JESIENNE PORZĄDKI
Zorganizowanej Mamy w 15 dni
wyzwanie organizacyjne

Dzień 1. Żegnamy lato! Chowamy letnie rzeczy i wyjmujemy cieplejsze
□ przejrzyj letnie ubrania i buty
□ przejrzyj cieplejsze ubrania
□ zanotuj, co potrzebujesz kupić - dla siebie i dla dzieci
□ pochowaj letni sprzęt - baseniki, materace, zabawki plażowe
Dzień 2. Sprzątamy w szafach!
□ przejrzyj wszystkie ubrania, bieliznę, dodatki
□ niepotrzebne oddaj lub sprzedaj, zniszczone wyrzuć
Dzień 3. Porządki w kuchni - czas: START!
□ uprzątnij wszystkie szafki i półki (nie zapomnij o tej pod zlewem ;))
□ umyj blaty, płytki, fronty szafek i uchwyty
□ wyrzuć przeterminowaną żywność
□ umyj zlew i baterię
□ sprawdź domową apteczkę
Dzień 4. Kuchnia cz. 2 - Sprzęty
□ umyj lodówkę/piekarnik/okap/mikrofalówkę/ekspres do kawy/zmywarkę
□ wymień filtry (w razie potrzeby)
Dzień 5. Pranie & prasowanie
□ upierz koce, narzuty, poszewki, zmień pościel na cieplejszą
□ upierz firanki i zasłony
Dzień 6. Czas na łazienkę
□ uporządkuj łazienkowe szafki
□ wyrzuć przeterminowane kosmetyki, sprawdź zapasy
□ umyj wannę/kabinę prysznicową, umywalkę, baterie, sedes, płytki, fugi
□ wyczyść pralkę
Dzień 7. Lustra, kurze i zaległości
□ umyj lustra w całym domu
□ zetrzyj kurze
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Dzień 8. Papierrry!
□ uporządkuj papiery
□ załóż pudełko na paragony
□ odłóż na makulaturę niepotrzebne papiery
Dzień 9. Porządkujemy pokój dziecięcy
□ przejrzyj zabawki i pluszaki
□ przejrzyj dziecięcą biblioteczkę
□ zrób przegląd ubranek, schowaj te letnie, wyjmij cieplejsze
Dzień 10. Czas na podłogi!
□ odkurz i umyj na mokro podłogi, listwy i trudno dostępne miejsca
□ odśwież dywany
Dzień 11. Myjemy okna i parapety
□ o ile pogoda na to pozwoli, jeśli nie - rzuć okiem na zaległości
Dzień 12. Detale, czyli te wszystkie rzeczy, które zwykle omijamy
□ wyczyść włączniki, kontakty, listwy, drzwi, klamki, lampy, kaloryfery, kratki
wentylacyjne
Dzień 13. Czas na kwiaty i ogród/balkon
□ zrób przegląd kwiatków - przesadź, usuń suche liście i łodyżki, umyj listki
□ uporządkuj ogród/balkon/taras/altankę
Dzień 14. Przygotowujemy samochód na jesień/zimę
□ zaplanuj zmianę opon
□ wyczyść auto
□ zaopatrz się w skrobaczkę i odmrażacz do szyb

Dzień 15. Porządki w piwnicy
□ uporządkuj piwnicę, strych, komórkę, schowek
□ i inne miejsca, w których przechowujesz rzadziej używane rzeczy
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