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POTRZEBY   RODZI NY   2022   
( zwe ry fikow ane  i  uz upe łnione)  

 KLUCZOWE potrzeby Rodziny:  

1. Kurs na prawo jazdy 

2. Laptop 

3. Kurtki i buty zimowe 

4. EKOGROSZEK 

 Wyposażenie mieszkania 

Kuchenka mikrofalowa 

Suszarka do ubrań 

Odkurzacz 

Toster / opiekacz 

Ciepłe kołdry, poduszki wraz z poszewkami i prześcieradłami 

Garnki i patelnie 

Farba biała do ścian wewnętrznych, grunt, rzeczy do malowania (~ 45 litrów) 

Listwy przypodłogowe PCV 25mb wraz z uchwytami i narożnikami 

Stelaż pod materac do spania (wymiar materaca 165x200) 

Zlew dwukomorowy (80 cm) z odpływem 

Drzwi wewnętrzne 100/210 z futryną 30,5 cm 

Szafki łazienkowe 

 Żywność i środki czystości 

Żywność trwała 

Herbata / Kawa 

Ryż / Kasza / Makaron 

Mąka / Cukier 

Olej 

Dżem 

Konserwy mięsne i konserwy rybne 

Owoce i warzywa w puszkach 

Środki czystości 

Podpaski 

Proszek do prania i płyn do płukania 

Płyn do mycia naczyń 

Płyny czyszczące 
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Mydło / żel myjący 

Szampon 

Pasta do zębów i szczoteczki do zębów 

 

ODZIEŻ: 

TATA / rozmiar L / kolory ciemniejsze / kurtka zimowa, spodnie, bluzy i podkoszulki 

MAMA / rozmiar M / kolory jasne / kurtka zimowa, spodnie, bluzki, bluzy, podkoszulki 

CHŁOPIEC / wzrost 140-146 cm / najchętniej zielone, niebieskie, czarne / kurtka 
zimowa, spodnie, bluzki, bluzy, podkoszulki, skarpety i majtki 

DZIEWCZYNKA / wzrost 110-116 cm / najchętniej kolor róż / kurtka zimowa, 
spodnie, bluzy, podkoszulki 

OBUWIE (SZCZEGÓLNIE ZIMOWE): 

TATA / obuwie ciepłe za kostkę /  rozmiar: 43 

MAMA / obuwie ciepłe, kozaki (na suwak, czarne, płaskie) / rozmiar: 36 

CHŁOPIEC / obuwie ciepłe i adidasy (wszystko na rzepy, czarne) / rozmiar 34 

DZIEWCZYNKA / obuwie ciepłe i adidasy (wszystko na rzepy, różowe) / rozmiar 27 

 Materiały szkolne 

Zeszyty 

Blok rysunkowy i techniczny 

Kredki 

Plastelina 

Klej 

Farby 

Papier kolorowy 

Nożyczki 

Piórnik 

Plecak 

Przybory do pisania 

 Szczególne upominki 

TATA: zapach / kosmetyki męskie 

MAMA: kosmetyki do makijażu 

CHŁOPIEC: robot na pilota 

DZIEWCZYNKA: interaktywny misio 

 


