
Wyprawka dla pierwszoklasisty

 1 zeszyt w trzy linie (zeszyt A5 16-kartkowy w cienkie linie, najlepiej 
dwukolorowe, ułatwiający ćwiczenie kaligrafii oraz naukę pisania). 

Na razie prosimy zaopatrzyć się w jeden ( więcej na temat zeszytów na 
pierwszym zebraniu z wychowawcą)

 1 Zeszyt w kratkę będzie potrzebny na lekcjach matematyki (j.w.)

W piórniku powinny się znaleźć:                     

Często gotowe piórniki mają słabej jakości kredki czy ołówki, może więc warto 
samemu go wyposażyć.

- ołówki – jedyne w pierwszej klasie narzędzie do pisania (mogą być grubsze, 
trójkątne, które posiadają specjalne nakładki, aby wymusić i ułatwić prawidłowy 
chwyt),najlepiej 2-3 sztuki.

- kredki ołówkowe – klasyczne, w drewnianej oprawie. Mogą być również o 
trójkątnym przekroju. Dwustronne np. dają więcej kolorów przy takiej samej ilości 
kredek- nie jest to oczywiście wymóg lecz propozycja  

- gumka – warto kupić gumkę dobrej jakości, żeby nie rozmazywała ołówka.

- linijka, krótka, zwykła, na razie przydatna jedynie do podkreślania,

- temperówka – najlepsza będzie z pojemnikiem i z dwoma otworami

- nożyczki z bezpiecznymi, zaokrąglonymi końcami. Jeśli dziecko jest 
leworęczne, odpowiednie dla niego.

- klej w sztyfcie ( najlepiej więcej sztuk, bo szybko się kończą), jakość jest 
również nie bez znaczenia.

Przybory plastyczne:

 Kredki świecowe – podstawowe kolory; Wykorzystywane przy wielu 
technikach plastycznych. Ich główną zaletą jest świetne krycie i to, że są 
miękkie. Idealnie nadają się do kolorowania dużych powierzchni. Nie 
wymagają tak dużego nacisku na kartkę jak kredki ołówkowe. Dzieciom łatwo 
trzymać je w dłoni.



 Blok techniczny A4 biały.

 Blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami.

 Zeszyt papierów kolorowych, tzw. wycinanki.

 Farby plakatowe.

 Farby akwarelowe.

 Plastelina.

 Zestaw pędzelków + kubek z blokadą wylewania, czyli tzw. kubek niekapek. 

 Teczka A4 na prace plastyczne.

Strój na wf : biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki czy getry.
Obuwie zmienne – mogą to być te same buty, co na wf. Proszę jednak zwrócić 
uwagę, żeby miały białą podeszwę i nie ślizgały się, ponieważ jest to niebezpieczne.

Większość przyborów plastycznych dzieci będą przechowywać w swoich 
szafkach w klasie, a obuwie zmienne w szafkach w szatni.

Do zobaczenia we wrześniu 


