WYPRAWKA DO KL. I A

(WYCHOWAWCA : MAŁGORZATA OLECHNOWICZ)
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE: PLECAK, PIÓRNIK, WORKI
WSZYSTKO W MIARĘ MOŻLIWOŚCI OPISANE NAZWISKIEM,
CENNE RZECZY SFOTOGRAFOWANE, ŻEBY ŁATWIEJ BYŁO SZUKAĆ,
IENTYFIKOWAĆ
WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA:
 3 ołówki grube z gumką
 długopis zmazywalny
 nożyczki (dzieci leworęczne nożyczki dla leworęcznych)
 gumka i temperówka (z pojemnikiem)
 kleje w sztyfcie
 kredki ołówkowe
 linijka sztywna 20 cm
 zakładki indeksujące, małe karteczki samoprzylepne- do zaznaczania
stron
 2 zeszyty w linie czerwono– niebieskie CIENKIE linie, format A4 32 kartki
 Zeszyt w kratkę 32 kartki
 2 zeszyty formatu A4 w kratkę (ok. 32 kartki )
 zeszyt z gładkimi kartkami (do rysowania)

Jeśli dziecko posiada przybory z zeszłego roku, nie ma konieczności
kupowania nowych kompletów.
 kredki „bambino”, pudełka łatwo się rozpadają, więc warto przełożyć
do małego metalowego lub plastikowego
 mazaki
 plastelina, duże opakowanie
 zszywacz
 farby plakatowe
 pędzle (3 grubości)
 pojemnik na wodę
 ubranie ochronne (np. duży t-shirt) wg potrzeb
 teczka z gumką
 podkładka z klipsem (podpisana)

DO WSPÓLNEJ SZUFLADY:

 bloki:
 po 2 szt. blok techniczny duży i mały (biały)
 po 2 szt. blok techniczny z kolorowymi kartkami (mały i duży)






kolorowe kartki ksero
zeszyt wycinankowy
chusteczki higieniczne „wyciągane” suche i mokre
taśma klejąca przeźroczysta i szara
taśma dwustronna

A TAKŻE:





zdjęcie legitymacyjne (będziemy wyrabiać pierwszą legitymację!)
jedna fajna książka do wspólnego czytania i klasowej biblioteczki
kubek do szafki na herbatkę i inne napoje
odzież na zmianę (awaryjna) – majtki, spodnie/leginsy, skarpetki,
koszulka- będziemy trzymać w dużej szatni (poproszę o odpowiedni
worek)

 strój na w-f (biały t-shirt, ciemne spodenki lub dres, buty sportowe
na salę gimnastyczną)
 bidon na wodę do picia, najlepiej z nietłukącego materiału
 szkolne buty na zmianę
 strój na basen (strój kąpielowy/kąpielówki , klapki, czepek, mydło,
ręcznik, „dywanik”, szczotka do włosów)
WARTO ODKŁADAĆ/ GROMADZIĆ, będą potrzebne:
pudełka po butach, gazety kolorowe i szare, wełna i plastyczny miszmasz:
wstążki, sznurki, ciekawe papiery, koraliki, piórka itd

