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Anaokulu kıyafetleri
hakkında

Giysiler
Anaokulundayken çocuğunuzun üzerinde, leke olmasından veya zarar görmesinden
korkmayacağınız giysiler olmalıdır. Giysileri çıkarıp giymek kolay olmalı ve giysiler çocuk
için rahat olmalıdır. Bergen’de hava çok yağmurlu ve çok değişkendir, bu yüzden çocukları
doğru şekilde giydirmek zor olabilir. Çocuklar üşümemelidir, ancak aktif oldukları için oyun
ve hareketlerini engelleyecek kadar fazla giysi de giymemelidirler. Anaokulu çalışanları farklı
hava koşullarına göre kıyafet seçmenizde size yardımcı olabilir.

Giysilerin işaretlenmesi
Çocuğunuzun eve doğru kıyafetlerle dönmesinden emin olmak için tüm giysiler isimlerle
işaretlenmelidir. Giysilerin iç kısmına yapıştırılan isim etiketleri internet üzerinden sipariş
edilebilir. Giysileri suya dayanıklı bir keçeli kalemle de işaretleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun anaokulunda hangi giysilere ihtiyacı vardır?
Yağmur yağdığında veya dışarısı çok ıslakken çocuğunuzun yağmurluğa ve çizmeye/bota
ihtiyacı vardır. Anaokulundaki askıda her zaman için bir çift yağmurluk setinin asılı olması
yararlı olacaktır. Yağmurluk kirlendiği zaman eve götürülüp yıkanmalıdır.
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Çocuğunuz her gün terlik veya iç mekan ayakkabısı giymek zorundadır. Yerler kaygan olabilir
ve çocuğunuz yalnızca çorapla dolaştığı zaman ayağı kayabilir. Ayrıca yerler ıslak da olabilir
ve bu durumda terliği veya iç mekan ayakkabısı yoksa çocuğunuzun ayakları ıslanabilir.
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Fazladan/yedek giysi
Anaokulundaki oyun esnasında çocukların ıslanmaları veya kirlenmeleri çok normaldir.
Bu durumda üzerlerinin değiştirilmesi gerekir. Bu yüzden anaokulunda iç çamaşırı, çorap,
donlu çorap, atlet, kazak ve pantolon gibi fazladan/yedek kıyafet bulunması gerekir. Düzenli
aralıklarla çocuğunuz için gerekli olan fazladan giysilerin anaokulunda olup olmadığını kontrol
edin.

Yaz döneminde
Havalar ısındığı zaman çocuklara daha haﬁf giysiler ve ayakkabılar gerekir. İlkbahar ve
sonbaharda ince bir şapka ve mümkünse astarı olmayan bir oyun tulumu uygun olacaktır.
Hava çok güneşliyken çocuğunuz yüksek faktörlü güneş kremi kullanmalıdır. Ayrıca başını
korumak için bir güneş şapkası veya kasket kullanması da yararlı olacaktır.
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Kış döneminde
Hava soğukken çocuğunuzun sıcak tutan bir park (oyun) tulumuna ihtiyacaı vardır.
Park tulumunun altına çocğunuz yün veya polar yapımı bir kazak ve pantolon giyebilir.
Bunun dışında sıcak tutan bir şapka, yün çoraplar, sıcak tutan ve su geçirmeyen ayakkabılar
ile sıcak tutan eldivenler önemlidir. Eldivenlerin sık sık ıslandığı unutulmamalıdır, bu yüzden
mümkünse fazladan bir çift de bulundurun.

Çocuğun dışarıda beşikte uyuduğu zamanlar giymesi
gerekenler
En küçük çocukların gün içerisinde dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bazı anaokullarında çocuklar,
çalışanların gözetiminde dışarıda bir beşikte uyurlar. Beşik tulumunun olması daha faydalı
olacaktır, böylece çocuğunuzun fazla giysiye ihtiyacı olmaz. Bir beşik tulumundayken kışın
bile ince yün giysiler yeterlidir. Beşikte uyumakla ilgili merak ettiğiniz hususlar varsa anaokulu
çalışanlarıyla görüşebilirsiniz.

Diğer hususlar
Bebek bezi, emzik ve herhangi bir bakım kremi kullanan çocukların bu eşyaları anaokulunda
bulundurulmalıdır.

