poważniejsze 

zmiany warto jednak rozpocząć od pokoju, który do tej pory 

zarezerwowany był jedynie dla dorosłych, czyli od sypialni. 

Tym bardziej, jeśli nie dysponujecie osobnym pokoikiem  

dla dziecka.



BLISKOŚĆ  
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Rytm dnia niemowlaka jest powtarzalny. Maluszek potr-

zebuje karmienia, wygodnego i bezpiecznego miejsca 

do spania, suchej pieluszki i dużej dawki czułości swoich 

rodziców. Spokój i bliskość mogą mu zapewnić znajome 

zapachy, neutralne kolory i przygaszone światło. Czyli 

wszystko to, co można znaleźć w sypialni. Aranżacja wspó-

lnej przestrzeni powinna jednak uwzględniać również 

Wasze potrzeby. Dlatego, jeśli zależy Wam na zachowaniu 

dotychczasowej aranżacji, możecie zdecydować się na 

łóżeczko dostawiane do Waszego łóżka. Model z dostawką 

z kolekcji Simple z łatwością przebudujecie w pełnoprawne 

łóżeczko dla większego dziecka, a z biegiem lat, wyko-

rzystacie jego trzecią odsłonę – tapczanik dla kilkulatka. 

Dodatkowo, łóżeczko Simple możecie samodzielnie skon-

figurować tak, aby pasowało do klimatu sypialni.

https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120926.html
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120926.html


https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-cm-121149.html
https://www.vox.pl/produkt-komoda-175639.html?presetIndex=0
https://www.vox.pl/produkt-polka-pozioma-175650.html?presetIndex=1


Innym pomysłem na dzielenie sypialnianej przestrzeni 

z dzieckiem jest całkowita metamorfoza tego pomieszcze-

nia. Jeśli macie ochotę na stworzenie całkowicie nowego 

mikroświata, świetnym rozwiązaniem będzie łóżko 4 You 

z baldachimem, do którego dostawicie dedykowane 

łóżeczko niemowlęce. Ten zestaw spełni rolę kilku mebli – 

łóżka, regału i wielu miejsc do przechowywania drobnych 

i większych przedmiotów. Marzysz czasem o ciepłej kawie 

wypitej jeszcze w łóżku? Wasze wspólne poranki mogą 

właśnie tak wyglądać. Niezwykle pojemny regał, będący 

częścią łóżka, przejmie rolę stolika nocnego, ale dodatkowo 

pomieści nie tylko kubek i lampkę, ale i pieluszki czy też 

inne dziecięce akcesoria. Tym sposobem wszystko może 

znajdować się blisko Was, a łóżko stanie się centrum domu 

i miejscem do wspólnego odpoczynku i zabawy.

https://www.vox.pl/produkt-lozko-2-osobowe-z-baldachimem-i-z-regalem-117713.html
https://www.vox.pl/produkt-lozko-2-osobowe-z-baldachimem-i-z-regalem-117713.html
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-1-117730.html
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-1-117730.html


DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO
Gdy na świecie pojawia się dziecko, wszystkie myśli 

zaczynają krążyć wokół tej małej istoty. Początkowo 

całkowicie zmienia się plan dnia i nierzadko, przynajmniej 

przez jakiś czas, rezygnujecie z życia towarzyskiego. Brzmi 

znajomo? Wiele dziecięcych przedmiotów dodatkowo 

zaczyna szybko wypełniać domową przestrzeń,  

sprawiając, że z trudem znajdujecie w tym wszystkim 

miejsce dla siebie. 

W jaki sposób osiągnąć kompromis pomiędzy potrzebami 

dziecka i rodziców, aranżując wspólną przestrzeń? Z myślą 

o takich sytuacjach zaprojektowaliśmy kolekcje dziecięce, 

które odnajdą się również w dorosłych wnętrzach. Począt-

kowo mogą one wypełnić Waszą sypialnię, a z biegiem 

czasu urządzicie za ich pomocą pierwszy pokoik dziecięcy. 

https://www.vox.pl/produkt-szafa-2-drzwiowa-120912.html
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120909.html
https://www.vox.pl/produkt-komoda-120910.html


Kocyki, pieluszki i ubranka pomieści szafa z kolekcji Evolve. 

Nie dość, że funkcjonalna, to dodatkowo wpisuje się 

w stylistykę, która spodoba się niejednej dorosłej osobie. 

Podobnie zresztą jak komoda, która po odłączeniu przewi-

jaka może stać się miejscem do przechowywania, z którego 

chętnie skorzysta nastolatek. Sypialnia została wcześniej 

urządzona w klimacie retro? Wybierając dla dziecka meble 

z kolekcji Mitra, które inspirowane są designem z lat 50. 

i 60., z łatwością utrzymacie wspólną stylistykę we wnętrzu. 

Sypialnia, w której pojawi się komoda na zgrabnych, 

drewnianych nogach czy dwudrzwiowa szafa w uniwersal-

nej kolorystyce, zyska nowy charakter, który z pewnością 

nie będzie kojarzył się jedynie z dziecięcymi tematami. 

Jeśli chcecie wyposażyć sypialnię również w funkcjonalny 

fotel do karmienia, warto wybrać model, który będzie ergo-

nomiczny i wygodny – może się zdarzyć, że spędzicie na 

nim sporo czasu, trzymając w objęciach swojego maluszka.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-evolve
https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-mitra
https://www.vox.pl/produkt-fotel-gabba-1-118568.html


PATCHWORKOWA SYPIALNIA 
Jeśli narodziny dziecka zbiegają się z potrzebą zapro-

jektowania sypialni, warto pomyśleć o meblach, które 

w elastyczny sposób dostosują się do Waszych  

zmieniających się potrzeb. Idealnym wyborem będzie  

system Creative, którego wygląd i funkcje możesz 

samodzielnie skonfigurować. Na początku regały, szafy, 

stoliki będą współtworzyły Wasz rodzinny mikrokosmos 

i pomogą w uporządkowaniu niemowlęcych ubranek 

i akcesoriów, a gdy dziecko podrośnie, z łatwością  

dostosują się do świata starszaka. 

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-vox-creative
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-60x120-cm-120875.html
https://www.vox.pl/produkt-regal-wysoki-potrojny-175629.html?presetIndex=0
https://www.vox.pl/produkt-polka-pozioma-175650.html?presetIndex=0




DODATKI MAJĄ MOC

Szukając odpoczynku, lubimy otaczać się naturalnymi 

materiałami, stonowanymi kolorami i delikatnym światłem. 

Maluszki podobnie – dlatego urządzając wspólny azyl, 

warto inspirować się naturą. Kontakt z drewnem czy mięk-

kimi tekstyliami sprawi, że zarówno rodzice, jak i dzieci 

poczują się komfortowo i bezpiecznie.

Jak wybrać dodatki odpowiednie dla małego człowieka? 

Zacznijcie od wyposażenia łóżeczka.  

Prześcieradło wykonane z bawełny organicznej, która 

pozbawiona jest alergicznych surowców czy chemikaliów, 

pomoże stworzyć wygodną leżankę dla Waszego dziecka. 

Do kompletu możecie wybrać bawełnianą pościel. Kącik 

dla najmłodszego mieszkańca domu warto uzupełnić 

https://www.vox.pl/produkt-przescieradlo-z-gumka-pure-60x120-cm-kol-musztardowy-169669.html
https://www.vox.pl/produkt-posciel-bawelniana-pure-kol-mietowy-167563.html


też miękkimi zabawkami, dostosowanymi do jego wieku. 

W przypadku niemowlaka doskonale sprawdzi się  

zabawna ośmiorniczka, którą bez trudu złapią nawet 

najmniejsze dziecięce rączki. Maskotka wykonana jest 

z bawełny organicznej, a jej wypełnienie stanowią hipoaler-

giczne włókna, takie same, które używane są w poduszkach 

czy kołdrach dla noworodków. Wspólne spędzenie czasu 

z dzieckiem, zwłaszcza podczas snu, jest bardzo ważne. 

Niemowlę czuje bliskość rodzica, jego zapach i ciepło, 

dzięki czemu może spokojnie spać. Co ciekawe, dzieląc 

z dzieckiem wspólną przestrzeń, dbacie nie tylko o jego 

prawidłowy rozwój emocjonalny, ale też o fizjologię. Dzieci, 

które czują obecność rodzica podczas snu, mają regu-

larny rytm serca i mniej długich przerw w oddychaniu, 

w odróżnieniu od dzieci, które śpią samodzielnie. Dlatego 

warto poświęcić czas na zaplanowanie i stworzenie wspól-

nej enklawy, która pomoże Wam w jak najłagodniejszym 

rozpoczęciu nowego rozdziału życia Waszej rodziny.

https://www.vox.pl/produkt-zabawka-osmiorniczka-169694.html


RAZEM

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 
DLA DWÓJKI MAŁYCH 
DZIECI

Okrzyki wesołej zabawy, niewielkiej kłótni 

albo głucha cisza, która często stanowi 

dla rodziców sygnał ostrzegawczy. Można 

powiedzieć, że właśnie tak brzmi opis 

pokoju rodzeństwa. Przestrzeń ta jest 

wypełniona nie tylko zabawkami czy 

książkami, ale i ogromem emocji. Tych 

pozytywnych, ale też i tych trudnych,  

które wiele uczą.



Wychowywanie dwójki małych dzieci to prawdziwy poligon 

doświadczalny. Kawa wydaje się dwa razy zimniejsza, 

drzemka dwukrotnie krótsza, a minuty poświęcone tylko 

sobie możecie policzyć na palcach jednej ręki. Wspólne 

dorastanie rodzeństwa ma jednak w sobie coś magicznego, 

czego nie da się zastąpić niczym innym. Zabawy, które uczą 

empatii, dzielenie się ulubionym smakołykiem czy wspólne 

chowanie pod jedną kołdrą, tylko po to, aby przegonić złe 

koszmary. Brzmi znajomo? Rodzice są potrzebni, ale nikt 

nie zrozumie dziecka tak dobrze, jak brat lub siostra. Oto 

kilka porad, w jaki sposób zadbać o wspólną przestrzeń 

rodzeństwa, aby była komfortowa i bezpieczna.



RODZEŃSTWO 
BEZ RYWALIZACJI 
Z pewnością nieraz zdarzyło się Wam być sędzią w trudnej 

sprawie na temat tego, do kogo należy krzesło lub kto 

może korzystać ze stolika. No cóż, pod Waszym dachem 

mieszka nie tylko dwoje dzieci, ale też dwie różne 

osobowości. Każde z nich uczy się zarówno kompromisów, 

jak i walki o swoje, co, jak wiecie, okaże się przydatne 

w dorosłym życiu. Jako rodzice możecie ułatwić im wspólne 

mieszkanie w jednym pokoju. Wybierając meble, warto 

zdecydować się na te umożliwiające wspólną zabawę. 

Ciekawym przykładem jest stolik z kolekcji Tuli, który 

sprawdzi się jako mebel dla dwojga. Wystarczy, że zamon-

tujecie półeczkę na środku, pod blatem, aby każde z dzieci 

miało wystarczającą ilość miejsca do siedzenia.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-tuli#section-5


Możliwa jest też inna konfiguracja – idealna, gdy z mebla 

korzysta tylko jedna z pociech. Półkę wystarczy zamon-

tować na jednej stronie, a z drugiej znajdzie się przestrzeń 

np. do wsunięcia taboretu. Każde z dwójki rodzeństwa 

może mieć też swoje krzesełko w wybranym odcieniu. 

Kolekcja Tuli wyróżnia się pięknymi, pastelowymi kolorami. 

Meble te sprawdzą się również w niewielkich przestrzeni-

ach. Po zakończonej zabawie wystarczy pomóc dzieciom 

uporządkować kącik kreatywnej pracy, przenosząc stolik 

w odpowiednie miejsce i wsuwając pod niego taboret. Tuli 

może też pełnić inne role, np. tymczasowego regału wyko-

rzystywanego podczas zabawy w sklep czy bibliotekę.

MŁODZI INDYWIDUALIŚCI 
Mówi się, że bunt dwulatka przychodzi zaraz przed buntem 

trzylatka, a ten trwa aż do momentu, gdy nie rozpocznie 

się bunt czterolatka. Każdy etap w rozwoju dziecka to 

wielka zmiana. Emocje zaczynają brać górę, a maluch nie 

zawsze potrafi sobie z nimi poradzić. Dlatego ważne jest 

zrozumienie i bliskość, ale też podarowanie dziecku  

odrobiny prywatności. 

