Planeie fazer uma grande limpeza no quarto dos miúdos!
Se já tiverem alguma idade faça com que também eles possam participar nalgumas tarefas,
como por exemplo colocar de lado todos os brinquedos que já não usam. Explique-lhe que é
importante passar os brinquedos a outros meninos e meninas e que com este gesto vão
fazê-los muito felizes. Pode guardar algum brinquedo que tenha tido muito significado para a
criança, uma ideia gira é colocá-lo numa moldura e pendurar na parede se se tratar por
exemplo de um peluche.
Dê a “volta completa” a tudo o que seja armários, guarda-roupa, caixas, estantes e baús. Vai
ficar impressionada com a quantidade de coisas inúteis que vai descobrir. Coloque a roupa
que já não serve de lado e coloque à mão todas as peças que usa mais no dia a dia. Se
possível, coloque-as de forma a que a criança consiga ir buscá-las para que comece a
aprender a vestir-se sozinha.
Para organizar os brinquedos separe-os por tipologia: livros, blocos de construção, jogos,
bonecos, etc. Existem à venda armários muito originais e úteis para que consiga
compartimentar facilmente todos os brinquedos.
As crianças, tal como os adultos, adoram novidades e mudanças, por isso aproveite para
mudar a disposição do espaço do quarto. Troque as cortinas e a roupa de cama, cole uns
autocolantes na parede e compre um tapete novo.
Vai ver como num abrir e fechar de olhos o quarto fica como novo e os miúdos ficam tão
felizes que vão querer tê-lo sempre arrumadinho.
Dê uma espreita no site Vertbaudet e descubra todas as soluções em arrumação inteligente
e pequeno mobiliário. Aproveite para comprar algumas peças com descontos até 60% (até
ao dia 15/09). Mas veja também todas as novidades de decoração da próxima colecção
Outono-Inverno 09/10.
Boas limpezas!
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