
Diskusia Zdieľať

Trendy v interiéroch, ktoré ocenia hlavne tí najmenší.

Drobní ľudia, veľké fantázie
Deti nezaujíma, že ich izba má svetlú výšku 2,5 m, že ich posteľ má byť dlhá minimálne 160 cm alebo že

slnko by malo na ich stolík dopadať zo správnej strany, aby si na kreslené veľdielo netienili. Len „dospeláci“,

ktorí už zabudli, aké je to budovať si vlastné pevnosti, zámky, bunkre a hrady, vytvoria pre dieťa priestor, v

ktorom na tieto fantázie nie je miesto. Detská izba sa vymyká z bežných riešení interiérov. Funkčnosť a

ergonómia sú dôležitými parametrami, ale musia byť podriadené nápadom, hravosti a princípu, že všetko,

čo deťom do izby vložíte, má vplyv na to, ako budú rozmýšľať, tvoriť, hrať sa. Posteľ môže byť domom, izba

ihriskom alebo mestom. Je však potrebné myslieť na to, aké jednoduché je prekročiť hranice rozvoja

fantázie a skĺznuť ku gýču, ktorý viac obmedzuje, ako podnecuje.
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Nostalgické spomienky. Pamätáte sa na stanovanie v izbe? Stačili len jednoduché deky a prikrývky, aby ste

sa cítili ako stratení v horách. Nie vždy je vhodné využiť každý kúsok miesta. Voľný priestor je práve to, čo

dovoľuje deťom zasiahnuť a tvoriť. Pomôžte im v tom. Nechať im v izbe narásť les je jednoduchšie, ako by

ste si mysleli. Hibou Home Limited

Nostalgické spomienky. Pamätáte sa na stanovanie v izbe? Stačili len jednoduché deky a prikrývky, aby ste

sa cítili ako stratení v horách. Nie vždy je vhodné využiť každý kúsok miesta. Voľný priestor je práve to, čo

dovoľuje deťom zasiahnuť a tvoriť. Pomôžte im v tom. Nechať im v izbe narásť les je jednoduchšie, ako by

ste si mysleli.

Kolekcia textílií Enchanted Wood od Hibou Home inšpirovaná detskými spomienkami a siluetami lesa a

stromov, šírka 138 cm, 58,90 €/bm, www.hibouhome.com

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403105/


Návštevy susedov, piknik v tráve, hojdanie sa v záhrade. Stačí využiť bežné predmety, materiály, farby a s trochou vašej fantázie bude

ešte dlho rásť tá detská. Izba pre dve deti s poschodovou posteľou vo forme domčeka je zmenšeninou malého sveta podľa návrhu

pochádzajúceho z ateliéru RULES ARCHITEKTI. Rules Architekti

Nechajte rásť stromy. Návštevy susedov, piknik v tráve, hojdanie sa v záhrade. Stačí využiť bežné predmety,

materiály, farby a s trochou vašej fantázie bude ešte dlho rásť tá detská. Izba pre dve deti s poschodovou

posteľou vo forme domčeka je zmenšeninou malého sveta podľa návrhu pochádzajúceho z ateliéru RULES

ARCHITEKTI.

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403119/


1403123 Vizualizácia: ARCHHOLIKS

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403123/


Detské ihrisko priamo doma má význam jednak vďaka tomu, že farby a tvary nie sú príliš konkrétne a nútia deti rozmýšľať, akú funkciu

jednotlivým častiam pridelia, no takéto izby sú vhodné aj na netradičné komponovanie úložných priestorov a všetkých funkčných častí

interiéru. Netreba však zabúdať na bezpečnosť, ktorá hrá v súvislosti s pohybom a lezením dôležitú rolu. Návrhy dievčenskej

a chlapčenskej izby pochádzajú z ateliéru ARCHHOLIKS. Vizualizácia: ARCHHOLIKS

Preliezačky. Detské ihrisko priamo doma má význam jednak vďaka tomu, že farby a tvary nie sú príliš

konkrétne a nútia deti rozmýšľať, akú funkciu jednotlivým častiam pridelia, no takéto izby sú vhodné aj na

netradičné komponovanie úložných priestorov a všetkých funkčných častí interiéru. Netreba však zabúdať

na bezpečnosť, ktorá hrá v súvislosti s pohybom a lezením dôležitú rolu. Návrhy dievčenskej a chlapčenskej

izby pochádzajú z ateliéru ARCHHOLIKS.