Jak zapewnić mu to, czego potrzebuje? Meble z kolekcji 

Young Users zostały stworzone wspólnie ze specjalistami 

z obszarów psychologii, antropologii i socjologii. System 

z wymiennymi frontami nie tylko pozwoli Wam w kilka chwil 

zmienić kolorowy pokój malucha w królestwo nastolatka, 

ale też sprytnie oddzielić przestrzenie, które stanowią 

„własność” każdego z rodzeństwa. Pojemne szafy to funk-

cjonalny element pokoju, który bez trudu pomieści kocyki, 

grube śpiworki, ubrania i książki.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-young-users
https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-young-users




PRAKTYCZNE DECYZJE
Dzieci rosną bardzo szybko i wraz z upływającym czasem 

zmieniają się też ich potrzeby. Istnieją jednak rozwiąza-

nia wnętrzarskie, które uchronią Was przed ciągłymi 

zakupami nowych mebli. Wszystkie kolekcje dziecięce 

z oferty VOX rosną razem z maluszkiem. Komoda przydatna 

podczas pielęgnacji niemowlęcia za chwilę może stać się 

miejscem do przechowywania ubrań czy zabawek kilkulat-

ka. Podobnie jak łóżeczko niemowlęce, z którego można 

samodzielnie stworzyć tapczanik dla przedszkolaka.

Brakuje Wam miejsca? Dwustronne biurko z kolekcji Spot 

pozwoli zaaranżować dziecięcą przestrzeń, tak jak chcecie, 

oferując dwa miejsca do pracy. Na środku blatu znajdują 

się sprytne schowki na przybory do pisania czy też inne 

dziecięce skarby, a cztery szuflady posłużą za dodatkowe 

miejsce do przechowywania. Zakup łóżka z wysuwanym 

materacem, które pomieści nie tylko domowników, ale 

i zaproszonych gości, to także rozwiązanie, które może się 

sprawdzić w niewielkim pokoju rodzeństwa.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-spot#section-4
https://www.vox.pl/produkt-lozko-117641.html
https://www.vox.pl/produkt-lozko-117641.html


BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ 
Dzielenie jednego pokoju to dla dzieci nierzadko duży 

wysiłek energetyczny. Stan podwyższonej irytacji w jednej 

minucie może zamienić się w głośny śmiech, a za chwilę 

zakończyć się przytulaniem. Dziecko przytłoczone nadmia-

rem nowych emocji potrzebuje bezpiecznego schronienia, 

w którym może się wyciszyć. Z pomocą może przyjść 

dobrze zaplanowana przestrzeń z wydzielonymi strefami 

do pracy, zabawy i odpoczynku. Korzystając z konfiguratora 

Creative, samodzielnie zdecydujecie zarówno o estetyce 

mebli, jak i ich funkcjonalnościach. Aby zadbać o bezpie- 

czeństwo dzieci, wystarczy, że postawicie na obłe lub 

skórzane uchwyty i dopasujecie wysokość regałów, stolika 

czy łóżka do wzrostu swoich pociech. Oprócz tego możecie 

stworzyć własną kompozycję kolorystyczną, wybierając 

spośród kilkunastu kolorów frontów i korpusów.





GDY WASZE DZIECI 
POTRZEBUJĄ ZMIANY

Wspólna przestrzeń dla rodzeństwa to miejsce, w którym 

często mieszkają pociechy w różnym wieku. Odmienne 

zainteresowania i etapy rozwoju dzieci mogą być impul-

sem do aranżacyjnych zmian. Z tym wyzwaniem poradzą 

sobie meble z kolekcji Concept, które dzięki kolorowym 

frontom pomogą wydzielić strefy dla każdego z dzieci. 

Urządzając wspólny pokój, dobrym pomysłem może być 

wygospodarowanie przestrzeni na oddzielne łóżka. Tworząc 

takie „dwie sypialnie”, warto połączyć je wspólną szafką. 

Na blacie można postawić też lampkę, która przyda się 

starszemu dziecku podczas czytania bajek, a maluchowi 

zapewni bezpieczny półmrok w nocy. Nie zapomnijcie 

też o pojemnej szafie, która nie zajmując wiele miejsca 

w pokoju, bez trudu pomieści całą garderobę dzieci.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-vox-concept#section-4
https://www.vox.pl/produkt-szafka-116811.html
https://www.vox.pl/produkt-szafa-2-drzwiowa-116805.html
https://www.vox.pl/produkt-szafa-2-drzwiowa-116805.html
https://www.vox.pl/produkt-szafka-116811.html
https://www.vox.pl/produkt-biurko-ii-269022.html




RAZEM

WNĘTRZE URZĄDZONE 
Z MYŚLĄ O POTRZEBACH 
DZIECI I DOROSŁYCH

Wystający zza szafy pluszowy miś, 

kolejny klocek, który znalazł się pod 

Twoją stopą czy bezpańska kredka, 

która zawzięcie szuka swojego pudełka. 

Dziecięce akcesoria nierzadko zalewają 

cały dom, zajmując przy tym każdą, nawet 

najmniejszą, przestrzeń. Na szczęście 

możesz je nieco ukryć, wykorzystując półki, 

schowki czy skrzynie na zabawki, które 

idealnie wpiszą się w przestrzeń do tej pory 

zarezerwowaną jedynie dla dorosłych.



Codzienne aktywności wymagają od Was ciągłego prze-

mieszczenia się? Salon, kuchnia, sypialnia – w każdym 

miejscu jest coś do zrobienia. Warto mieć wtedy pod ręką 

przedmioty, które pozwolą Waszemu dziecku na kreaty-

wną zabawę. Możecie też wciągnąć maluchy we wspólne 

wykonywanie codziennych obowiązków. Dzięki temu wspól-

nie spędzicie czas i pozwolicie małemu człowiekowi poczuć 

się naprawdę ważnym.



MAŁY STOLIK W ŚWIECIE 
DUŻYCH MEBLI 

Być może nieraz zdarzyło się Wam przyglądać, jak dziecko 

stara się odwzorować to, co robicie. W podobny sposób 

trzyma łyżkę czy kubek albo chce jeść te same potrawy, 

co rodzice. Kilkulatek właśnie w ten sposób uczy się kole-

jnych rzeczy i zdobywa nowe umiejętności. Obserwacja 

otoczenia to dla niego najciekawszy sposób na budowanie 

własnej indywidualności. W jaki sposób można mu ułatwić 

to zadanie? Pozwólcie dziecku być w centrum Waszego 

życia. W salonie lub w kuchni, gdzie najwięcej się dzieje, 

postawcie niewielki stolik dziecięcy, który doskonale 

dopasuje się do reszty otoczenia. Niewielki blat może stać 

się przestrzenią do kreatywnej zabawy, ale też okazjonalnie 

– miejscem do pracy. Wspólne lepienie pierogów czy wyci-

nanie pachnących pierników z ciasta to wspaniała zabawa 

dla wszystkich domowników.

https://www.vox.pl/produkt-stolik-dzieciecy-165630.html


SKRZYNIE , SCHOWKI  
I SCHOWECZKI 

Wasze dziecko uwielbia wędrować po domu z całą masą 

zabawek, które w jednej chwili znajdują się na kanapie 

czy dywanie? Chyba każdy rodzic przez to przechodził. 

Aby ułatwić dziecku porządkowanie tej menażerii po 

skończonych harcach, warto wyposażyć się  

w skrzynię na zabawki. Dzięki uniwersalnej stylistyce wpisze 

się ona w wystrój niemal każdego salonu. Z łatwością 

można ustawić ją obok szafki RTV czy ulubionej komody 

i przechowywać w niej zabawki swojej pociechy. To, w jakim 

kolorze zostanie wykonana oraz czy stanie na metalowych, 

czy drewnianych nóżkach, zależy tylko od Was i Waszych 

upodobań. Skrzynia, dzięki zastosowaniu specjalnego 

hamulca, jest bezpieczna dla dzieci.

https://www.vox.pl/produkt-skrzynia-na-zabawki-165524.html


Nie możecie pozwolić sobie na kolejny mebel, który zabie-

rze cenną przestrzeń? Warto pomyśleć o wykorzystaniu 

powierzchni drzwi! Kolekcja Smart daje olbrzymie możli-

wości personalizacji. Duży pojemnik montowany do drzwi 

Smart pomieści uciekające kredki oraz ukochane książecz-

ki. Niewielki wieszak utrzyma nie tylko kuchenne akcesoria, 

ale też wiszące skarby, w tym ulubione nożyczki czy  

przybory do malowania.

https://www.vox.pl/drzwi-vox-smart#section-1
https://www.vox.pl/produkt-pojemnik-duzy-97192.html
https://www.vox.pl/produkt-wieszak-97194.html


NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ  
DO ZABAWY 

Maluchy potrzebują twardego podłoża, aby móc w spokoju 

ćwiczyć czworakowanie, a starszaki wymagają bezpiecznej 

przestrzeni do zabaw. Idealnym miejscem dla tych akty-

wności jest podłoga. Jeśli jesteście na etapie wykańczania 

mieszkania, warto zwrócić uwagę na podłogi wodoodporne, 

np. te z kolekcji Querra WR. Sok rozlany w trakcie ener-

gicznej zabawy nie będzie już zmartwieniem. Podłogowy 

kącik dla dziecka może się znaleźć niemal wszędzie. Małych 

miłośników motoryzacji z pewnością zachwyci długi tor 

wykonany z kolorowej taśmy, po którym samochodziki 

mogą się ścigać bez końca. Dla urozmaicenia zabawy 

użyjcie kolorowych poduszek (będą odgrywać rolę gór 

i zbudują krajobraz). 

https://www.vox.pl/podlogi-vox-panele-wodoszczelne-querra
https://www.vox.pl/artykuly-dekoracyjne-tekstylia




Jeśli dziecko nie ma swojego pokoju, dobrym pomysłem 

jest umieszczenie na ścianie kilku dziecięcych obrazków, 

by maluch poczuł, że ta przestrzeń należy również do niego. 

Kolorowe grafiki bez trudu połączycie z innymi obrazami. 

Jeśli salon jest też królestwem dziecka, warto wyznaczyć 

mu jego własne miejsca do przechowywania zabawek czy 

książeczek.Takie przestrzenie zapewni Wam  

komplet wypoczynkowy Custom złożony z modułowych 

siedzisk i wsuwanych pod nie pojemnych szuflad. 

Pomieszczą one zarówno planszówki, jak i większe pluszaki.

POMYSŁ NA ŚCIANĘ

Urządzacie mieszkanie od zera, a może przygotowujecie się 

do drobnego remontu? Doskonałym rozwiązaniem, które 

umożliwia szybką metamorfozę wnętrza, są panele  

dekoracyjne. W dziecięcych pokojach sprawdzi się  

np. system Kerradeco, a to za sprawą wesołych wzorów oraz 

wysokiej odporności na uszkodzenia i zabrudzenia.

Dodatkowo panele są odporne na wilgoć, uderzenia 

i zarysowania oraz niezwykle łatwe w czyszczeniu. Ich 

kolejną zaletą jest bardzo szybki i łatwy montaż.  

W domu ze zwięrzetami albo młodymi pasjonatami wypraw  

rowerowych warto pomyśleć o zamontowaniu Kerradeco 

w przedpokoju. 

Jeśli szukacie sposobu na wizualne ocieplenie pokoju 

maluszka, możecie zdecydować się na  

panele tapicerowane Soform. Różne kształty i kolory 

pozwolą Wam stworzyć piękną aranżację, która sprawi,  

że dziecięcy kącik nabierze przytulności.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-vox-custom#section-1
https://www.vox.pl/sciany-dekoracyjne-kerradeco
https://www.vox.pl/panele-tapicerowane-soform




MEBLE NIE TYLKO DLA DZIECI

Zakup mebli związanych z pojawieniem się nowego członka 

rodziny to dla wielu rodziców nie lada wyzwanie. Jeśli nie 

chcecie wymieniać ich po kilku pierwszych latach życia 

dziecka, warto pomyśleć o rozwiązaniach, które z czasem 

świetnie wpiszą się w przestrzeń dorosłych.  

