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ในโรงเรี ยนอนุบาลเด็กควรสวมใส่ เสื้อผ้าที่ท่านจะไม่กลัวว่าจะเลอะเทอะเปรอะเปื้ อนหรื อชารุ ดเสียหาย.
ในโรงเรี ยนอนุบาลเด็กควรสวมใส่ เสื้อผ้าที่ท่านจะไม่กลัวว่าจะเลอะเทอะเปรอะเปื้ อนหรื อชารุ ดเสียหาย.
เสื้ อผ้าดังกล่าวควรเป็ นเสื้อผ้าที่ใส่และถอดออกได้ง่ายและสบายตัวเพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวตัวได้อย่างสะดวก.
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ในโรงเรี
นอนุ
บาลเด็นกเสื
ควรสวมใส่
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อชวารุได้ดอเสีย่ายงสะดวก.
หาย.
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้ อผ้อาย่ทีางสะดวก.
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งกล่าเวควรเป็
นเสื้อกผ้และอากาศที
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ง่ายและสบายตั
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ในเมื
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นอาจจะเป็ นเรื่ องยากในการเลือกเสื้ อผ้าที่เหมาะสมให้กบั เด็กอย่างถูกต้อง.
ไปจนท
าให้เป็เกนมี
นอุปฝสรรคต่
การเล่นหรื อการเคลื
่อนไหวเพราะว่
าพวกเขาเคลื
่อนไหวอยูต่ อลอดเวลา.
ในเมืองเบอร์
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ไปจนท
สรรคต่อวการเล่
าพวกเขาเคลื
่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา.
เด็กจะต้าให้
องไม่เป็รนู้สอุึกปหนาวแต่
่าเด็กต้นอหรื
งไม่อสการเคลื
วมใส่ เ่อสืนไหวเพราะว่
น
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นอนุบาลสามารถช่
วยเหลื
อท่เาสืนในเรื
่ องการเลือกเสืน้ อผ้าที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้.
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อท่า่อนในเรื
่ องการเลืาพวกเขาเคลื
อกเสื้ อผ้าที่เอหมาะสมต่
สภาพอากาศต่างๆ ได้.
ไปจนท
าให้เป็ นอุปยนอนุ
สรรคต่
อการเล่นหรืวอยเหลื
การเคลื
นไหวเพราะว่
นไหวอยูต่ อลอดเวลา.
ไปจนทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการเล่นหรื อการเคลื่อนไหวเพราะว่าพวกเขาเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา.
พนักงานในโรงเรี ยนอนุบาลสามารถช่วยเหลือท่านในเรื่ องการเลือกเสื้ อผ้าที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้.
พนักงานในโรงเรี ยนอนุบาลสามารถช่วยเหลือท่านในเรื่ องการเลือกเสื้ อผ้าที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้.
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ท่านสามารถสั่งซื้อป้ายชื่อที่สามารถใช้ในการแปะติดด้านในของเสื้อผ้าได้ทางอินเตอร์เน็ต.
นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถทาสัญลักษณ์ชื่อโดยการเขียนชื่อด้วยปากกาเมจิกหมึกกันน้ าได้อีกด้วย.
นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถทาสัญลักษณ์ชื่อโดยการเขียนชื่อด้วยปากกาเมจิกหมึกกันน้ าได้อีกด้วย.
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นอนุบบาลเด็
าลเด็กกต้ต้อองการเสื
งการเสื้้ ออผ้ผ้าาชนิ
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านควรที่จะนากลับเพื่อไปทาความสะอาดที่บา้ น.
้ อนาท่ง?
แขวนไว้ที่โรงเรี ยนอนุบาลตลอดเวลา. เมื่อชุดกันฝนนันเลอะเทอะเปรอะเปื อน ท่านควรที่จะนากลับเพื่อไปทาความสะอาดที่บา้ น.
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เด็กจาเป็ นต้องมีชุดกันฝนและรองเท้าบูทกันน้ าเมื่อเวลาที
ยกชื้น. มันจะเป็ นการดีถา้ หากเด็กมีชุดกันฝน 1 ชุด
เด็กจาเป็ นต้องมีชุดกันฝนและรองเท้าบูทกันน้ าเมื่อเวลาที่ฝนตกหรื อเมื่อข้างนอกเปี ยกชื้น. มันจะเป็ นการดีถา้ หากเด็กมีชุดกันฝน 1 ชุด
แขวนไว้ที่โรงเรี ยนอนุบาลตลอดเวลา. เมื่อชุดกันฝนนั้นเลอะเทอะเปรอะเปื้ อน ท่านควรที่จะนากลับเพื่อไปทาความสะอาดที่บา้ น.
แขวนไว้
ยนอนุรบองเท้
าลตลอดเวลา.
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วัน เพราะว่
พื้นบอาจมี
วามลื
่นและเด็กสามารถลื
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เด็กจาเป็ นต้องสวมใส่รองเท้าชนิดใช้ภายในหรื อร้องเท้้ าแตะชนิดใช้เดินภายในทุกวัน เพราะว่าพื้นอาจมีความลื่นและเด็กสามารถลื่นล้มได้
ถ้าหากสวมใส่เพียงแต่ถุงเท้า. นอกจากนี้แล้วพื้นอาจจะเปี ยกและเท้าของเด็กจะเปี ยกไปด้วย
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เดินภายในทุกวัน เพราะว่าพื้นอาจมีความลื่นและเด็กสามารถลื่นล้มได้
สวมใส่เรพี้อยงเท้
ดสวมใช้ภ้ แายในหรื
อรองเท้ายกและเท้
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ถุงเท้า. นอกจากนี
ล้วพื้นอาจจะเปี
ของเด็กจะเปี ยกไปด้วย
ถ้าหากสวมใส่เพียงแต่ถุงเท้า. นอกจากนี้แล้วพื้นอาจจะเปี ยกและเท้าของเด็กจะเปี ยกไปด้วย
หากไม่สวมใส่ ร้องเท้าแตะชนิดสวมใช้ภายในหรื อรองเท้าชนิดใช้ภายใน.
หากไม่สวมใส่ ร้องเท้าแตะชนิดสวมใช้ภายในหรื อรองเท้าชนิดใช้ภายใน.
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ด้วยสาเหตุน้ ีเด็กๆ จึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า
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ยกหรื
้ อนในขณะเล่นที่โรงเรี ยนอนุบาล ด้วยสาเหตุน้ ีเด็กๆ จึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า
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บาล อาทิ
ถุงเท้า, ถุงน่องกันหนาว,
้ นจึงจาเป็
ท่า้ อนควรที
อย่เสืา้ องสม
เสืช้ อ้ นั ผ้ใน,
าสารองที
นไว้เปลี่ยนเสมอ.
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บางสาหรั
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เสื้ อกัน่จาเป็
หนาวแขนยาวและกางเกง.
้ น่ตรวจเช็
เสื้ อแขนสั้นหรื อแขนยาวชนิดบางสาหรับใช้ช้ นั ใน, เสื้ อกันหนาวแขนยาวและกางเกง.
ท่านควรที่ตรวจเช็คอย่างสม่าเสมอว่าเด็กมีเสื้ อผ้าสารองที่จาเป็ นไว้เปลี่ยนเสมอ.
ท่านควรที่ตรวจเช็คอย่างสม่าเสมอว่าเด็กมีเสื้ อผ้าสารองที่จาเป็ นไว้เปลี่ยนเสมอ.
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เรื่ องเสื้ อผ้าในโรงเรี ยนอนุบาล
เสื้ อผ้า

