WYPRAWKA DLA UCZNIA
Ważne informacje –
warto przeczytać przed rozpoczęciem gromadzenia wyprawki dla ucznia
- Podany poniżej zestaw obowiązuje w każdej klasie, ale wychowawca na pierwszym
zebraniu może poprosić o dodatkowe przybory.
- Warto kupić od razy kilka zeszytów, bloków, aby mieć w zapasie. Szczególnie szybko
wykorzystuje się (gubi się:) klej, więc warto mieć w domu zapas kilku klejów.
- Szczególnie w pierwszej klasie wszystkie przybory powinny być podpisane.
- Przez pierwsze miesiące nauki dziecko korzysta bardzo często z ołówka i kredek, dlatego
ważne jest, aby te przybory były dobrej jakości: raczej grube, mogą być trójkątne (szczególnie
dla dzieci, które mają problem z prawidłowym chwytem przyboru do pisania). Niestety dobre
kredki są dość drogie, ale warto kupić droższe, aby ułatwić dziecku pracę. Do kredek
i ołówka niezbędna jest dobra temperówka, najlepiej
podwójna do cienkich i grubych kredek, koniecznie
z magazynkiem.
- Dla dziecka, które ma problem z prawidłowym chwytem
przyboru do pisania, dobrze jest kupić specjalną nakładkę
(nakładki) na kredki i ołówek. Aby dziecko nie musiało
przekładać tych nakładek, warto, aby było ich więcej.

- Pisaki dobrze jest przełożyć do oddzielnego piórnika czy zamykanej torebki (oryginalne
opakowania pisaków po kilkukrotnym użyciu nie zamykają się, a pisaki wysypują się i gubią).
- Papier kolorowy dobrze jest zapakować do teczki z gumką lub plastikowej z zatrzaskiem,
ponieważ kawałki odciętego papieru wypadają i powodują bałagan.
- Krepinę warto kupić w zestawie, krótko przyciętą, krepina tradycyjna długa jest trudna do
przechowywania w szafkach szkolnych.

Wyprawka dla dziecka z oddziału przedszkolnego
1. Piórnik, podpisany, wyposażony w:
- dwa ołówki,
- kredki,
- linijkę,
- nożyczki podpisane
- klej podpisany,
- temperówkę z magazynkiem podpisaną
- gumkę do ścierania
2. Strój gimnastyczny: koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne (leginsy), spodnie
dresowe i bluza na wf w chłodniejsze dni na dworze. Strój zapakowany do oddzielnego,
podpisanego worka.
3. Blok rysunkowy A 4 z białymi kartkami
4. Blok techniczny A 4 z białymi kartkami
5. Blok rysunkowy A 4 z kolorowymi kartkami
6. Blok techniczny A 4 z kolorowymi kartkami
7.Farby plakatowe podpisane i co najmniej 3 pędzelki - każdy pędzelek oddzielnie
podpisany!
8.Papier kolorowy w teczce z gumką podpisany
9. Zapasowy klej podpisany
10.Plastelina podpisana
11.Krepina (minimum 5 kolorów)
12. Pisaki suchościeralne (3) do białych tablic podpisane.
13. Pisaki podpisane w oddzielnym piórniku.
14. Teczka z gumką.
15. Śniadaniówka i butelka plastikowa na wodę.
16. Paczka chustek higienicznych
17. Lekkie buty do chodzenia po szkole, które dziecko zostawia w szafce w szatni.

Wyprawka dla ucznia klasy 1, 2, 3
1. Piórnik, podpisany, wyposażony w:
- dwa ołówki,
- kredki
- linijkę,
- długopis (w klasie 2 i 3)
- nożyczki podpisane
- klej podpisany,
- temperówkę z magazynkiem podpisaną
- gumkę do ścierania
2. Zeszyt 16 kartkowy w trzy linie, obłożony i podpisany na okładce.
3. Zeszyt 16 kartkowy w kratkę, obłożony i podpisany na okładce.
4. Brudnopis - zeszyt 16 lub 32 kartkowy w kratkę podpisany na okładce.
5. Dzienniczek - zeszyt 32 kartkowy w kratkę z wypełnioną pierwszą stroną: imię
i nazwisko dziecka, numer telefonu do mamy, taty, ewentualnie do innych osób.
6. Strój gimnastyczny: koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne (leginsy), spodnie
dresowe i bluza na wf w chłodniejsze dni na dworze. Strój zapakowany do oddzielnego,
podpisanego worka.
7. Blok rysunkowy A 4 z białymi kartkami
8. Blok techniczny A 4 z białymi kartkami
9. Blok rysunkowy A 4 z kolorowymi kartkami
10. Blok techniczny A 4 z kolorowymi kartkami
11.Farby plakatowe podpisane i co najmniej 3 pędzelki - każdy pędzelek oddzielnie
podpisany!
12.Papier kolorowy w teczce z gumką podpisany
13. Zapasowy klej podpisany
14.Plastelina podpisana
15.Krepina (minimum 5 kolorów) NALEŻY KUPIĆ TYLKO W KLASIE 1.
(Nie kupować w kl. 2. i 3.)
16. Pisaki suchościeralne (3) do białych tablic podpisane.
17. Pisaki podpisane w oddzielnym piórniku.
18. Teczka z gumką.
19. Śniadaniówka i butelka plastikowa na wodę.
20. Paczka chustek higienicznych
21. Lekkie buty do chodzenia po szkole, które dziecko zostawia w szafce w szatni.

