Warszawa, 17 lipca 2018 r.

Jak przygotować dziecko do szkoły?
Poznaj wskazówki stylistek Westwing!
Początek roku szkolnego to nie lada wyzwanie – zarówno dla dziecka, jak i rodziców.
Stylistki Westwing przychodzą z pomocą, prezentując pomysły na stworzenie idealnego
pokoju ucznia oraz ujawniając trendy ze świata dziecięcych gadżetów. Zainspiruj się!
Pokój ucznia
Każdy rodzic pragnie, żeby pokój jego dziecka był kolorowy, przytulny i radosny. Nie zapominajmy
jednak o funkcjonalności. Aranżując pokój ucznia, warto podzielić go na 3 strefy: snu, nauki i zabawy.
Bez obaw – pomysł ten można wprowadzić w życie nawet na niewielkich przestrzeniach. W małym
pokoju pomocne będą meble modułowe – możemy je przekształcać w zależności od wieku i potrzeb
dziecka. Albo piętrowe łóżko – przestrzeń pod łóżkiem na antresoli sprawdzi się u najmłodszych jako
miejsce nauki lub kącik do zabawy. W pokoju starszych dzieci możemy umieścić w niej wygodny fotel
lub – przydatne podczas wizyt gości – pufy. Wraz z wiekiem, uczniowie potrzebują coraz więcej
miejsca na książki i zeszyty. Niezastąpionym meblem okaże się komoda. Najlepiej wybrać taką
z wieloma przegródkami. Nie zapomnijmy o dobrze wyprofilowanym fotelu i biurku. To drugie często
występuje w komplecie z podręczną szafką, która ułatwi zachowanie porządku. Podczas odrabiania
pracy domowej przyda się także dobre oświetlenie. Może lampka w kropki? Rozwiązywanie zadań
matematycznych i czytanie lektur staną się znacznie przyjemniejsze!

Modne gadżety
Jak w prosty sposób zachęcić dzieci do chodzenia do szkoły? Wyposażmy je w wyjątkowe gadżety!
Dodadzą im pewności siebie i wprowadzą w pozytywny nastrój. Zajęcia dodatkowe to świetna okazja
do nawiązania nowych znajomości. Warsztaty plastyczne? Przy tworzeniu dzieł sztuki przydatne
mogą okazać się kolorowe taśmy dekoracyjne. Zajęcia sportowe? Kolorowy worek z modnym wzorem
świetnie wpisze się w sportowego ducha walki. Jeśli nasze pociechy lubią muzykę, sięgnijmy po
słuchawki. Dzięki temu będą mogły zrelaksować się na przerwie. W przygotowaniu wyprawki ważnym
elementem są także akcesoria śniadaniowe – pojemniki i bidony. Pozwólmy dziecku wybrać ich
wygląd. Dzięki temu chętniej będzie sięgać po przygotowane przez nas drugie śniadanie.
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Westwing to międzynarodowy lider e-commerce w branży wyposażenia wnętrz, który oferuje swoim
użytkownikom wyjątkowe produkty do domu w atrakcyjnych cenach. Westwing działa obecnie w 14 krajach na
3 kontynentach, a siedziba główna firmy znajduje się w Monachium, w Niemczech. Westwing prowadzi
działalność w Austrii, Belgii, Brazylii, Czechach, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Kazachstanie, Polsce, Rosji,
Szwajcarii, we Francji, Włoszech oraz na Słowacji.

