
 

 

Wyprawka dla noworodka ♡ 

Kiedy zbliża się czas przyjścia dziecka na świat, rodzice staja przed koniecznością skompletowania dla 
niego odpowiedniej wyprawki. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż oferta akcesoriów dla niemowląt jest 
ogromna i łatwo zgubić się w gąszczu niuansów. W trosce o komfort przyszłych rodziców 
przygotowaliśmy listę zawierająca wszystkie niezbędne oraz dodatkowe akcesoria, która będzie 
znakomitym przewodnikiem podczas zakupów.

 

Karmienie  

Karmienie piersią: 
☐ Biustonosz do karmienia 

☐ Wkładki laktacyjne 

☐ Poduszka do karmienia 
 

Akcesoria dodatkowe: 
☐ Laktator 

☐ Osłonki na piersi 

☐ Krem na brodawki 

Karmienie butelką: 
☐ Butelki i smoczki 4-6 szt. 

☐ Szczotka do mycia butelek 

☐ Poduszka do karmienia 
 

Akcesoria dodatkowe: 
☐ Sterylizator do butelek 

☐ Podgrzewacz do butelek 

☐ Śliniaki 

 

Sen 

☐ Łóżeczko 

☐ Materac do łóżeczka 

☐ Pościel niemowlęca 

☐ Prześcieradła, podkład pod prześcieradła 

☐ Kocyki (cienki i grubszy) 

Akcesoria dodatkowe: 
☐ Niania elektroniczna 

☐ Monitor oddechu 

☐ Karuzela nad łóżeczko 

☐ Śpiworki 

 

Pielęgnacja 

☐ Pieluszki jednorazowe 

☐ Pieluszki wielorazowe  
    (tetrowe 10 szt. i flanelowe 3 szt.) 

☐ Chusteczki nawilżane  

☐ Wanienka do kąpieli  

☐ Stojak pod wanienkę 

☐ Przewijak 

☐ Gąbka 

☐ Ręcznik, okrycie kąpielowe 

☐ Kosmetyki dla niemowlęcia do kąpieli  
     (mydełko, płyn do kąpieli) 

☐ Kosmetyki dla niemowlęcia po kąpieli (krem    
     pielęgnacyjny i przeciw oparzeniom) 

☐ Szczoteczka do włosów i grzebyk 

☐ Patyczki higieniczne, opatrunki jałowe,  
     sól fizjologiczna 

☐ Termometr do mierzenia temperatury  
     ciała 

☐ Termometr do mierzenia temperatury  
     wody 

☐ Aspirator do nosa 
 

Akcesoria dodatkowe: 
☐ Wkładka do wanienki 

☐ Zabawki do kąpieli 

☐ Pojemnik na zużyte pieluchy 
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Podróżowanie 

☐ Wózek głęboki (lub głęboko - spacerowy) 

☐ Fotelik samochodowy 

☐ Parasolka do wózka 

☐ Pokrowiec przeciwdeszczowy 

☐ Torba na akcesoria 

☐ Śpiworek lub kocyk do wózka 
 

Akcesoria dodatkowe: 
☐ Łóżeczko turystyczne 

☐ Nosidło lub chusta do noszenia dziecka 

☐ Zabawki do wózka i fotelika 

 

Zabawki 

 

Ubrania 

☐ Leżaczek / huśtawka 

☐ Mata edukacyjna 

☐ Kojec 

☐ Grzechotki, zabawki niemowlęce 

☐ Body 4-5 szt. 

☐ Pajacyki 4-5 szt. 

☐ Śpiochy 2-3 szt. 

☐ Kaftaniki 2-3 szt. 

☐ Komplet ubranek na wyjście 

☐ Skarpetki 

☐ Czapeczka 

☐ Rękawiczki 

 

Lista rzeczy potrzebnych do szpitala, czyli spakowana torba: 

Dla komfortu i bezpieczeństwa, torbę do szpitala warto spakować ok. trzy tygodnie przed 
spodziewanym terminem porodu. Niezależnie od tego mama zawsze powinna mieć przy sobie dowód 
osobisty, dowód ubezpieczenia, kartę ciąży i aktualne wyniki badań lekarskich. 

Dla mamy Dla dziecka 

☐ Koszula nocna z rozpięciem 2-3 szt. 

☐ Szlafrok i kapcie 

☐ Ręczniki 

☐ Ręczniki jednorazowe 

☐ Chusteczki nawilżane 

☐ Bielizna jednorazowa lub bawełniana 

☐ Biustonosz do karmienia 

☐ Wkładki laktacyjne 

☐ Krem na brodawki 

☐ Kosmetyki do codziennej pielęgnacji 

☐ Coś do jedzenia i picia dla siebie i partnera 

☐ Coś do czytania, słuchania 

☐ Aparat fotograficzny, kamera 

☐ Drobne pieniądze na ewentualne wydatki 

☐ Pieluszki jednorazowe – najmniejszy rozmiar 

☐ Pieluszki tetrowe 3 szt. 

☐ Pajacyki 4-5 szt. 

☐ Śpiochy 2-3 szt. 

☐ Kaftaniki 2-3 szt. 

☐ Rożek niemowlęcy 

☐ Kosmetyki (do potwierdzenia ze szpitalem) 

☐ Rękawiczki niedrapki 

☐ Skarpetki 

☐ Czapeczki cieńsze i jedna grubsza na podróż  
     do domu 

☐ Ubranka na wyjście dostosowane do pory    
     roku 

☐ Kocyk lub śpiworek na podróż do domu 

☐ Fotelik samochodowy na podróż do domu 
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