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403121/


Dizajn detských izieb nie je cudzí ani dizajnovým výstavám. Značka Lagrama na tohtoročnom Design Weeku v Miláne prostredníctvom

inštalácie zmenšenín domčekov vytvorila malé detské mesto. Za povšimnutie stojí, akú dôležitú úlohu má v takýchto blokoch práve

vnútorné osvetlenie. Lucia Kušnírová

Novinky zo sveta. Dizajn detských izieb nie je cudzí ani dizajnovým výstavám. Značka Lagrama na

tohtoročnom Design Weeku v Miláne prostredníctvom inštalácie zmenšenín domčekov vytvorila malé detské

mesto. Za povšimnutie stojí, akú dôležitú úlohu má v takýchto blokoch práve vnútorné osvetlenie.

Izby, ktoré rastú s deťmi

Návrh skrine pre malých aj väčších

Plánujete pre dieťa vstavaný šatník na mieru, ktorý by vydržal, až kým nevyrastie? S trochou fantázie to

zvládnete?. Na privysoké vstavané skrine s mohutnými posuvnými dverami však zabudnite. Trojročné deti

manipuláciu s nimi nezvládnu, nehovoriac o stránke dizajnovej. Členená hmota je do detskej izby navyše

vhodnejšia a pôsobí hravejšie ako hutná masa. V tomto prípade ide o vstavanú skriňu do niky s rozmermi

2,4 × 2,4 m. Rozdelením do štyroch častí na šírku získate rozmer dvierok so šírkou 60 cm, ktoré zvládne

otvoriť aj malé dieťa. Jednoduchou premenou vnútorného usporiadania šatníka docielite, že bude vhodný

pre deti od troch rokov až po dospelých. Systém otvárania zvoľte čo najjednoduchší – bez výčnelkov alebo

pomocou dotykového systému push, čo je bezpečnejší a vizuálne prijateľnejší variant. Vhodnejšie ako fixné

sú nastaviteľné police, praktické je tiež ponechanie niektorých otvorených modulov na knihy alebo hračky. 

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403125/


Pohľad na zatvorenú skriňu Lucia Kušnírová

Pohľad na zatvorenú skriňu

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403145/


Variant 1. Deti od 3 do 9 rokov. V štartovacom usporiadaní sú všetky spodné priestory venované

sezónnemu oblečeniu, ktoré si bude dieťa obliekať samo. K dispozícii má poličky, zásuvky a závesnú

vešiakovú tyč v dosiahnuteľnej výške. Lucia Kušnírová

Variant 1. Deti od 3 do 9 rokov. V štartovacom usporiadaní sú všetky spodné priestory venované

sezónnemu oblečeniu, ktoré si bude dieťa obliekať samo. K dispozícii má poličky, zásuvky a závesnú

vešiakovú tyč v dosiahnuteľnej výške. 

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403147/


Variant 2. Deti od 10 rokov. Pri premene premiestnite vešiakovú tyč do vyššej polohy, ktorá je pre dospelých

pohodlnejšia. Nahradíte ju policami z vedľajšieho modulu, vďaka čomu získate aj dostatočnú výšku na

kabáty a šaty. Lucia Kušnírová

Variant 2. Deti od 10 rokov. Pri premene premiestnite vešiakovú tyč do vyššej polohy, ktorá je pre dospelých

pohodlnejšia. Nahradíte ju policami z vedľajšieho modulu, vďaka čomu získate aj dostatočnú výšku na

kabáty a šaty.

Na špičkách
Rozmery, výšky a priestorové nároky sú pri deťoch diametrálne odlišné ako pri dospelých. Aby sa drobci vo

svete „veľkáčov“ nestratili, je potrebné posunúť všetky latky nižšie. Predstavte si, čo všetko by ste chceli ako

trojroční robiť sami, ale nemôžete, pretože nedosiahnete na kľučku dverí, nevidíte von oknom, nedokážete si

otvoriť skrinku s oblečením. Toto všetko deti od útleho veku zaujíma a sú k týmto činnostiam vedené už od

škôlky. Doma by preto nemali natrafiť na zbytočné bariéry. S pribúdajúcimi rokmi a centimetrami sa drobci

premieňajú na tínedžerov a to isté by mala byť schopná urobiť aj ich izba – rásť spolu s nimi.

Najkritickejšími bodmi, na ktoré narazíte, sa stanú úložné priestory, nasledované pracovným stolom,

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403143/


sedením a posteľou. Preto v prípade, že nechcete každé tri roky meniť celé zariadenie, pripravte sa dopredu.

Niektoré časti sú schopné prispôsobovať a meniť sa s spolu s dieťaťom.

