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Prostor, ki neti  
otrokovo kreativnost
Otroška soba je otrokov svet. V njej mu lahko z domiselnimi rešitvami ustvarimo vzdušje, 
ki bo vzpodbujalo njegovo radovednost. 

Otroka ne smemo ves čas animirati, ga zasuti 
s prevelikim številom dejavnosti in mu posta-
vljati preveč pravil. Dobro in prav je, da ima 
na voljo tudi čas zase, ko zapre vrata otroške 
sobe in se samostojno igra. Tako lahko sam 
odkriva in raziskuje, riše, barva in ustvarja ter 
s tem buri svojo domišljijo.

Dinamična postavitev 
pohištva
Pohištvo v različnih nivojih bo poleg vzpodbu-
janja individualne kreativnosti krepilo tudi gi-
balno ustvarjalnost otroka. Ko je otrok dovolj 
motorično sposoben, lahko posteljo dvigne-
te od tal in ob njej pritrdite lestev ali plezalno 
mrežo. Pod posteljo tako pridobite dodaten 
prostor za otroško skrivališče, ki ga lahko za-
strete s tekstilnimi zavesami.

Če vam prostor dopušča, v otroški sobi 
namestite plezalno steno, ki bo sobi dodala 
pridih adrenalinske pustolovščine. Izdelate jo 
lahko sami. V vezano ploščo izvrtajte luknje, 

OTROŠKA SOBA Barbara Žnidarič

Namesto da otroku dovolimo ure 
animiranja v virtualnem svetu, mu 

z enostavnimi triki spremenimo sobo 
v edinstveno delavnico, ki spodbuja 
domišljijo in vabi k ustvarjanju.  
(Foto: Cuckooland)

Barva za table, izdelana na vodni 
osnovi, se zlahka oprime različnih 

podlag, kot so lepenka, les, steklo, kovina 
in stena. Takšna površina bo nadvse 
zanimiva za male risarje.  
(Foto: Car Möbel)
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v katere boste pritrdili oprimke. Za naravni 
videz plezalne stene zaščitite vezano ploščo 
s slojem naravnega rastlinskega olja. Za po-
pestritev lahko na ploščo prilepite fototapeto 
gorovja, zemljevid sveta ali kakšen drug polju-
ben motiv, s katerim boste oživili domišljijski 
otroški svet. Ne pozabite še na mehko blazi-
no pod plezalno steno, ki bo blažila morebi-
tne padce.

Omara kot slikarsko platno
Slikanje po omarah je sicer prepovedano, 
vendar otroci najbolj uživajo ravno v aktivno-
stih, ki načeloma niso dovoljene. Vrata velike 
garderobne omare naj bodo zaradi tega izde-
lane iz površin, ki se lahko enostavno počisti-
jo. Najprimernejša gladka površina je kaljeno 
steklo, za slikanje po gladkih površinah pa so 
primerne vodenke in prstne barve. Raznovr-
stne gladke pohištvene površine so tudi bolj 
ustrezne za lepljenje plakatov in risb kot pa 
stene, na katerih se poškoduje barva, in le-
seno pohištvo, ki sčasoma spreminja barvo 
zaradi sončne svetlobe.

Posebne barve
Magnetna barva in barva za table sta izdelani 
na vodni osnovi in se zlahka oprimeta različ-
nih podlag, kot so lepenka, les, steklo, kovina 
in stena. Na dobro osvetljene in prazne stene 
nanesite magnetno barvo ali barvo za tablo, 
lahko tudi kombinacijo obeh barv. Pri tem bo-
dite pozorni, da magnetno barvo s čopičem 
enakomerno in v več križnih nanosih nanesete 
pod nanosom barve za tablo. Po barvi za table 
se lahko piše z vsemi običajnimi kredami, razen 
s kredami z voskom ali oljem. S kombinacijo 
obeh barv tako otroku omogočite veliko risal-
no-pisalno površino, 
na katero se lah-
ko tudi pritrdijo 
magneti, ki naj 
bodo v obliki 
črk in raznih 
geometrij-
skih oblik 
ter v raz-
ličnih 
barvah.

