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Tylko dwa pytania - odpowiada Agnieszka Kwiatkowska

- Czy mo?na pokona? ba?agan w pokoju dziecka?
Niektórzy rodzice uwa?aj?, ?e ba?agan i chaos wprowadzaj? tylko ch?opcy. Nic bardziej mylnego.
Dwie dziewczynki z du?ym temperamentem potrafi? da? w ko??, a mieszkanie zamieni? w
prawdziwy pejza? po huraganie.
D?ugo nie dawa?am sobie z tym rady, nie mog?am zrozumie?, dlaczego u naszych córek w pokoju
jest zawsze ba?agan, a czas sprz?tania to prawdziwa katorga dla nich i dla nas doros?ych. Klocki,
koniki, lalki, ubranka, rzeczy super wa?ne jak patyczki, kamyki, kora z drzew czy stosy rysunków
na du?ych i ca?kiem malutkich karteczkach, których nie wolno wyrzuci?, i te mniej wa?ne jak gumki
do w?osów, spinki, o?ówki, kredki. Mo?na tak wymienia? i wymienia?....
Przypadek sprawi?, ?e oczy mi si? otworzy?y i zrozumia?am gdzie tkwi b??d i czego nam potrzeba!
Pewnego dnia kupi?am do pokoju dziewczynek ?aw? z kilkoma du?ymi szufladami. Idealnie
pomie?ci?a klocki lego. Posz?am za ciosem i w naszym domu pojawi? si?: olbrzymi kosz
zamykany, za nim pude?ka dla ka?dej z córek. Usiedli?my ca?? rodzin? (tak, tata te? by? z nami) i
zrobili?my segregacj? co gdzie b?dziemy trzyma?. Ca?a kolejka zmie?ci?a si? do wielkiego kosza,
który idealnie wpasowa? si? pod okno, do szuflad wesz?y wszystkie klocki lego, zabawki ró?ne
trafi?y do kolejnego kolorowego pud?a, a wszystkie ubranka lalek i ich buciki, spineczki, a tak?e
inne drobiazgi do ró?nej wielko?ci pojemników. Dzi?ki temu ka?da rzecz mia?a przynale?ne sobie
miejsce. Sprz?taj?c dziewczynki nie szuka?y ju? gdzie by to i owo upchn??, tylko odk?ada?y ka?d?
rzecz do odpowiedniego pojemnika. My?l?, ?e w pokojach dziecinnym w?a?ciwe przechowywanie
to jedna z wa?niejszych rzeczy, dzi?ki której dzieci nabieraj? w?a?ciwych nawyków.
Dzi? naprawd? mo?na kupi? ró?nego rodzaju kosze, pud?a, pude?eczka, pojemniki w ró?nym stylu
dla ch?opców i dziewczynek, s? nie tylko funkcjonalne i przydatne w utrzymywaniu porz?dku, ale
bardzo cz?sto s? te? dekoracj? pokoju! Dla ch?opców ?wietne s? pojemniki ocynkowane na
resoraki a dla dziewczynek kolorowe pude?eczka, na których mo?na wypisa? albo narysowa? co
do nich wk?adamy, drewniane szuflady pomalowane farb? tablicow? i podpisane kred?. Dowolno??
absolutna, a efekt? Prosz? mi wierzy?, jest o niebo lepiej z tym sprz?taniem!
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- Na wszystko uda?o si? znale?? odpowiednie miejsce do przechowywania? ?adnej pora?ki?
- Z zabawkami dali?my sobie rad?. Teraz musimy upora? si? z przechowaniem szkolnych ksi??ek i
zeszytów, ale to jest zwi?zane zagospodarowaniem cz??ci pokoju na miejsce pracy dla dwóch
uczennic. A to ju? spore wyzwania, do którego w?a?nie si? przygotowujemy. O tym przy innej
okazji.
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