Vtáčik Gabo s odnímateľným indoorovým alebo outdoorovým poťahom slúži na sedenie alebo hojdanie, 20 × 61 × 38 cm, 149 €,

www.villo.in vizualizácia: RULES ARCHITEKTI

Vtáčik Gabo s odnímateľným indoorovým alebo outdoorovým poťahom slúži na sedenie alebo hojdanie, 20

× 61 × 38 cm, 149 €, www.villo.in

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403127/


Ing. arch. Rudolf Lesňák: „Pre chlapčeka aj chlapca. Detská izba je navrhnutá pre dieťa, ktoré jej ľahkú striedmosť postupne využije

a vlastnými zásahmi ju bude s pribúdajúcim vekom formovať. Tomuto princípu sme prispôsobili hravé rozmiestnenie modulov v skrini,

policový systém blokov, ako aj sedenie, vďaka ktorému sa rodičia pri spoločných hrách zemi znížia na úroveň dieťaťa.“ vizualizácia:

RULES ARCHITEKTI

Ing. arch. Rudolf Lesňák: 

„Pre chlapčeka aj chlapca. Detská izba je navrhnutá pre dieťa, ktoré jej ľahkú striedmosť postupne využije a

vlastnými zásahmi ju bude s pribúdajúcim vekom formovať. Tomuto princípu sme prispôsobili hravé

rozmiestnenie modulov v skrini, policový systém blokov, ako aj sedenie, vďaka ktorému sa rodičia pri

spoločných hrách zemi znížia na úroveň dieťaťa.“

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403129/


Mgr. art. Juraj Tesák: „Niektoré okná, najmä tie v novostavbách, ma udivujú. Parapety sú položené tak

vysoko, že detská izba vyzerá skôr ako komora. Podľa Vitruvia to Sokrates vyjadril veľmi múdro a rozumne:

,Ľudská hruď by mala mať okná a byť otvorená, aby sa do nej dalo pozerať.‘ My sme sa rozhodli v našom

dome okná položiť o niečo nižšie, a to tak, aby sme cez ne videli aj vtedy, keď sedíme na zemi.“ skice:

Juraj Tesák

Mgr. art. Juraj Tesák: „Niektoré okná, najmä tie v novostavbách, ma udivujú. Parapety sú položené tak

vysoko, že detská izba vyzerá skôr ako komora. Podľa Vitruvia to Sokrates vyjadril veľmi múdro a rozumne:

,Ľudská hruď by mala mať okná a byť otvorená, aby sa do nej dalo pozerať.‘ My sme sa rozhodli v našom

dome okná položiť o niečo nižšie, a to tak, aby sme cez ne videli aj vtedy, keď sedíme na zemi.“ skice:

Juraj Tesák

Mgr. art. Juraj Tesák: 

„Niektoré okná, najmä tie v novostavbách, ma udivujú. Parapety sú položené tak vysoko, že detská izba

vyzerá skôr ako komora. Podľa Vitruvia to Sokrates vyjadril veľmi múdro a rozumne: ,Ľudská hruď by mala

mať okná a byť otvorená, aby sa do nej dalo pozerať.‘ My sme sa rozhodli v našom dome okná položiť o

niečo nižšie, a to tak, aby sme cez ne videli aj vtedy, keď sedíme na zemi.“

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403109/
https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403107/


Deti strávia pri svojich hrách väčšinu času na zemi. Aj keď nejde o novostavbu rodinného domu, nájsť priestor s najnižším parapetom do

budúcej detskej izby je dôležité rovnako ako voľba vhodných povrchov a doplnkov. Brink and Campman

Na zemi. Deti strávia pri svojich hrách väčšinu času na zemi. Aj keď nejde o novostavbu rodinného domu,

nájsť priestor s najnižším parapetom do budúcej detskej izby je dôležité rovnako ako voľba vhodných

povrchov a doplnkov. 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 DETSKÉ POSTELE PÍSACIE STOLY

https://www.pohodo.sk/?id=0c8f3576-fa75-47ae-8188-c2394f655b7a&utm_medium=widget-clanok&utm_source=mojdom.sk&utm_campaign=detska-izba
https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403131/
https://www.pohodo.sk/nabytok/postele/detske-postele/detska-izba?id=0c8f3576-fa75-47ae-8188-c2394f655b7a&utm_medium=widget-clanok&utm_source=mojdom.sk&utm_campaign=detska-izba
https://www.pohodo.sk/nabytok/stoly/pracovne-pisacie/detska-izba?id=0c8f3576-fa75-47ae-8188-c2394f655b7a&utm_medium=widget-clanok&utm_source=mojdom.sk&utm_campaign=detska-izba


Zobraziť všetko

Ručne všívaný koberec v tvare veľryby Kids buddy od Brink and Campman, 135 × 75 cm, 180 €, Cymorka

