
                                                                        Szanowni Rodzice!

Prosimy o przygotowanie dla swoich  pierwszoklasistów następujących rzeczy, które będą
niezbędne           w czasie zajęć lekcyjnych przez okres trzech lat.

1. PUDŁO PLASTYCZNE:  z  tworzywa sztucznego,  przykrywane,  podpisane  –  dana
klasa może przygotować sobie takie same pudła. Znajdować się w nim mają: 2 bloki
rysunkowe,  1  blok  techniczny,  1  blok  rysunkowy  i  1  techniczny  z  kolorowymi
kartkami – wszystkie bloki format A-4, 2 papiery kolorowe, kredki świecowe, kredki
– pastele zwykłe, farby wodne z pędzelkami – 1 cienki, 1 grubszy, kubek na wodę,
klej w sztyfcie, 2 plasteliny, podkładkę do plasteliny, nożyczki, bibuła karbowana –
połówki z całej rolki – podstawowe kolory: czerwony, żółty, zielony, niebieski, biały,
czarny, brązowy, kolorowe nici – typu kordonek lub mulina – 3 kolory, różne wełny -
kawałki,  ścinki materiałów, pudełeczka po lekach – 4 sztuki, 4  czarno - białe gazety,
taśma  klejąca,  wata,  komplet  patyczków.  Kompletnie  wyposażone  pudła  rodzice
dostarczą w pierwszym tygodniu nauki. Pudła plastyczne są cały czas w klasie i dzięki
temu dzieci mają wszystkie potrzebne materiały plastyczne do zajęć.  

2. Piórnik: ołówek miękki,  kredki ołówkowe – podstawowe kolory, gumka, nożyczki,
klej, temperówka, pióro na naboje – piszemy tylko piórem, linijka. Wiemy, że będzie
trudno, ale może się uda – nie kupujemy zmazików i korektorów.

3. Worek z materiału ze strojem do ćwiczenia: strój ciemne spodenki, biała koszulka,
białe skarpetki. Obuwie zmienne typu tenisówki, trampki na gumowej podeszwie.

4. Zeszyty:  w  trzy  linie  z  wyszczególnioną  linią  czerwoną  –  16  kartkowe,  zeszyt
w  kratkę  –  16  kartkowe,  podpisane   oraz  zeszyt  do  korespondencji  –  32  kartki.
W  plecaku  tylko  jeden  zeszyt  w  trzy  linie,  jeden  zeszyt  w  kratkę  i  zeszyt  do
korespondencji  oraz do momentu dostarczenia pudła plastycznego blok rysunkowy.

5. 2 papierowe teczki z gumkami, podpisane – na prace plastyczne i karty pracy.
6. Każde dziecko ma w tornistrze chusteczki higieniczne.
7. Śniadaniówka typu zamykane pudełko, bidony plastikowe.
8. Pamiętamy,  że  na  uroczystościach  szkolnych  obowiązuje  strój  galowy  –  ciemne

spodnie, ciemna spódniczka i biała bluzka.
9. Plecaki – tornistry, najważniejsze żeby były lekkie.
10. Pamiątka  z  wakacji  –  widokówki,  zdjęcia,  kamyki,  muszelki,  szyszki  lub  inne

ciekawostki przyrodnicze. Pamiątki będą potrzebne w pierwszym tygodniu nauki.
11. Dzieci nie korzystają w czasie zajęć z telefonów. Jeżeli dziecko ma w szkole telefon

w czasie  zajęć jest  odłożony w wyznaczone miejsce.  Telefony i  inne wartościowe
rzeczy są przynoszone na własną odpowiedzialność.

Podręczniki – Elementarz Odkrywców  Nowa Era – bezpłatny, język angielski - bezpłatny,
religia – nauczyciel prowadzący poinformuje  o podręczniku. Podręczniki będą zostawiane
w szafkach.

Rozpoczęcie roku szkolnego – 02.09.2019 roku. 

Wszelkie pytania, wątpliwości prosimy kierować na maile:   barbaradybich@interia.pl , 

ewa-czuba@wp.pl 
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