Pressmeddelande

Lek med barn och växter på sportlovet

Sportlovet är ett trevligt avbrott i vintermörkret. Det är fortfarande för kallt för att vara utomhus långa stunder i taget, så lovet är som gjort för inomhuspyssel med familjen. De flesta krukväxter trivs också bäst inomhus på den här årstiden, så varför inte ägna sportlovet åt ett projekt som involverar både barn och växter?

Växter – ett universum för sinnena
Barn älskar att utforska och experimentera och växter stimulerar barnens sinnen på ett härligt naturligt och äkta sätt. Växter tilltalar fantasin och därmed även barn. Växter luktar gott, är spännande att röra vid och är färgglada. Och barn älskar färger och former. 

Miniväxter – botanik i barnhöjd
Under de senaste åren har miniväxter ökat mycket kraftigt vad gäller både antal och nya användningsområden eftersom de på många sätt passar perfekt i den moderna konsumentens livsstil – och passar därmed även familjens yngsta, för miniväxter är perfekta för små barnhänder. 

Eftersom miniväxterna är lättare att hantera inkluderas de snabbt i leken och ger barnen många spännande utmaningar. Om det är nyfikenheten som dominerar är det lätt att studera rotsystemet tack vare miniväxternas begränsade jordvolym. Numera produceras de vanligaste danska krukväxterna även som miniväxter och listan blir allt längre. 

Happy Home – Happy Kids
Vårens växttrend, Happy Home, är som gjord för barn, men ta gärna ut glädjen i förskott på sportlovet. Trenden har inspirerats av 50-talets optimism och lättsinne och nyckelorden är fest, färger och humor. Den tilltalar den barnsliga och kreativa delen av vår personlighet och därmed även barn.

Inred barnrummet med växter
Ägna en dag av lovet åt att piffa upp barnrummet med växter på äkta Happy Home-vis. Ju fler festliga, färgglada och tokiga inslag du kan ge rummet, desto bättre. Och det måste inte kosta en förmögenhet för du kan använda leksakerna som kul ytterkrukor. 

På vintern, då strandgrejorna ändå är undanplockade, kan exempelvis en färgglad sandhink fungera som ytterkruka. Diskbaljan är också perfekt som underlag, för växterna välter inte och är lätta att vattna – eller varför inte matlådan som ändå inte används just nu?

En krukväxt eller två kan göra lovet perfekt för stora och små!

För ytterligare information kontakta:
Lone Taklo, marknadsföringskonsult, Floradania, tel.: +45 65 92 62 66 eller e-post: lt@floradania.dk 

Fakta:
Vårens växttrend, Happy Home, har utvecklats av Floradania i samarbete med scandinavian trend institute.

Exempel på tio Happy Home-miniväxter för barnrummet:
Calceolaria (toffelblomma)
Campanula (klocka)
Exacum affine (blåöga)
Hibiscus
Hydrangea macrophylla (hortensia)
Kalanchoe
Rosa (ros)
Pachira aquatica (strandkastanj)
Sagina (sylnarv)
Viola