3
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Barvna preproga
Kričeče barve lahko pri otroku povzročijo uči-
nek nemira, zato zelo močnih barvnih tonov 
ne uporabljajte na velikih vidnih površinah. 
Uporabo močnih barv omejite na dodatke 
in dekoracijo, kar bo popestrilo prostor. V 
dobro osvetljenem delu otroške sobe položite 
raznobarvno preprogo. Ta ne bo samo poživila 
videza sobe, ampak bo otroku tudi ponudila pri-
merno mehko igralno površino. Izberite prepro-
go, ki vključuje vsaj tri osnovne barve in vzorce, 
kot so krog, kvadrat, šesterokotnik ali črte.

Iz starih oblačil lahko, če ste vztrajni, sami 
nakvačkate veliko okroglo barvno prepro-

go. Barve iz preproge se lahko po-
novijo na pohištvenih dodatkih ali 
dekorativnih blazinah. Pri manjših 

otrocih namesto preproge upora-
bite blazine različnih barv in oblik, 
ki se zložijo v celoto ali se upora-

bljajo ločeno. Pri tem upoštevajte 
pravilo manj je več, zato bodite 
previdni z intenziteto in barvnim 
ponavljanjem vzorcev.
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Ko bo otrok dovolj spreten in močan, da 
spleza po lestvi, lahko posteljo dvignete 

od tal. Pod posteljo bo v hipu nastal dragocen 
prostor za igro, ki ga lahko zastrete z zavesami. 
(Foto: Cuckooland)

3

V najzgodnejšem obdobju bodo  
v glasbenem kotičku zadostovale mehke  

blazine za sedenje in odeja. Čez leto ali dve pa  
boste tja že lahko postavili stojalo za note in  
držalo za inštrument. (Foto: Oostor.com) 7

7

Branje, igranje ali pogled skozi okno - vse 
to ponuja svetel prostor ob oknu. Enkrat 

tedensko bo treba preveriti tudi, ali lončnica 
potrebuje zalivanje. Kdo ve, morda skrb za  
rastlino preraste v veliko ljubezen do  
vrtnarjenja. (Foto: Oyoy)

5
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Sestavljivo didaktično igralo Domača je 
nastalo v delavnici slovenske oblikovalke 

Veronike Maruško. Združuje lastnosti preproge, 
počivalnika in igrala, ki spodbuja razvoj domišljije, 
ustvarjalnosti in motoričnih spretnosti. Blazine 
so iz naravnih materialov in polnjena s pirinimi 
luščinami. (Foto: Veronika Maruško)

4

Knjižni regal je lahko odličen element  
za shranjevanje ne le knjig, temveč tudi 

umetnin, ki so nastale pod otroškimi rokami. 
(Foto: Circu)
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Stiropor je imeniten material za razstavni pano, ker je lahek in primeren 
za pritrjevanje z risalnimi žebljički. Preden ga pritrdite na steno, ga  

oblecite v vzorčasto blago. (Izdelava: Barbara Žnidarič, foto: Jasna Marin)

Če otrok sanja, da bo postal pesnik ali pravljičar, naj bosta zvezek  
in pisalo vselej na pisalni mizi. (Foto: Hülsta)10

9

Magnetna tapeta pripoveduje zgodbo o pogumnem medvedku, ki pomaga  
prijatelju pri iskanju manjkajoče polovice. Slikovita dežela na steni in magnetni 

liki spodbujajo domišljijo in porajajo vedno nove zgodbe. (Foto: Sian Zeng)
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Če bo stena za slikarsko izražanje v otroški sobi, potem skoraj ni  
nevarnosti, da bi se umetnine pojavile v vaši spanici. Res pa je,  

da se je treba o tem prej natančno pogovoriti. (Foto: Levis)

8
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“Vsak otrok je umetnik. Težava je, kako 
ostati umetnik, ko odrastemo.”
Pablo Picasso

Razvoj kreativnosti ne predstavlja zgolj 
vidika v likovni umetnosti, ampak tudi 
pozitivno vpliva na osebnostni razvoj 
in zavedanje človekove edinstvenosti 
in identitete v komuniciranju s svetom. 
V sodobni družbi smo starši preveč 
zaščitniški do svojih otrok. Že zelo ma-
jhnih otrok ne želimo puščati samih in 
imamo slabo vest, če nismo nepresta-
no v njihovi bližini, jih ne zabavamo in 
ne pazimo nanje. Ko otroci nekoliko 
odrastejo, imajo poleg vseh šolskih 
obveznosti in obšolskih dejavnosti pre-
malo prostega časa, ki bi ga namenili 
zgolj prosti igri. S tem otroke oropamo 
doživljanja lastnih izkušenj in posle-
dično zatiramo njihovo kreativnost in 
ustvarjalnost. Kajti prav kreativnost je 
tista vrlina, s katero bo znal otrok tudi 
v odrasli dobi razmišljati s svojo glavo 
in ne bo samo rutinsko sledil mnenju in 
delovanju množice.

