Wyprawka do Żłobka:
Wszystkie rzeczy powinny być podpisane imieniem dziecka i pierwszą literą nazwiska trwałym mazakiem
lub naklejkami/naszywkami itp.
✓ Ubranka na zmiane ( w stałej ilości po 3 szt koszulka/ body, spodnie dresowe/ rajstopki, majtki,
skarpetki- zostawiane w szatni w indywidualnej półeczce dziecka) - podpisane
✓ Worek na zbrudzone/zmoczone ubranka po dniu w żłobku
✓ Kapcie lub skarpetki antypoślizgowe dla dzieci nie chodzących (podpisane)
✓ Pampersy – pierwszy raz około 20szt. a następnie będą informacje z prośbą o dostarczenie w miarę
zużycia (każdy pampers podpisany)
✓ Krem przeciw odparzeniom dla maluszków taki jak dziecko używa w domu (podpisany)
✓ Chusteczki nawilżane takie jakie stosują rodzice w domu - pierwszy raz 2 paczki nastepnie będą
informację z prośbą o dostarczenie w miarę zużycia (podpisane)
✓ Smoczek z zawieszką - jeśli dziecko używa (podpisane)
✓ Łyżeczki plastikowe 2 szt. (dla dzieci do 12mies.) - (podpisane)
✓ Jeśli dziecko nie pije z kubeczka to należy dostarczy to z czego dziecko potrafi pić - kubek niekapek/
butelka/ bidon (podpisane)
✓ Ręcznik wielkości około 50x70 cm do wytarcia dziecka, gdyby było potrzebne umycie w brodziku
(podpisany)
✓ Szczoteczka i pasta do zębów (dla dzieci z ząbkami)
✓ Gryzaki dla ząbkujących maluszków – podpisane na zawieszce
✓ Ukochany miś / lalka/ pluszak / podusia/ kocyk/ pieluszka itp (Z uwagi na możliwość zniszczenia czy
konflików wśród dzieci prosimy by nie były to typowe zabawki (autka, figurki, klocki itd)
✓ Wygodne ubranko na codzień – prosimy nie ubierać dzieciom ubranek w których ciężko im się
poruszać oraz ciężko je zakładać. Spodnie powinny być na gumkę lub wiązane sznureczkiem bez
zamków i guzików, koszulki/body na napki bez guzików.
✓ W miarę możliwości prosimy podpisac także ubrania w których dziecko przychodzi ( kurtki,
kombinezony, bluzy, buty) by nie doszło do pomyłki przy ubieraniu dzieci w razie wyjścia na spacer.

