RODZINĘ PANI ELI:
ZOSIA (11 lat)
ZUZIA (8 lat)
NIKOLA (6 lat)
ADAŚ (4 lata)
NADIA (2lata)

NASZA RODZINA:
To Rodzina Pani Eli
- Zosia
- Zuzia
- Nikola
- Adaś
- Nadia

11 lat
8 lat
6 lat
4 lata
2 lata

CO ZBIERAMY:
-Trwałe artykuły spożywcze
- Środki czystości i kosmetyczne
- Odzież (wg listy .xls)
- wyposażenie mieszkania
(wg listy.xls)

KIEDY:
Do 4 grudnia

Gdzie:
- Wszystkie produkty wkładamy do
pudła w Szkole Językowej SUKCES
Ząbki
Ul. Malczewskiego 6, w godz. 10:00-18:00
Ul. Piłsudskiego 37b, w godz. 9:00-15:00

CO ZBIERAMY
POTRZEBA
ŻYWNOŚĆ
herbata/herbata miętowa
kawa
kasza
makaron
ryż
cukier
sól
przyprawy
olej
mąka
dżem
konserwy mięsne
konserwy rybne
warzywa w puszkach
słodycze :D
płatki na mleko
napoje,soki
nutella
kisiel/budyń
inne co uważacie za przydatne
ŚRODKI CZYSTOŚCI
proszek do prania
płyn do mycia naczyń
szampon
mydło/ żel myjący
pasta do zębów
szczoteczki do zębów
papier toaletowy
chusteczki higieniczne

OSOBA
im więcej tym lepiej :)

im więcej tym lepiej :)

środki czyszczące
płyn do płukania
inne co uważacie za przydatne
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA
ręczniki
garnki
patelnia
zastawa stołowa

ODZIEŻ

Zosia - rozmiar 156cm szczupła . Buty 38
długie spodnie (jeansowe ewentualnie z gumką w pasie)
buty- letnie adidasy (białe)
Zuzia - rozmiar 128 szczupła. Buty rozmiar 33
zimowa kurtka
koszula galowa
długie spodnie (leginsy, dresy)
letnie T-shirty
Nikola - rozmiar 128 szczupła.
długie spodnie
bluzy
koszulki ( Legia Warszawa)
Adaś - rozmiar 122 szczupły. Buty 29
długie spodnie

W pierwszej kolejności to co
podane.
Można dołożyć/dokupić inne
rzeczy

bluzki/T-shirty
T-shirty
buty (zimowe)
Nadia - rozmiar 110 szczupła
spodnie
bluzy
rajstopy
p.Elżbieta - rozmiar 38/M/164cm szczupła
zimowa kurtka (granat, ciemna)
bluzy/swetry
UPOMINKI
telefon x2 dla Zuzi i Zosi (mogą być używane)
ubranka dla Barbie (Nikola)
lego (Adam)
przytulanka Peppa (Nadia)
gry planszowe
prezent dla mamy (kosmetyki albo coś trzeba wybrać :))

