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NiemowlĘ

  Mamy testuj
ą

dla mam

TesTowała:  
Jagoda 
szewczYk,
mama rocznej Ani, 
dwuletniego Filipka  
i pięcioletniej Zuzi. 

Akcesoria dla małych pływaków przydadzą się  
nad morzem, jeziorem, podczas wycieczki  

do egzotycznych krajów i na basenie.
TEKST: Joanna karwat

79,99 zł 59,99 zł49,99 zł 40 zł27 zł 129 zł53 zł 86 zł

Lego dupLo 

Zabawka dla dziecka  
w wieku 1–3 lata. Zestaw 
zawiera duże klocki  
(w jaskrawych kolorach), 
wygodne dla małych  
dłoni dziecka.

 
 
 
 
 
łódkę Lego przejął na 
wyłączność mój syn, który 
uwielbia klocki wszelkiego 
rodzaju. Układał z nich 
wyspy, organizował 
samotne wyprawy misia 
na drugi brzeg basenu,  
a na koniec zabawka  
na dobre zagościła  
w naszej łazience.

rĘkawki-pas Nabaiji 
decathLon

Ułatwiają oswojenie się  
z wodą, od pierwszych 
ruchów w wodzie do nauki 
pływania. Rękawki można 
łatwo odpiąć. 

 
 
 
 
 
Bardzo pomysłowy produkt. 
Dziecko ma pas na 
wysokości klatki piersiowej, 
więc może swobodnie 
poruszać się w wodzie  
(nie ma takiego efektu jak 
w kapoku). Wewnętrzne 
powierzchnie są pokryte 
przyjemnym dla skóry 
poliestrem.

go sport  
arena

Kolorowe rękawki  
do pływania dla dzieci. 
Dostępne dla dwóch grup 
wiekowych: 2–3 lata  
i 3–6 lat. 

 
 
 
 
 
Sama miałam takie, jak 
byłam małą dziewczynką...  
To dobry gadżet dla dzieci,  
które nie boją się leżeć  
na wodzie i już troszkę 
potrafią pływać. Moja 
pięciolatka nosiła rękawki 
przez cały dzień na plaży, 
bo co chwilę wbiegała  
do wody. Dla większej 
wyporności zakładała 
czasem nawet dwie pary 
rękawków – swoje i brata.

deska  
www.sMYk.pL

Deskę wykonano  
z pianki EVA o bardzo 
dużej wyporności. 
Wymiary 27x40 cm. 
Duży nadruk z bajki 
„Gdzie jest Nemo?”.

 
 
 
 
 
Na takiej desce kładłam 
Anulkę podczas nauki 
pływania dla bobasów. 
Filip robił z niej tratwę 
dla swoich zabawek,  
a zuzia (i rodzice też) 
używała jej do pływania. 
Często korzystamy  
z takiego gadżetu na 
basenie, ale jeśli się ma 
dużą rodzinę, to warto 
zainwestować, bo 
posłuży przez wiele lat.

koło iNTex  
www.dMuchane.pL

Dla dzieci między pierwszym 
a drugim rokiem życia. 
Wykonane z mocnego PCV, 
posiada cztery komory 
powietrzne i dmuchane 
oparcie. Wymiary 79x79 cm.

 
 
 
 
 
Siedzisko z otworami  
na nóżki jest fantastyczne!  
Wystarczyło, że Ania lekko 
się poruszyła i już płynęła :-) 
Do tej pory, wchodząc z nią 
do jeziora musiałam się 
schylać w płytkiej wodzie 
lub bardzo uważać, by nie 
potknąć się. Teraz już od 
brzegu mogłam pchać ją 
delikatnie na wodzie. Kółko 
jest stabilne, duże i wygodne 
dla rocznego dziecka.

konfidence  
www.stokkids.pL

Kamizelka wykonana  
z pianki neoprenowej. 
zapewnia ciepło, wygodę  
i poczucie bezpieczeństwa. 
Dzięki systemowi ośmiu 
wyjmowanych pływaków 
można dostosować 
kamizelkę do umiejętności 
i wagi małego dziecka  
(od 18 miesięcy do 7 lat). 

Duży plus za ładne 
wykonanie, wykończenia  
z lycry i mocny suwak. Ten 
produkt starczy na bardzo 
długo. Kieszonki na pływaki 
są dobrze oznaczone, by 
wyjmować je symetrycznie. 
Kamizelka ma jaskrawy 
kolor – dobrze widać 
dziecko w wodzie.

bam bam  
euro-Trade

Dmuchana wanienka 
dla dzieci od urodzenia 
do szóstego miesiąca 
życia. Doskonale 
sprawdza się w podróży.

 
 
 
 
 
 
zabieraliśmy ją na 
krótkie wyjazdy na 
działkę, ale pełniła też 
funkcję małego basenu 
ogrodowego dla prawie 
rocznej Anulki. Kiedy  
w dużym basenie szalały 
starsze dzieci, ona 
siedziała sobie obok  
w swoim – malutkim  
z niewielką ilością wody. 
Wanienka jest dość 
stabilna i po złożeniu 
zajmuje mało miejsca.

babywarma  
www.stokkids.pL

Neoprenowa pianka dla 
niemowląt, która chroni 
przed wychłodzeniem  
i zwiększa wyporność. 
zapewnia 100 proc. ochrony 
przed promieniami UV.  

 
 
 
 
 
Świetna rzecz dla maluchów.  
Pianka ma regulowaną 
długość ramiączek i mocne 
rzepy (w kroczu i z boku), 
dlatego wygodnie się ją 
zakłada i zdejmuje. Schnie 
szybciutko. Nasza mała 
pływaczka wyglądała w tym 
bardzo profesjonalnie  
i dzięki właściwościom 
termoizolacyjnym pianki 
mogła spędzać więcej czasu 
w jeziorze lub morzu. 
Produkt wart swojej ceny.

MóJ 
tYp! 

POLECA

 rodzina Szewczyków uwielbia 
wodne kąpiele. Starsze dzieci mo-
głyby całymi dniami nie wycho-

dzić w wody, a najmłodsza – Ania tego 
lata miała pierwsze lekcje unoszenia się 
na fali (oczywiście w specjalnym wypo-
sażeniu i z asystą tatusia). Jesienią czeka 
ich jeszcze jeden krótki urlop w ciepłym 
miejscu, dlatego całe wodne wyposaże-
nie wciąż leży na podorędziu i maluchy 

często korzystają z niego podczas za-
bawy w ogrodowym basenie. A kiedy 
pada, zabierają je do kąpieli w wannie. 
– Moja starsza córka Zuzia założyła na-
wet szkółkę pływacką dla lalek – śmieje 
się Jagoda. Zdaniem ekspertów już trzy-
miesięczne szkraby mogą pluskać się  
w wodzie, bo pływanie to doskonały tre-
ning całego ciała. Unoszenie się na fali sty-
muluje zmysł równowagi, a ruchy we 

wszystkich kierunkach sprawiają, że po-
wstają nowe połączenia nerwowe w mó-
zgu. Nauka pływania musi przebiegać po-
woli. Najpierw trzeba oswoić szkraba  
z „wielką wodą”, np. w wannie. Potem 
można delikatnie polewać buźkę, ubracać 
na brzuszek, boczek i plecki. Można odpy-
chać dłońmi kolorowe piłeczki na wodzie 
lub mocno machać nóżkami. Ważne, by 
ani przez chwilę nie było nudno. n

Sprawdzamy zabawki
do wody


