
Zwiewne sukienki dla małych księżniczek – idealne na upały 

Nasze małe księżniczki w trakcie afrykańskich upałów winny być ubrane tak, by po pierwsze 
zapewniony im był maksymalny dopływ świeżego powierza do skóry, a po drugie w sposób nie 
krępujący ich ruchów. Jak to połączyć w sytuacji, kiedy mamy oficjalne spotkanie czy imprezę 
rodzinną? 

Zdjęcie przewodnie: 
https://pixabay.com/pl/photos/fotograf-robienie-zdj%C4%99%C4%87-moda-dzieci-920128/ 

https://pixabay.com/pl/photos/dzieci-rodze%C5%84stwo-brat-siostra-817365/ 
https://pixabay.com/pl/photos/dziecko-gra%C4%87-plac-zabaw-dla-3740697/ 

Upał daje się we znaki  

Upał to dla maluchów taki sam problem jak dla nas dorosłych. Tylko my sami możemy zadecydować 
w czym będziemy chodzić, a nasze pociechy zdane są na wybór, co do którego w większości nie będą 
zadowolone. Dlatego wybierajmy maksymalnie przewiewne kreacje. Dla najmłodszych chodzących 
dziewczynek sukienki, w których z powodzeniem można spędzić drzemkę w wózku. Dla dziewczynek 
nieco starszych, takich dla których drzemka w ciągu dnia nie jest koniecznością sukienka na upał 
przede wszystkim powinna być na tyle dobrze uszyta, by księżniczka mogła w niej spędzić cały dzień. 
Nie ma co inwestować w sztuczne, pięknie układające się tkaniny. Znacznie lepiej jest postawić na 
klasykę i materiały naturalne.  

https://answear.com/1615274-coccodrillo-sukienka-dziecieca-62-86-cm.html 
https://answear.com/1755376-name-it-sukienka-dziecieca-92-128.html 
https://answear.com/1571397-mayoral-sukienka-dziecieca-92-134-cm.html  
https://answear.com/1729968-mango-kids-sukienka-dziecieca-arlet-62-80-cm.html 

 

Mała księżniczka elegancka w każdych warunkach  

Czasem jest tak, że mimo upałów, trzeba ubrać małą dziewczynkę w coś, co będzie chociaż w 
minimalnym stopniu eleganckie, ale również nie będzie krępowało ruchów i nie sprawi, że dziecko 
poczuje się jak przebrane. W takie sytuacji najlepiej postawić na naturalne materiały i delikatne 
kolory, które świetnie sprawdzają się przy wysokich temperaturach. Pamiętajmy o tym, że w trakcie 
upałów najlepiej sprawdzają się albo luźne bawełniane sploty, albo sukienki krótkie bez podszewki. 
Nawet jeśli nasz mała księżniczka ma nieco stracić na elegancji, warto zadbać o to, by było jej 
wygodnie! 

https://answear.com/1571413-mayoral-sukienka-dziecieca-92-134-cm.html 
https://answear.com/1690476-polo-ralph-lauren-sukienka-dziecieca-128-176-cm.html 
https://answear.com/1573321-mayoral-sukienka-dziecieca-92-134-cm.html 
https://answear.com/1612211-mayoral-sukienka-dziecieca-68-98-cm.html 

Sukienki na ramiączkach  

Rękawek  -nawet jeśli niewielki na upał się nie nadaje. Zwłaszcza dla dziewczynki, która kocha ruch i 
jest w ciągłym biegu. Dla takich księżniczek doskonale sprawdzą się sukienki na ramiączkach. Takich 
nie krępujących ruchów, elastycznych, ale i ładnie wykończonych.  

https://answear.com/1662555-mango-kids-sukienka-dziecieca-suiza-110-152-cm.html 
https://answear.com/1730141-mango-kids-sukienka-dziecieca-cuba-104-164-cm.html 



https://answear.com/1730150-mango-kids-sukienka-dziecieca-rachel-80-104-cm.html 
https://answear.com/1729348-mango-kids-sukienka-dziecieca-almond-110-164-cm.html 
 


