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WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 
 

 

Drodzy Rodzice! 

 

Pytacie często, czego potrzebuje Wasze dziecko w pierwszych dniach nauki szkolnej.  

Oto lista, która pomoże Wam skompletować szkolną wyprawkę. 

 

1) Przybory, które dziecko będzie nosiło w tornistrze: 

 1 zeszyt 32 kartkowy A4 (edukacja polonistyczna: w trzy linie kolorowe 

 1 zeszyt 16 kartkowy (edukacja matematyczna: w kratkę) 

 1 zeszyt 16 kartkowy A5 do korespondencji (w kratkę) 

 2 zeszyty 16 kartkowe A 5 (Język angielski i lekturnik: w trzy linie kolorowe 

 1 cienki zeszyt  do religii (w kratkę/linie/gładki) 

 (zeszyty w okładkach i podpisane (imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 śniadaniówka (chlebak)+ bidon (lub butelka plastikowa z piciem) 

 piórnik: 

3 ołówki drewniane, temperówka, gumka do mazania, klej w sztyfcie (nie w płynie), linijka 

20 cm, nożyczki z zaokrąglonymi końcami, kredki ołówkowe,( grube, które się nie łamią), 

znaczniki papierowe samoprzylepne, patyczki do liczenia 

  

2) Materiały, które będą w sali lekcyjnej: 

 blok rysunkowy biały i kolorowy ( A4) 

 blok techniczny biały i kolorowy (A4 oraz A3) 

 papier kolorowy (tzw. wycinanki) 

 kredki świecowe (najlepiej bambino)  lub pastele   

 farby plakatowe (co najmniej 12 kolorów, podpisane + 2 pędzle o różnej grubości) i 

kubeczek na wodę 

 plastelina 

 podkładka (A3) na stół 

 chusteczki higieniczne w pudełku 

 chusteczki nawilżone 

 

STRÓJ GIMNASTYCZNY w podpisanym worku (granatowe lub czarne spodenki, biała 

bawełniana koszulka, buty sportowe z jasną podeszwą)- Wszystko podpisane. 

 

STRÓJ NA BASEN – strój kąpielowy jednoczęściowy dla dziewczynek, kąpielówki dla 

chłopców, klapki, czepek, ręcznik, żel pod prysznic w plastikowej butelce- przedmioty 

najlepiej przechowywać w torbie wodoodpornej.  

 

3) Obuwie zmienne z białą podeszwą – po zajęciach przechowujemy w szatni szkolnej  

w podpisanym worku.  

 



Wszystkie rzeczy prosimy podpisać. Nowa sytuacja, emocje, obowiązki mogą sprawić,  

że dziecko może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty. 

 

 

Stój obowiązujący na uroczystościach szkolnych  

strój galowy: dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódnica 

                      chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie 

 

 

 

WAŻNE!!!  

Rodzice nie kupują podręczników                                                                     

SZKOŁA  JEST ZOBOWIĄZANA DO ZAKUPU                                                             

PODRĘCZNIKÓW   WRAZ Z  MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI,                                         

które będą wypożyczane uczniom za pośrednictwem biblioteki szkolnej. 

Jedynie rodzice, zainteresowani pobieraniem nauki religii, dokonają zakupu 

podręcznika do tego przedmiotu. 

 

RELIGIA: Tytuł „Żyjemy w Bożym świecie”. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły 

podstawowej 

AUTORZY: K. Mielnicki, E. Kondrak 

Wydawnictwo: Jedność, Kielce 

 

 

 

 

 