การทาสัญลักษณ์บนเสื้ อผ้า
ท่านควรทาสัญลักษณ์ชื่อไว้บนเสื้อผ้าทุกชิ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนจะได้เสื้ อผ้าของตนกลับบ้านอย่างถูกต้อง.
ท่านสามารถสั่งซื้อป้ายชื่อที่สามารถใช้ในการแปะติดด้านในของเสื้อผ้าได้ทางอินเตอร์เน็ต.
นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถทาสัญลักษณ์ชื่อโดยการเขียนชื่อด้วยปากกาเมจิกหมึกกันน้ าได้อีกด้วย.
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ในโรงเรี ยนอนุบาลเด็กควรสวมใส่ เสื้อผ้าที่ท่านจะไม่กลัวว่าจะเลอะเทอะเปรอะเปื้ อนหรื อชารุ ดเสียหาย.
เสื้ อผ้าดังกล่าวควรเป็ นเสื้อผ้าที่ใส่และถอดออกได้ง่ายและสบายตัวเพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวตัวได้อย่างสะดวก.
ในเมืองเบอร์เกนมีฝนตกชุกและอากาศที่แปรปรวนและมันอาจจะเป็ นเรื่ องยากในการเลือกเสื้ อผ้าที่เหมาะสมให้กบั เด็กอย่างถูกต้อง.
เด็กจะต้องไม่รู้สึกหนาวแต่ว่าเด็กต้องไม่สวมใส่ เสื้อผ้าหนามากจนเกิน
ไปจนทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการเล่นหรื อการเคลื่อนไหวเพราะว่าพวกเขาเคลื่อนไหวอยูต่ ลอดเวลา.
พนักงานในโรงเรี ยนอนุบาลสามารถช่วยเหลือท่านในเรื่ องการเลือกเสื้ อผ้าที่เหมาะสมต่อสภาพอากาศต่างๆ ได้.

