
Wyprawka do żłobka

 

 Ubranka do żłobka  :

- obuwie do przedszkola antypoślizgowe – kapcie lub buciki, najlepiej na rzepy, zatrzaski bądź wsuwane, mając
na uwadze samodzielność dziecka, 

- drugi komplet ubrania ( 2 szt. majteczek, rajstopki, skarpetki, spodenki i bluzeczka – w podpisanym worku-
szatnia),

- potrzebne mogą być także: śliniaczek ceratowy (podpisany) dla najmłodszych dzieci.
 teczka format A3 na prace Waszego maluszka
 fartuszek do malowania

 Ubranka na dwór, stosownie do pogody  :

- kurtka, spodnie w zimie ocieplane, najlepiej wodoodporne, ciepłe rękawiczki również nieprzemakalne, szalik,
czapka, sweter lub polar,

-  obuwie zimą ocieplane, na deszczowe dni najlepiej gumowe (kombinezon),
-  w gorące słoneczne dni koniecznie nakrycie na głowę i krem z filtrem ! (podpisany)

 Do leżakowania  :   
- ulubiona przytulanka, pieluszka jeżeli dziecko potrzebuje do zasypiania;
- podpisaną (oznakowaną) pidżamkę.

 Artykuły higieniczne  :

- szczoteczka, pasta do zębów (odpowiednia do wieku dziecka) i kubeczek (podpisane),
- grzebyk lub szczotka do włosów,
- chusteczki higieniczne suche – pudełko 1 raz na miesiąc,
- chusteczki nawilżone/ na bieżąco,
- pieluszki jednorazowe, jeśli jeszcze ich używa,
- krem używany w domu do pielęgnacji skóry dziecka.

 Nie zapomnijcie Państwo, o ulubionym misiu, pieluszce, kocyku. To niezwykle ważne, aby
dziecko miało przy sobie cząstkę domu. 

DRODZY RODZICE!
     Przychodząc z dzieckiem pierwszego dnia do żłobka, proszę, aby Rodzic miał aktualne zaświadczenie od

lekarza, stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka (zaświadczenie jest ważne 3 dni
od daty wystawienia).

Uwagi dotyczące ubierania dziecka do przedszkola:
- spodnie, spódniczki najlepiej na gumkę nie za luźną i nie za ciasną
- nakrycie głowy (także w okresie letnim!)
- bluzki z odpowiednio luźnymi rękawami (dzieci myją ręce z podciągniętymi rękawami, aby ich nie zamoczyć; gdy
rękawy są za ciasne i nie dają się podciągnąć, dziecku trudno będzie ich nie zmoczyć)
- buty wyjściowe (bezpieczne, nie klapki!, łatwe do wkładania, zapinane na rzepy)
- w dni deszczowe - kalosze, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem lub pelerynki
-  kapcie  najlepiej  na  gumowej  podeszwie,  zapinane  na  rzepy  -  ułatwiają  dziecku  samodzielne  zdejmowanie  
i wkładanie, czyli osiąganie samodzielności w zakresie jego możliwości.
Wszystkie ubrania i zabawki domowe dziecka w przedszkolu powinny być oznakowane (imieniem bądź inicjałami),
gdyż dzieci często gubią drobne części garderoby, a gdy kilkoro dzieci ma je takie same, nie sposób ich rozpoznać.
Dotyczy to także rękawiczek i szalików itp.
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