Komoda Concept z wymiennymi frontami najpierw może 

zachwycać swoją delikatnością dzięki  

biało-szarym elementom uzupełnionym o szafranowe 

drzwiczki. Z czasem możecie zmienić kompozycję,  

wybierając inne fronty –energetyczną czerwień lub mocną 

czerń. Pojemne szuflady dodatkowo zapewnią komfortowy 

dostęp do malutkich ubranek, pieluszek czy akcesoriów 

do pielęgnacji. Szafranowa barwa frontów stworzy idealne 

zestawienie z drewnem, bielą i szarością oraz koralowym  

dywanem w kropelki. 

https://www.vox.pl/produkt-komoda-116808.html
https://www.vox.pl/produkt-dywan-kropelka-coral-121285.html
https://www.vox.pl/produkt-dywan-kropelka-coral-121285.html
https://www.vox.pl/produkt-komoda-116808.html
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-60x120-120896.html


Nawet jeśli chwilowo dzielicie ukochaną sypialnię z dzie- 

ckiem, nie musicie wcale rezygnować ze swojej „dorosłej” 

przestrzeni. Łóżeczko z kolekcji 4You idealnie dopasuje się 

do innych mebli w pomieszczeniu.  

Wyjmowane szczebliny ułatwią małemu szkrabowi 

samodzielne wychodzenie. Z czasem łóżeczko przebuduje-

cie w tapczanik dla kilkulatka, a z pozostałych elementów 

powstanie jego pierwsze biurko. 

Wspólne funkcjonowanie w jednej przestrzeni to niełatwe 

zadanie. Niezależnie od tego, czy Wasze dziecko ma własny 

pokój, czy korzystacie z jednej sypialni lub salonu, zawsze 

warto mieć pod ręką skrytki, w których maluch będzie 

trzymał swoje skarby. Zabawa w bliskim otoczeniu rodziców 

nie tylko pozwoli mu poczuć się w pełni bezpiecznym, ale 

też da swobodę poruszania się i możliwość naśladowania 

zachowań dorosłych. Wspólny czas to również wspaniała 

okazja do nauki domowych obowiązków. Przyniesienie kilku 

ubrań z pralki, wytarcie kurzu z własnego stoliczka czy 

podlanie kwiatów to proste zadania, których spełnianie da 

dziecku poczucie sprawczości i napełni je dumą.

https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120918.html


RAZEM

JAK ZORGANIZOWAĆ 
MIEJSCE DO WSPÓLNEJ 
PRACY, NAUKI  
I ZABAWY

Niezależnie od metrażu Waszego domu, 

z pewnością nieraz zdarzyło się Wam 

pracować z dzieckiem na kolanie, 

obserwując jednocześnie, co porabia 

rodzeństwo w sąsiednim pokoju. Witajcie 

w klubie zwanym domem. Jego członkowie 

mogą pracować, toczyć bitwę na poduszki 

i pielęgnować rodzinne relacje niemal 

w tym samym czasie. Niemożliwe? 

A jednak.



SYPIALNIA NIE TYLKO  
DLA RODZICÓW 

Pewnie nieraz przekonaliście się o tym, że małe dziecko 

potrzebuje obecności rodziców niemal przez całą dobę. 

Dlatego niezwykle ważną przestrzenią, zarówno dla Was, 

jak i Waszego maluszka, jest sypialnia. Stosunkowo łatwym 

planem do wdrożenia, który pogodzi potrzeby Wasze 

i Waszego dziecka, może być wspólna przestrzeń urządzona 

w tym pomieszczeniu. Bez obaw, strefa dla najmłodszego 

domownika nie musi zdominować całego wnętrza, które do 

tej pory kojarzyło się Wam jedynie z odpoczynkiem i błogą 

ciszą. Wystarczy wybrać odpowiednie elementy, by z pozo- 

stałymi meblami stworzyły harmonijną całość. Przykładem 

może być łóżeczko Mitra, które z łatwością zestawicie 

z dotychczasową aranżacją. Meble używane do tej pory 

mogą też tymczasowo zmienić swoje zastosowa- 

nie. Po pewnym czasie, gdy sypialnia znów stanie się 

Waszym królestwem, wrócą do swojego przeznaczenia. 

https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-cm-120876.html


Nocne poszukiwania smoczka czy czystej pieluszki 

często przypominają prawdziwy bieg z przeszkodami. 

Aby wygodnie przechowywać potrzebne rzeczy, można 

wygospodarować miejsce na dziecięcą szafkę czy komodę 

albo wykorzystać przestronny regał. Gdy dziecko dorośnie 

i zajmie własny pokoik, mebel ten sprawdzi się i wtedy.

WIELOFUNKCYJNY STÓŁ – 
PRACA I NAUKA TO WSPÓLNE 
BYCIE RAZEM 

Moment, w którym dziecko uczestniczy w zajęciach online, 

a Ty „na wczoraj” musisz zrobić ważną prezentację, to 

częsta scena z życia rodzinnego. Jak sobie z nimi poradzić? 

Zorganizowanie wspólnej przestrzeni do nauki i pracy na 

pewno okaże się pomocne, zwłaszcza gdy nie dysponujecie 

osobnymi pokojami dla każdego z domowników. W takim 

wypadku na ratunek przybędzie praktyczny i wielofunkcyj- 

ny stół z kolekcji 4You. Przestronny blat sprawi, że każdy 

znajdzie przestrzeń tylko dla siebie, a wnęka pośrodku 

pomieści długopisy czy inne potrzebne do pracy akce-

soria. Dodatkowo, kiedy przyjdzie pora posiłku, możecie 

wykorzystać wnękę, która znajduje się pod blatem, aby 

szybko uporządkować stół. Pomieści ona książki, notesy czy 

ładowarki do komputera.

Jeśli podczas pracy potrzebujecie odrobiny oddzielnej 

przestrzeni, sięgnijcie po filcowe parawany składane, które 

sprawią, że każdy skupi się na własnych zadaniach. Możecie 

do nich również przyczepić karteczki z notatkami, kalen-

darz albo inne akcesoria pomocne w pracy.

https://www.vox.pl/produkt-regal-wysoki-potrojny-175629.html?presetIndex=0
https://www.vox.pl/produkt-stol-200x100-117695.html
https://www.vox.pl/produkt-parawan-skladany-60x40-calmo-237817.html






POKÓJ DZIECKA W SALONIE CZY 
SALON W POKOJU DZIECKA?

Podział na meble dla dzieci i dla dorosłych nie zawsze się 

sprawdza. Codzienne wędrówki, przenoszenie zabawek, 

krzesełek i stolika, aby być bliżej mamy i taty, to sytu-

acja znana wielu rodzinom. Maluch rozwija się poprzez 

obserwację rodziców i przygotowuje się w ten sposób do 

życia w grupie. Naśladowanie zachowań i wykształcenie 

w sobie umiejętności odczytywania emocji z pewnością 

ułatwi mu późniejsze kontakty z rówieśnikami.  

Wspólna zabawa nie zawsze jest jednak konieczna. Kiedy 

malec do reszty pochłonięty jest układaniem puzzli czy 

malowaniem, Wy możecie mieć po prostu chwilę dla 

siebie. Jeśli dziecko znów zapragnie towarzystwa rodziców, 

możecie stworzyć mu tymczasową strefę w kuchni czy 

salonie. Pomogą w tym mobilne meble z kolekcji Tuli. 

Po zakończonej zabawie wystarczy przenieść zestaw do 

pokoju dziecięcego i wsunąć taboret pod stolik, zyskując 

przy tym sporo przestrzeni.

Jeśli chcecie wspomagać dziecko w nauce samodzielnego 

porządkowania swojej przestrzeni, warto np. zwolnić nieco 

miejsca w dolnych partiach regału i oddać je we władanie 

malucha. Dobrym pomysłem będzie również zaopatrzenie 

dziecka we własny regalik, np. z kolekcji Tuli. Poszczególne 

półki można oznaczyć własnoręcznie wykonanymi  

etykietami, które pomogą w odkładaniu zabawek  

i książeczek na miejsce.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-tuli#section-5
https://www.vox.pl/produkt-regal-na-zabawki-120895.html




WSPÓLNE BYCIE W PRACY

Praca w domu w towarzystwie malucha, przedszkolaka 

czy nastolatka to nierzadko prawdziwy Mount Everest 

dla emocji. Jednak ten czas spędzony razem to często 

moment, w którym pierwszy raz usłyszycie: „Mamo”, 

,,Tato” czy też zobaczycie, jak powstaje pierwsza wieża 

z klocków zbudowana przez malucha. Przebywanie w jednej 

przestrzeni sprawia, że od nowa uczycie się Waszego 

dziecka, poznajecie jego upodobania i macie okazję poroz-

mawiać o tym, co jest dla niego naprawdę ważne. Maluchy 

lubią naśladować dorosłych. Obserwacja, jak mama czy 

tata pracują, może być dla nich ciekawym urozmaiceniem 

codziennych zabaw. 



Rodzina, która spędza wspólnie czas, uczy się komunikacji 

i sposobu układania relacji. Warto więc traktować siebie 

i swoich bliskich z łagodnością i wyrozumiałością. Pomocne 

mogą się okazać też rytuały. Po intensywnym dniu pracy 

warto spędzić czas na sofie, na której przed chwilą bawiły 

się dzieci i przeczytać wspólnie kilka stron ulubionej 

książki. To pozwoli Wam się wyciszyć i wspólnie przejść do 

spokojniejszej, wypoczynkowej części dnia.

https://www.vox.pl/produkt-sofa-2-osobowa-alma-1-118521.html


RAZEM - O DOMOWEJ 
CODZIENNOŚCI Z MAŁYMI 
DZIEĆMI

Codzienne życie rodzin z małymi dziećmi 

to połączenie radości i trudności, 

odpowiedzialności i spontaniczności, zasad 

i swobody, współdziałania i mierzenia 

się z wyzwaniami, spokoju i ekscytacji. 

W tych doświadczeniach dom stanowi dla 

małych dzieci fundament, jest źródłem 

bezpieczeństwa, wiedzy o świecie oraz 

bazą do rozwoju relacji i uczenia się.

Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren
(IMD) jest organizacją pozarządową, która
od 25 lat realizuje projekty o zasięgu
lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
wprowadzając i upowszechniając innowacy-
jne i wysokiej jakości rozwiązania na rzecz
rozwoju i edukacji małych dzieci.

Instytut Małego Dziecka



DOM TO PRZESTRZEŃ  
DLA CAŁEJ RODZINY.

Dom to przestrzeń dla każdego, zarówno dzieci, jak 

i rodziców. To miejsce, które, dobrze zorganizowane i cieka-

wie zaaranżowane, może spełnić potrzeby całej rodziny. 

Z perspektywy dziecka dom może być jednocześnie 

bezpiecznym schronieniem i kreatywnym placem zabaw. 

Nawet już bardzo małe dzieci mają wpływ na otacza-

jącą je rzeczywistość, zaznaczając domową przestrzeń 

emocjonalnie i poznawczo, tworząc ślad w jej aranżacji. 

Światy dorosłych i dzieci przenikają się, dziecko chce być 

tam, gdzie jest rodzic i niezależnie, czy ma swój pokój 

czy kącik do zabawy, będzie chciało być blisko swoich 

rodziców. Dlatego warto tworzyć miejsca dla dzieci we 

wspólnej przestrzeni, np. przenieść dziecięcy kącik domowy 

do kuchni, gdzie z jednej strony dziecko będzie miało 

okazję gotować z rodzicem, z drugiej odtwarzać wspólne 

gotowanie w zabawie. Z perspektywy dorosłych ważne jest 

też poszukiwanie rozwiązań, które zapewnią im domową 

przestrzeń bez udziału dzieci np. pokój/ kącik do pracy czy 

wieczorny relaks bez dzieci.



DOM JAKO FUNDAMENT DO 
ROZWOJU WEWNĘTRZNEJ SIŁY  
I ODPORNOŚCI EMOCJONALNEJ.
Rodzina stanowi dla małego dziecka bezpieczny port, 

do którego zawsze może zawinąć. Ciepły, stabilny dom 

daje dziecku spokój i bezpieczeństwo emocjonalne oraz 

pozwala odpocząć od wyzwań, które czekają na niego za 

progiem. Bliskość między dzieckiem a rodzicem buduje się 

zawsze i wszędzie, a szczególnie w codziennych domowych 

sytuacjach: wspólnych posiłkach, podczas noszenia 

maluszka i wyścigów ze starszakiem, w trakcie przebiera-

nia, kąpieli, sprzątania, w emocjach pożegnań i powitań, 

podczas turlania i łaskotania, a także wspólnego pokony-

wania trudności i kryzysów. 

