Školka klepe na dveře. Poradíme vám, na co se připravit.
Co budou děti potřebovat
pohodlné oblečení do třídy:
•

tričko, kalhoty, sukni, zástěrku s kapsou na kapesník

•

přezůvky do třídy (nevhodná obuv je nazouvací)

•

náhradní spodní prádlo, oblečení (u malých dětí raději více)

oblečení na pobyt venku:
•

obuv – sportovní (letní s plnou špičkou), holínky

•

pokrývka hlavy

•

pláštěnka

odpolední odpočinek:
•

pyžamo nebo noční košilku (poslední den v týdnu si rodiče odnesou pyžamo
domů na vyprání)

hygienické potřeby:
•

kartáček na zuby, kelímek, pastu

•

papírové kapesníčky /balené, nedoporučujeme krabici/

Oblečení by měly mít děti podepsané. Předejde se tak záměně osobních věcí.
Je také lepší dávat dětem oblečení, které dobře znají. Ve školce má každé dítě svou skříňku.
Je dobré oblečení doplňovat podle potřeby.
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Praktické rady
Jste si jistí, že se váš potomek zvládne sám obléknout a svléknout? To jsou dovednosti,
které bude ve školce potřebovat. Proto než dítěti zabalíte batůžek s oblečením, přesvědčte
se, že mu nedělá problémy se samostatně obléknout. To byste se divili, jak takový zip nebo
punčocháče dokážou děti potrápit.
•

Nedávejte malým dětem punčocháče. Jsou sice praktické, ale většina dětí s
nimi zápasí a špatně se jim oblékají.

•

To stejné platí také u tkaniček u bot. Dětem nekupujte boty na zavazování,
pokud si je neumí samy zavázat.

•

Naučte děti zapínat si zip nebo knoflíky.

•

Pokud si vaše dítě obouvá boty opačně, zkuste jednoduchý trik. Rozstřihněte
samolepku na polovinu. Jednu půlku mu nalepte do levé boty a druhou do
pravé. Když si potom přisune obě boty k sobě, pozná, že si boty nasazuje
správně.

Děti čeká velká změna
Nástup do mateřské školky je přece jenom pro děti velká změna. Je dobré, když se děti do
školky těší. Usnadnit jim to můžete třeba tím, že půjdete společně vybrat bačkůrky nebo
batůžek, které si dítě samo vybere.
Lůžkoviny a ručníky poskytuje mateřská škola. Praní lůžkovin a ručníků zabezpečujeme
prostřednictvím prádelny. Výměna ručníků týdně, výměna lůžkovin 1x za 3 týdny.
U dívek, které mají dlouhé vlasy, je nutné mít gumičku do vlasů. Jedná se o dobu cvičení
a pobytu venku.
Z důvodu bezpečnosti není vhodné nosit do MŠ ostré předměty, korále, náramky ani
řetízky s přívěsky. Za cenné věci MŠ nezodpovídá.

Mgr. Jiřina Kovářová
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