WYPRAWKA
Poniżej przedstawiamy co powinno znaleźć się w wyprawce dla dziecka, które zaczyna przygodę
w Bajkowej Przystani. Wyprawkę należy dostosować do potrzeb swojej pociechy 
Klub dziecięcy
1. Ubranka na zmianę dostosowane do pogody;
2. Buty - kapcie / najlepiej tzw. paputki na zmianę, ewentualnie skarpetki antypoślizgowe;
3. Kocyk / kołderka + ewentualnie podusia + prześcieradełko na gumce wymiar 140/70 cm;
4. Kremy z filtrem na lato, ochronny na zimę + jeżeli używacie do smarowania pupy lub zasypki - to już
kwestia indywidualna :)
5. Butelka z wodą;
6. Pieluchy, najlepiej całe opakowanie, żeby nie trzeba było donosić każdego dnia (lepsze pampersy niż
panty);
7. Chusteczki nawilżone (mniej więcej 2 opakowania na miesiąc) i chusteczki higieniczne w boksie
(mniej więcej 1 opakowanie na miesiąc) - z tego korzystamy wspólnie chyba, że są jakieś alergie skórne
to prosimy o taką informację :)
8. Jeżeli dziecko korzysta to smoczek w pudełeczku do przechowywania;
9. Małe woreczki typu śniadaniowe - na brudne ubranka, aby nie mieszały się w szafce z czystymi;
10. Ręcznik - na ewentualny wypadek, gdy malucha trzeba było włożyć pod prysznic, gdyby np.
pampers nie wytrzymał :D
11. Rękawiczki nitrylowe (mniej więcej paczka na miesiąc)
12. Śliniak – sztywny z tzw. kieszonką/ rynienką, bez rękawków.
Przedszkole
1. Ubranka na zmianę dostosowane do pogody; W chwili obecnej prosimy o kalosze i najlepiej płaszcze
czy pelerynki przeciwdeszczowe;
2. Buty - kapcie
3. Kocyk / kołderka + ewentualnie podusia + prześcieradełko na gumce wymiar 120/60 cm – tylko
grupa młodsza;
4. Kremy z filtrem na lato, ochronny na zimę - jeżeli dziecko używa, a jeżeli nie to prosimy o taką
informację;
5. Pieluchy, najlepiej całe opakowanie, żeby nie trzeba było donosić każdego dnia (lepsze pampersy niż
panty) – tylko dla dzieci w trakcie odpieluchowania + podkłady jednorazowe higieniczne, gdy wspólnie
odpieluchowujemy
7. Chusteczki nawilżone i chusteczki higieniczne w boksie - z tego korzystamy wspólnie
8. Małe woreczki typu śniadaniowe - na brudne ubranka, aby nie mieszały się w szafce z czystymi;
9. Rękawiczki nitrylowe.
Wszystkie rzeczy powinny być podpisane. Ja osobiście polecam naklejki personalizowane.
Oczywiście zwykły marker też wystarczy :)