Warto stworzyć stały rytm dnia, który pozwoli dziecku 

czuć się bezpiecznie, wyznaczy ramy jego codziennym 

aktywnościom, ułatwi płynne przejście z sytuacji do sytu-

acji. Można taki rytm dnia zobrazować poprzez zdjęcia 

poszczególnych wydarzeń, np. budzimy się, ubieramy, jemy 

śniadanie, idziemy na spacer, jemy obiad, bawimy się, 

sprzątamy, jemy kolacje, bierzemy kąpiel, czytamy, zasy-

piamy. Dobrym rozwiązaniem jest budowanie rodzinnych 

rytuałów np. codzienne masażyki, wieczorne czytanie, ro- 

dzinne wyjścia na basen, pieczenie świątecznych pierników. 

Można również zaaranżować specjalne miejsce do 

rozwijania bliskości i relaksu np. rodzinna ścianka do pre- 

zentacji zdjęć, kącik do wspólnego czytania z poduchami 

lub wygodną kanapą i ulubionymi książeczkami dzieci. 

Można stworzyć również przytulne miejsce dla dziecka do 

odpoczynku, wykorzystując tipi, poduszki lub moskitiery. 



DOM JAKO FUNDAMENT 
ZDOBYWANIA WIEDZY  
O ŚWIECIE . 
Dzieci są szczęśliwe, gdy otaczają je fascynujące rzeczy 

i wyzwania, chętnie badają to, co nowe, zmieniają to, co 

znane oraz odtwarzają doświadczenia w sposób pełen 

fantazji. Potrzebują przestrzeni, która zachęci je do zabawy 

i samodzielnego badania. Warto tak zaaranżować domową 

przestrzeń dla dzieci, by była:

Dostępna, czyli dopasowana do aktualnych potrzeb 

i rozwoju dziecka, do jego wieku, wzrostu, możliwości 

ruchowych. Warto zapewnić dziecku stały dostęp do 

ważnych dla niego przedmiotów, zabawek, które powinny 

znajdować się w zasięgu jego wzroku i ręki, np. ulubione 

zabawki dobrze ustawić na niskich półkach, w oznaczonych 

pudłach czy koszach na podłodze. 

Elastyczna, czyli przekształcana przez dziecko zgodnie 

z jego aktualnymi pomysłami i zainteresowaniami. 

Warto poszukiwać nowych rozwiązań dla mebli czy przed-

miotów, np. poduszki mogą służyć do siedzenia przy 

oglądaniu książeczek, jak i do budowania toru przeszkód, 

położony w poziomie regał na zabawki może stać się  

warsztatem samochodowym. 

Ucząca, czyli taka, która pozwala angażować się w zabawy 

o charakterze badawczym, wielozmysłowym, daje możli-

wość doświadczania swobodnego i różnorodnego ruchu. 

Warto obserwować zainteresowania i ulubione zabawy 

dziecka i na tej podstawie zorganizować kąciki, które 

dostarczą dzieciom inspiracji i materiałów do konkretnych 

zabaw. Od około drugiego roku życia dzieci lubią bawić się 



tematycznie, naśladując codzienne sytuacje np. w dom, 

budowę, wizytę u lekarza, fryzjera. 

Dzieci inspirują codzienne przedmioty, które nie mają 

jednej, określonej funkcji i można je swobodnie prze-

kształcać oraz w zależności od potrzeb wykorzystywać 

w różny sposób, np. w małym garnku może być zupa dla 

lalek, ale garnek może również posłużyć za bęben, na 

którym gra się drewnianą łyżką. W domowej przestrzeni 

sprawdza się kącik do manipulowania i konstruowania, 

który pozwala na tworzenie budowli, torów czy parkingów. 

Małym majsterkowiczom przydadzą się także narzędzia, 

śruby, deseczki. Dzieci potrzebują zabaw, które wspiera-

ją wszystkie ich zmysły np. przesypywanie fasoli, ryżu, 

zabawy wodą i różnymi masami sensorycznymi, wąchanie 

ziół czy kwiatów lub zabawy instrumentami muzyczny-

mi. Ważne, aby w domu znalazły się bujaki, tunele, piłki, 

drabinki, ścieżki sensoryczne, ponieważ ruch jest podstawą 

dziecięcego rozwoju.

Odpowiednio urządzone otoczenie dziecka będzie 

miało także znaczenie dla rodzica. Gdy jest bezpiecz-

ne, a jednocześnie ciekawe, dziecko może swobodnie 

i samodzielnie działać, a rodzic może je obserwować, 

wspierać i pomagać, tylko wtedy, gdy to koniecznie. Dzięki 

temu dziecko odkrywa świat po swojemu, a rodzic ma czas 

na wytchnienie i odpoczynek.



OSOBNO

Dom to przestrzeń psychiczna i fizyczna: dzielona z innymi 

oraz oddzielona od innych, tych na zewnątrz. Mówimy, że 

„tworzymy dom”, „budujemy dom”, podkreślamy  

„to nasz dom”. Bo wierzymy, że dom istnieje, by zapewniać 

bezpieczeństwo i poczucie przynależności, by być 

schronieniem, by dawać poczucie odrębności od innych. 

W symbolice domu mieści się znaczenie związane 

z posiadaniem własnego miejsca („własny kąt”), realizacją 

własnych potrzeb,  możliwością uzyskania dystansu od 

świata zewnętrznego i zarazem wejścia w kontakt  

z samym sobą. 

Psycholog, psychoterapeuta, konsultant 
zarządzania. Właściciel Grupy  
Doradczo-Szkoleniowej Transmisja. 
Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS 
Rodzina-Para--Jednostka. Od ponad 
trzydziestu lat pracuje z ludźmi 
w różnych kontekstach – zawodowym 
i prywatnym. Współpracuje z managerami 
i zarządami firm, prowadzi diagnozę 
kultury organizacyjnej oraz konsultacje 
dotyczące procesów zarządzania. 
Jednocześnie praktykuje psychoterapię 
z pacjentami indywidualnymi, parami, 
rodzicami. Wprowadziła autorską metodę 
obserwacji relacji pomiędzy rodzicami 
a dziećmi w warunkach naturalnych. 
Od wielu lat wygłasza wykłady otwarte, 
propagującwiedzę psychologiczną –  
w Krakowie i w Poznaniu.

Magdalena Sękowska



Historia budowania naszej własnej odrębności często 

zaczyna się od doświadczeń posiadania własnego miejsca: 

materaca, kołyski, łóżka, potem własnego biurka, ulubio- 

nego krzesła, by osiągnąć swoje kulminacyjne napięcie 

w posiadaniu własnego pokoju. Na początku, w dzieciń- 

stwie, miejsce, a potem nasze własne poczucie samego 

siebie tworzą granice pomiędzy mną a światem, pomiędzy 

tym, co moje i intymne, a tym, co ogólne i dostępne innym. 

Pokój dziecka to miejsce szczególne. Tworzy przestrzeń 

fizyczną, ale pobudza procesy psychiczne. Poprzez doś- 

wiadczenie typu „mam własny pokój” dziecko uczy się,  

że symbioza z  rodzicem nie jest stanem stałym, że coraz 

bardziej musi liczyć na siebie i uruchamiać swoje własne 

możliwości, a nie polegać na innych, że jeśli samo nie 

będzie aktywne, to nikt nie domyśli się jego potrzeb,  

że jeśli będzie w stanie samodzielnie przeżyć parę minut, 

parę godzin, a potem całą noc, to lepiej pozna siebie 

i zacznie sobie ufać. W przestrzeni tego pokoju dzieją się 

intensywne, bardzo znaczące procesy wewnętrzne, które 

w przyszłości ujawnią się w ekspresji samodzielności młodej 

już osoby. Własny pokój dziecka nie jest więc jedynie 

składem mebli, ale powinien tworzyć spójną kompozycję 

przedmiotów, kolorów, powierzchni, zapachów, dźwięków 

czy doznań związanych z dotykiem. 

Pokój dziecka to przestrzeń do eksperymentowania.  

To w nim ćwiczy swoje sprawstwo poprzez dosięganie 

przedmiotów, początkowo z perspektywy „podłogi”, by 

potem nabywać coraz więcej doświadczeń tego, jak to jest, 

gdy się jest „u góry”. Ważne jest więc, by przestrzeń pokoju 

dziecka mieściła w sobie możliwość eksploracji i odłącze-

nia się, bycia w swoistym nierobieniu. Małe dzieci, by 

odizolować się nie tylko od świata innych ludzi, ale też od 



naporu bodźców podczas bycia samemu – budują swoiste 

„bazy”. To są miejsca na schronienie, odpoczynek czy 

czasami zaśnięcie, poczucie bycia „oplecionym, otoczo-

nym”, które przypomina doświadczenie bezpieczeństwa 

z okresu płodowego dziecka. Takimi „bazami” mogą być 

namioty, rury zbudowane z miękkich przedmiotów, tunele. 

Można je też przenosić do miejsc w przestrzeni wspólnej,  

by jednocześnie być, nie będąc dostępnym i widocznym dla 

innych domowników. 

Im bardziej postępuje rozwój dziecka, tym większego 

znaczenia nabierają w jego pokoju te przedmioty, które 

pozwalają mu zmierzać „do góry” – piętrowe łóżka, krzeseł-

ka zamienione na fotele, prawdziwe biurka zamiast małych 

stoliczków, duże łóżka lub tapczany zamiast dziecięcych 

łóżeczek. Wtedy czas, by wyjść z przestrzeni podłogi na 

tę, która daje lepszą perspektywę, umożliwia kontrolę, 

daje dystans. Im bardziej dziecko rozwija się w przestrzeni 

„w górę”, tym staje się silniejsze, zdecydowane, oddzie-

lone. Efektem tych procesów będzie kiedyś zamknięcie 

drzwi pokoju nastolatka z napisem „wejście na własną 

odpowiedzialność” albo „stop, zapukaj” i stanięcie twarzą 

w twarz z rodzicem. Wtedy pokój nastolatka stanie się 

jego światem, twierdzą, wysłannikiem do świata dorosłych, 

prawie nim samym. I żadne prośby ani groźby rodzica 

nie zdekomponują tej swoistej, szczególnej przestrzeni 

nastolatka. On ją i tak zbuduje bardzo po swojemu.

Podobnie jak każde dziecko, rodzice także potrzebują 

miejsca dla siebie. Ale najpierw powinni dać sobie do 

tego prawo i poczuć tę potrzebę. Bo w tym całym świecie 

dorosłych, czasami właśnie oni sami już tak bardzo 

usuwają siebie, że przestają pamiętać, że oprócz tego, że 



są rodzicami swojego dziecka albo swoich dzieci, to też są 

mężem i żoną, partnerem i partnerką, kobietą i mężczyzną, 

osobami, które związała miłość. Gdy dziecko obserwuje 

rozwój relacji rodziców, uczy się być wyłączonym z tej 

relacji w sposób zdrowy. Gdy widzi bliskość rodziców, 

widzi wzorzec na swoją późniejszą bliskość z drugą osobą. 

I jednocześnie uczy się tolerancji dla frustracji bardzo 

pierwotnej potrzeby posiadania wszystkich dla siebie. 

Gdy para rodzicielska wzbudzi w sobie chęć zadbania 

o granice własnej relacji – to poszuka i stworzy w domu 

też ten „własny kąt”. Dzięki takiemu miejscu, w którym 

partnerzy stają się uczestnikami relacji pomiędzy nimi, 

dzieci uczą się dostrzegać różnicę pomiędzy rolą rodzica 

a rolą partnera. Takie miejsca w domu nie muszą być 

skryte, utajnione, niedostępne – ich znaczenie jest w tym, 

że ich istnienie pokazuje granicę pomiędzy światem wspól-

nym, rodzinnym, a tym, który realizuje się w przestrzeni 

intymnej relacji dwojga ludzi. Szczególnie dla nastolatków 

doświadczenie bliskości z rodzicami, z jednoczesnym 

przyzwoleniem na niezależność i wzajemne odłączenie 

daje zdrowe podstawy do budowania związków w życiu 

dorosłym. Obserwacja, że rodzice potrafią być razem i tylko 

jako para, z jednoczesną obserwacją tego, że potrafią też 

być osobno od siebie – zajmując swoje miejsce, swój fotel, 

swój pokój, swoje biurko – to olbrzymia dawka pobudza-

jącej energii. Uczącej, że w życiu sztuka kontaktu z innymi 

polega na byciu psychicznie odrębnym i jednocześnie 

pozostającym w bliskim związku. 



