PODSTAWOWA WYPRAWKA SZKOLNA UCZNIA KLASY I
Zeszyty*:
w trzy linie – j. polski (czerwona liniatura) 3 szt. 32-kartkowe A5
w kratkę – matematyka 2 szt. 32-kartkowe A5
w kratkę – „zeszyt współpracy” 60-kartkowe A5
w kratkę – do j. angielskiego 32-kartkowe A5
w kratkę – do religii (w przypadku wyboru) 32-kartkowe A5
w linię – zeszyt lektur 96-kartkowy A4 w twardej okładce
*sugerujemy zakup zeszytów firmy “Oxford” ze względu na bardzo dobrą jakość kartek

Piórnik z wyposażeniem:
ołówki HB i B – po 2 szt.
pióro ze stalówką np. na naboje (w późniejszym terminie)
temperówka – 1 szt. (na kredki grube i cienkie)
gumka do ścierania – 1 szt. (miękka i dobrze ścierająca)
nożyczki (średniej wielkości, dobrze tnące, z zaokrąglonymi końcami) – 1xszt.
klej w sztyfcie – 2 szt. (najlepiej GLUE STICK)
długopisy różnokolorowe lub cienkopisy (NIE FLAMASTRY!)
linijka (do 15 cm)
Dodatkowo:
liczydło
flamastry grubsze (najlepiej wodne, łatwo zmywalne)
kredki ołówkowe (najlepiej drewniane Bambino grube 12 kolorów)
blok rysunkowy biały A4
blok z kolorowymi kartkami A4
blok techniczny biały A4
blok techniczny biały A3
papier kolorowy samoprzylepny
zeszyt papierów kolorowych
farby plakatowe
ceratka na stolik/podkładka (50x40)
pastele suche - najlepiej TOISON D'OR firmy KOH-I-NOOR HARDTMUTH (min. 12 szt.)
pastele tłuste - najlepiej PENTEL OIL PASTELS 25 kolorów
zestaw pędzli + pojemnik na wodę + paleta na farby
plastelina
klej magic lub wikol
taśma samoprzylepna przezroczysta
teczka z gumką 2 szt.
Pozostałe:
niewielki tornister
pudełko na drugie śniadanie
obuwie zmienne
worek na obuwie zmienne
strój do ćwiczeń (spodenki, koszulka oraz obuwie sportowe na białej podeszwie)
Dodatkowe informacje:
 dzieci otrzymają podręczniki wypożyczone ze szkolnej biblioteki
 ćwiczenia do podręczników zostaną zakupione przez szkołę
 zeszyty, podręczniki i ćwiczenia prosimy obłożyć i podpisać na zewnątrz
Wymienione pomoce i narzędzia będą potrzebne w naszej pracy w ciągu tygodnia (można je będzie zostawiać w
szafkach szkolnych). Prosimy o podpisanie markerem niezmywalnym wszystkich swoich rzeczy. O pozostałych
materiałach potrzebnych do realizacji zadań szkolnych będą Państwo informowani na bieżąco z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Wychowawczynie klas I