Primarni otrokov prostor je otroška 
soba, v kateri preživi velik del prostega 
časa. Kot mati in oblikovalka menim, 
da televizor in igralne konzole v otroški 
sobi nimajo kaj iskati, saj s tem otroku 
pogosto omogočimo nenadzorovani 
čas, ki ga preživi pred televizijskim 

zaslonom. Namesto da mu dovolimo 
ure animiranja v virtualnem svetu, mu 
z enostavnimi triki spremenimo sobo v 
kreativno delavnico, ki ga bo sama po 
sebi vabila k ustvarjanju in razmišljanju 
o novih izzivih.

Predlagam, da je osnovno pohištvo 
v toplih in naravnih odtenkih, ki ne bi-
jejo v oči. Tako bo otroška soba rasla 
skupaj z otrokom. Osnovno pohištvo 
lahko ostaja skozi leta enako, menja-
mo le manjše kose pohištva, dodatke 
in dekoracijo. Monotonost otroške 
sobe popestrimo z zanimivo postavit-
vijo polic, atraktivnimi svetili, barvnimi 
blazinami, s preprogami in zavesami, s 
tapetami, slikami ali fotografijami. Ne 
glede na velikost sobe otroku zagoto-
vite prostor, kjer bo lahko svobodno 
ustvarjal in se igral. Če otrok rad slika, 
naj nanj v kotu sobe vedno čaka slikar-
sko stojalo s platnom, čopiči in barva-
mi. Če ga navdušuje igranje kitare, naj 
bo stojalo z notami vedno pripravljeno. 
Če sanja, da bo postal pesnik, naj bosta 
zvezek z zapiski in svinčnik odložena na 
pisalni mizi. To ne pomeni, da je otroko-
va soba nenadzorovano razmetana, 
ampak da v njej vlada organizirani in 
kreativni (ne)red, ki otroku omogoča, 
da v trenutku navdiha poljubno ustvar-
ja ter se prepušča brezmejnosti in bar-
vitosti svojih sanj in domišljije.

BARBARA ŽNIDARIČ, oblikovalka notranje opreme 

Brezmejnost 
domišljije

Ambientalna svetloba
Poleg zadostne naravne svetlobe otroku 
zagotovite kakovostno funkcionalno raz-
svetljavo na delovni površini in ob postelji. 
Ambientalna svetloba v otroški sobi pričara 
pravljično atmosfero. Izberite dekorativno 
svetilo z izrezi, ki v prostor mečejo sence. 
Na stropu, steni ali pod in nad pohištvom 
namestite LED-trak, ki omogoča reguliranje 
barve in intenzivnosti svetlobe ter ustvarja 
različne kreativne scenografije prostora, pri 
tem pa ne pretiravajte s številom svetil in 
raznolikostjo razsvetljave.

Razstava malega umetnika
Na vidnem mestu v otroški sobi zagotovite 
prostor, ki bo namenjen razstavi izdelkov, 
na katere je otrok še posebno ponosen. 
Skupaj z otrokom izdelajte razstavni pano. 
Nadvse primerna površina zanj je stiropor, 
ker je lahek in primeren za pritrjevanje z 
risalnimi žebljički. Kos stiropora oblecite v 
vzorčasto ali barvno blago in ga pritrdite na 
steno. Otrok bo na pano sam lepil ali pritrje-
val svoje risbe. Poleg panoja pritrdite polico, 
namenjeno odlaganju otrokovih umetni-
ških skulptur iz gline, blaga, papirja in drugih 
materialov. Skrbno razstavljeni umetniški 
izdelki bodo v otroku zlahka prebudil ponos 
in ga spodbujali na ustvarjalni poti.