OSOBNO

JAK URZĄDZIĆ POKÓJ 
MALUSZKA

Z niecierpliwością czekacie na moment, 

kiedy weźmiecie w ramiona swoje 

maleństwo? Dziecko od pierwszego dnia 

życia potrzebuje bliskiego kontaktu,  

a naukę i poznanie świata zaczyna właśnie 

od dotyku. Inne zmysły, takie jak  

węch czy słuch pokazują mu, że przestrzeń 

wokół niego jest w pełni bezpieczna, a on 

może się w niej spokojnie rozwijać.



Pokój dla dziecka, niezależnie od tego, czy znajduje się 

w osobnym pomieszczeniu, czy stanowi jedynie niewie- 

lki kącik w Waszej sypialni, powinien zostać starannie 

przemyślany. W pierwszych miesiącach życia dużą rolę 

w prawidłowym i spokojnym rozwoju dziecka, oprócz obec-

ności rodziców, odgrywają wszelkie bodźce zewnętrzne. 

Warto więc je ograniczyć, aby nadmiernie nie stymu-

lować maluszka i poczekać, aż samo zacznie radośnie 

eksplorować otaczający go świat. Zachęcić mogą go 

do tego rozmaite faktury, ciekawe kolory oraz spokojne 

dźwięki.



KLIMATYCZNY POKÓJ 

Zdarza się Wam uciekać od tego, co szybkie i krótko- 

trwałe? Coraz więcej osób z dużą starannością przygląda 

się składnikom na swoich talerzach czy też wybiera odzież 

tworzoną z troską o środowisko. Nie inaczej jest z doborem 

wyposażenia domów – ważne jest, by nie ulec tymczasowej 

modzie. Również aranżując pokój dla dziecka, możecie 

wybrać ponadczasowe piękno, które sprawi, że ulubioną 

szafę będziecie używać przez wiele lat. Szczególnie jeśli 

postawicie na rozwiązania, które z biegiem czasu dopasują 

się do zmieniających się potrzeb. Łóżeczko przebudowane 

w tapczanik czy komoda ze zdejmowanym przewijakiem 

będą w takiej sytuacji idealnymi wyboram.

https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-cm-120876.html
https://www.vox.pl/produkt-komoda-z-szufladami-120877.html


Kolekcja Mitra pozwoli Wam zbudować harmonijny 

i klimatyczny pokój dla Waszego dziecka, w duchu 

świadomego i racjonalnego podejścia do kwestii zakupów 

wnętrzarskich. Smukłe drewniane nogi nadają meblom 

lekkość oraz elegancję – z powodzeniem możecie je 

postawić obok łóżka, wygodnego fotela do karmienia czy 

nocnej szafki. Kolory takie jak biel, drewno czy szarość 

tworzą idealną bazę do miksowania z innymi barwami. 

Dzięki temu możecie budować wyszukaną aranżację za 

pomocą dodatków, np. kolorowych dywanów, zielonych 

roślin bezpiecznych dla dziecka czy delikatnej grafiki.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-mitra




PASTELE POD KONTROLĄ 

Neutralne, spokojne barwy wspierają i wyciszają emocje 

maluszków. Pojemna komoda z różowymi frontami 

będzie więc nie tylko ciekawie komponować się z dodat-

kami w kolorze dębu, ale i pomoże w stworzeniu kojącej 

przestrzeni dla Waszego maleństwa. Delikatna  

kolekcja mebli Vintage również pozwoli Wam zbudować 

praktyczny i piękny kącik dla malucha. Pochylone 

fronty szuflad stanowią delikatny dekoracyjny motyw, 

a cała kolekcja świetnie sprawdzi się także w dorosłych 

przestrzeniach. Dobrze jest pamiętać o niebagatelnej roli 

dotyku w rozwoju maluszka. Jasny dywan z wełny stworzy 

miły kontrast wizualny, a dodatkowo zapewni Waszemu 

szkrabowi wiele bodźców czuciowych, gdy ten zacznie już 

samodzielnie czworakować.

https://www.vox.pl/produkt-komoda-z-3-szufladami-ii-252854.html
https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-vintage
https://www.vox.pl/produkt-dywan-200x300-mel-256182.html


Pastelowe kolory mogą też pojawić się na dodatkach 

i meblach takich jak wielobarwne grafiki czy wygodny  

fotel uszak, z którego będzie można korzystać podczas 

nocnego karmienia. Wszystkie te elementy po czasie będą 

stanowić ciekawe wyposażenie sypialni albo staną się 

częścią domowego biura czy pokoju nastolatka.

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ
Aranżując dziecięcy pokój, warto pamiętać o kilku kwes-

tiach, które mają duży wpływ na to, czy Wasze dziecko 

poczuje się dobrze we własnym królestwie. Ważna 

jest chociażby odpowiednia temperatura panująca 

w pomieszczeniu. W ciągu dnia będzie to ok. 20-22 stopni, 

a w nocy o 2 stopnie mniej. Aby maluch czuł się komfor-

towo i spokojnie, postawcie na delikatne oświetlenie oraz 

neutralne kolory, które wprowadzą do wnętrza przytulny 

klimat sprzyjający odpoczynkowi.

Proste meble z kolekcji Lounge mogą stanowić 

wyposażenie dziecięcego pokoju albo dodatkowy element 

wystroju w dorosłej sypialni. Połączenie ciepłej szarości lub 

bieli z naturalnymi drewnianymi nogami i uchwy- 

tami wprowadzi do wnętrza miłą atmosferę, sprzyja-

jącą byciu razem. Miękkie dodatki tekstylne sprawią, że 

pomieszczenie to stanie się jeszcze bardziej przytulne. 

W tej roli sprawdzą się zabawki wykonane z bawełny orga- 

nicznej przyjaznej dla skóry dziecka oraz kolorowa pościel.

https://www.vox.pl/produkt-fotel-loft-1-118573.html
https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-lounge
https://www.vox.pl/produkt-zabawka-osmiorniczka-169694.html
https://www.vox.pl/produkt-zabawka-osmiorniczka-169694.html
https://www.vox.pl/produkt-posciel-bawelniana-pure-kol-ceglany-169678.html




OD MALUCHA DO STARSZAKA

Z czym kojarzy się Wam dzieciństwo? Z godzinami 

spędzonymi na huśtawce, zabawach w chowanego czy 

budowaniu baz? Chociaż czasy te już dawno za Wami, 

możecie teraz do nich powrócić, urządzając pokój dla 

Waszego dziecka. Maluszek, który aktualnie mieści się 

w ramionach, za chwilę stanie się rozbrykanym kilkulat- 

kiem potrzebującym kreatywnej przestrzeni.  

Ruch pozwala dziecku odczuwać radość z kontroli nad 

swoim ciałem. W pokoju dziecko może rozwijać swoją 

sprawność fizyczną poprzez budowę, konstruowanie oraz 

ćwiczenie zwinności małych rączek. Warto o tym pamiętać, 

wybierając zabawki o niegeometrycznych formach oraz 

tworząc przestrzeń, w której dzieci mają możliwość być 

w ciągłym ruchu.



Kolekcja Spot, inspirowana beztroskimi godzinami 

spędzonymi na podwórku, wprowadzi do dziecięcego 

pokoju dynamikę i energię. To wszystko za sprawą drewnia-

nych stelaży oraz brył uniesionych nad podłożem. Meble te 

dodatkowo posłużą dziecku przez wiele lat.  

Wygodne łóżeczko z łatwością zamienicie w tapczanik, 

korzystając m.in. z jednego z trzech poziomów regulacji 

wysokości podłogi. Gdy przyjdzie na to czas, samodzielnie 

zamienicie też komodę w biurko. 

Oprócz regulacji wysokości chcecie mieć wpływ również  

na zmianę wyglądu dziecięcych mebli?  

Kolekcja Concept pozwala wybrać kolor frontów komody 

czy szafy, więc możecie tę decyzję podjąć wspólnie 

z dzieckiem. Niezależnie od tego, w jaki sposób urządzicie 

pokój malucha, ważne, aby czuł się on w nim swobodnie 

i bezpiecznie. Przemyślane i właściwie dobrane elementy 

wyposażenia mogą wspierać Waszą pociechę w  

prawidłowym rozwoju.

https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-spot#section-4
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120926.html
https://www.vox.pl/produkt-komoda-z-przewijakiem-120927.html
https://www.vox.pl/kolekcje-mebli-baby-vox-concept#section-4
https://www.vox.pl/produkt-komoda-120898.html
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120897.html
https://www.vox.pl/produkt-szafa-2-drzwiowa-120900.html
https://www.vox.pl/produkt-przewijak-komody-120899.html




OSOBNO

PLANOWANIE 
PRZESTRZENI, KTÓRA 
UWZGLĘDNIA WIELE 
POTRZEB

Dzieci uwielbiają spędzać czas w kuchni, 

salonie, przedpokoju… i wszędzie tam, 

gdzie aktualnie toczy się życie. Kiedy 

potrzebują odrobiny spokoju i prywatności, 

chętnie budują bazy, chwytają za kolorowe 

kredki czy z zapartym tchem śledzą losy 

ulubionego książkowego bohatera. Warto 

dać im do tego przestrzeń. Niezależnie od 

tego, czy pokój dziecięcy jest przestronny 

czy niewielki, chcemy przecież, 

aby uwzględnił wszystkie potrzeby 

najmłodszych domowników.



Rozsypane klocki na dywanie, niedokończone figurki 

tworzone z kasztanów czy maskotki skrzętnie ułożone na 

kanapie - chociaż niejednokrotnie kusi Was, aby sprzątnąć 

te wszystkie dziecięce skarby i choć przez chwilę cieszyć 

się upragnionym porządkiem, nie zawsze warto to robić. 

Sukcesywnie powstająca budowla to wspaniały poligon do 

trenowania kreatywności oraz cierpliwości małego czło- 

wieka. Zamiast składać zabawki do pudełek, przenieś je do 

dziecięcego pokoju, aby budowle te miały szanse zmieniać 

się pod wpływem dziecięcej wyobraźni.



STREFA PRACY
 
Młodsze dzieci, które nie potrzebują jeszcze miejsca do 

nauki, również chętnie korzystają z własnych stolików 

i krzeseł, podobnie jak starszaki. W ten sposób mogą 

naśladować dorosłych, którzy przy stole spędzają bardzo 

dużo czasu, chociażby podczas pracy, spożywania posiłków 

czy też ich przygotowywania. Aranżując tę strefę dla 

malucha, nie ma potrzeby sztywno trzymać się konkret-

nego miejsca w pokoju. Niewielki stolik dziecięcy Match 

można z łatwością umieścić w dowolnej lokalizacji. 

A co w przypadku, gdy jeden pokój dzieli ze sobą rodzeń- 

stwo? Warto wówczas zachować jak najwięcej przestrzeni, 

którą dzieci będą mogły spożytkować na nieskrępowaną 

zabawę. Dlatego, zamiast decydować się na dwa osobne 

meble, możecie wybrać dwustronny stolik Tuli, który 

maluchy wspólnie zagospodarują.

https://www.vox.pl/produkt-stolik-dzieciecy-171413.html
https://www.vox.pl/produkt-stolik-120890.html




Starsze dzieci z pewnością docenią fakt, że miejsce do 

nauki zostanie dobrze rozplanowane. W strefie tej powinny 

się więc znaleźć biurko, półki na książki i zeszyty, a także 

organizery na wszelkie akcesoria i ozdoby. W tej roli 

sprawdzą się tablice Smart i Slot, które z łatwością zmienią 

swój charakter wręcz na zawołanie Waszego dziecka.

Jeśli nie możecie pozwolić sobie na umieszczenie 

szafek, które pomogą zachować porządek, wybierzcie 

biurko z drabinką z kolekcji Stige. Drabinka posłuży jako 

miejsce do przechowywania. To właśnie na niej dziecko 

zawiesi tablicę korkową, tarczę do darta czy pojemnik 

do przechowywania książek. Przy blacie można również 

zamontować skrzynkę do przechowywania torby czy 

plecaka albo innych szkolnych przedmiotów.

https://www.vox.pl/produkt-tablica-smart-97203.html
https://www.vox.pl/tablica-funkcyjna-slot
https://www.vox.pl/produkt-biurko-140-116787.html


WYGODNA PRZESTRZEŃ  
DO SPANIA

Dziecięcy pokój to przede wszystkim miejsce, w którym 

maluch może się wyciszyć oraz spokojnie wyspać. Odpo- 

wiednia temperatura i przyjemny półmrok sprawią, że 

dziecko będzie mogło w spokoju zregenerować się po 

długim dniu pełnym zabawy. Gdy więc maluch poczuje 

się już na tyle duży, aby spędzać noc w innym pokoju, 

niż rodzice, uczcijcie to wspólnie, wybierając wygodne 

posłanie dopasowane do wieku oraz potrzeb Waszej 

pociechy. Jeśli nie chcecie obstawiać podłogi poduszkami 

i co chwilę nerwowo zerkać na ekran elektronicznej niani, 

wybierzcie niskie łóżko. 



