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1. Przybory toaletowe - ręczniki, mydło, gąbka, pasta do zębów, szczoteczka, szampon, szczotka 
do włosów lub grzebień.

2. Ubranie na zmianę; na chłodne i ciepłe dni - spodnie krótkie oraz długie, spódniczki, sukienki, sweter, 
bluza albo polar, kurtka przeciwdeszczowa, strój sportowy, podkoszulki, bielizna osobista na każdy 
dzień, szałową kreację na dyskotekę

3.  Do spania - piżama.
4. Obuwie - kapcie, adidasy, sandały, klapki pod prysznic.
5. Na plażę, basen - strój kąpielowy, nakrycie główny, ręcznik kąpielowy, krem z filtrem UV, okulary 

przeciwsłoneczne. 
6. Dodatkowo - legitymacja, środki przeciw komarom oraz po ukąszeniu, plecak podręczny, torba 

plażowa, saszetka do zawieszania na szyi (na pieniądze), chusteczki higieniczne, długopis, notes 
z adresami.  

7. Akcesoria na nudę: ulubiona maskotka, książka, gra.
8. Kieszonkowe 
9. Ewentualne lekarstwa, które dziecko stale przyjmuje 
10. Dobry humor i chęci do zabawy!

Wypełnij dokładnie kartę kolonijną, wpisz 
wszystko co może okazać się ważne podczas 
wyprawy: chorobę lokomocyjną, alergie 
pokarmowe, przeciwwskazania dotyczące 
leków.

Porozmawiaj z dzieckiem, zaraź go 
entuzjazmem i zapewnieniami o wspaniałej 
zabawie  podczas wyjazdu.

Dziecko nie powinno zabierać ze 
sobą cennych przedmiotów. Opiekun 
ani organizator nie bierze za nie 
odpowiedzialności. Nie dawaj także dziecku 
zbyt dużej ilości gotówki. Pamiętaj, że dzieci 
wszystko co potrzebne - dostają. Istnieje 
możliwość przechowania rzeczy 
lub pieniędzy u opiekuna.

Jeśli dziecko cierpi na chorobę lokomocyjną, 
koniecznie poinformuj opiekuna oraz 
odpowiednio wcześniej podaj mu lek 
zapobiegający mdłościom oraz zaopatrz 
w chusteczki i worek foliowy. Nie dawaj 
dziecku w nadmiernej ilości jedzenia na 
drogę. 

Pamiętaj, że o wiele lepsza jest kanapka, 
jabłko i woda mineralna niż chipsy, 
czekoladki, żelki i słodzone, gazowane 
napoje.

Niech dziecko bierze udział w pakowaniu, 
dzięki temu będzie wiedziało co ze sobą 
ma na wycieczce, jak wygląda jego 
kosmetyczka czy ręcznik plażowy. Dopasuj 
wielkość bagażu do ilości dni na wyjeździe, 
spakuj tylko niezbędne rzeczy. Bagażu 
powinno być tyle, by dziecko samo mogło 
go przenieść. Warto też od razu naszykować 
worek na brudne ubrania, żeby nie mieszały 
się z czystymi.

Dziecko powinno mieć podręczny plecak, 
w którym weźmie prowiant na drogę, 
a na wycieczkę picie i kurtkę. 

Co powinno się znaleźć w zapakowanej torbie:

Przygotowania Kieszonkowe i cenne przedmioty

Pakowanie Podróż

Więcej o naszych obozach: www.speak-up.pl/obozy hand-pointer


