
Ubrania na zmianę (spodnie, koszulka, body/sweter, rajstopki 
/kalesony, skarpetki, jeśli Dziecko jest odpieluchowane - majteczki) x3
Kalosze, kurtka i spodnie/kombinezon przeciwdeszczowy (może być 
połączony z kaloszami)
Buty na zmianę (nie klapki), polecamy: slippersfamily.com
Prześcieradło z powłoką nieprzemakalną o wymiarach 120x60
Komplet pościeli, polecamy: Bubaland.pl 
Podkład pod prześcieradło wielorazowy, polecamy: Allegro.pl/podkład 
Fartuszek do prac plastycznych, polecamy: Allegro.pl/fartuszek
Chusteczki nawilżane
Pieluszki (zapinane, nie pieluchomajtki)
Krem na odparzenia
Krem na "każdą pogodę"/uniwersalny

Grzebyk/szczotka

Rzeczy osobiste:
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Jeśli Dziecko ma dłuższe włosy wymagające czesania: 

WYPRAWKA DLA NIEDŹWIADKA

1 op. rękawiczek jednorazowych
4 op. worków na śmieci 120l.
2 op. ręczników papierowych
płyn uniwersalny (np. płyn)

Artykuły przemysłowe: 
Zeszyt 16 k. (gładki) do logopedii
Biała teczka na gumkę
Blok techniczny biały i kolorowy 
Zestaw pędzli 
Ryza papieru do xero
Klej w sztyfcie i klej MAGIC 
Plastelina w boxach (np. plastelina)
Folia malarska 2 szt. (np. folia)
Folia do laminacji rozmiar A4 i A5
Farby w tubce (3 dowolne kolory) (np. farby)
Kredki BAMBINO (grube, ołówkowe, mały zestaw) 

Artykuły papiernicze:

https://slippersfamily.com/
https://bubaland.pl/spiwor-dla-dzieci-do-spania-auta-bawelna?gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfCNlRs8u43_TbbJeq6FJLH29uhxVE3He9N-GKB_AYiKc-CY_DtkVVRoCViEQAvD_BwE
https://bubaland.pl/spiwor-dla-dzieci-do-spania-auta-bawelna?gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfCNlRs8u43_TbbJeq6FJLH29uhxVE3He9N-GKB_AYiKc-CY_DtkVVRoCViEQAvD_BwE
https://allegro.pl/oferta/nieprzemakalny-podklad-ochraniacz-materac-120x60-p-7598844056?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_wyposazenie&ev_adgr=Wyposa%C5%BCenie%20Pok%C3%B3j%20dzieci%C4%99cy&gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfJIMjCPxfchWDIodwg_0kzrVPXpaUELxnIdkvfnXSf7AGhU1wumXRhoCJGoQA5vD_BwE&fbclid=IwAR1Blfz3nz5mPpy33NrxRe9qrLw0SGBXewrneftgGt0QNLK783NSIld9DDI
https://allegro.pl/oferta/ikea-kladdig-sliniak-z-rekawkami-fartuszek-rekawki-7133534066?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DCK_BG_pla_karmienie_dziecka&ev_adgr=Karmienie%20-%20%C5%9Aliniaki&gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfO4EadrUL4wQLMbRHlBTkfUfAF1KXZa1e2Fm7j3ThU_3UI5lJS0HyRoCjdsQAvD_BwE&fbclid=IwAR0SP-Fr370_SmXvlaiuhTk9i9JfPSVsncnPhVBtq31yIxZDEhkwln6Ukro
https://allegro.pl/oferta/naturalny-plyn-uniwersalny-active-green-11925133411?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=MWIwNGNkMGQtYWQ4Zi00MDkzLWE0MDAtMDFkYTQ1ZTQ4NmJmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=4c6435b9-633a-4bb0-90da-7bb81dd1a1d7
https://allegro.pl/oferta/plastelina-kwadratowa-18-kolorow-astra-83814904-12452795932
https://allegro.pl/oferta/folia-malarska-ochronna-4x5m-gruba-10580062988
https://allegro.pl/oferta/farby-plakatowe-6-kolorow-w-tubach-30-ml-astra-9612989751?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=YTMxOTc3NGMtMTczMy00ZmFkLTljYjEtMjRiNjc1NmMzYzI4AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1aa1a0cf-4ae7-4336-a54d-ebec46481da9


Nie podajemy Dzieciom butelek – wszystkie napoje otrzymują w 
kubeczkach (jeśli Dziecko korzysta z MM możemy je przygotować 
także w kubeczku). 

W placówce nie używamy szczoteczek do zębów – prosimy o 
mycie zębów przed przyjściem do placówki.

Smoczki akceptowane są tylko podczas drzemki (jeśli nie ma 
konieczności - nie podajemy). 

Wszystkie rzeczy osobiste powinny być opisane imieniem i 
nazwiskiem Dziecka. Polecamy skorzystać z naszywek: 
oznaczone.pl. Artykuły papiernicze i przemysłowe nie muszą być 
opisane.

Dzieci nie korzystają z nocników. W każdej toalecie jest specjalna 
nakładka na WC ze schodkiem (podobna tutaj: nodik.pl/nakładka), 
ułatwiająca naukę samodzielności najszybciej jak to możliwe. 
Rekomendujemy używanie jej także w domu.

Dzieci są uczone zasypiania samodzielnie z wykorzystaniem 
muzyki relaksacyjnej/szumów/głośnego czytania/medytacji. 
Wszystkie Maluchy korzystają z czasu odpoczynku, ale jeśli ktoś 
nie ma ochoty spać – może tylko leżakować. Nie usypiamy Dziecka 
na rękach/w wózku/na piłce/na dworze.

Średnio raz na dwa tygodnie prosimy o przyniesienie: chusteczek 
suchych wyciąganych (1 pudełko), chusteczek suchych 
tradycyjnych (wagon), chusteczek nawilżanych, ręczników 
papierowych.

WAŻNE! 

https://www.oznaczone.pl/
https://nodik.pl/nakladka-na-wc-ze-stopniem-thermobaby-bialy-new-p-26909.html

