OM KLÆR I BARNEHAGEN

POLSK

UBRANIE

w przedszkolu

UBRANIE
W przedszkolu dzieci powinny mieć na sobie takie ubrania, o które Państwo nie obawiają
się, że się zabrudzą lub zniszczą. Ubranie powinno być łatwe do nakładania i zdejmowania,
oraz wygodne dla dziecka przy poruszaniu się. W Bergen jest wiele dni deszczowych i
pogoda jest zmienna, toteż może być trudno ubierać dzieci odpowiednio do pogody. Dzieci
nie powinny marznąć, ale są one aktywne i nie powinny mieć na sobie tak dużo ubrań, że
mogłoby to hamować zabawę i poruszanie się. Personel przedszkola może pomóc Państwu
wybrać ubrania pasujące do różnych typów pogody.

Oznakowanie ubrań
Aby upewnić się, że dziecko będzie miało na sobie i ze sobą swoje własne ubrania, kiedy
pojedzie do domu, należy oznakować wszystkie ubrania imieniem i nazwiskiem dziecka.
Etykietki z imieniem i nazwiskiem dziecka, do naklejenia wewnątrz ubrań, można zamówić przez
Internet. Można również oznakować ubrania markerem do tkanin (wodoodpornym tuszem).

Jakiego ubrania potrzebuje dziecko w przedszkolu?
Dziecko potrzebuje odzieży przeciwdeszczowej i kaloszy, kiedy pada deszcz lub kiedy
jest bardzo mokro na dworze. Dobrze jest mieć jeden zestaw odzieży przeciwdeszczowej
wiszący na stałe w przedszkolu. Kiedy odzież przeciwdeszczowa zabrudzi się, należy zabrać
ją do domu i wyprać.
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Dziecko musi codziennie mieć na sobie w przedszkolu obuwie domowe lub pantofle. Podłogi
mogą być śliskie i dziecko może się poślizgnąć, jeżeli będzie chodzić w skarpetkach. Podłogi
mogą również być mokre i dziecko zamoczy sobie nogi, jeżeli nie będzie nosić obuwia
domowego lub pantofli.
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Dodatkowe ubrania
Jes rzeczą zwykłą, że dzieci zamoczą się lub zabrudzą się podczas zabawy w przedszkolu.
W takich przypadkach niezbębne jest mieć dodatkowe ubrania na przechowaniu w
przedszkolu, jak na przykład majteczki, skarpetki, rajtuzy, koszulkę, sweterek i spodnie.
Prosimy regularnie sprawdzać, czy dziecko ma wszystko czego potrzebuje, jeżeli chodzi o
zapas dodatkowych ubrań w przedszkolu.

W ciepłej porze roku
Jest rzeczą zwykłą, że dzieci zamoczą się lub zabrudzą się podczas zabawy w przedszkolu
i muszą zmienić ubranie. W takich przypadkach niezbędne jest mieć dodatkowe ubrania na
przechowaniu w przedszkolu, jak na przykład majtki, skarpetki, rajtuzy, koszulkę, sweterek i

Foto forside: © Nina Honningsvåg Træet
© Marte Rosenvinge

© Trude Haugen

spodnie. Prosimy regularnie sprawdzać, czy dziecko ma wszystko czego potrzebuje, jeżeli
chodzi o zapas dodatkowych ubrań w przedszkolu.

W ciepłej porze roku
Kiedy pogoda będzie cieplejsza, dziecko będzie potrzebować lżejszych ubrań i obuwia.
Wiosną i jesienią można nosić cienką czapeczkę i lekki kombinezon bez ocieplenia.
Kiedy jest dużo słońca na dworze, dziecko powinno mieć ze sobą krem z wysokim filtrem
UV. Dodatkowo dobrze jest mieć na sobie kapelusik przeciwsłoneczny lub czapeczkę z
daszkiem, aby chronić głowę.

Ubranie do spania na powietrzu w wózeczku
Najmłodsze dzieci potrzebują odpoczynku w ciągu dnia. W niektórych przedszkolach dzieci
śpią na powietrzu w wózeczku, pod nadzorem personelu. Dobrze jest mieć śpiworek do
wózka, gdyż wtedy dziecko nie będzie musiało być zbyt grubo ubrane. W śpiworku mogą
wystarczyć cienkie ubranka wełniane, nawet zimą. Prosimy porozmawiać z personelem
przedszkola, jeżeli mają Państwo pytania w związku ze spaniem dziecka w wózeczku.

Inne
Dzieci, które używają pieluszek, smoczka i ewentualnie kremu do pielęgnacji, muszą mieć te
rzeczy dostępne do użytku w przedszkolu.

