
UNIWERSALNY SPIS EKWIPUNKU 

NA ZIELONĄ SZKOŁĘ 

„im mniej rzeczy – tym więcej porządku” 

 

ZABIERAMY ZE SOBĄ NA WYJAZD SZKOLNY: 

 dobry humor! 

 bieliznę na zmianę na 5 dni (majtki, skarpety) + zapas (2 szt.) 

 bluzki z krótkim rękawem (5 szt.) 

 pidżama + przytulanka 

 długie wygodne spodnie (2 pary) 

 krótkie spodenki (1 para) 

 kurtkę z kapturem (ochrona przed chłodem i deszczem) 

 sweter, polar lub bluza (2 szt.) 

 czapka lub chusteczka jako ochrona przed słońcem 

 strój kąpielowy 

 wygodne buty (1 para) i obuwie „po domu” + kalosze + klapki pod prysznic 

 przybory toaletowe i 1 ręcznik (duży) 

 krem ochronny z filtrem oraz środek przeciw komarom i łagodzący ewentualne ukąszenia 

 chusteczki do nosa i inne potrzebne środki higieniczne 

 kieszonkowe (nie więcej niż 30 zł) 

 notatnik, przybory do pisania 

 ulubioną książkę 

 torby (reklamówki) na brudne rzeczy 

 mały plecaczek, latarka + zapasowe baterie 

 pastele, ołówki i gumka 

 plecak podręczny z piciem i kanapkami na drogę 

 

ORAZ: 

 niezbędne leki, które są zażywane na stałe wraz z opisem ich przyjmowania (co w jakich 

dawkach) – do wychowawcy + Aviomarin (jeśli dziecko źle znosi jazdę) 

 

WSZYSTKIE RZECZY PAKUJEMY DO JEDNEGO PODPISANEGO PLECAKA 

LUB TORBY!!! 

 

 Dziecko pakuje się samo z pomocą rodziców. W ten sposób uczy się czegoś potrzebnego w życiu 

oraz zapamiętuje, co ma i gdzie. 

 Zalecamy spakowanie rzeczy, które bez żalu można narazić na zabrudzenie, czy nawet 

podniszczenie. 

 Proponujemy oznakowanie rzeczy dziecka inicjałami, aby uniknąć pomyłek. Można też 

sporządzić ich spis, np. „polar zielony z napisem NIKE” itd. 

 Na Zieloną Szkołę nie zabieramy cennych przedmiotów, które mogłyby zaginąć. 

 Nie zabieramy gier elektronicznych ani telefonów komórkowych. 

. 

JEDZIEMY TYLKO NA 5 DNI, WIĘC NIE MA POTRZEBY ZABIERANIA CZEGOKOLWIEK 

PONAD TO, CO ZNAJDUJE SIĘ W SPISIE!!! 

 


