




































LISTA NIEZBĘDNYCH RZECZY PIERWSZOKLASISTY
Plecak – lekki, usztywniony, wyprofilowany, dopasowany rozmiarem do wzrostu i
sylwetki ucznia. – KONIECZNIE SPRAWDŹ WAGĘ SAMEGO PLECAKA!!! Plecak na
kółkach nie jest polecany „maluchom” przez ortopedów.
Klasyczny piórnik „z gumkami” – jedno lub kilkukomorowy, zapinany na zamek
błyskawiczny. Dziecko niech samo sobie wybierze, ale zadbaj, aby nie był „ogromny”
Gumka
Temperówka zamykana z dwoma otworami
Ołówki - HB,2B - najlepiej oprawa trójkątna, która sprawia, że ręka się tak bardzo nie
męczy, a palce uczą się prawidłowo układać na ołówku.
Pióro na naboje + naboje niebieskie
Linijka
Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami
Kredki ołówkowe (najlepsze Bambino – grube)
Kredki świecowe
Pastele suche
Pastele olejne
Flamastry – pisaki
Plastelina - 12 kolorów, która nie brudzi rąk
Farby plakatowe - 12 kolorów
Farby akwarelowe - 12 kolorów
3 pędzelki ( różnej grubości)
Kubek na wodę do malowania farbami z blokadą wylewania
Blok techniczny duży i mały z białymi kartkami
Blok techniczny duży i mały z kolorowymi kartkami
Ryza papieru - białe kartki (zamiast bloku rysunkowego)
Ryza papieru – kolorowe kartki (zamiast bloku rysunkowego z kolorowymi kartkami)
Teczka A4 na gumkę (na sprawdziany, karty pracy) – podpisana
Teczka lub segregator na prace plastyczne dziecka- podpisany
Wycinanka samoprzylepna
Wycinanka
Klej w sztyfcie i klej magiczny (zielony lub niebieski)
Kilka kolorowych bibuł – krepin
Strój sportowy (koszulka biała, spodenki, buty sportowe), worek na strój z materiału
Liczydło
2 zeszyty 32 kartkowe – jeden do języka angielskiego, drugi do korespondencji
Zeszyty 16 kartkowe w kratkę i w linie – (najlepiej dwukolorowe linie, ułatwiające
pisanie) po 2-3 szt.
Pisaki suchościeralne 4 kolory (czarny, zielony, czerwony, niebieski)
Chusteczki nawilżane
Chusteczki higieniczne w pudełku 100-150szt.

 Śniadaniówka, bidon
Podręczniki i ćwiczenia otrzymają uczniowie w szkole(oprócz religii).
Każde dziecko będzie miało w klasie swoją szafkę na wyprawkę.
Jeżeli dziecko jest leworęczne, proszę powiedzieć przy zakupie, ponieważ niektóre przybory
są specjalnie dostosowane.

