
 

 

1. Tornister (najlepiej usztywniony) 

2. Teczka tekturowa z rączką, na materiały plastyczne (dzieci zabiorą do domu na początku  roku szkolnego) 

Wyposażenie teczki: 

 mały blok rysunkowy z białymi kartkami 

 mały blok rysunkowy z kolorowymi kartkami 

 mały blok techniczny z białymi kartkami 

 mały blok techniczny z kolorowymi kartkami 

 2 małe zeszyty wycinanek  

 farby plakatowe  

 dwa pędzle (cienki i grubszy) 

 kredki świecowe „Bambino” 

 plastelina (duże opakowanie) 

 klej „magic” (czerwona tubka+sztyft) 

 chusteczki higieniczne 

 

PROSZĘ PODPISAĆ PRZYBORY DRUKOWANYMI LITERAMI! 

 

3. Teczka biurowa z gumką/skoroszyt  (podpisana)  

4. Piórnik: 

 2 ołówki (miękkie)  

 zielony cienkopis 

 gumka 

 temperówka ze zbiorniczkiem 

 linijka 

 klej w sztyfcie 

 nożyczki, które dobrze tną (w sprzedaży są też nożyczki dla dzieci leworęcznych) 

 kredki ołówkowe 

5. Strój sportowy na zajęcia ruchowe:  

 obuwie sportowe (tenisówki lub adidasy) 

 ciemne, krótkie spodenki 

 biała koszulka bawełniana 

 worek z materiału (podpisany) 

6. Zeszyty: 

 2 sztuki w trzy, kolorowe linie (obłożone w okładkę i podpisane), z przeznaczeniem na polski i angielski 

 2 sztuki w kratkę (obłożone w okładkę i podpisane), z przeznaczeniem na matematykę i zeszyt informacyjny 

 

9. Dodatkowe informacje: 

 

 Proszę, by wszystkie przybory szkolne dziecka były podpisane drukowanymi literami. 

 

 Wyposażona teczka plastyczna będzie  pozostawiona w sali lekcyjnej. 

 

 Proszę zwrócić uwagę, aby ołówek był dla dziecka dobrym narzędziem pracy, tzn. by był miękki, dobrze pisał, był 

wygodny w trzymaniu. Wygodne dla dzieci są ołówki/kredki o przekroju trójkątnym. Dostępne są także trójkątne, 

gumowe nakładki na ołówki. 

 

 Bardzo ważnym narzędziem będą dla dziecka także nożyczki. Proszę zwrócić uwagę kupując je, aby dobrze cięły i 

były wygodne (nie "zabawkowe") oraz czy są dla prawo- czy leworęcznych. 

 

 KOMPLET PODRĘCZNIKÓW BĘDZIE DO WYPOŻYCZENIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ WE WRZEŚNIU, 

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DZIECI OTRZYMAJĄ RÓWNIEŻ WE WRZEŚNIU. 

 

 

Monika Jaśkiewicz, Renata Roman, Jolanta Terlecka 

 

 

 

 