Dzięki temu będziecie mieć pewność, że dziecko nie 

spadnie, próbując samodzielnie zejść z materaca. A pewnie 

takich sytuacji będzie mnóstwo, ponieważ mały człowiek 

uwielbia co jakiś czas chować się w ramiona mamy lub 

taty.Gdy dziecko jest już na tyle duże, aby samodzielnie 

podejmować decyzje o wyborze mebli do swojego pokoju, 

pozwól mu wybrać łóżko, na którym będzie chciało spać. 

Z pewnością pomoże mu to przetrwać pierwsze noce bez 

rodziców, a dodatkowo będzie to świetna lekcja samodziel-

ności. Idealnie dopasowane do potrzeb małych ludzi są 

modele z kolekcji 4You, czy też z kolekcji Spot. Urządzając 

pokój rodzeństwa warto zadbać o odpowiednie wydzielenie 

stref, uwzględniając gusta i potrzeby każdego z maluchów.

SZAFY, PÓŁKI I PÓŁECZKI, 
CZYLI GDZIE POMIEŚCIĆ 
DZIECIĘCE SKARBY
Maluch w pewnym wieku uwielbia domowe porządki. 

Zamiatanie podłogi niewielką zmiotką, czyszczenie szafek 

ściereczką czy udawane zabawy odkurzaczem –  

te czynności stają się ulubioną formą zabawy. Warto wyko-

rzystać ten czas i pokazać dziecku, w jaki sposób może 

zadbać o własną przestrzeń, a odpowiednio zaplanowana 

strefa przechowywania z pewnością mu w tym pomoże.

Możliwość samodzielnego odkładanie zabawek lub książek 

na półkę stymuluje malucha do działania, którego efektem 

może być posprzątany pokój. Oczywiście, nie ma się co 

oszukiwać — w tym miejscu nie zapanuje wymarzony ład 

i porządek, ale też nie od razu Rzym zbudowano. 

https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120918.html
https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120926.html


Na początek, w utrzymaniu porządku świetnie sprawdzą  

się niewielkie regały. Dziecko będzie w stanie  

samodzielnie sięgnąć po książkę czy maskotkę oraz 

odłożyć ją po skończonej zabawie bez konieczności 

angażowania rodziców.  

Dla nieco starszych dzieci z pewnością przydatne okaże 

się specjalne miejsce, w którym mogą pomieść książki 

czy materiały szkolne. Zamiast tradycyjnych otwartych 

półek, możecie zdecydować się na szeroki regał Concept, 

który składa się również z zamykanych szafek czy szuflad, 

pomocnych w utrzymaniu porządku. Wymienne, kolorowe 

fronty pozwolą dziecku dopasować wystrój pokoju do aktu-

alnych potrzeb oraz zainteresowań. Jeśli w dalszym ciągu 

brakuje Wam miejsca do przechowywania, wybierzcie  

szafę Young Users z podstem i szufladą. Duże i pojemne 

szafki można też wyposażyć w specjalne wypełniacze, aby 

zyskać jeszcze więcej przestrzeni na dziecięce skarby.

https://www.vox.pl/produkt-regal-niski-potrojny-175632.html?presetIndex=0
https://www.vox.pl/produkt-regal-szeroki-116806.html
https://www.vox.pl/produkt-szafa-2-drzwiowa-z-podestem-106x53-z-szuflada-116987.html
https://www.vox.pl/produkt-wypelniacz-x-117053.html


STREFA  
NIESKRĘPOWANEJ ZABAWY

Podłoga z miękkim dywanem to jedno z ulubionych miejsc 

do zabaw. Tutaj dzieci (i dorośli) mogą układać wieże 

z klocków, grać w gry planszowe czy malować ulubione 

postacie z bajek. Na dywanie można się też bez ograniczeń 

czołgać i turlać, prowadzić bitwy na poduszki lub schować 

się pod ulubioną kołdrą. Warto więc zadbać o to, aby 

w dziecięcym pokoju znalazło się miejsce przeznaczone 

do wesołych harców i zabaw ruchowych.  W przypad-

ku młodszych dzieci strefa do zabawy może zajmować 

większą część pokoju, warto więc zdecydować się na jeden 

duży dywan. Jeśli jednak nie możecie sobie na to pozwolić, 

zdecydujcie się na kilka mniejszych dekoracji i umieśćcie 

je przy każdej ze stref. W okolicy łóżka doskonale sprawdzi 

się bawełniany dywan w kropelki o przyjemniej teksturze 

dla małych, bosych stópek. Z kolei pod stoliczkami czy 

biurkiem, możecie położyć niewielki wełniany dywanik Mel.

https://www.vox.pl/produkt-dywan-kropelka-coral-121285.html
https://www.vox.pl/produkt-dywan-90x150-mel-256185.html


Urządzając dziecięcy pokój, warto włączyć dziecko we 

wspólne tworzenie jego własnej przestrzeni. Z pomocą 

może przyjść program VOXBOX, dzięki któremu łatwo 

zaprojektujecie dowolne wnętrze. Maluch z pewnością 

podpowie Wam, gdzie chciałby przechowywać ulubione 

skarby oraz jakie miejsce da mu bezpieczną przestrzeń 

do schowania się, gdy tylko poczuje taką potrzebę. W tej 

sytuacji doskonale sprawdzą się zabudowane łóżka z balda-

chimem czy różnego rodzaju namioty, ale możecie też 

samodzielnie zbudować bazę, wykorzystując stół lub biurko, 

dywan oraz podręczny koc. Wspólna zabawa i budowa 

magicznego świata z pewnością zbliżą Was do siebie 

i sprawią, że maluch poczuje się ważnym, pełnoprawnym 

domownikiem.



OSOBNO

WIELOFUNKCYJNE ŁÓŻKO

Namiot indiański, baza, miejsce na piknik 

czy zamiennik szkolnej ławki –  

to tylko kilka dziecięcych pomysłów na 

wykorzystanie przestrzeni łóżka. Nikt 

przecież nie powiedział, że ten mebel ma 

służyć wyłącznie do spania. 



Aranżując dziecięcy pokój, z pewnością staracie się 

mądrze zaplanować każdą ze stref: do pracy, zabawy, nauki 

i odpoczynku. A gdyby tak wyjść poza schemat i zamiast 

tworzenia odrębnych przestrzeni, skorzystać z możliwości, 

które dają wielofunkcyjne łóżka? Spełnią one wymagania 

zarówno przedszkolaka, jak i ucznia, a także rodzica.



BEZPIECZNY MIKROŚWIAT 

Mała przestrzeń nierzadko zmusza do wdrażania bardzo 

przemyślanych wnętrzarskich rozwiązań. Pokój dziecka, 

który dodatkowo lawinowo zapełnia się zabawkami oraz 

przydatnymi drobiazgami, wydaje się wiecznie za mały. 

Nest może pełnić funkcję szafy czy miejsca do pracy, 

a dodatkowo rośnie razem z Waszą pociechą.

Któż z nas nie marzył o piętrowym łóżku? Przestrzeń ta 

wydawała się magiczna i zapraszała do budowa- 

nia własnej, dziecięcej oazy. Łóżko multi Nest pozwala 

dziecku na kreatywne decydowanie o jego przestrzeni. 

Młodsze dzieci z chęcią wykorzystują dolny poziom do 

budowania baz czy zabawy w dom albo teatrzyk. Gwaran-

towaną radość dostarczy jedynie kilka poduszek, koc 

oraz komplet ulubionych pluszaków. Jeśli często miewa-

cie w domu dziecięcych gości, warto doposażyć łóżko 

w filcowany materac modułowy oraz oparciowe poduchy, 

które sprawdzą się w roli podręcznej sypialni. Multiłóżko 

z biegiem czasu zmieni się w miejsce do przechowywania 

wszystkich najpotrzebniejszych skarbów. Gry planszowe, 

książki czy plakaty z ukochanym bohaterem filmowym 

Wasze dziecko będzie mogło pomieścić  

w wygodnych kontenerkach. Jeśli w pokoju nie ma 

przestrzeni na zaaranżowanie osobnej strefy do nauki, 

warto dobrać do całego zestawu mobilne biurko Nest, 

które dzięki zamontowanym kółeczkom, stanie w dowo-

lnym miejscu. A po zakończonej pracy Wasza pociecha 

z łatwością schowa je pod łóżko, parkując obok sąsiednich 

kontenerków. Urządzając miejsce do nauki, pamiętajcie 

też o odpowiednim oświetleniu oraz wygodnym fotelu 

obrotowym, który zapewni dziecku komfort podczas nauki.

https://www.vox.pl/produkt-lozko-multi-lewe-117327.html
https://www.vox.pl/produkt-materac-modulowy-nest-117346.html
https://www.vox.pl/produkt-poduszka-oparciowa-nest-117347.html
https://www.vox.pl/produkt-kontenerek-z-polkami-do-lozka-multi-117331.html
https://www.vox.pl/produkt-biurko-lozka-multi-117330.html






MAGICZNY ŚWIAT ZABAWY

Przestrzeń, w której maluch spędza dużo czasu, 

powinna sprzyjać dokonywaniu samodzielnych wyborów, 

kształtować samodzielność, ale też pomagać w wyciszeniu. 

Takim miejscem może stać się tipi z kolekcji Spot. Mali 

odkrywcy marzą o takim indiańskim namiocie. Dziecko 

może się w nim całkowicie schować lub zaprosić do wspól-

nej zabawy rodziców czy rodzeństwo. Specjalny pokrowiec 

założony na drewnianą ramę łóżka Spot pozwoli mu 

z łatwością zbudować magiczny świat. Aby ta przestrzeń 

nabrała jeszcze więcej przytulności, wystarczy zawiesić nad 

łóżkiem lampki Happy Lights i dopełnić całość miękkim 

pledem czy bawełnianymi poduszkami. Rodzic nie byłby 

sobą, gdyby aranżując pokój dziecka, nie pomyślał o funk-

cjonalności wybieranych mebli. Kanapa, do której możecie 

zamontować wózek Tipi, jest nie tylko wygodna, ale też 

praktyczna. Posiada zapasowe łóżko, które sprawdzi się 

podczas kolejnego „piżama party” Waszego smyka.

https://www.vox.pl/produkt-namiot-do-wozka-tipi-117646.html
https://www.vox.pl/produkt-wozek-tipi-do-lozka-117645.html
https://www.vox.pl/produkt-lampki-happy-lights-bezowe-119338.html
https://www.vox.pl/produkt-poduszka-gwiazdka-pure-kol-musztardowy-169684.html
https://www.vox.pl/produkt-kanapa-117643.html




PIĘTROWE ŁÓŻKO DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

Przy aranżowaniu dziecięcego pokoju, który ma zaledwie 

kilka metrów kwadratowych świetnie sprawdzi się piętrowe 

łóżko – oprócz miejsca do spania pomieści dwa regały, 

komodę oraz schowek. Brzmi niewiarygodnie? A jednak.

Łóżko piętrowe Spot Young zostało wyposażone w cztery 

głębokie szuflady, w których zmieszczą się wszyst 

kie ubrania. Przestronne półki zapewnią miejsce do 

przechowywania książek, zabawek czy potrzebnych drobi-

azgów. Mebel zawiera również mobilny wieszak zgrabnie 

schowany w bocznej ścianie łóżka. Dzieci szkolne zapewne 

skorzystają z możliwości doposażenia mebla  

w ruchomy stolik montowany do poręczy, który tworzy 

praktyczne miejsce do nauki bez potrzeby wychodzenia 

z łóżka. Maluchom z kolei spodoba się  

drewniany baldachim, by pomysłowo zaaranżować bez- 

pieczną przestrzeń, chowając się w niej przed światem.

https://www.vox.pl/produkt-lozko-pietrowe-117636.html
https://www.vox.pl/produkt-stolik-lozka-pietrowego-117640.html
https://www.vox.pl/produkt-baldachim-lozka-pietrowego-117638.html


OSOBNO

O tym, jak ważną rolę w pokoju 

dziecka odgrywa funkcjonalne biurko, 

przekonaliśmy się całkiem niedawno. 

