
Wyprawka ucznia klasy I 
 

Podręczniki, ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i języka 

angielskiego dzieci otrzymają w szkole.  
 

Zajęcia edukacyjne: 

 

1. 2 zeszyty w podwójne linie 16 kartkowe (kolorowa liniatura niebiesko-

czerwona); 

2. 2 zeszyty w kratkę 16 kartkowe;  

3. piórnik, który będzie zostawał w klasie (dziecko powinno mieć drugi zestaw 

wyposażenia piórnika w domu): 

 2 ołówki miękkie typu HB (najlepsze z trójkątną obsadką; jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze 

dziecko w niewłaściwy sposób chwyta przybory do pisania proszę od razu zakupić gumową 

nakładkę na ołówek); 

 temperówka z pojemnikiem; 

 nożyczki ostre z zaokrągloną końcówką, dostosowane do ręki, którą dziecko się posługuje; 

 klej w sztyfcie duży i klej Magic w sztyfcie; 

 gumka; 

 kredki ołówkowe i Bambino (świecowe); 

 pisak suchościeralny czarny; 

 mała gąbka, jak do naczyń; 

 linijka 20 cm; 

 „przypominajki”- kolorowe karteczki z klejem do zaznaczania stron, np.          

 
4. teczka zamykana na gumkę do prac domowych, dodatkowych kart pracy (dziecko będzie ją nosiło w 

plecaku); 

5. patyczki do liczenia; 

6. koszyk na przybory, który zostanie na półce w klasie (wymiary mniej więcej 19,5 cm x 28,5 cm) z 

zawieszką, jak do kluczy z zapisanym wyraźnie imieniem i nazwiskiem dziecka np.: 

                                          
 

7. 5 białych, zwykłych kopert; 

8. papier ksero - 1 ryza. 

 

Materiały i przybory plastyczno – techniczne: 

 

1. 2 bloki rysunkowe: 1 z białymi i 1 z kolorowymi kartkami; 

2. 3 bloki techniczne: 1 z białymi, 1 z czarnymi i 1 z kolorowymi kartkami; 

3. zeszyt papierów kolorowych , format A4, bez kleju – (do wycinanek); 

4. plastelina minimum 10 kolorów; 



5. farby plakatowe minimum 10 kolorów, w pojemnikach 20 ml; 

6. 3  pędzle różnej grubości; 

7. kubeczek plastikowy na wodę- „niekapek” z wieczkiem; 

8. pastele olejowe minimum 12 kolorów; 

9. podkładka śniadaniowa, format mniej więcej A3; 

10. teczka z gumką na prace plastyczne – będzie przechowywana na półce dziecka w klasie. 

 

Strój do zajęć w-f: 

 

1. strój gimnastyczny : czarne lub granatowe spodenki, biała koszulka; 

2. dres; 

3. obuwie sportowe wiązane lub na rzepy z jasną podeszwą. 

 

Strój sportowy musi być zapakowany do podpisanego worka. 

 

Strój galowy; 

 

1. Dziewczynki – sukienka granatowa lub czarna, spódniczka granatowa lub czarna i biała bluzka; 

2. Chłopcy – spodnie granatowe lub czarne, biała koszula. 

 

Przydasie  

 

Proszę przygotować w domu kartonik – pudełko, do którego dziecko będzie zbierać nietypowe materiały do 

prac plastyczno-technicznych np.: rolki po papierze toaletowym, kubeczki po jogurcie, kolorowe wstążeczki, 

skrawki materiałów, piórka, guziczki, koraliki, naklejki okazjonalne, szyszki, kamyki, pudełeczka np. po 

kremach, złotka, sreberka, tasiemki, futerka itp. 

 

Pozostałe rzeczy: 

 

1. obuwie na zmianę na jasnej podeszwie, w podpisanym worku; 

2. opakowanie chusteczek higienicznych w pudełku, minimum 100szt., które będzie w klasie- oprócz 

tego dziecko powinno mieć zawsze w plecaku paczuszkę chusteczek; 

3. ręczniki jednorazowe (mega rolka) – proszę nie kupować zwykłych, małych rolek; 

4. identyfikator z  imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której chodzi dziecko.  

                                                 
 

 

Wszystkie przybory dziecka powinny być wyjęte z opakowań (jeżeli są zapakowane w sklepie w sposób 

hermetyczny) i podpisane w widocznym miejscu. 

Zeszyty, podręczniki i ćwiczenia należy obłożyć w foliową okładkę. Na foliowej okładce, którą dzieci będą 

przekładały na kolejne zeszyty czy książki proszę umieścić naklejkę z imieniem, nazwiskiem i klasą, do której 

chodzi dziecko. 

            

Podczas najbliższego zebrania wychowawcy przekażą indywidualne uwagi odnośnie wyposażenia. 

 

                                                                                                             Wychowawczynie klas I             


