
 

 
 
 

 
 

 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
  

Αγαπητοί γονείς, 

Για την άνετη παραμονή των παιδιών στο αγρόκτημα αλλά και την αποτελεσματική συνεργασία μας, σας 

παρακαλούμε για τα παρακάτω: 

1.Καλό είναι να φορούν απλά σπορ ρούχα και κλειστά αθλητικά παπούτσια. 

  2.Κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μαζί του μια τσάντα που φοριέται στην  

     πλάτη, προβλέποντας για: 

α)Ένα δελτίο με τα βασικά προσωπικά του στοιχεία κολλημένο πάνω στην τσάντα του. 

β)Μια πλήρη αλλαξιά ρούχων: εσώρουχα και ρούχα- θα κινούμαστε, θα παίζουμε και θα δουλεύουμε σε 

υπαίθριο χώρο. Ειδικά για τις ημέρες των προγραμμάτων σχετικά με τον πηλό, καλό είναι να υπάρχουν 

στην τσάντα του κάθε παιδιού δύο πλήρεις αλλαξιές ρούχων καθώς και παπούτσια. Είναι πολύ πιθανό να 

λερωθούμε ή να βραχούμε. 

γ) Μια μικρή πετσετούλα- ίσως μας χρειαστεί για το πρόσωπο. 

δ) Το καπέλο και την αντηλιακή κρέμα-η ηλιοπροστασία είναι απαραίτητη! Αν τα γυαλιά ηλίου δεν τα 

κρίνετε απαραίτητα, αποφύγετέ τα γιατί είναι εύκολο να χαθούν ή να σπάσουν. Επίσης, ένα 

εντομοαπωθητικό της επιλογής σας για καθημερινή χρήση. 

ε) Ένα παγουράκι με νερό και ένα μικρό μπουκαλάκι νερό. Μας είναι απαραίτητα! 

στ) Ένα μικρό μπουκαλάκι αντισηπτικό διάλυμα, υγρά αντισηπτικά μαντηλάκια και δύο (2) μάσκες σε 

σακουλάκι. 

Παρακαλούμε, σε όλα τα ατομικά είδη του παιδιού να αναγράψετε το όνομα του. Μας διευκολύνετε να 

επιστρέψουμε καπέλα, παγουράκια κλπ που συλλέγουμε καθημερινά απ’ τους διάφορους χώρους του 

αγροκτήματος. 

 

Παρακαλούμε επίσης, τα παιδιά να μην φέρνουν παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα από το σπίτι. Όπως 

γνωρίζετε, δεν επιτρέπεται από το πρωτόκολλο προφύλαξης να ανταλλάσσουν αντικείμενα. 

3. Για την καθημερινή μας επικοινωνία: επικοινωνείτε άμεσα μαζί μας στα τηλέφωνα 2310492768 ή 

2310492756. Σε περίπτωση που κάποια ημέρα απουσιάσει το παιδί σας, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε 

οπωσδήποτε εφόσον πρόκειται για λόγο υγείας και να έχετε μία σύντομη επικοινωνία με την παιδίατρο 

του προγράμματος. 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία! Με την προσπάθεια και τη συνέπεια όλων μας, οι ημέρες στο 

αγρόκτημα θα κυλήσουν ομαλά και όμορφα! 

 


