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Deň detí – ako vybrať ideálny darček?  

 

Deti milujú  zábavu a svet hier, ktoré okrem vyplnenia voľného času dokážu rozvíjať kreativitu 

a talenty. Práve preto výber vhodného darčeka nie je jednoduchou záležitosťou, obzvlášť v prípade 

starších detí, ktoré majú rozhodne veľké očakávania. Pred blížiacim sa sviatkom najmladších 

štylistky Westwing vysvetľujú, akými zásadami je potrebné sa riadiť, aby darček vyčaroval úsmev 

na tvári našich ratolestí. 

Pre najmladších 

 

Nemluvňa síce rozoznáva iba kontrastné farby, ale reaguje na všetky zvukové podnety. Preto je 

vhodné vyberať hračky, ktoré priťahujú a cvičia pozornosť dieťaťa. Dobrým riešením sú hrkálky, ktoré 

je možné umiestniť nad postieľku, prípadne hracia skrinka – vyberte si takú, ktorá hrá jemnú a 

pokojnú melódiu. Čím je dieťa staršie, tým viacej sa hýbe a stáva sa otvorenejším pre svet – v tejto 

oblasti sa ako nenahraditeľné osvedčia interaktívne ohrádky, kde si dieťa počas hrania rozvíja 

povedomie o svojom tele. Keď sa pomaly začína stavať na vlastné nohy a robiť prvé kroky, určite 

poteší autíčko na tlačenie. Dieťatko po pol roku života intenzívne skúma svet okolo seba... a všetko si 

dáva do úst. Dôležitou sa preto stáva otázka bezpečnosti – nevyhnutné je vyberať také hračky, ktoré 

dieťa nemôže prehltnúť. Veľké drevené alebo umelohmotné kocky budú perfektnou voľbou. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pre deti, ktoré majú rady športové výzvy 

 

Pretože deti nerady sedia na jednom mieste, rozhodnite sa pre darček spojený s pohybom. Ak je vaša 

ratolesť rada na čerstvom vzduchu, vyberte jej kolobežku či bicykel, ak veľa času trávi v záhrade, 

vyberte si loptu na skákanie. V prípade detí, ktoré ešte nemajú obľúbenú aktivitu, môže byť športový 

darček pozvánkou k vyskúšaniu niečoho nového. Ak plánujete dovolenku pri mori, dobrým nápadom 

bude nákup vodoodolných hodín. Takéto veci určite dieťa zaujmú a dodajú mu odvahu na potápanie. 

Nemáte nápad na darček, ktorý poteší dievčatko? Čo tak švihadlo, ktoré zlepší jeho pohybovú 

koordináciu, alebo koleso „hula hop“, ktoré sa postará o dobrú postavu dieťaťa.  

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Pre malých bádateľov 

 

Deti, ktoré chodia do škôlky a školy ocenia darček, ktorý im pomôže v ďalšom spoznávaní sveta. 

Najlepšími hračkami preto budú vzdelávacie hry spájajúce zábavu s učením. Puzzle ideálne precvičí  

trpezlivosť a vytrvalosť. Alebo si vybrať hraciu mechanickú dielňu či sadu na vytvorenie lietadla? 

Výber záleží od vás. Nezabudnite ani na nadčasové spoločenské hry. Vytvárajú pôdu pre rozvíjanie 

vedomostí medzi rovesníkmi a umožňujú rodičom trávenie väčšieho množstva času so svojimi 

ratolesťami.  

 

 

 

 

 

Pre umelecké duše 

 

Miluje vaše dieťa kreslenie, tancovanie či spievanie? Úlohou rodiča je umožniť mu rozvíjanie týchto 

talentov. Muzikálnym deťom sa hodia hudobné nástroje – mladších poteší xylofón, starším sa hodia 

nástroje ako drevené bubny alebo gitara. Malých kuchárov – ktorí radi trávia čas v kuchyni – určite 

poteší kuchynská zástera s kreatívnym nápisom či vzorom. Ak namiesto toho vaše dievčatko sníva 

o domčeku pre bábiky... nebráňte sa jeho kúpe. Takáto hračka totiž rozvíja zmysel pre estetiku 

a uvádza do sveta dospelých – dievča môže kopírovať životné situácie, ktoré odpozorovalo od svojich 

rodičov a stotožňovať sa s úlohou matky. 

 

 

 
  

 
Viacej informácií: 

www.westwing.sk 

 

Podrobnejšie informácie a doplnkové materiály poskytne:   

Michal Albert 

michal.albert@westwing.sk  

T:+421 918 880 647  

 

 

__________________________________________________________________________________________  

Každý deň niekoľko miliónov zákazníkov začína svoj deň s Westwing. Práve tu hľadajú 

inšpiráciu a tipy, ako vkusne zariadiť a zútulniť svoj domov. Svet špičkových značiek, 

dizajnového nábytku a doplnkov z rôznych kútov sveta je teraz na dosah ruky aj na 

Slovensku. Westwing pôsobí v 14 krajinách sveta. 