ในโรงเรี ยนอนุบาลเด็กต้องการเสื้ อผ้าชนิดใดบ้าง?
© Nina Honningsvåg Træet

เด็กจาเป็ นต้องมีชุดกันฝนและรองเท้าบูทกันน้ าเมื่อเวลาที่ฝนตกหรื อเมื่อข้างนอกเปี ยกชื้น. มันจะเป็ นการดีถา้ หากเด็กมีชุดกันฝน 1 ชุด
แขวนไว้ที่โรงเรี ยนอนุบาลตลอดเวลา. เมื่อชุดกันฝนนั้นเลอะเทอะเปรอะเปื้ อน ท่านควรที่จะนากลับเพื่อไปทาความสะอาดที่บา้ น.
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เด็กจาเป็ นต้องสวมใส่รองเท้าชนิดใช้ภายในหรื อร้องเท้าแตะชนิดใช้เดินภายในทุกวัน เพราะว่าพื้นอาจมีความลื่นและเด็กสามารถลื่นล้มได้
ถ้าหากสวมใส่เพียงแต่ถุงเท้า. นอกจากนี้แล้วพื้นอาจจะเปี ยกและเท้าของเด็กจะเปี ยกไปด้วย
หากไม่สวมใส่ ร้องเท้าแตะชนิดสวมใช้ภายในหรื อรองเท้าชนิดใช้ภายใน.

เสื้ อผ้าสารอง
มันเป็ นเรื่ องปกติที่เด็กๆ อาจจะเปี ยกหรื อเลอะเทอะเปรอะเปื้ อนในขณะเล่นที่โรงเรี ยนอนุบาล ด้วยสาเหตุน้ ีเด็กๆ จึงจาเป็ นต้องเปลี่ยนเสื้ อผ้า
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีเสื้อผ้าสารองไว้ที่โรงเรี ยนอนุบาล อาทิเช่น กางเกงใน, ถุงเท้า, ถุงน่องกันหนาว,
เสื้อแขนสั้นหรื อแขนยาวชนิดบางสาหรับใช้ช้ นั ใน, เสื้ อกันหนาวแขนยาวและกางเกง.
Om klær i barnehagen
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ท่านควรที่ตรวจเช็คอย่างสม่าเสมอว่าเด็กมีเสื้ อผ้าสารองที่จาเป็ นไว้เปลี่ยนเสมอ.