Interior Design

Detská posteľ bez

bočníc zo smrekového

dreva Benlemi Tery,

Domčeková posteľ z

borovicového dreva

Adeko Mila DMS, 140 x

Sivá detská posteľ bez

bočníc zo smrekového

dreva Benlemi Tery,

https://www.pohodo.sk/nabytok/postele/detske-postele/detska-izba?id=0c8f3576-fa75-47ae-8188-c2394f655b7a&utm_medium=widget-clanok&utm_source=mojdom.sk&utm_campaign=detska-izba
https://www.pohodo.sk/nabytok/postele/detske-postele?promo_product=50687&id=0c8f3576-fa75-47ae-8188-c2394f655b7a&utm_medium=widget-clanok&utm_source=mojdom.sk&utm_campaign=detska-izba
https://www.pohodo.sk/nabytok/postele/detske-postele?promo_product=589048&id=0c8f3576-fa75-47ae-8188-c2394f655b7a&utm_medium=widget-clanok&utm_source=mojdom.sk&utm_campaign=detska-izba
https://www.pohodo.sk/nabytok/postele/detske-postele?promo_product=50696&id=0c8f3576-fa75-47ae-8188-c2394f655b7a&utm_medium=widget-clanok&utm_source=mojdom.sk&utm_campaign=detska-izba


Pre bábiku aj dievčatká. Detská skrinka Stuva s policou alebo vešiakovou tyčou, 60 × 30 × 64 cm, 34,90 €,

IKEA IKEA a.s.

Pre bábiku aj dievčatká. Detská skrinka Stuva s policou alebo vešiakovou tyčou, 60 × 30 × 64 cm, 34,90 €,

IKEA

Zariadenie pre malých aj väčších

Nábytok, čo neomrzí

Je pravda, že nie vždy je dobré detskú izbu zariadiť definitívne a obmedziť tak dieťaťu možnosť sa rozvíjať.

Ale niekoľko rokov, keď rastú ako z vody, nie je možné neustále vymieňať postele, stolíky, stoličky. Navyše, ak

spolu bývajú deti v rôznom veku, sú nábytky, ktoré sa dokážu prispôsobiť rôznym vekovým kategóriám, viac

ako nápomocné. Správnou voľbou zostáv deťom navyše pomôžete rozvíjať ich priestorové myslenie a učiť

sa poriadku. Napríklad skladacie a stohovateľné postele si vyžadujú večer izbu upratať a pripraviť si lôžko,

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403111/


pričom ráno, naopak, treba posteľ zložiť, aby nezavadzala pri hrách. Deti si tak prirodzene zvyknú na

pravidelný denný režim a poriadok. Adaptovateľné nábytky najmenším navyše vnuknú pocit, že sú súčasťou

sveta dospelých, keďže môžu aj za jedálenským stolom sedieť na rovnakej stoličke ako ich starší brat či

sestra.

Zariadenie detskej izby pre jedno dieťa nie je veľký kumšt. Viac detí v rôznom veku v jednej izbe si však vyžaduje siahnuť po

originálnejších riešeniach. Variabilnými nábytkovými zostavami ušetríte priestor a deti sa naučia poriadku a režimu. Lagrama

Viac detí pohromade. Zariadenie detskej izby pre jedno dieťa nie je veľký kumšt. Viac detí v rôznom veku v

jednej izbe si však vyžaduje siahnuť po originálnejších riešeniach. Variabilnými nábytkovými zostavami

ušetríte priestor a deti sa naučia poriadku a režimu. 

Nábytková zostava Life Box 17. Španielska značka Lagrama inšpiruje nielen premyslenými systémami, ale

aj vkusnými farebnými a materiálovými kombináciami. Zostava Life Box 17 je určená pre deti od 6 do 12

rokov.

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403133/


Krôčik k samostatnosti. Deti od malička majú záujem robiť všetko samy. Pomôžte im v tom a vytvorte pre

ne hravú komodu. Pomocou piktogramov na dvierkach skriniek sa naučia, kde čo patrí. Stačí vám na to

štetec a farba alebo si vyrobte jednoduché nálepky s obrázkami. IKEA a.s.

Krôčik k samostatnosti. Deti od malička majú záujem robiť všetko samy. Pomôžte im v tom a vytvorte pre

ne hravú komodu. Pomocou piktogramov na dvierkach skriniek sa naučia, kde čo patrí. Stačí vám na to

štetec a farba alebo si vyrobte jednoduché nálepky s obrázkami.

