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WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ SP 73 

PODRĘCZNIKI – wybrane przez nauczycieli i wychowawcę 

1. Edukacja wczesnoszkolna - dzieci otrzymują książki ze szkoły! (książek nie 

należy kupować) 

Wydawnictwo MAC – Ja i moja szkoła na nowo: Podręcznik, część 1-5, 

Zeszyty ćwiczeń, część 1-5 

2. Język angielski - dzieci otrzymują książki ze szkoły! (książek nie należy 

kupować) 

Wydawnictwo Oxford – Shine On 

3. Religia - dzieci nie otrzymują książek ze szkoły! (książki należy kupić) 

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa, - W imię Ojca, i Syna, i Ducha 

Świętego 

POZOSTAŁE (obowiązkowe) WYPOSAŻENIE UCZNIA 

 plecak lub tornister - (tornister jest usztywniany – dzięki temu zdecydowanie 

lepszy dla kręgosłupa, poza tym zeszyty i książki nie będą mieć pozaginanych 

rogów, a dzięki przegródkom, dziecku będzie łatwiej odnaleźć różne rzeczy. 

Zwrócić także należy uwagę na to, czy tornister lub plecak, który chcą Państwo 

kupić, jest lekki i podoba się dziecku. Niektóre plecaki i tornistry posiadają 

atesty) 

 zeszyty w trzy linie 16-kartkowe - 2-3 (w kolorowe linie: czerwone i niebieskie, 

lub wyraźnie zaznaczone grube i cienkie linie) 

 zeszyty w kratkę 16-kartkowe - 2-3 (kratka dobrze widoczna)  

 pudełko śniadaniowe, bidon lub butelka na picie 

 piórnik, a w nim: 

 ołówek HB - x2, może być trójkątny 
 temperówka z pojemniczkiem 
 gumka dobrze ścierająca 
 klej w sztyfcie 
 linijka 15-20 cm z widoczną podziałką 
 nożyczki z zaokrąglonymi końcami 
 cienkopis lub flamaster czerwony 
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 kredki świecowe (najlepiej Bambino) 

 kredki ołówkowe (najlepiej Bambino) 

 kredki pastele olejne 

 blok rysunkowy biały A4 

 blok rysunkowy kolorowy A4 

 blok techniczny biały A4 

 blok techniczny kolorowy A4 

 zeszyt w kratkę 16 kartkowy - dzienniczek 

 plastelina 

 farby plakatowe (6 lub 12 kolorów) 

 farby akwarelowe 

 pędzle do malowania (różnej grubości 2-4) 

 naczynie na wodę - (potrzebne podczas malowania farbami) 

 tekturowa lub plastikowa teczka z gumką  

 papier kolorowy (zeszyt papierów kolorowych) 

 flamastry 

 patyczki do liczenia 

 strój gimnastyczny: spodenki na zmianę - najlepiej granatowe, koszulka na 

zmianę – najlepiej biała, worek 

 obuwie na zmianę najlepiej na białej podeszwie, wiązane lub na rzepy  + worek 

  strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka) 

na rozpoczęcie roku i inne uroczystości szkolne.  

 pozytywne nastawienie do szkoły i dobry humor 

 

Dobra rada: Worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, 

tornister, bloki i inne rzeczy dziecka należy podpisać (nożyczki i gumkę również!). 

Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, że pierwszoklasista (choć nie tylko) 

może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty. 


