Recomandări privind echipamenul
pentru programul de educaţie prin joacă în natură la Stejarul pitic
Nu exista vreme rea, doar haine nepotrivite, spun nordicii. Am transformat această zicală
în slogan, la Stejarul pitic. Natura e un catalizator minunat, pentru dezvoltarea copiilor pe toate
planurile, însă condiţia de bază e ca cei mici să se simtă bine, confortabil, din punct de vedere
fizic. În principal, să nu le fie frig/prea cald.
Auto-reglarea o abilitate cheie pentru intreaga viaţă, şi se învaţă şi în legătură cu acest
aspect – copiii simt, recunosc senzaţii, învaţă cum să îşi gestioneze confortul fizic – sa se
imbrace, dezbrace în funcţie de termostatul lor interior. Noi, adulţii din Stejarul pitic, îi ghidăm
şi ajutăm în asta. Ne bazăm pe voi, pe familiile lor, sa le aduceţi echipamentul potrivit, pentru a
se putea bucura de zilele în natură. Citiţi în continuare recomandările noastre şi nu ezitaţi să ne
cereţi lămuriri, daca aveţi nevoie.
Copiii vor avea nevoie de echipament de ploaie, cizme, haine foarte calduroase, salopete
pentru zapada calduroase, din materiale impermeabile, caciuli şi mănuşi extra, incaltaminte
pentru drumetii, cu talpa aderentă, îmbrăcăminte termica, etc.
Sezonul rece e cel cu cele mai multe provocari, e nevoie să îi îmbrăcaţi în straturi,
precum niste verze/cepe. Avand mai multe straturi de imbracaminte, pe de o parte intre ele se
crează straturi de aer, care izolează în plus, pe de alta parte, le e mai usor sa îşi ajusteze grosimea
stratului de haine, în zilele cu fluctuaţii mari de temperatură - mai ales primavara si toamna, cand
sunt diferente mari, între dimineata si amiază.
Toamna:
Echipament pentru vreme ploioasa (ghete/cizme, pantaloni, jachete impermeabile)
Şosete de lână în zilele reci
Încălţări cu talpă aderentă;
Palarie pentru soare (pentru zilele calduroase, caciulă subţire, care să stea bine pe cap
Jacheta claduroasa (lana sau alt material prin care pielea sa poata respira)
Iarna:
• Căciulă/cagulă care sa acopere urechile si sa stea bine pe cap, sa nu ii vină pe ochi sau sa
il strângă;
• “Buff” sau incazitor de gat (fara fulare, se desfac, exista risc de strangulare)
• Doua perechi de manusi calduroase, impermeabile, cu un singur deget. Unii copii le
preferă pe cele cu degete, daca nu sunt impermeabile, aduceţi mai multe perechi.
• O salopeta calduroasa si impermeabila pentru zapada;
• Un set de cizme calduroase si impermeabile. Acestea să nu îi fie fixe/strâmte, îngreunând

•
•

circulaţia sangvină şi deci invitând frigul. Puteţi să le luaţi cu 1/2 sau chiar un număr mai
mare, pentru a putea pune si sosete groase;
Trei invelisuri de baza: bluze si pantaloni termici, invelis de mijloc, pulover de lana
(bumbacul nu este ideal pentru conditii de vreme rece);
Termos cu ceai cald – ajută mult la hidratare si încălzire, în zilele reci.

Primăvara:
·
Echipament impermeabil pentru vreme ploioasa – ghete/cizme de cauciuc, pantaloni,
jachete impermeabile) cu un strat extra pentru zile mai reci (sosete din lână în cizmele de
cauciuc, un plover de lână/polar etc);
·
Încălţări comode, cu talpă aderentă (cu crestaturi, de evitat tenisii si orice pantofi care au
talpa fină). Sunt de evitat sandalele care lasă degetele descoperite, inclusiv vara;
·
Palarie pentru soare (pentru zilele mai calduroase, care sunt si mai calduroase cand nu avem
umbra copacilor, acestia fiind neinfrunziţi, încă);
·
Pulover calduros şi jacheta pentru zilele racoroase;
·
Jacheta anti-vânt, pentru zilele “vântoase”;
Vara:
·
Echipament pentru vreme ploioasa (ghete, pantaloni, jachetă, impermeabile)
·
Pantofi comozi, cu talpa aderentă, evitati sandalele care lasă degetele descoperite;
·
Palarie pentru soare
·
Imbracaminte usoara (matase/ bumbac in mod ideal, fibrele sintetice nu permit pielii sa
respire corespunzator)
Toate anotimpurile:
• Rucsac mic, să îi stea comod şi fix în spate;
• Sticla cu apa/termos, în zilele friguroase;
• Doua seturi de schimburi de haine (inclusiv lenjerie intima si sosete, multe şosete :) puse într-un ghiozdănel la raftul din hol;
• Caserolă cu gustarea de vitamine (ora 10.30) – luni-miercuri un fruct, joi legumă, vineri
seminte crude sau fructe uscate.
Atunci cand vine vorba de ghete/bocanci/cizme este de preferat sa cumparati încălţăminte
mai mare cu 1/2-un numar decat poarta copilul dumneavostra. Sosetele ajuta sa tina umezeala
departe de piele. Cea mai buna variantă pentru zilele friguroase pentru picioare sunt sosetele de
lana, cu ghete/bocanci impermeabili suficient de mari incat copilul sa isi poate misca degetele
inauntru lor. Probaţi acest aspect, când le achiziţionaţi.
Pentru vreme mai calduroasa, avem rugamintea sa îi imbracati in haine subtiri de
bumbac/matase/canepa cu maneca lunga şi să vă asiguraţi că au pălarie de soare
Copiii vor fi incurajati sa se hidrateze atat in conditii de vreme rece cat si calda, deoarece
acest lucru ajuta la reglarea temperaturii corpului.

Vizionaţi nişte poze ilustrative, în continuare, va rugam sa ne contactati dacă aveţi nevoie pentru
mai multe recomandari legate de mentinerea confortului in cazul tuturor conditiilor de vreme.

