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WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 
 

- zabawka - najlepiej ulubiona maskotka, która pomoże w trudnych chwilach (dla dzieci 

najmłodszych przez pierwsze 2 tygodnie pobytu w przedszkolu, dla dzieci starszych – raz                    

w tygodniu – w piątek) 

- kapcie - na podeszwie antypoślizgowej, wygodne i łatwe do wkładania, na rzepy, bez 

sznurówek (podpisane); 

- ubranie na zmianę (trzymane w worku w szatni; odpowiednie do pory roku: podkoszulka, 

bluzka, spodnie/spódniczka, 2 x skarpety/rajstopy, 2 x majtki); 

- 2x chusteczki higieniczne "wyciągane" (duża paczka); 

- 2x chusteczki nawilżane; 

- szczoteczka do zębów (kubeczki oraz pasty zostaną wspólnie zakupione we wrześniu); 

- w przypadku alergii dziecka na mydło przedszkolne / własne mydło w płynie; 

- kalosze, kurtki przeciwdeszczowe z kapturem lub pelerynki (na stałe w szafce); 

- poduszka + kocyk (podpisane); 

- worek foliowy (na brudną bieliznę w razie awarii). 

 

 

 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 zalać) 

- buty wyjściowe (bezpieczne, nie klapki, nie drewniaki i nie śliskie, łatwe do wkładania, 

zapinane na rzepy) 

- szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność suwaków, dzieci nie potrafią ich 

zreperować same, trzylatek z czasem sam zaczyna zapinać i rozpinać suwak, ale ten musi być 

sprawny! 

  

Wszystkie ubrania i zabawki domowe dziecka w przedszkolu powinny być oznakowane 

(imieniem bądź inicjałami), gdyż maluchy często gubią drobne części garderoby, a gdy 

kilkoro dzieci ma je takie same, nie sposób ich rozpoznać. Dotyczy to też rękawiczek, 

szalików itp. 

 

Wszystkie te rzeczy KONIECZNIE muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem  

dziecka (najlepiej wyszyte lub inny sposób, tak, aby napis nie uległ szybkiemu zniszczeniu). 

 

 

 

DNI ADAPTACYJNE DLA NAJMŁODSZYCH  DZIECI:                                  

24 – 26 SIERPNIA W GODZ.: 9:00 – 11:00 
 

 


