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Apie drabužius
vaikų darželyje

DRABUŽIAI
Vaikų darželyje vaikui derėtų dėvėti drabužius, dėl kurių nebijote, kad gali susitepti ar
susigadinti. Drabužius turėtų būti lengva apsivilkti ir nusivilkti, bei patogu vaikui judėti.
Bergene būna daug lietaus ir oras yra nepastovus, tad tinkamai aprengti vaikus gali būti
sunku. Vaikai neturėtų sušalti, tačiau jie yra aktyvus ir neturėtų dėvėti tiek drabužių, kad
jie varžytų judesius ir trukdytų žaisti. Vaikų darželio personalas gali Jums padėti išsirinkti
skirtingam orui tinkančius drabužius.

Drabužių žymėjimas
Norėdami užsitikrinti, kad vaikas namo parsineš teisingus drabužius, visus drabužius
turėtumėte pažymėti vardais. Drabužių viduje klijuojamas vardo etiketes galima užsisakyti
internetu. Drabužius taip pat galima pažymėti vandeniui atspariu žymekliu.

Kokie drabužiai vaikui reikalingi vaikų darželyje?
Vaikui reikalingi lietaus rūbai ir auliniai batai, kai lauke lyja arba labai šlapia. Visada turėti
vieną lietaus rūbų komplektą kabantį vaikų darželyje yra privalumas. Kai lietaus rūbai
išsitepa, parsineškite juos namo ir išskalbkite.
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Kasdien vaikas privalo avėti vidaus avalynę arba šlepetes. Grindys gali būti slidžios, ir vaikas,
dėvėdamas kojines, gali paslysti. Grindys taip pat gali būti šlapios, ir vaikas, nedėvėdamas
vidaus avalynės ar šlepečių, gali sušlapti kojas.
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Žaisdami vaikų darželyje vaikai dažnai sušlampa ar išsiterlioja. Tuomet jiems reikia
persirengti. Todėl vaikų darželyje yra būtina turėti tokių atsarginių drabužių kaip apatinės
kelnaitės, kojinės, pėdkelnės, marškiniai, megztiniai ir kelnės. Patikrinkite periodiškai, ar
vaikas turi reikiamus atsarginius drabužius.

Vasaros metu
Atšilus orams vaikui reikalingi lengvesni drabužiai ir batai. Pavasarį ir rudenį tinka plona
kepurė ir rekomenduojama kombinezonas be pamušalo. Kai lauke labai saulėta, vaikui
derėtų turėti apsauginį kremą nuo saulės su aukšta ultraspindulių apsauga. Taipogi, norint
apsaugoti galvą, patartina dėvėti skrybėIę ar kepuraitę nuo saulės.
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Atsarginiai drabužiai
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Žiemos metu
Kai lauke šalta, vaikui reikalingas šiltas kombinezonas. Po kombinezonu vaikas gali dėvėti
megztinį ir kelnes iš vilnos arba fleece. Kitais atvejais yra svarbu turėti šiltą kepurę, vilnones
kojines, šiltus ir vandeniui atsparius batus bei šiltas kumštines pirštines. Atminkite, kad
kumštinės pirštinės dažnai sušlampa, tad patartina turėti kelias poras.

Apranga, kai vaikas miega lauke vežimėlyje
Mažiesiems reikalingas poilsis dienos metu. Kai kuriuose vaikų darželiuose vaikai miega
lauke vežimėlyje, prižiūrimi darbuotojų. Turėti vežimėlio miegmaišį yra privalumas ir vaikui
nereikia dėvėti daug drabužių. Vežimėlio miegmaišyje užteks plonų vilnonių apatinių net ir
žiemos metu. Jeigu turite klausimų dėl miego vežimėlyje, galite pasitarti su vaikų darželio
personalu.

Kita
Vaikai, kuriems reikalingos sauskelnės, žindukai arba priežiūros kremas, privalo juos turėti
vaikų darželyje.