Długie godziny spędzone przed 

komputerem były dużym wyzwaniem 

dla wielu uczniów. Tym bardziej warto 

przemyśleć wybór tego mebla  

i zdecydować się na model, który nadąży 

za wszystkimi młodzieńczymi potrzebami.

BIURKO UCZNIA



Biurko to bez wątpienia jedna z najbardziej prywatnych 

przestrzeni dorastającej pociechy. Pełna schowków 

i zakamarków, które pomieszczą pamiętniki i sekretne 

zeszyty, tworzy strefę zarezerwowaną jedynie dla jej użyt-

kownika. Aranżując dziecięcy pokój, warto więc dopasować 

biurko w całości do potrzeb młodego człowieka, biorąc pod 

uwagę nie tylko estetykę, ale też wygodę i funkcjonalność.



JAK UŁATWIĆ DZIECKU 
PRACĘ PRZY BIURKU?  
SKUP SIĘ NIE TYLKO NA BLACIE
Coraz częściej zauważacie, że Wasze dziecko, zamiast 

odrabiać zadania domowe przy stole, siedzi z książką na 

łóżku lub spaceruje po pokoju? Z jednej strony może być 

to sygnał, że siedząc przy biurku, nie czuje się do końca 

komfortowo, a z drugiej to znak, że zachowuje prawidłowy 

balans. Trudności z utrzymaniem długotrwałej koncentracji 

w pozycji siedzącej są czymś całkowicie zrozumiałym. 

Dziecko potrzebuje częstych zmian pozycji i miejsc, 

w których może odciążyć zmęczone plecy. Możecie więc 

dodatkowo zachęcać dziecko, aby od czasu do czasu zmie-

niało pozycję. W jaki sposób? W niewielkiej odległości od 

biurka wystarczy umieścić miękki dywan, który posłuży za 

miejsce do siedzenia, a na łóżku rozłożyć poduchy umożli-

wiające np. czytanie w pozycji półleżącej. Jeśli macie taką 

możliwość, zaplanujcie kreatywną przestrzeń na ścianie, 

malując ją tablicową farbą lub użyjcie tablicy  

funkcyjnej Slot. Takie rozwiązania pobudzą kreatywność 

i ułatwią utrzymanie porządku, a co za tym idzie, będą 

sprzyjały utrzymaniu skupienia.

https://www.vox.pl/tablica-funkcyjna-slot




BIURKO DOPASOWANE DO 
POTRZEB UŻYTKOWNIKA

Nie ma co ukrywać, że nawet najładniejsze biurko nie 

spełni swojego zadania, jeśli nie zostanie dopasowane do 

wymagań dziecka. A tych jest całkiem sporo. Planując 

przestrzeń do nauki, należy dobrać optymalną wysokość 

krzesła do wzrostu pociechy oraz pamiętać o tzw. trzech 

punktach podparcia. 

Nie bez znaczenia jest też wybór prawidłowego oświetlenia. 

W tym wypadku sprawdzi się połączenie lampy sufitowej 

oraz lampy biurkowej z regulacją, która umożliwi usta- 

wienie kąta padania światła do indywidualnych potrzeb 

małego ucznia. W przypadku, gdy w dziecięcym pokoju 

zmieści się jedynie niewielkie biurko, skorzystaj z lampy 

mocowanej do ściany lub wybierz tę,  

która spełni funkcję podręcznego piórnika.

https://www.vox.pl/produkt-lampa-stolowa-consula-119368.html
https://www.vox.pl/produkt-biurko-120-116788.html
https://www.vox.pl/produkt-lampa-biurkowa-brit-162827.html


W pokoju przedszkolaka może sprawdzić się biurko, które 

powstało np. z przekształcenia wcześniej używanych 

mebli. Taką możliwość daje łóżeczko z kolekcji 4You, 

które po przebudowaniu stanie się wygodnym biurkiem 

i tapczanem. Oryginalne szczebelki posłużą za funkcjo- 

nalną dekorację, ale też sprawdzą się w roli uchwytu na 

organizery. Nieco starsze dzieci z pewnością docenią fakt, 

że obok roboczego blatu znajdują się schowki i pojemne 

szuflady. Z kolei Biurko Concept nie tylko pomieści ulubio-

ny zestaw kredek, laptopa czy papierowe bibeloty, ale też 

dzięki wysuwanym szufladom, pozwoli Twojemu dziecku 

przenieść posiadane skarby w wybrane miejsce.

https://www.vox.pl/produkt-lozeczko-70x140-120918.html
https://www.vox.pl/produkt-biurko-ii-269022.html


PRACOWNIA NASTOLATKA

Nastolatki, które mają już określony gust i własne zdanie 

z pewnością będą chciały samodzielnie dobrać meble 

do swojego pokoju. Odpowiedni kolor blatu, nóg oraz 

uchwytów jest równie ważny, co dobrze dobrana wysokość 

biurka. Jeśli więc macie w domu młodych indywidualistów, 

pozwólcie im samodzielnie skomponować przestrzeń, która 

będzie ich królestwem. Biurko Creative to mebel, który 

można w całości skonfigurować. Dobór odpowiedniego 

koloru frontów, nóg i przegród pomoże zachować wybrany 

styl młodzieżowego gabinetu. Funkcjonalność biurka 

podkreślą akcesoria takie jak: podręczny kontenerek czy 

metalowy kosz. Nastolatki, siedząc przy biurku, uwielbiają 

przybierać przeróżne pozy. Nasza w tym głowa, aby dobrać 

im wygodny i ergonomiczny fotel na kółkach, który ułatwi 

trzymanie odpowiedniej postawy. 

https://www.vox.pl/produkt-biurko-176736.html?presetIndex=0
https://www.vox.pl/produkt-kontenerek-biurka-175643.html
https://www.vox.pl/produkt-krzeslo-move-1-171768.html


BIURKO DLA RODZEŃSTWA

Nawet jeśli w Waszym domu mieszka dwójka najbardziej 

kochającego się rodzeństwa, to z pewnością wielokrot-

nie zdarzyło się Wam słyszeć kłótnie o to, kto w danym 

momencie może użyć krzesła albo która strona biurka jest 

lepsza. Spory te nie są łatwe do rozwiązania, ale dzięki 

sprytnym i przemyślanym meblom, dzieci będą mogły 

osiągnąć kompromis. Receptą do zapewnienia dwójce 

urwisów poczucia sprawiedliwości może być  

dwustronne biurko z oświetleniem LED. Duży blat umożliwia 

pracę po obu jego stronach, a na środku znajdują się trzy 

sprytne schowki, które pomieszczą przybory do pisania czy 

ładowarkę do komputera. Możecie też doposażyć mebel 

w dodatkowe szuflady lub kontener, a na górnej belce 

zawiesić filcowe przyborniki i organizery.

https://www.vox.pl/produkt-biurko-dwustronne-z-oswietleniem-162760.html
https://www.vox.pl/produkt-szuflady-biurka-dwustronnego-kpl-2szt-117625.html
https://www.vox.pl/produkt-przybornik-ordo-pionowy-szary-117665.html
https://www.vox.pl/produkt-organizer-ordo-szary-117664.html




PRZYDATNE AKCESORIA 

Pamiętacie swoje biurko z czasów szkolnych? Poustawiane 

ramki na zdjęcia, książki oraz mnóstwo najważniejszych 

drobiazgów. Wasze dziecko również w ten sposób buduje 

swoją przestrzeń, organizuje miejsce do kreatywnej pracy 

czy wyraża własne poglądy. Aby pomóc mu zapanować 

nad tym artystycznym chaosem, warto na ścianie nad 

biurkiem zamontować tablicę funkcyjną Slot, która będzie 

pełnić funkcję półki czy organizera, ale może też stać się 

wspaniałą przestrzenią do ekspresji dla Waszego dziecka. 

Mały miłośnik roślin z powodzeniem urządzi tam zieloną 

ścianę, a aspirująca artystka pomieści na tej tablicy 

wszystkie pędzle i ołówki. Całość możecie uzupełnić 

tapicerowanymi panelami, które nie tylko wprowadzą 

do pomieszczenia odrobinę koloru, ale też umożliwią 

swobodne doczepianie karteczek z ważnymi zapiskami. 

https://www.vox.pl/tablica-funkcyjna-slot


Prawidłowo dobrane biurko to jedno, ale nie mogłoby 

ono istnieć bez wygodnego i ergonomicznego krzesła. 

Zadbajcie, aby fotel został wyposażony w podłokietniki 

o regulowanej wysokości. Jeśli z siedziska korzysta kilka 

osób, dobrym rozwiązaniem będzie wybór modelu, który 

pozwala również modyfikować jego wysokość. 

Wystrój biurka idealnie pokazuje, kim jest jego właściciel. 

Małych artystów z pewnością ucieszą kolorowe podkładki 

(lub te ułatwiające naukę np. języka obcego czy migowe-

go), a przyszłych podróżników globus lub mapa całego 

świata zawieszona nieopodal miejsca pracy. Urządzając 

gabinetowy kącik dla nastolatka, warto zadbać o to, aby 

poczuł się w nim swobodnie. Dlatego dobrym pomysłem 

jest włączenie dziecka do procesu projektowania, wsłu-

chanie się w jego potrzeby i otwarcie na jego upodobania 

estetyczne. Im więcej samodzielnych decyzji dziecko po- 

dejmie podczas urządzania swojego pokoju, tym chętniej 

będzie spędzało w nim czas.

https://www.vox.pl/produkt-fotel-obrotowy-levi-118401.html
https://www.vox.pl/produkt-podklad-na-biurko-migowy-253638.html


RAZEM I OSOBNO – 
JAK TWORZYĆ RODZINNĄ 
RÓWNOWAGĘ 
(ROZMOWY Z RODZICAMI)

Dom to miejsce, gdzie życie rodzinne toczy 

się najintensywniej. Może on być ostoją, 

która daje poczucie bezpieczeństwa, 

tworzy silne relacje w rodzinie i ładuje 

życiowe akumulatory. Ważne, aby  

w domowej przestrzeni istniały miejsca,  

w których możemy być RAZEM – 

spotykając się, rozmawiając, przytulając  

i spędzając czas. Ale istotne jest także,  

aby każdy członek rodziny miał szansę  

i przestrzeń do bycia OSOBNO. Obie te 

potrzeby są ważne i przeplatają się, 

tworząc rodzinną równowagę.  



Przechodzimy płynnie od wspólnego bycia do pobycia 

samemu. Nie tylko dorośli potrzebują przestrzeni dla siebie. 

Już małe dzieci, budując swoją autonomię, potrzebują 

czasu i miejsca do samodzielnego działania. Z naszych 

obserwacji wynika, że pandemia zakłóciła równowagę 

w domu. Dużo przebywaliśmy razem, często łącząc życie 

rodzinne i zawodowe. Wiele rodzin musiało wypracować 

nowe wzorce funkcjonowania w domu i w rodzinie. Dwie 

rodziny zaproszone do rozmowy przez Instytut Małego 

Dziecka opowiadają o tym, jak żyją w rzeczywistości zmie-

nionej pandemią, jakie nowe rytuały znajdują, w jaki sposób 

aranżują swoje wnętrza, by zadbać o potrzeby każdego 

domownika. Nasi rozmówcy mieszkają w blokach. Anna 

wraz z mężem wychowują 4-letniego Wiktora. Joanna 

i Piotr mają trójkę dzieci: 18-letniego Michała, 13-letniego 

Macieja i 4,5-letniego Emila. 

ANNA, IREK I WIKTOREK

IMD: Aniu, chciałabym poznać Twoją 

rodzinę. Opowiedz nam o niej, jacy 

jesteście, co lubicie razem robić?

Anna: Nasza rodzina to my – rodzice, prawie 4-letni synek 

Wiktor i kotka Liska. Ja jestem germanistką, mój mąż 

inżynierem, a nasz synek rozpoczął adaptację w przedsz-

kolu. Lubimy razem poznawać nowe miejsca, spacerować, 

spędzać czas na działce i jeździć na wycieczki na łono 

natury. Chętnie też gramy w gry, czytamy książeczki 

i rozmawiamy. Mamy jeszcze dość małe dziecko, więc dużo 

czasu spędzamy razem, starając się uwzględnić potrzeby 



synka, tego, co lubi robić, czym się interesuje i gdzie się 

dobrze czuje. Przy okazji okazało się, że my również odkry-

wamy nowe pasje, np. zaczęliśmy uprawiać warzywa na 

działce i sprawia nam to dużo radości. 

