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Người ta thường nói trẻ em như búp trên cành, để nuôi dưỡng, giáo dục trẻ là cả một quá trình dài tốn rất nhiều công sức để đầu
tư, nghiên cứu. Và vấn đề bảo vệ giấc ngủ, lựa chọn không gian nghỉ ngơi cho bé thường khiến nhiều phụ huynh đau đầu, lao tâm
khổ tứ suy nghĩ. Bởi vì trẻ em đang trong độ tuổi phát triển rất cần một không gian phòng ngủ sống động, phù hợp tính cách của

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

bé.
Trong đó chiếc giường ngủ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc hình thành tính cách tự lập, gọn gàng trong cách sắp xếp đồ

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

đạc của bé.
Vậy làm thế nào để lựa chọn một chiếc giường ngủ cho con em mình đảm bảo vừa đẹp vừa giúp trẻ có một môi trường nghỉ ngơi,
tiện nghi nhưng phải chắc chắn, đầy đủ an toàn khi sử dụng, các vị phụ huynh hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé.
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1. Lựa chọn giường ngủ phù hợp với giới tính của trẻ:
Giới tính của trẻ là nhân tố quyết định để lựa chọn giường ngủ cho bé, bởi vì có sự khác biệt lớn đối với việc thiết kế không gian
ngủ của bé trai và bé gái.
Với bé trai để kích thích bé, tạo sự năng động, linh hoạt cho bé bạn nên chọn loại giường với màu sắc theo chiều hướng những
tông màu lạnh như màu xanh dương, vàng cam, trắng, màu kem,…

Giường ngủ dành cho bé trai
Với bé gái cần một không gian dễ thương, tươi sáng, đa dạng màu sắc tùy vào sở thích từng bé, bạn nên chọn giường ngủ có đa
dạng các màu sắc khác nhau như: màu hồng, trắng, tím, xanh, cam,… Ngoài ra, màu sắc trang trí căn phòng hoặc giấy dán tường
cũng nên là màu tươi sáng, dễ thương.

Giường ngủ cho bé gái

Dù là trai hay gái các bậc phụ huynh cần lưu ý lựa chọn màu sắc tươi sáng để kích thích giác quan cho bé. Trẻ em khi còn nhỏ
thường yêu thích màu sáng chứ không thích những gam màu tối như màu gỗ, màu nâu,….

2. Lựa chọn giường ngủ phù hợp với sở thích của bé:
Mỗi người một sở thích, chẳng hạn đối với những bé trai thì sẽ thích các thiết kế siêu nhân, xe hơi, tàu thuyền. Trong khi bé gái
thường hay thích hoàng tử, công chúa, hoa, bướm, chim chóc… Vì thế, việc lựa chọn giường ngủ cho bé chính là sự quan tâm,
chú ý của các bậc làm phụ huynh cho con mình. Hãy là những người cha, người mẹ thật tinh tế nhé, bởi vì các bé sẽ thoải mái
hơn, sáng tạo hơn, ngủ ngon giấc hơn khi nằm trên những chiếc giường mà các bé thích.
Ngoài giường ngủ, khi lựa chọn đồ nội thất trang trí bạn cũng chú trọng vào sở thích cá nhân để lựa chọn những món đồ bé yêu
thích kích thích niềm đam mê của trẻ.

3. Lựa chọn giường ngủ theo từng độ tuổi của bé:

Khi chọn giường ngủ bạn cũng cần chú ý đến độ tuổi để có sự phân chia cho phù hợp.
Đối với trẻ 0-2 tuổi: lứa tuổi này trẻ đang trong giai đoạn phát triển cơ thể rất nhanh, việc lựa chọn giường ngủ cần đảo bảo sự an
toàn cũng như cố định dáng nằm của bé, bạn nên lựa chọn giường có kích thước vừa nằm với bé, có thanh ngang đảm bảo an
toàn cho bé. Chiếc giường thiết kế thẳng, êm ái đảm bảo bé luôn được nằm thẳng lưng để có giấc ngủ sâu.

Mẫu giáo ( 2-5 tuổi): Ở độ tuổi này, chính là giai đoạn phát triển trí óc của trẻ nhỏ, các bé thường yêu thích nhiều màu sắc khác
nhau. Ở trường mầm non, các giáo viên sẽ cho trẻ học và tiếp xúc với các loại màu sắc thông qua tranh ảnh, đồ vật. Vì thế màu
sắc của căn phòng ngủ cũng sẽ tác động đến cảm quan của bé, bạn nên lựa chọn chiếc giường đơn có kích thước vừa phải, độ
cao vừa phải để đảm bảo an toàn cho bé. Cần lựa chọn màu sắc phù hợp, nên lựa chọn những gam màu sáng không quá loè loẹt
sẽ khiến căn phòng dịu nhẹ hơn.

5. Phù hợp với kinh tế, đảm bảo an toàn cho trẻ:

An toàn - luôn luôn là tiêu chí bắt buộc trong việc lựa chọn giường cho bé, các bố mẹ nên lựa chọn những mẫu giường có thiết kế
chắc chắn, không quá cao, và có thanh chắn ngang, tránh trường hợp trẻ bị rơi khỏi giường gây đau đớn, nguy hiểm cho bé.
Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần phải chú ý vào điều kiện kinh tế của gia đình mình để lựa chọn được chiếc giường có thiết kế, chất
liệu, màu sắc phù hợp.

Hy vọng với những gì chúng tôi vừa chia sẻ ở đây, bạn đã có thể dễ dàng hơn trong việc chọn lựa những chiếc giường phù hợp
cho các bé ở nhà.
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