Základní doporučení o vybavení dítěte v Lesním klubu Skaláček
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Během celého roku je uplatňováno tzv. cibulovit
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vrstveníí. V zimě je spodní vrstva hřejivá;
ideálně vlněná (pokud je děti snesou) nebo funkční termoprádlo (v obou případech prádlo hřeje
i při zpocení dítěte).
Následující další (1–3) vrstvy podle potřeby, které opět hřejí a zároveň izolují (což je výhoda
cibulovitého vrstvení oproti jedné silné vrstvě, která snadněji profoukne a nevytváří
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meziprostory udržující stabilní teplotu). Pro zahřátí se hodí také fl
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Pokud padá déšť se sněhem, má přednost nepromokavost, děti často nosí zateplené pláštěnky
(nevýhodou je rychlé přehřívání).
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ém na obličej a ruce.
Nezbytnou vrstvou do mrazu je ochrann
ochranný
mastný
kré
Cibulovité vrstvení se využívá i v létě, kdy je v lese v porovnání s rozehřátou ulicí chladněji.
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Vhodné je mít více tenkých vrstev. Děti by měly mít v lese vždy dlouh
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Nezbytná je pokrývka hlavy, ideálně i krku. Doporučujeme spíše světlejší barvy. Zmíněná
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Pro pohyb v lese jsou celoročně doporučené kotn
kotníč
íčkov
kové
pevné
boty, za deště a bláta holínky
(v zimě zateplené), aby si děti mohly užít lákavých kaluží. Pro odpolední klidové činnosti
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Součástí výbavy je i batoh na záda. Jeho obsahem bývá svačina, pití, pláštěnka, pytlík „na
poklady“ – které se v lese najdou, v zimě náhradní rukavice, termoska a termopolštářek.
Prosíme maminky, aby batůžky vybavili tzv. prsn
prsníím popruhem
popruhem. Potřeby na jeho výrobu lze
koupit v galanterii. Jde o nezbytnost pro pohodlný pobyt v přírodě a pro neomezený pohyb dětí
(batohy bez popruhů dětem sklouzávají ze zad a děti se nemohou plnně soustředit na vyvíjené
činnosti).
V batohu pedagoga bývá mobilní telefon se seznamem kontaktů na rodiče a zástupce rodičů,
lékárnička, podsedáky z rozstříhané karimatky, univerzální náhradní oblečení, role igelitových
sáčků, balení vlhčených ubrousků a papírových kapesníků a voda na umytí rukou.
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Děti můžete vybavit i starším oblečením či věcmi ze second handu. Dírky a fleky na oblečení
nevadí. Alespoň vás nebude tolik mrzet prodření o skálu či umazání od barvy.
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