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Рюкзак яскравого кольору (червоний, помаранчевий);
в ньому:

 кілька чистих аркушів паперу;
 ручка олівець;
 блокнот з твердою палітуркою;
 ліхтарик та додаткові батареї до нього;
 аптечка першої допомоги;
 маленьке радіо на батареях та запасні  батареї;
 свисток;
 одноразові стаканчики;
 кілька термоковдр (щоб уберегтися від холоду);
 упаковка великих пакетів для сміття;
 2 – 3 маркери;
 кілька вінілових рукавичок;
 мотузка;
 маски для всіх дітей;
 скотч та ножиці;
 туалетний папір або рулон паперових рушників;
 вологі серветки;
 розкладна клейонка (для забезпечення приватності під

час відвідування саморобного туалету)
 мультитул  (багатофункціональний  інструмент,  що

поєднує кілька портативних інструментів)
 енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.
 список працівників закладу освіти з контактами;
 список дітей;
 список контактів батьків дітей (по можливості);
 важливі номери телефонів.
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