IMD: Opowiedz nam, jakie macie rodzinne 

rytuały i zwyczaje?
  

Anna: Gdy myślę o naszej rodzinie i jej zwyczajach, to  

uświadamiam sobie, że w domu najczęściej spędzamy czas 

w kuchni. Lubimy razem gotować i piec chleb. I, oczywiście, 

jeść. Od początku nasz synek towarzyszy nam w kuchni. 

Najpierw obserwował nas w leżaczku, później już gotował 

z nami, stojąc w specjalnym krzesełku. Dzięki temu szybko 

nauczył się samodzielnie mieszać, obierać i kroić warzywa, 

no i otwierać lodówkę. Myślę też, że zachęciło go to do 

próbowania różnych nowych smaków, np. polubił oliwki. 

W naszej kuchni  ma swoją małą kuchenkę i często tam 

gotuje albo bawi się w restaurację.

  

IMD: Czy wasza rodzina tworzy własne 

zwyczaje, czy też czerpiecie ze swoich 

rodzinnych doświadczeń?

Anna: Raczej mieszamy nowe doświadczenia i zwycza-

je z tymi z dzieciństwa. Na przykład naszą tradycją są 

świąteczne wypieki (pierniczki, mazurki) i dekorowanie 

mieszkania, tak jak to było w moim domu rodzinnym. 

Ale część zwyczajów pojawiła się spontanicznie, wraz 

z przyjściem na świat dziecka, np. kalendarz adwentowy 

czy puszczanie latawców. I widzę, że to się rozwija razem 



z nami, z naszą rodziną. Budujemy nasze rytuały rodzinne, 

czerpiąc ze swoich doświadczeń. Jestem bardzo ciekawa, 

co jeszcze się pojawi, co stanie się naszą ulubioną rodzinną 

tradycją, kto ją stworzy…

IMD: A jak przeżyliście okres pandemii? Jak 

radziliście sobie, gdy trzeba było łączyć 

życie rodzinne z pracą? 

Anna: To był dla nas bardzo trudny czas, zwłaszcza że 

w związku z pandemią odroczyłam pójście Wiktora do 

przedszkola. To spowodowało, że byliśmy z dzieckiem cały 

czas. Mam wrażenie, że nasz dom stał się placem zabaw. 

Początkowo panował chaos, ponieważ obydwoje pracuje-

my w domu. Pogodzenie potrzeb dziecka i naszych oraz 

realizacja zadań zawodowych były wymagające. Pojawiały 

się trudne sytuacje, trzeba było więcej się komunikować 

i poszukiwać różnych rozwiązań, bo poprzednie nie 

działały. Teraz z perspektywy czasu widzę, że musieliśmy 

przeorganizować nasze życie w różnych obszarach, żeby 

zachować balans i dobrze się czuć w domu, w rodzinie, 

w tej przestrzeni. Pomogły różne aktywności sensoryczno- 

ruchowe dla dziecka, wspólne gotowanie i wyjazdy na 

działkę. 

IMD: Czy wasza przestrzeń domowa też się 

w tym czasie zmieniła? 

Anna: Tak, przede wszystkim wprowadziliśmy zmiany, 

które miały zminimalizować napięcia i chaos. Ponownie 

zaaranżowaliśmy przestrzeń pod kątem zaspokojenia 



potrzeb dziecka. Pojawił się kącik plastyczny i miejsce na 

zabawy ruchowe: kupiliśmy drabinkę i wykorzystywa- 

liśmy poduszki, materace  oraz nasz meble, zmieniając 

ich przeznaczenie. Miejsce do wspólnego spędzania czasu 

przeszło metamorfozę, ponieważ ta przestrzeń musiała 

zacząć pełnić więcej różnych funkcji. Zmienił się w niej 

układ mebli, dokupiliśmy rośliny, dodaliśmy przyjemne 

dekoracje oraz pojawiło się więcej miejsc do siedzenia. Dla 

nas wstawiliśmy rower treningowy, chociaż nasz synek też 

się nim kreatywnie bawił. Jednak najlepszym pomysłem 

było wykorzystanie balkonu, który został zamie- 

niony w domowy plac zabaw i ogródek sensoryczny oraz 

doskonałe miejsce do obserwacji, gdy chwilowo nie można 

było wychodzić z domu. Balkon to był strzał w dziesiątkę!

IMD: Aniu, dużo czasu spędzacie razem. Czy 

macie momenty i miejsce w domu tylko 

dla siebie, bez obecności synka?

Anna: Tak, dbamy o to, aby każdy z nas mógł chociaż 

przez chwilę w ciągu dnia odizolować się, odpocząć od 

bycia razem czy też bycia w pracy. Wtedy najczęściej 

opuszczamy wspólne przestrzenie – kuchnię, salon i balkon. 

To jest dobry czas na regenerację, zwłaszcza przy ener-

gicznym dziecku. A nasze wspólne bycie razem jako pary, 

to czas wtedy, gdy Wiktor już śpi, a my możemy spotkać się 

w salonie. Wtedy odpoczywamy, rozmawiamy, oglądamy 

filmy. Tych chwil jest mało, ale są!

IMD: Dziękuję za spotkanie i rozmowę. 



JOANNA I PIOTR ORAZ MICHAŁ , 
MACIEJ I EMIL

IMD: Joasiu, chciałabym porozmawiać 

o twojej rodzinie. Wiem, że masz trójkę 

dzieci: Emila (4,5 roku), Maćka (13 lat) 

i Michała (18 lat). Ciekawi mnie, jak 

spędzacie czas w domu, co lubicie razem 

robić?

Joanna: W domu jesteśmy trochę razem, a trochę osobno. 

To jest i szkoła, i przedszkole, i praca. Filarem są wspólne 

posiłki. Ważne jest, żeby chociaż raz dziennie, albo dwa, 

spotkać się i razem zjeść. Wtedy rozmawiamy, śmiejemy 

się, mamy okazję popatrzeć na siebie. Nie ukrywam też, że 

pojawiają się wówczas różne trudności, ale i tak uważam, 

że to jest fajny czas, który owocuje później tym, że możemy 

się odprężyć i pobyć ze sobą.

IMD: Masz dzieci w różnym wieku 

i zastanawiam się, czy jako doświadczona 

mama masz sprawdzone sposoby, żeby 

wzmacniać relacje między Twoimi synami? 

Joanna: Zacznę od takiego słowa, które rzeczywiście łączy 

nasze pokolenia i jest to LEGO. Klocki za każdym razem dają 

przestrzeń do tego, żeby być wspólnie. Jeżeli mogłabym 

komuś przyznać Rodzinną Pokojową Nagrodę Nobla, to 



twórcom klocków, które zawsze nas łączą. Chłopcy też 

wspólnie słuchają muzyki i nawet Emil, choć jeszcze 

przedszkolak, słucha już młodzieżowych przebojów i je 

po swojemu „angielskiemu” śpiewa. Jednocześnie dużo 

ze sobą rozmawiamy. Dzięki temu lepiej się rozumiemy, 

widzimy z różnych perspektyw – dlaczego ktoś musiał 

postąpić tak, a nie inaczej.

IMD: Rozumiem, że sposób, w jaki Wy 

rodzice komunikujecie się z dziećmi 

rozwija również ich relacje? 

Joanna: Tak, tłumaczymy im, jak odmiennie każdy z nich 

może odczuwać daną sytuację. Dbamy o swoje potrzeby 

i granice, pielęgnujemy takie naprawdę święte zasady. Jeśli 

ktoś zamknął się w pokoju, to trzeba do niego zapukać, 

obojętnie, czy ma 3 lata, czy 40. Trzeba zapytać, czy ten 

drugi się zgadza na wejście, ponieważ ktoś może mieć 

ochotę na kontakt lub nie, nawet jeśli ty ją masz w tym 

momencie. To moim zdaniem dosyć mocno buduje 

rodzinne więzi, bo uczy szacunku do drugiej osoby, a to 

w relacjach jest niezwykle ważne.

IMD: Jak żyje się Tobie i Twojej rodzinie 

w rzeczywistości zmienionej przez 

pandemię? 

Joanna: Pojawiły się dodatkowe rzeczy, o których 

wspominałam: wspólne posiłki i poszanowanie granic. 

Wprowadziłam jeszcze to, że wszystkie dzieci codziennie 



muszą być na dworze. W pandemii ten pomysł naprawdę 

nas uratował. Nie mamy swojego ogrodu i nieustanne 

przebywanie wspólnie w mieszkaniu było po prostu trudne. 

Mieliśmy dużo wspólnych uzgodnień, bo pomyślałam, że 

jesteśmy trochę jak firma, która musi być dobrze zarządza-

na - każdy musi zaoferować jakiś wkład, dbając o swoje 

potrzeby i innych. Dużo mieliśmy takiego planowania, 

np. kto może zająć się najmłodszym dzieckiem. Czasami 

opracowywaliśmy harmonogram, kto, w jakich godzinach 

pracuje, kto, w jakich godzinach chce wyjść, kto, w jakich 

godzinach może się zająć Emilem. Miałam wrażenie, że to 

nas też zbliżyło, w dorosły sposób musieliśmy wszyscy tym 

zarządzać. Pojawiały się również konflikty. Wówczas istotne 

było pokazywanie dzieciom, że problem czasami nie 

dotyczy tej sprawy, o którą się kłócimy, ale po prostu tego, 

że jesteśmy wszyscy ciągle razem. Ważne było, żeby nie 

odbierać tych sporów mocno osobiście, ale widzieć sytuac-

ję, w której się tworzą. W trakcie pandemii odkryliśmy też, 

że czasami musieliśmy się od siebie oddalić,  

żeby za sobą zatęsknić. 

IMD: Ciekawi mnie, co się zmieniło w Waszej 

przestrzeni domowej, jak zorganizowaliście 

się, żeby być trochę razem, trochę osobno? 

Joanna: Bezcenne było to, że każdy ma swój pokój i kiedy 

była taka potrzeba mogliśmy się odizolować. Mamy również 

salon z kuchnią, w którym jest dużo miejsca do bycia 

wspólnie, np. do oglądania filmów z projektora albo na 

wspólne czytanie i posiłki. Myślę, że to po stronie dorosłego 

jest organizowanie przestrzeni, aby być zarówno razem, 

jak i osobno. Trudnością na pewno było to, że dzieci prze-



siadywały więcej w swoich pokojach. Wyciągnięcie ich do 

przestrzeni wspólnej stanowiło wyzwanie. Wymyślaliśmy 

więc różne sposoby, np. pieczenie ciasta albo oglądanie 

filmu. W naszej wspólnej przestrzeni nie zmieniło się tak 

dużo, ale chyba było nieco więcej zgody na „bałaganienie” 

– każdy mógł wnosić swoje rzeczy. Ale też byliśmy wszyscy 

bardziej odpowiedzialni za to, żeby panował porządek, bo 

ten chaos niezbyt dobrze na nas działał. 

IMD: Czy jest u Was jakaś przestrzeń domowa tylko dla 

Ciebie i dla męża?

Joanna: To jest najtrudniejszy element tej układanki. 

O ile z różnych spraw domowych, rodzinnych, jesteśmy 

zadowoleni, to wspólny czas bez dzieci był najsłabszym 

elementem. Mamy swoją przestrzeń w sypialni, ale ona też 

często bywała miejscem, do którego dzieci wieczorami 

przychodziły i jeszcze chciały o czymś sobie rozmawiać.

IMD: A jak organizowałaś swoją pracę zawodową?

Joanna: Przeorganizowaliśmy sypialnię, pojawiła się tam 

ścianka, stworzona z regału i mam tam miejsce na biurko 

do pracy online. To był sukces, że powstała przestrzeń dla 

mnie i mogłam się skoncentrować na swoich zadaniach 

zawodowych. W sytuacjach kryzysowych odkryciem było 

dla mnie zorganizowanie wirtualnej opieki nad moim 

najmłodszym synkiem. W momentach, gdy ja pracowałam 

online, babcia rozmawiała z Emilem, czytała mu, wpro-

wadzała spokój i harmonię. Tworzył się taki emocjonalny 

tunel między nami i to było dla nas wszystkich bardzo 

cenne.

IMD: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. 



„Wspólna przestrzeń w domu  
uczy najważniejszego:  
szacunku – do siebie i do 
innego. Dzięki innym, dzięki 
ich reakcjom uczymy się 
wiedzy o sobie; z tysięcy 
drobnych reakcji budujemy 
swój autoportret,  
który poniesiemy w dalsze 
nasze życie.”

Magdalena Sękowska
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