WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Artykuły plastyczne
1. Blok techniczny z kolorowymi kartkami A4 - 2 szt,
2. Blok techniczny z białymi kartkami A4 - 1szt,
3. Blok techniczny z białymi kartkami A3 - 1szt,
4. Papier kolorowy (A4 lub dwie sztuki A5) - 1 szt,
5. Pastele (minimum 12 kolorów) - 1szt,
6. Farby plakatowe (minimum 12 kolorów) - 1 szt,
7. Kubeczek na wodę - 1szt,
8. Zestaw pędzelków,
9. Klej w sztyfcie - 3 szt. (1szt. do piórnika, 1szt. do szafki i 1 szt. do wspólnych),
10. Nożyczki - 1 szt,
11.Plastelina (minimum 12 kolorów) - 1 szt,
12.Teczka A4 na karty pracy i zadania domowe - taka, która zmieści się do
plecaka,
13.Teczka A4 na prace plastyczne - taka, która zmieści się do plecaka.
Wyposażenie piórnika
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ołówki - min. 2 szt,
Temperówka - 1 szt,
Gumka do mazania - 2 szt,
Linijka - min. 20 cm,
Pisaki,
Kredki ołówkowe - dobrze kolorujące.

W późniejszym czasie zostaną Państwo poproszeni o zakup pióra oraz niezbędnych
akcesoriów (mazak i wkłady).

Zeszyty
1. Zeszyt 32 kartkowy w kratkę do matematyki - 1 szt.
2. Zeszyt 32 kartkowy w cienką linię do języka polskiego - 1szt. (najlepiej z
kolorowymi liniami)
3. Zeszyt 16 kartkowy w cienką linię do angielskiego - 1 szt.
4. Zeszyt 16 kartkowy w kratkę do korespondencji z rodzicami - 1 szt.
5. 4 okładki na każdy z zeszytów.
W doborze zeszytów prosilibyśmy zwracać uwagę na grubość kartek, niektóre
zeszyty mają je bardzo cienkie i przebijają pióro czy pisaki.
Wyposażenie ucznia i klasy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chusteczki higieniczne (wyciągane po 100sztuk) - 1 pudełko,
Duże paczki mokrych chusteczek - 2 szt.
Piórnik,
Lekki tornister/plecak,
Panto e na zmianę (buty sportowe)
Strój gimnastyczny: biała koszulka, krótkie granatowe/czarne spodenki,
buty sportowe (w worku),
7. Strój galowy: biała bluzka (koszula), granatowe lub czarne spodnie dla
chłopców, spódniczka dla dziewczynek.
Rzeczy prosimy przynosić w podpisanych reklamówkach.
Podręczniki i ćwiczenia gwarantuje szkoła. Po otrzymaniu książek, zostaną państwo
poproszeni o zakup okładek.
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DZIĘKUJEMY!

