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Wyprawka szkolna

Wyprawka na rok szkolny 2020/2021

Wyprawka do oddziału przedszkolnego – grupa 3/4-latków
Pakiet wydawnictwa MAC pt. "Kolorowy Start" autor: Wiesława Żaba- Żabińska:
Pakiet dla 3-latka ( teczka pomarańczowa)
Pakiet dla 4-latka ( teczka zielona)

1. 3-latki malutki kocyk i poduszeczka w podpisanym worku bawełnianym o wymiarach nie większych niż 40 cm na 30 cm (4 - latki nie leżakują)
2. kapcie w worku (worek na wieszaczek w szatni) – podpisane
3. artykuły higieniczno – toaletowe:
chusteczki higieniczne w pudełku 3 opakowania po 150 szt.
chusteczki nawilżane 2 opakowania po 100 szt.
ręczniki papierowe - 4 opakowania
4. „dyżurna” bielizna i odzież w oddzielnym woreczku bawełnianym – podpisanym
Koszt „wyprawki plastycznej” będzie podany podczas pierwszego zebrania z rodzicami.

Wyprawka do zerówki
Pakiet i wyprawka do zerówek -rok szkolny 2020/21
Pakiet wydawnictwa MAC pt. "Kolorowy Start z plusem" dla 6-latków (w niebieskiej teczce) autor: Wiesława Żaba- Żabińska

Wyprawka
1. Mały, lekki plecak (podpisany)
2. Wygodne buty na zmianę z jasną podeszwą, worek na buty (podpisane)
3. Pojemnik na drugie śniadanie
4. Zeszyt 32-kartkowy do kontaktów nauczyciela z rodzicami
5. Piórnik, a w nim:
-zaostrzone grube kredki ołówkowe, najlepiej trójkątne
-zaostrzony ołówek
-klej w sztyfcie
-dobrze tnące nożyczki
-temperówka
-biała gumka
6. Strój gimnastyczny: biała koszulka, ciemne spodenki lub legginsy (podpisane)
Koszt „wyprawki plastycznej” będzie podany podczas pierwszego zebrania z rodzicami.

Wyprawka do klasy I
1. Lekki tornister/plecak, bez kółek .

1. Lekki tornister/plecak, bez kółek .
2. Podpisany worek i obuwie na zmianę (jasna podeszwa).
3. 3 zeszyty 16-kartkowe w kratkę, 3 zeszyty 16-kartkowe w dwie linie (z czerwoną linią).
4. Patyczki.
5. Narzędzia i materiały do techniki i plastyki:
1. 1 teczka z gumką
2. 1blok rysunkowy – format A3 (kolorowy)
3. 1 blok techniczny – format A3 (biały)
4. 1 blok techniczny – format A3 (kolorowy)
5. 2 bloki rysunkowe - format A4 (kolorowe)
6. 2 bloki techniczne - format A4 (białe)
7. 2 bloki techniczne - format A4 (kolorowe)
8. Plastelina
9. Kredki pastele olejne
10. Farby plakatowe
11. 3 pędzle różnej grubości
12. 10 kopert (bez podpisu)
6. Wyposażenie piórnika
1. 2 zaostrzone ołówki
2. Zaostrzone kredki ołówkowe (najlepiej grube, trójkątne)
3. Klej w sztyfcie
4. Dobrze tnące nożyczki
5. Linijka
6. Gumka
7. Temperówka
7. Strój gimnastyczny: biała koszulka, ciemne, krótkie spodenki lub legginsy.

