
Łóżeczko niemowlęce Przewijak 

Pieluszki
bambusowe

Powodzenia!

To często pierwsza rzecz, jaką kupują rodzice. 
Zostanie z wami na 2 - 3 lata, jeśli dobrze 
wybierzecie. To główny punkt każdego 

pokoiku dziecięcego. Dobrze wybrać takie, 
które ma zdejmowany panel przedni i 
zmienia się w łóżeczko dla starszaka.

Niezwykle pomocne rozwiązanie przy 

zmianie pieluszki.  Pamiętaj, aby wybrać 

takie, które jest łatwe w czyszczeniu lub 

nadaje się do prania.

Warto je mieć! Najlepiej 4-6 
sztuk, w różnych rozmiarach. 
Muśliny mogą być używane 
zarówno jako otulacze, 
ochrona przed słońcem i 
wiatrem, lub jako po prostu 
osłona piersi w czasie 
karmienia. Bambusów nigdy 
za wiele!

Dzięki śpiworkowi Twoje 
dziecko będzie spało 
bezstresowo noc po nocy. 
Idealny do użytku przez cały 
rok, ten kompaktowy i 
przytulny śpiwór gwarantuje 
spokojny sen po całym dniu 
wrażeń.

Wybieraj takie, które są 
dopasowane kolorem i 
rozmiarem do dziecięcego 
łóżeczka. Sprawdzą się 
zarówno dżersejowe, jak i 
bawełniane.

Kocyki

Będziesz je używać cały czas. 
Ważne aby wybierać te 
lekkie i uszyte z delikatnej 
bawełny. Posłużą jako mata 
do zabawy i okrycie w czasie 
spaceru. Produkt wielofunk-
cyjny.

Pościel Śpiworek
niemowlęcy

Prześcieradła

Zestawu pościeli będziesz 
używać zapewne później, ale 
już teraz warto wybrać taki, 
który sprawdzi się najlepiej. 
Pościel i poszewki warto 
dopasować kolorystycznie 
do łożeczka. Pamiętaj! Staraj 
się nie używać poduszki, 
dopóki dziecko nie skończy 
pierwszego roku życia. 

Ręczniki

To zdecydowanie wypraw-
kowy niezbędnik, który 
przyda się przy każdej 
codziennej kąpieli maluszka. 
Sprawdzają się również 
ręcznki z kapturem, uniemo-
żliwiają szybką utratę ciepła 
niemowlaka.

Woodoodprone
prześcieradła

Wybieraj prześcieradło 
woodoporne, dzięki niemu 
nie będzie potrzebna 
dodatkowa mata chroniąca 
materac. To wygodne 
rozwiązanie.  

Tekstylia

Rampersy

(1 lub 2 w rozmiarze 58 i 4 w 
rozmiarze 62 - dzieci szybko 
rosną!) Rampersy zapinane 
na napy to świetnie 
rozwiązanie przy dziennej, 
jak i nocnej zmianie 
pieluszki. Rampersy są 
bardzo wygodne w 
użyciu. 

Body

*Wskazówka Decydując się na zakup ubranek pamiętaj, że maleństwo rośnie bardzo szybko. Lepiej kupić kilka większych ubranek w rozmiarze 62 niż dużo za małych, które nie posłużą długo.

Czapki

Na chłodniejsze dni przyda 
się ciepły kombinezon lub 
kurtka z kapturem.

Kombinezon
lub kurtka

(2-3 sztuki w rozmiarze 
62-68) Nie potrzeba ich 
wiele, ale są bardzo 
przydatne w komplecie z 
zimowym kombinezonem, 
lub jako dodatek do 
niemowlęcego body.

Leginsy
lub rajstopki

(1 lub 2 w rozmiarze 58 i 4 w 
rozmiarze 62 - dzieci szybko 
rosną!) W zależności od pory 
roku wybierz albo body z 
krótkim, albo z długim 
rękawem. Używaj jako 
pierwszą warstwę pod 
pajacyk lub bluzeczkę. Body 
są jak milutka bawełniana 
podkoszulka, które gdy na 
dworze cieputko mogą 
służyć jako jedyne ubranko 
maluszka. 

(2 na zimowe dni & 1 na lato) 
W zimę przydadzą się 
cieplejsze czapeczki, które 
sprawdzą się w zestawie z 
zimowym kombinezonem. 
W lato natomiast przyda się 
lekka bawełniana czapeczka.

Ubranka*

Lista
wyprawkowa.

Kompletujesz wyprawkę? Pomożemy!

Z nami stworzysz listę niezbędników, 

zaznaczysz co już kupione i o czym nie 

można zapomnieć. Nasza lista, 

przetestowana przez rodziców, zawiera 

tylko sprawdzone i pewne elementy 

wyprawki.

