
Scena de poveste intre patru pereti
Inviorati atmosfera din dormitorul celor mici! Cu doar cateva accesorii viu colorate, papusi suspendate,
desene si jucarii luminoase, copilaria parca e mai frumoasa. Parintii cu mai multa imaginatie decat bani
isi pot face fericiti copiii printr-o atmosfera magica creata chiar in camera de zi a mezinului.
  Este imposibil, daca te afli macar in trecere prin Magazinul Dumbrava, sa nu fii atras de standul cu
jucarii, accesorii si suveniruri de la parterul complexului. Acolo pot fi gasite cele mai multe figurine
vesele, numai bune de impodobit dormitorul fetitelor si baieteilor. De la veioze din plastic intruchipand
personaje din desene animate si pana la minisculpturi din ceramica sau lemn lacuit, obiectele de decor
destinate celor mici sunt pe alese, la preturi departe de a fi piperate. O simpla jucarioara asezata pe
noptiera ii poate insenina ziua micutului. Cu siguranta, copilul se va simti acasa ca la gradinita,
inconjurat de tablouri hazlii si jucarii din plus de toate formele si marimile. Acest lucru nu presupune
investitii uriase. Dimpotriva, daca nu va permiteti ornamente de interior pretentioase, este suficient sa
decorati camera copilului cu jucarii din plus sau din plastic. Importanta este culoarea care, spun
psihologii, creeaza ambientul feeric si impactul vizual puternic, adorat de catre majoritatea copiilor de
varsta presciolara si scolara.
  PENTRU CEI care au depasit varsta gradinitei, un birou colorat sau o simpla lenjerie de pat
inscriptionata cu simbolurile echipei de fotbal preferate este o adevarata delectare. Cu atat mai incantati
vor fi baietii care se vor ghemui seara, inainte de culcare, sub o plapumioara imprimata cu modele de
masini. in general, pretul unui astfel de accesoriu nu depaseste suma de 60 de lei. De asemenea, din
decorul camerei nu trebuie sa lipseasca o lampa potrivita, cu lumina slaba si odihnitoare pentru ochi, care
sa le vegheze somnul sau sa le insoteasca povestile citite din fiecare seara. in functie de model, veiozele
pentru copii costa intre 25 si 250 de lei. « I-am cumparat fiului meu un panou pentru masurarea inaltimii.
Am vazut intr-o revista o sugestie de amenajare a camerei copilului si m-am gandit ca e un obiect util si
merita sa-si aiba locul in dormitorul celui mic. Gradatiile din 10 in 10 centimetri sunt reprezentate prin
figurine haioase care se pot plimba pe o sina speciala pe gatul girafei. Am uitat sa specific. Panoul este un
forma de girafa. inaltimea copilului poate fi masurata dupa marcajele insciptionate pe gatul girafei. I-am
spus ca atunci cand va ajunge cu capusorul deasupra panoului ii cumpar o bicicleta. De atunci isi ia un
scaunel si se inalta pe varfuri ca sa ma pacaleasca» povesteste Dorina din Sibiu.
  COLTUL DE BASM al micutului poate fi amenajat in fel si chip. Spiridusi, printese, castele din piese
lego, ponei innaripati, calusei sau cutiute muzicale…toate pot fi achizitionate de la Real sau din oricare
librarie din Sibiu, la sectorul jucarii. Nu trebuie uitate rechizitele si seturile de creatie care ii preocupa in
mod deosebit pe cei mici. Spatiul copilariei nu trebuie doar sa dea bine la vedere dar si sa creeze mediul
proprice pentru dezvoltarea educatiei timpurii. Pentru aceasta, parintii pot cumpara din hypermarketul
Plus un set de sabloane si instrumente de scris si desenat. Varietatea de modele, comercializate « la oferta
» poate ajunge pe masa de lucru a copilului in schimbul sumei de doar 12 lei/setul. Tot de aici puteti
implini unul din sutele de vise ale micutului. Un set care contine 50 de mingi asemenea bilelor din spatiul
de joaca din Mall dupa care prichindeii sunt innebuniti costa 18 lei. Iar daca in raftul cu carti mai
adaugati povestile Fratilor Grimm si Alice in Ţara Minunilor pe care le gasiti la Diverta la preturi
modice, copiii vor fi mai mult decat incantati. Potrivit expertilor, play-station-ul si alte gadgeturi trebuie
excluse din camera de zi a copilului, pentru a nu se crea dependenta.
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