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Despre hainele
pentru grădiniță

HAINE
La grădiniță copilul ar trebui să poarte haine care să nu vă temeți că o să se murdărească
sau vor fi deteriorate. Hainele trebuie să fie ușor de îmbrăcat și de dezbrăcat și confortabile
pentru ca copilul să se poată mișca. La Bergen plouă mult și vremea este foarte
schimbătoare, și poate fi dificil să îmbraci corect copilul. Copiilor nu trebuie să le fie frig, dar
ei sunt activi și nu trebuie să poarte atât de multe haine încât să împiedice jocul și mișcarea.
Personalul de la grădiniță vă poate ajuta să alegeți haine care se potrivesc la diferite aspecte
ale vremii.

Marcarea hainelor
Pentru a vă asigura că copilul aduce acasă hainele lui proprii, trebuie să marcați toate hainele cu nume. Etichetele de nume lipite în interiorul hainelor pot fi comandate online. De asemenea hainele pot fi marcate cu un marker impermeabil.

De ce haine are nevoie copilul la grădiniță?
Atunci când afară plouă sau este foarte multă umezeală, copilul are nevoie de haine de
ploaie și de cizme de cauciuc. Este bine să ai întotdeauna un set de haine de ploaie ca
rezervă la grădiniță. Când hainele de ploaie sunt murdare, se vor lua acasă și se vor spăla.
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În fiecare zi, copilul trebuie să poarte papuci sau încălțăminte de casă. Podelele pot fi
alunecoase, şi copilul poate aluneca dacă poartă șosete. Mai este posibil şi ca podeaua
să fie udă, aşa că dacă nu poartă papuci sau încălțăminte de casă copilul se poate uda pe
picioare.
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Schimb suplimentar de haine
În timp ce se joacă la grădiniță, copiii obișnuiesc să se ude sau să se murdărească. Atunci
ei trebuie să-și schimbe hainele. Prin urmare, este necesar să aveți la grădiniță un schimb
suplimentar de haine cum ar fi: chiloți, șosete, colanți, tricou, pulover și pantaloni. Verificați
periodic dacă copilul are ceea toate hainele în schimbul suplimentar.

În anotimpul cald
Atunci când vremea se încălzește, copilul are nevoie de haine și încălțăminte mai ușoare.
Primăvara și toamna este bine să aibă o căciuliță subțire și, de preferință, o salopetă fără
căptușeală. Când este mult soare afară, copilul trebuie să aibă cu el protecție solară cu un
factor de soare ridicat. În plus, este recomandabil să poarte o căciuliță sau o șapcă pentru a
proteja capul copilului.
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În anotimpul rece
Atunci când este frig afară, copilul are nevoie de o salopetă mai groasă. Sub salopetă, copilul
poate purta un pulover și pantaloni din lână sau fleece. De altminteri, este important să aibă o
căciuliță groasă, șosete de lână, încălțăminte groasă și impermeabilă și mănuși calde. Țineți
cont că mănușile se udă adesea, așa că ar fi bine să aduceți mai multe perechi de schimb.

Îmbrăcăminte când copilul doarme afară în cărucior
Copiii mai mici trebuie să se odihnească în timpul zilei. În unele grădinițe, copiii dorm afară
într-un cărucior, supravegheați de personal. Este foarte bine dacă aveți o husă pentru
cărucior, astfel încât copilul nu trebuie să poarte multe haine. Într-o husă pentru cărucior,
hainele de lână mai subțiri pot fi suficiente chiar și iarna. Discutați cu personalul de la
grădiniță dacă aveți întrebări legate de somnul într-un cărucior.

Altele
Copiii care folosesc pampersuri, suzete, și eventual o cremă de îngrijire, ar trebui să le aibă
la dispoziție în grădiniță.

