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JAK UTRZYMAĆ PORZĄDEK W SZAFIE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosna to bardzo dobry czas na zmiany i porządki –  . Ciepłe kurtki, wełniane swetry i 

ciężkie buty możesz schować i zrobić miejsce na wiosenne ubrania.  

 

Wieszaki na ubrania 

Wybierz takie, na których możesz powiesić dużo rzeczy. Wieszaki drewniane ładnie 

wyglądają w szafie. Możesz wybrać też mniejsze od nich – plastikowe lub metalowe. 

Pamiętaj! Na wieszakach możesz powiesić nawet kilka rzeczy.  

Ułóż ubrania – potem łatwo je znajdziesz.  

Możesz pogrupować ubrania – koszule, sukienki,  

bluzki, czapki, szaliki, swetry, ciepłe skarpety, spodnie. 

Łatwo je znajdziesz, gdy będziesz ich potrzebował.  

Możesz ułożyć je rozmiarami – od najdłuższych po najkrótsze.  

Możesz także ułożyć ubrania według kolorów – od czarnych  

i ciemnych po jasne i białe. Włóż płaszcze w specjalne pokrowce.  

Krawaty, paski, szaliki – możesz ułożyć w szufladzie, na półce lub powiesić w szafie. 

Pamiętaj! W twojej szafie ważne jest każde miejsce. Możesz tam włożyć małe rzeczy.  

Na półkach wykorzystaj pudła i koszyki. Często w szafach układamy swetry lub inne 

ubrania w pudłach i je podpisujemy. W nowoczesnych szafach stosuje się szklane półki – 

wtedy widzisz wszystko i wiesz, czego potrzebujesz. Kosze możesz wsunąć pod półkę.  
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Zimowe ubrania schowaj do pojemników z materiału. Kurtki, swetry, szale  

i rękawiczki można trzymać w specjalnych torbach – oszczędzisz dużo miejsca! Zimowe buty 

trzymaj w pudełkach – papierowych lub przezroczystych.  

W szufladach układaj rzeczy pionowo – 

 wtedy łatwo znajdziesz i wyjmiesz potrzebne 

ubranie. Skarpetki i bieliznę włóż do małych  

pojemników.  

Biżuterię – zegarki, łańcuszki, kolczyki  

i inne małe rzeczy włóż do małych szuflad  

w twojej szafie. Możesz je włożyć do  

zamykanych pudełek, skrzynek, koszy i ustawić na półce.  

 

na podstawie Kobieta i życie, nr 4 (114) kwiecień 2018, ss. 88-89. 

 

Zadanie: Uzupełnij tabelę na podstawie tekstu.  
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