Wyprawka szkolna do pierwszej klasy:
• plecak
• piórnik
• zeszyt w trzy linie 16-kartkowy (2 sztuki)
• zeszyt w kratkę 16-kartkowy (4 sztuki + 1 sztuka do korespondencji)
(do zeszytu do korespondencji proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, numery kontaktowe
rodziców lub opiekunów prawnych oraz adresy mailowe)
• zeszyt 32 – kartkowy, czysty do wklejania tekstów wierszy i piosenek
• zeszyt do nut
• okładki na zeszyty
• przybory do pisania: ołówek (2 sztuki), gumka
• pióro wieczne – po uzyskaniu zgody nauczyciela na zmianę narzędzia piśmienniczego
(II półrocze)
• temperówka zamykana (z dużym pojemniczkiem)
• klej w sztyfcie
• kredki ołówkowe (bambino)
• kredki świecowe (bambino)
• przybory do malowania: farby akwarelowe, farby plakatowe (12 kolorów) i pędzelki (gruby,

średni, cienki)
• kolorowy arkusz brystolu (1 sztuka)
• plastelina

• nożyczki (dobrze tnące z bezpiecznymi, zaokrąglonymi końcówkami),
• linijka 20 cm (na początku z zerem)
• blok rysunkowy: biały i kolorowy
• blok techniczny z białymi kartkami
• blok techniczny z kolorowymi kartkami
• teczka A4 na gumkę
• gruba kartonowa teczka z rączką na prace plastyczne
• strój gimnastyczny – biała koszulka i granatowe/czarne spodenki lub legginsy, obuwie sportowe
• kapcie szkolne na gumowej podeszwie spakowane w worek

Wyprawka szkolna dziecka powinna być podpisana

Pamiętajmy, aby podpisać zakupione przybory szkolne. Dzięki temu dziecko będzie czuło się
bezpieczne i uniknie niepotrzebnych nieporozumień. Użyjmy pisaków do ubrań, płyt CD lub
markera.

*Ważne informacje przed zakupem wyprawki szkolnej do pierwszej klasy
Zeszyty w 3 linie – warto zwrócić uwagę, czy linie są właściwie wydrukowane. Dobrze,
jeśli w zeszytach pierwszoklasisty linie występują co 5 mm i najlepiej, gdy nie są identyczne
(jest na przemian jedna cienka linia, najczęściej błękitna, i dwie grubsze, przeważnie
czerwone). Taki układ linii w zeszycie dla pierwszoklasisty ma ułatwić dziecku staranne
i estetyczne pisanie oraz pomóc w lepszym rozplanowaniu przestrzennym różnego rodzaju
liter.
Okładki dla ucznia pierwszej klasy dobrze jest przygotować samodzielnie lub wybrać te
specjalnie przeznaczone na zeszyty 16 kartkowe. Standardowe okładki na zeszyty są za duże
i powodują wybrzuszenia, które utrudniają dziecku pisanie.
Specjalne pojemniczki na wodę, które chronią przed nieumyślnym wylaniem farby przez
dziecko oraz podkładki na biurko zostały zakupione w ubiegłym roku szkolnym i nie ma
potrzeby kupowania nowych.
Gumka do ścierania – warto kupić gumkę dobrej jakości. Niestety dostępne kolorowe
gumki często rozmazują ołówek, zamiast go ścierać.
Przybory do pisania – w pierwszej klasie dzieci używają do nauki pisania ołówka (dopiero
później korzystają z piór lub długopisów). Można wybrać standardowe ołówki
lub specjalne, przeznaczone do nauki pisania, które są grubsze, trójkątne lub posiadają
specjalne nakładki.

Papier ksero, klej w płynie oraz kolorowe bibuły marszczone i gładkie zostały zakupione
w ubiegłym roku szkolnym i nie ma potrzeby kupowania nowych.

