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Baw się,
jakby nikt nie patrzył

PH181007.jPg



PH181531.jPg

KRAMIg
pluszak, panda

15,-
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Zabawa to poważna 
sprawa
Zawsze jest dobry moment na zabawę – szczególnie gdy wydaje się,  
że świat stanął do góry nogami. Tyle że pośród niekończących się 
list obowiązków i gorączkowej bieganiny, nie tak łatwo wygospo-
darować na nią czas. Świadomi problemu, zapytaliśmy innych,  
jak radzą sobie ze znajdowaniem miejsca na zabawę w codziennym 
życiu. Dowiedzieliśmy się, że nie obowiązują żadne reguły, bawić 
można się wszędzie, a najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić dorośli, 
jest nabranie do siebie dystansu i bawienie się tak, jakby nikt  
nie patrzył.

Od września 2021 roku dostępna jest strona internetowa 
AboutIKEA.com, na której zamieścimy więcej informacji  
na temat korzyści, jakie przynosi zabawa, i szczegółowo  
opisujemy tam punkt widzenia IKEA oraz nasz  
asortyment produktów dla dzieci.
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BLANDA BLANK
miska

19,99

Jeśli postrzegamy zabawę jako określoną czynność z odgórnie 
ustalonymi zasadami, łatwo ugiąć się pod presją wypowiedzi 
ekspertów podkreślających znaczenie zabawy. Skąd wziąć  
czas, żebyśmy mogli bawić się z naszymi dziećmi tak często,  
jak powinniśmy? Kto ma na to siłę? Warto jednak pamiętać,  
że zabawa wcale nie musi być skomplikowana – jest nią nawet 
dodanie do obiadu zaskakującego składnika.

Co tam porabiasz, 
tato?

„Staraj się nie brać siebie 
zbyt poważnie i po prostu 

ciesz się chwilą.”
Tata trójki dzieci, Portugalia

PH181468.jPg
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DUKTIg
Przybory kuchenne do zabawy, 5 szt.

14,99

„Zapomnij na chwilę  
o obowiązkach i spójrz  

na świat oczami dziecka.”
32-letnia mama jednego dziecka, Szwecja

PH181516.jPg
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Zabawa przygotowuje do dorosłego życia. Pomaga dzieciom 
rozwijać między innymi umiejętności społeczne i zdolność 
logicznego myślenia. Dorośli też czerpią z niej wiele korzyści.
Ich lista jest naprawdę długa, dlatego ograniczymy się do trzech  
najważniejszych: łagodzi stres, dobrze wpływa na pracę mózgu 
i pobudza kreatywność. Jak widać, nie brakuje powodów, żeby 
choć na chwilę zapomnieć się w zabawie.

Baw się jakby nikt  
nie patrzył

BUSA
tunel do zabawy

49,99

„Nie wstydź się i bądź sobą  
we wszystkim, co robisz.”

21-letnia bezdzietna kobieta, USA

PH181523.jPg



FjÄDRAR
poduszka

20,-

„Słuchaj dzieci  
i zamieniaj codzienne 
obowiązki w rozrywkę.”
Mama dwójki dzieci, Austria
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LÅNESPELARE
kubek

29,99

Posłuchaj swojego serca
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Wiemy już, że zabawa jest dla każdego, bez względu na wiek.
A co najlepsze, przy okazji możemy nauczyć się czegoś nowego, 
poszerzyć swoją wiedzę i cieszyć się życiem, o ile tylko 
postaramy się na chwilę odpuścić i skoncentrować wyłącznie 
na dobrej zabawie.

„Zgadzaj się, gdy dzieci proponują 
ci zrobienie czegoś razem.”
Tata dwójki dzieci, Szwecja

PH181533.jPg
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Szukając wskazówek, które sprawią, że zabawa stanie się  
ważniejszą częścią codziennego życia, dowiedzieliśmy się  
naprawdę wielu ciekawych rzeczy. Mamy nadzieję, że pomoże  
nam to w tworzeniu jeszcze lepszych produktów i rozwiązań  
do życia w domu.

W IKEA już od dawna traktujemy zabawę z należytą powagą.
Dział IKEA dla Dzieci powstał w latach 90. ubiegłego wieku,  
co nie oznacza, że przedtem nie uwzględnialiśmy potrzeb 
i marzeń najmłodszych oraz całych rodzin. Wręcz przeciwnie!
Przez lata nie tylko pozostawaliśmy na bieżąco z najnowszymi 
badaniami zajmującymi się wpływem zabawy na ludzi, ale też 
przeprowadzaliśmy własne badania w postaci wyczerpujących 
ankiet.

Opublikowaliśmy kilka raportów, które podsumowały nasze 
ustalenia w zakresie tego, jak zabawę postrzegają ludzie  
w różnych częściach świata, a także jak się bawią. Wszystko  
po to, aby każdego dnia jak najskuteczniej zachęcać do zabawy.

