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VỀ QUẦN ÁO
tại vườn trẻ

Quần áo
Tại vườn trẻ, con của bạn nên mặc quần áo nào mà bạn không ngại bị vấy bẩn hay hư rách.
Quần áo nên mặc hay cởi dễ dàng, và thoải mái để con của bạn vận động tốt. Tại Bergen,
trời mưa nhiều và thời tiết thay đổi nên khó chọn quần áo đúng cho con trẻ. Trẻ em phải giữ
ấm, nhưng chúng rất năng động và không nên mặc quá nhiều quần áo khiến cản trở cho
việc chơi đùa và vận động. Nhân viên vườn trẻ sẽ giúp bạn chọn lựa quần áo thích hợp với
các loại thời tiết khác nhau.

Ghi tên vào quần áo
Để bảo đảm cho con của bạn mang đúng quần áo của mình về nhà, bạn nên ghi tên vào tất
cả quần áo của con mình. Nhãn tên để dán vào mặt trong của quần áo có thể đặt mua trên
mạng. Cũng có thể dùng loại viết không phai để viết tên vào quần áo.

Con của bạn cần những loại quần áo nào tại vườn trẻ
Con của bạn cần có quần áo mưa và giày mưa khi trời mưa hay bên ngoài bị ướt nhiều. Nên
có một bộ đồ mưa dự phòng treo tại vườn trẻ. Khi đồ mưa bị dơ, bạn hãy mang về nhà giặt.
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Con của bạn phải mang giầy trong nhà hàng ngày. Sàn nhà có thể bị trơn và con của bạn có
thể trượt chân khi chỉ mang vớ. Sàn nhà có thể bị ướt khiến con của bạn bị thấm ướt chân
nếu không mang giầy trong nhà.
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Quần áo dự phòng
Khi chơi đùa tại vườn trẻ, con của bạn thường bị ướt hay vấy bẩn. Khi đó chúng cần có quần
áo dự phòng để thay. Vì vậy cần có quần áo dự phòng tại vườn trẻ như: quần áo lót, quần
nhái, vớ, áo ấm và quần. Hãy thường xuyên kiểm tra xem con của mình có đủ quần áo dự
phòng không.

Nửa năm mùa hè
Khi thời tiết ấm, con của bạn cần quần áo mỏng và giày nhẹ. Vào mùa xuân và mùa thu, con
của bạn chỉ cần mũ len mỏng, và áo liền quần không có lót lông. Khi trời nắng nhiều, con của
bạn nên có kem chống nắng độ cao. Con của bạn cũng nên có nón kết hay nón có vành để
bảo vệ đầu.

Khi trời lạnh, con của bạn cần có áo liền quần dày hơn để giữ ấm. Bên trong bộ áo liền quần,
con của bạn có thể phải có thêm áo len và quần len hay nỉ. Ngoài ra mũ len ấm, vớ len, giày
ấm không thấm nước và bao tay dầy chống lạnh cũng rất quan trọng. Nhớ là bao tay dễ bị
ướt nên phải có thêm nhiều đôi bao tay dự phòng để thay.

Quần áo cho con của bạn mặc khi ngủ bên ngoài
trong xe đẩy
Những trẻ còn nhỏ cần ngủ giữa ngày. Vài vườn trẻ cho trẻ nhỏ ngủ bên ngoài trong xe đẩy
có nhân viên trông chừng. Nên có một túi ngủ trong xe đẩy để con của bạn không cần phải
mặc quần áo quá nhiều. Khi nằm ngủ trong túi ngủ, con của bạn nên mặc đồ lót bằng len
mỏng dù đang mùa đông. Hãy hỏi ý kiến của nhân viên nếu có thắc mắc về việc trẻ ngủ bên
ngoài trong xe đẩy.

Chi tiết khác
Trẻ em nào còn dùng tã lót, núm vú cao su hay kem thoa, hãy có sẵn những thứ này tại
vườn trẻ.
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Nửa năm mùa đông

