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Prezenty dla dziecka, które ucieszą całą rodzinę

Zbliża się 1 czerwca, czas więc pomyśleć o prezencie dla dziecka. A ten nie musi być wcale kolejną zabawką, która po
kilku dniach znudzi się i zostanie rzucona w kąt. Zachęcamy do zakupu gadżetów, które mogą przydać się zarówno
dziecku, jak i jego rodzicom. Jedne pomogą zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych, a inne – pomogą ochronić przed
nimi dom i jego wyposażenie. Poniżej nasze propozycje:
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• zaślepki do gniazdek elektrycznych – niezabezpieczone otwory na wysokości wzroku malucha to niemal pewne
nieszczęście. Należy więc, najlepiej jeszcze zanim maluch zacznie raczkować, zaślepić wszystkie gniazdka znajdujące
się do wysokości co najmniej 1 metra.
• Bramki zabezpieczające schody – najlepiej montowane na pierwszym i ostatnim stopniu. Upadek nawet z
zaledwie kilku stopni może skończyć się tragicznie.
• Osłony płyt kuchennych i piekarników – dziecko, które zrzuca na siebie garnek z wrzątkiem to koszmar każdego
rodzica. Osłony kuchenek i piekarników to dobry sposób na uniknięcie nieszczęścia.
• Klamki okienne z kluczykiem – dopiero po przekręceniu kluczyka można otworzyć okno, a bez tego – jedynie je
uchylić. Przy takim rozwiązaniu należy tylko pamiętać, żeby kluczyk nie pozostawał w oknie – dziecko na pewno
będzie chciało wypróbować taki gadżet.
• Farba tablicowa – po ścianie pomalowanej taką farbą można pisać kredą. Nie dość, że możemy wspólnie z
dzieckiem pomalować ścianę, to jeszcze unikniemy niezmywalnej twórczości malarskiej, wykonanej np. flamastrami.
• Blokady rzepowe – popularne są plastikowe blokady szafek kuchennych, ale rzepowe są dużo bardziej
uniwersalne. Oprócz szafek zabezpieczymy nimi m.in. klapę toalety, kuchenkę mikrofalową, lodówkę czy laptopa.
• Silikonowe podkładki podłogowe – zapobiegają porysowaniu podłogi rowerkiem czy chodzikiem. Ponieważ są
elastyczne, przy okazji zamortyzują każdy upadek dziecka.
Może się wydawać, że powyższe propozycje to niekoniecznie prezenty, które chciałoby dostać dziecko. Ale chyba
wszyscy się zgodzimy, że najlepszym podarunkiem, jakie może dać maluchowi rodzic, jest po prostu troska o jego
bezpieczeństwo. A przy okazji wspólnie spędzony czas podczas montowania akcesoriów zapewni godziny świetnej
zabawy.

Dom Bezpieczny to program społeczny tworzony przez koalicję stowarzyszeń, ekspertów branżowych, przedsiębiorstw i
laboratoriów badawczych. Celem programu jest odkłamanie mitów o bezpieczeństwie w domach i mieszkaniach oraz
wskazanie skutecznych metod zabezpieczania się przed włamaniem, pożarem czy innymi zdarzeniami. Budujemy
elektroniczną encyklopedię wiedzy bezpieczeństwie na stronie www.DomBezpieczny.com . Do koalicji dołączyli m.in.
zrzeszenie DMS, PISA, LTB, CCI, ZPOB, SPSB i PSSK. Program wspierają firmy Aluprof, Wiśniowski, Krispol,
Hormann, G-U, Maco, Roto, Porta, Pilkington, Winkhaus, Fakro.
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