ช่วงฤดูร้อน
เมื่อสภาพอากาศร้อนขึ้นเด็กควรที่จะสวมใส่ เสื้ อผ้าและรองเท้าที่บางเบา.
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงนั้นเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะกับการใส่ หมวกกันหนาวชนิดบางๆ และควรสวมใส่ ชุดหมีกนั หนาว (parkdress)
1 av 2
ชนิดที่ไม่มีผา้ ซับหนาด้านใน. ในช่วงเวลาที่ขา้ งนอกมีแดดแรง เด็กควรที่จะมีครี มกันแดดชนิดที่มีค่าป้องกันรังสีอลั ตราไวโอเลตหรื อรังสียวู ีได้สูง.
นอกจากนี้แนะนาให้เด็กมีหมวกกันแดดหรื อหมวกแก๊ปสวมใส่ เพื่อปกป้องศรี ษะของเด็ก.

ในช่วงฤดูหนาว
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Thai
ช่วงฤดูร้อน
ช่่อวสภาพอากาศร้
งฤดูร้อนอนขึ้นเด็กควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่บางเบา.
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ร้อผนลิอแนขึละฤดู
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นอกจากนี้แนะนาให้เด็กมีหมวกกันแดดหรื อหมวกแก๊ปสวมใส่ เพื่อปกป้องศรี ษะของเด็ก.
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รองเท้ กันน้ าและถุงมือที่อบอุ่น. โปรดจาไว้ว่าถุงมือมักจะเปี ยกได้บ่อย ดังนั้นควรที่จะมีถุงมือสารองไว้เพื่อเปลี่ยนหลายๆ คู่.
รองเท้ากันน้ าและถุงมือที่อบอุ่น. โปรดจาไว้ว่าถุงมือมักจะเปี ยกได้บ่อย ดังนั้นควรที่จะมีถุงมือสารองไว้เพื่อเปลี่ยนหลายๆ คู่.
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งสวมใส่
ผ้าหนามาก.
งนอนในรถเข็
นนั้นนอาจเพี
ยงพอแล้วดทีคุ่จยะมี
เพียงแค่ผบา้ พนั
ห่มกขนแกะชนิ
ถึ(vognpose)
งแม้ว่าจะเป็เพืน่อช่ทีว่เงฤดู
หนาวก็
านมีเขสือ้ สงสั
ยเกี่ยวกับในถุ
การหลั
บนอนในรถเข็
ท่านสามารถพู
สอบถามกั
งานได้. ดบางๆ
ถึงแม้ว่าจะเป็ นช่วงฤดูหนาวก็ตาม. หากท่านมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการหลับนอนในรถเข็น ท่านสามารถพูดคุยสอบถามกับพนักงานได้.

อื่นๆ
อืก่นที่ใๆช้ผา้ อ้อม, จุกนมหลอกและครีมทาแก้ผื่นผ้าอ้อมใดๆ ควรมีจดั เตรียมสิ่งของเหล่านี้ให้พร้อมใช้ในโรงเรียนอนุบาลเสมอ.
เด็
อืเด็ก่นที่ใๆช้ผา้ อ้อม, จุกนมหลอกและครีมทาแก้ผื่นผ้าอ้อมใดๆ ควรมีจดั เตรียมสิ่งของเหล่านี้ให้พร้อมใช้ในโรงเรียนอนุบาลเสมอ.
เด็กที่ใช้ผา้ อ้อม, จุกนมหลอกและครี มทาแก้ผื่นผ้าอ้อมใดๆ ควรมีจดั เตรี ยมสิ่ งของเหล่านี้ให้พร้อมใช้ในโรงเรี ยนอนุบาลเสมอ.

Foto forside: © Nina Honningsvåg Træet

Om klær i barnehagen
Thai
Om klær i barnehagen
Thai
Om klær i barnehagen

