
Plasează biroul lângă o sursă de

lumină naturală, pentru sănătatea

ochilor, dar și pentru mai multă

energie. Lumina trebuie să vină, în

mod ideal, din față. Este acceptabil,

însă, și din stânga dacă ai copil

dreptaci și viceversa dacă ai copil

stângaci. Nu ezita, totuși, să asiguri și

o sursă de lumină artificială în

apropierea biroului. 

Vezi detalii

Alege un birou cu spații de depozitare

inteligente, astfel încât să poți păstra

rechizitele și alte instrumente

ordonate, dar și ascunse, pentru un

spațiu aerisit și curat. De asemenea,

fii atent la suprafața biroului, lungimea

minimă trebuie să fie cel puțin cât cea

a antebrațelor și mâinilor celui mic

luate împreună, adică în medie 60-80

cm.  

Vezi detalii

Alege un scaun ergonomic, care să îi

asigure o poziție corectă de studiu, cu

spătar rigid, prevăzut cu o curbură

pentru adoptarea unei poziţii fireşti a

corpului. Mărimea scaunului se alege

în funcție de mărimea biroului, dar și

astfel încât picioarele să fie perfect

paralele cu solul.

Vezi detalii

Pentru a oferi spațiu creativității

copilului tău, e important să aibă în

preajmă accesorii care îi plac și îl

inspiră, precum ilustrații, stickere,  un

ceas amuzant, harta lumii într-un

model cât mai interactiv.  

Vezi detalii

Este important ca în proximitatea

zonei de studiu să existe și o zonă de

relaxare, unde cel mic să se poată

întinde și relaxa în pauzele de la

studiu. 

Vezi detalii

 

   

Salutare,

 Dacă este septembrie, este back to school. Pentru mici și mari, este un

moment emoționant, care vine la pachet cu multe schimbări, inclusiv în modul

de amenajare a camerei copilului. Spațiul pentru învățare este vital pentru cel

mic și trebuie amenajat cât mai eficient.

*Dacă nu ești părinte încă, sigur cunoști pe cineva care are copii și i-ar prinde

super bine informația din e-mailul de azi. 

 Dă-i un forward și fă-i viața mai ușoară!

Astăzi vorbim despre amenajarea spațiului de învățare pentru cei mici!

În final, avem și un cadou pentru tine, un cod de reducere de 10%:

BACKTOSCHOOL10 – valabil pentru o achiziție până la data de 30 octombrie.

Scrie-ne oricând ai nevoie de ajutor!

Spor și inspirație!

Răzvan de la Roomzia
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