Niezbędnik

Niezbędnik

Niezbędnik

Niezbędnik

+

https://pl.mokee.eu/collections/lozeczka-mokee-mini
https://pl.mokee.eu/collections/wszystkie-produkty/products/przewijak?_pos=1&_sid=8198468eb&_ss=r
https://coodo.pl/pl/wyprawka/124-rampers-rozpinany.html#/25-rozmiar-56_newborn/65-kolor-paski_bialo_grafitowe
https://coodo.pl/pl/body/19-body-kopertowe-prazkowane.html#/25-rozmiar-56_newborn/96-kolor-niebieski_prazkowany
https://coodo.pl/pl/wyprawka/52-czapeczka-zawiazywana.html#/25-rozmiar-56_newborn/84-kolor-mleczna_czekolada
https://pl.mokee.eu/collections/tekstylia-dzieciece/products/pieluszka-bambusowa?variant=
https://pl.mokee.eu/collections/tekstylia-dzieciece/products/kocyk?variant=
https://pl.mokee.eu/collections/tekstylia-dzieciece/products/zestaw-poscieli?variant=
https://pl.mokee.eu/collections/tekstylia-dzieciece/products/spiworek-dzieciecy?variant=
https://pl.mokee.eu/collections/tekstylia-dzieciece/products/dopasowane-przescieradlo?variant=30746570850378
https://pl.mokee.eu/collections/tekstylia-dzieciece/products/dopasowane-przescieradlo?variant=


Wyprawkę malucha 
możesz skompletować

z moKee i z COODO.

Użyj kodu* 

WYPRAWKA--   
 aby uzyskać 25 zł 

zniżki na zakupy 
powyżej 150 zł w 

moKee i 15% zniżki
na zakupy w 

COODO*.

Ułatwia życie

Przenośne gniazdko 
niemowlęce zabierzesz 
wszędzie ze sobą. Kokonik 
otula maluszka, sprawiając 
że czuje się on w nim 
niezwykle spokojny i 
bezpieczny. Przydatny 
niezbędnik wyprawkowy 
sprawdzający się jako 
pomocnik usypiania 
niemowląt. 

Po prostu warto mieć, jest 
zawsze kolejnym krokiem w 
stronę spokoju rodzica. 

Kosze często wybierane są 
jako zamiennik dziecięcego 
łóżeczka do skończenia 
szóstego miesiąca życia 
maluszka. Niezwykle 
funkcjonalne, można je 
przestawiać z miejsca na 
miejsce, tak aby niemowlę 
zawsze było obok nas. 

Krzesełko
do karmienia

Gniazko
niemowlęce

Kosz
Mojżesza

Niania
elektroniczna

Warto je wpisać na listę 
wyprawkową i dobrze 
zaplanować zakup - takie 
krzesełko będzie 
towarzyszyło od pierwszych 
chwil rozszerzania diety 
maluszka. Wygodne, 
przenośne, do postawienia 
wszędzie tam gdzie 
rodzinnie czas zjeść dobry 
posiłek. 

Możesz ubranko specjalnie 
na tę okazję, ale że wygoda 
maluszka jest tutaj 
najważniejsza. 

Dzieci zdecydowanie spędzają 
większość czasu nosząc 
pajacyki, body i rampersy, ale 
dobrze wiemy że nie jedna 
szafa pęka w szwach od 
namiaru ubranek, na różne 
okazje. Pamiętaj! Wybieraj 
tylko te, które są wykonane z 
dobrej jakościowej bawełny. 
Nie uczulają i nie podrażniają 
jego skóry. Wybieraj też takie, 
które przekażesz dalej, gdy 
twoje dziecko podrośnie. 

Nigdy nie wiemy czy się 
przydadzą, ale warto mieć je 
w zasięgu ręki. Odruch 
ssania jest mocny i są dzieci, 
dla których smoczek może 
okazać się niezbędny.

Rękawiczki
kąpielowe

Pierwsze
ubranko

Kolejny mebel w pokoju 
dziecka. Zajmuje dużo 
miejsca. Lepiej sprawdzi się 
mata do przewijania.

Stojak do
przewijania

Smoczki

Ubranka
sezonowe

Fajnie się mydlą, są 
przyjemne w dotyku - warto 
je mieć jako kąpielowy 
niezbędnik wyprawkowy. 

Zdecydowanie jesteśmy za 
regularnym wyrzucaniem 
brudnych pieluszek, niż za 
ich składowaniem w jednym 
miejscu. 

Pojemnik
na pieluszki

O ile nie masz problemu z 
plecami, wygodnie postawić 
wanienkę na pralce lub na 
stole. Stojak zajmuję za dużo 
miejsca w łazience.

Stojak
do wanienki

Używaj łokcia i zdrowego 
rozsądku!

Termometr
do wanienki

W pierwszych miesiącach 
sprawdzą się bardziej jako 
ozdoba. Lepiej kup ciepłe 
wełniane skarpety, a buty 
dla dziecka wybierz dopiero 
jak postawi samodzielnie 
pierwsze kroki.

Buty

Nie kupuj ich specjalnie! 
Jeżeli zauważysz, że maluch 
drapie się małymi paznoki-
etkami wystraczą też 
najmniejsze skarpetki.

Rękawiczki
dla noworodków

Staraj się kupować ubranka 
dla dziecka na bieżąco. Nie 
kupuj na wyrost. Dzieci 
szybko rosną i kupione 
jesienią body na wiosnę, 
może okazać się za małe. 
Lepiej mieć mniej ubranek, 
niż za dużo. 

Za dużo
ubranek

*Kod WYPRAWKA może być użyty
tylko raz w każdym sklepie

pl.mokee.eu & coodo.pl

Kod jest ważny do 31.12.2020.

Promocje nie łączą się ze sobą. 
Można użyć tylko jednego 

kodu podczas zakupu.
Kod COODO nie obejmuje 

coodnych kuponów.

NIE kupuj

+

https://pl.mokee.eu/collections/wszystkie-produkty/products/gniazdko-niemowlece?_pos=1&_sid=65668a9db&_ss=r
https://pl.mokee.eu/pages/kosze-mojzesza