Dziękujemy za pomoc  
w zachęcaniu do zabawy!

PH181522.jPg

gLIS
pudełko z pokrywką, 3 szt.

9,99



MÅLA
cienki marker, 12 szt.

9,99
MÅLA
rolka papieru  
do rysowania, 30 m

9,99
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„Bałagan zawsze można posprzątać,  
a twoje dzieci nie będą wiecznie dziećmi.”
Mama dwóch chłopców, Stany Zjednoczone

PH181739.jPg PH181519.jPg
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Gdy ruszała ta kampania, w niektórych częściach świata nadal 
obowiązywały restrykcje związane z pandemią COVID-19.
Odwiedzanie rodzin w ich domach było niemożliwe lub po 
prostu niewskazane. Pewne rzeczy są od nas niezależne.
A jednak postanowiliśmy podjąć wyzwanie i spróbowaliśmy 
czegoś nowego. Zapytaliśmy pięciu fotografów ze Sztokholmu, 
Londynu, Amsterdamu i Nowego Jorku, czy nie chcieliby nam 
pomóc – bez wychodzenia z domu, wspólnie ze swoimi dziećmi 
i partnerami lub partnerkami. Zgodzili się, a rezultat przerósł 
nasze najśmielsze oczekiwania. Wszyscy bawili się w najlepsze, 
jakby nikt nie patrzył! 

„Razem z dziećmi miałem mnóstwo frajdy! To było coś 
naprawdę fajnego i mogliśmy robić to wspólnie. Jednocześnie 
wykonywałem swoją pracę, a IKEA była zadowolona z rezultatu.  
Udało się połączyć przyjemne z pożytecznym” – Brock Elbank, 
fotograf z Wielkiej Brytanii.

BUSA
tunel do zabawy

49,99

Czapki z głów dla 
naszych fotografów!

„Zabawki są dla wszystkich, 
nie tylko dla dzieci.”
42-letni tata jednego dziecka, 
Singapur

PH181524.jPg
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Do tego dokumentu dołączone zostały poniższe obrazy. 
Zachęcamy do wykorzystywania ich według własnego uznania.

Zdjęcia

PH181739.jPg

PH181468.jPg

PH181523.jPg PH181526.jPg

PH181519.jPg

PH181524.jPg PH181528.jPg

PH181531.jPg

PH181515.jPg PH181516.jPg

PH181522.jPg

PH181533.jPg

PH181525.jPgPH181007.jPg



 ZABAWA  / 12

Produkty

MÅLA cienki marker 
9,99/12 szt. Tworzywo 
polipropylenowe.
Projekt: S. Fager/C. Tubertini.
Różne kolory 201.840.41

PE727426.jpg

gLIS pudełko z pokrywką 
9,99/3 szt. Tworzywo 
polipropylenowe. Projekt: 
K. Hagberg/M. Hagberg. 
D17×S10, W8 cm.
Żółty/niebieski 904.661.55

PE765864.jpg

BUSA tunel do zabawy 49,99  
100% poliester i pianka 
polietylenowa. Projekt:  
Maria Vinka. Ø46, D145 cm. 
101.920.13

PE727344.jpg

KRAMIg pluszak, panda 15,- 
Tkanina: 100% poliester.
Wypełnienie: włókna 
poliestrowe. D30 cm.
Biały/czarny 302.213.16

PE317642.jpg

Nowość LÅNESPELARE kubek 
z pokrywką i słomką 29,99 
Stal nierdzewna i tworzywo 
sztuczne. Projekt: Jon 
Karlsson. Ø9, W17 cm. 500 ml.
Czarny 405.078.46

PE811258.jpg

DUKTIg przybory kuchenne 
do zabawy 14,99/5 szt. 
Stal nierdzewna i tworzywo 
poliamidowe. 801.301.68

PE728426.jpg

BLANDA BLANK miska 19,99 
Stal nierdzewna. Projekt: 
Anne Nilsson. Ø28, W13 cm. 
500.572.54

PE728645.jpg

FjÄDRAR poduszka 20,- 
Tkanina: 100% bawełna. 
Wypełnienie: 100% pierze  
kacze. D50×S50 cm.  
Kremowy 802.621.87

PE382470.jpg

gOSIg gOLDEN pluszak,  
pies 49,99 Tkanina:  
100% poliester. Wypełnienie: 
włókna poliestrowe. Projekt: 
Annie Huldén. D70 cm. Pies/
golden retriever 101.327.88

PE727372.jpg

MÅLA rolka papieru  
do rysowania, 30 m 9,99  
S45 cm, D30 m, powierzchnia: 
13,5 m2. Biały 704.610.88

PE727430.jpg



Kontakt 

Małgorzata Jezierska  
Commercial PR & Communication Business Partner 
malgorzata.jezierska@ingka.ikea.com 

Zdjęcia znajdują się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl  
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu  
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)  
 
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:  
poczta@small-studio.pl