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403115/


Pán Koberec je vyrobený z plsti, ktorá je na každom kúsku v troch vrstvách, preto pôsobí teplo a príjemne

pri chôdzi naboso alebo pri celodenných hrách. Vďaka originálnemu spôsobu skladania, ktorý zvládnu aj

deti, sa Pán Koberec prispôsobí akémukoľvek rozmeru, tvaru a farebnej kombinácii. 459 €, www.villo.in

www.villo.in

Pán Koberec je vyrobený z plsti, ktorá je na každom kúsku v troch vrstvách, preto pôsobí teplo a príjemne pri

chôdzi naboso alebo pri celodenných hrách. Vďaka originálnemu spôsobu skladania, ktorý zvládnu aj deti,

sa Pán Koberec prispôsobí akémukoľvek rozmeru, tvaru a farebnej kombinácii. 459 €, www.villo.in

Kamaráti monsteráci Bubo, Zubo, Uo, Glogy. Nebezpečne ceria zuby, no v skutočnosti sú tými najlepšími

spoločníkmi pre pekné sníčky. Po ohriatí v mikrovlnnej rúre držia teplo približne 30 minút a levanduľová

vôňa upokojí aj najväčších nezbedníkov. 49 €/kus, www.villo.in

Kresliť, písať, tvoriť

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403113/


Dajte dieťaťu papier a ceruzky a bude si kresliť… po stenách. Rodičia s tým môžu bojovať zákazmi alebo

vyhradiť priestor, ktorý bude na to určený. Povedzme si to úprimne. Načo sú v detskej izbe biele steny?

Možností, ako pre dieťa takýto priestor pripraviť, je niekoľko. Veľký trendový boom má podobu tabuľových

farieb na stenu, na ktorej sa malé deti vybláznia a školáci ocenia, že majú doma svoju vlastnú tabuľu. Pre

alergikov však táto voľba nie je najšťastnejšia. Riešením (nielen) pre nich sú špeciálne nátery, ktoré steny

premenia na maliarske plátna bez prítomnosti prachu. Možno na ne kresliť fixkami od výmyslu sveta a dajú

sa bez problémov zotrieť handričkou. Toto riešenie je vhodné aj do celého bytu (postačujú ako sokel do

výšky 1 m) pre tých, ktorí sa boja, že malí umelci sa vyberú aj za hranice svojej izby. 

Interiér detskej izby by nemal byť ani strohý, ani preplnený. Správnym riešením je zvládnutie kompromisu. Dôležité sú však aj detaily,

napríklad množstvo úložných priestorov, kde má malý obyvateľ možnosť zvoliť si, kam čo uloží. Pri výbere konkrétneho nábytku však

dbajte na bezpečnosť. Jednoduché vyfrézované otvory sú vhodnejšie a bezpečnejšie ako zložité vyčnievajúce úchytky. vizualizácia:

Drevo Styl – Ing. Stanislav Zavarský

Bez obmedzení. Interiér detskej izby by nemal byť ani strohý, ani preplnený. Správnym riešením je

zvládnutie kompromisu. Dôležité sú však aj detaily, napríklad množstvo úložných priestorov, kde má malý

obyvateľ možnosť zvoliť si, kam čo uloží. Pri výbere konkrétneho nábytku však dbajte na bezpečnosť.

Jednoduché vyfrézované otvory sú vhodnejšie a bezpečnejšie ako zložité vyčnievajúce úchytky.

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403137/


1403135 IKEA a.s.

Detský stolík SANSAD s výškou nastaviteľnou do troch polôh, 100 × 60 × 48 – 60 cm, 39,99 €, IKEA

Psychologička Mária Šimčáková o deťoch a kreslení

Kresba je výborným prostriedkom, ako sa môže dieťa vyjadrovať bez slov. Do piatich rokov je to dokonca

jediný spôsob, pretože dieťa nevie písať svoje myšlienky. Pri kreslení akoby nanovo formuluje myšlienku

alebo objekt tým, že pomocou kresby dáva formu svojmu poznaniu, skúma vlastnosti predmetov a ľudí. Veď

deti spravidla nekreslia konkrétny objekt, ale svoj zovšeobecnený poznatok o ňom, individuálne črty

označujú len symbolickými znakmi, napr. okuliare sú charakteristickým znakom dedka. Kresbou si

usporadúvajú poznatky o svete a svojom mieste v ňom. Preto sa nazdávam, že kresliť je pre dieťa rovnako

nevyhnutné ako rozprávať sa s ním.

https://mojdom.zoznam.sk/byvanie/detska-izba/ako-by-mala-vyzerat-detska-izba-pozrite-si-aktualne-trendy/attachment/1403135/

