
WYPRAWKA DLA NOWORODKA – LISTA 
 

1. Podstawowe akcesoria, bez których mama się nie obejdzie: 

 wózek – stelaż i gondola, w której dziecko śpi i jeździ na spacery; takie rozwiązanie sprawdzi 

się do ok. 7. miesiąca życia (czasem dłużej, czasem krócej), jeśli zdecydujesz się na zakup wózka 

3w1, to od razu wyposażysz się w spacerówkę i nosidełko, 

 nosidełko – pełni też funkcję fotelika samochodowego, jest niezbędne, bez tego nie wyjdziesz 

ze szpitala; możesz je kupić osobno lub razem z wózkiem – wtedy będzie go można wpinać do 

wózka i też chodzić na spacery, 

 łóżeczko i pościel, 

 przewijak, 

 torba dla mamy – można ją kupić w komplecie z wózkiem; jeśli kupujesz osobno, sprawdź, czy 

da się ją wpiąć do wózka, to bardzo ułatwia życie. 

 

2. Akcesoria higieniczne: 

 pampersy – jednorazowe lub wielorazowe, na pierwszy tydzień życia przyda się ok. 100 sztuk 

pampersów; pamiętaj, że w pierwszym tygodniu życia dziecka nie będziesz mieć czasu na 

pranie pieluch wielorazowych, dlatego tak czy inaczej kup też jednorazowe, 

 obcinacz do paznokci lub nożyczki, 

 patyczki do uszu dla niemowląt, 

 wanienka, 

 2 ręczniki kąpielowe z kapturkiem, 

 szczotka do włosów z miękkiego włosia, 

 płyn do kąpieli i szampon – polecam 2w1, 

 oliwka pielęgnacyjna, 

 krem na odparzenia, 

 waciki bawełniane,  

 gaziki i sól fizjologiczna – do przemywania oczek i noska, 

 aspirator do noska/gruszka do nosa – w zależności od preferencji, 

 termometr, 

 proszek do prania ubranek. 

Na wielu stronach znajdziecie na liście także preparat do przemywania pępuszka. Celowo nie 

umieszczam tutaj żadnego przykładu ze względu na różne opinie lekarzy i położnych na ten temat. 

Decydujcie same, sięgając po opinię specjalisty. 

 

3. Ubranka: 

 3x body z długim rękawem, 

 3x body z krótkim rękawem, 

 3 bluzeczki, 

 3 pary spodenek, 

 3 pary bawełnianych skarpetek bez ściągaczy, 

 2 bawełniane czapeczki po kąpieli, 

 1 czapeczka na zewnątrz, 

 2 pary rękawiczek-niedrapek, 



 kombinezon jednoczęściowy lub lekka kurteczka (w zależności od pory roku), 

 3 pieluchy tetrowe, 

 3 rożki. 

Lista zakupów długa, ale czemu tak mało ubranek masz kupić? Bo resztę i tak dostaniesz od gości. 

A jeśli nie, to tyle na początek wystarczy, a resztę w każdej chwili możesz dokupić.  

Rada: nie kupuj ubranek w rozmiarach 52-56, bo dziecko bardzo szybko z nich wyrośnie. Lepiej od 

razu kup 62. 

 

4. Karmienie piersią: 

 laktator – przyda się, jeśli chcesz wyjść z domu i jednocześnie przeżywać przygodę z 

karmieniem piersią, 

 butelka z anatomicznym smoczkiem, 

 buteleczki na pojemniczki z mlekiem (do lodówki i mrożenia), 

 wkładki laktacyjne dla mamy. 

 

5. Ponadto: 

 łóżeczko turystyczne, 

 chusta lub nosidełko turystyczne, 

 elektroniczna niania. 
 


