WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY
Szkoła Podstawowa nr 49 im. J. U. Niemcewicza w Krakowie
Rok szkolny 2019/2020
•Piórnik rozkładany na zamek ( ten typ sprawdza się najlepiej w klasie 1) lub inny jaki

preferuje dziecko + wyposażenie:
- 2 ołówki HB (zalecamy ołówek ścięty w przekroju w trójkąt)
- pióro na atrament
- kredki ołówkowe
(zalecamy trójkątny przekrój kredki ułatwiający prawidłowy nawyk trzymania i rysowania)
- gumka do mazania
- podstrugiwaczka
- linijka 20 cm
- klej w sztyfcie
- nożyczki o zaokrąglonej końcówce
•Zeszyt 16 kartkowy w wąską kolorową linię (do języka polskiego)
•Zeszyt 16 kartkowy w kratkę (do matematyki)
•Zeszyt 32 kartkowy w kratkę (dzienniczek)

Wszystkie zeszyty powinny być oprawione i podpisane imieniem, nazwiskiem oraz
klasą dziecka.
•Obuwie zamienne na białej lub jasnej podeszwie + worek
Prosimy by obuwie było umieszczone w worku podpisanym imieniem, nazwiskiem i klasą
dziecka
•Strój gimnastyczny: biały podkoszulek z krótkim rękawem /ciemne getry, spodenki

gimnastyczne
•Strój galowy:
dziewczynki – biała bluzka, granatowa/czarna spódnica
chłopcy – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie

W stroju galowym zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego

☺

WYPRAWKA PLASTYCZNA
- Dziecko przynosi wyprawkę w jednej reklamówce w terminie podanym przez
wychowawcę (w pierwszym tygodniu nauki), rzeczy pozostają w klasie do końca roku

szkolnego.
- Prosimy, by zaopatrzyć dziecko w przybory plastyczne dobrej jakości (dziecko ma
poczucie większego sukcesu, gdy prace plastyczne mają intensywną barwę).
•2 bloki rysunkowe biały (format A4)
•2 bloki rysunkowe z kolorowymi kartkami (format A4)
•2 bloki techniczne biały (format A4)
•2 bloki techniczne z kolorowymi kartkami (format A4)
•1 blok techniczny biały (format A3)
•1 blok techniczny z kolorowymi kartkami (format A3)
•papier kolorowy (format A4)
•kredki woskowe
•pastele olejne, minimum 24 kolory w opakowaniu
•farby plakatowe
•3 pędzle różnej grubości (proszę podpisać pędzle imieniem dziecka)
•kubeczek na wodę do malowania
•plastelina
•2 teczki A4 z gumką – podpisane

Dodatkowe informacje:


Dzieci otrzymają podręczniki wypożyczone ze szkolnej biblioteki. Z końcem roku
będą one do zwrotu – proszę wyczulić dziecko na potrzebę szanowania
podręczników.



Ćwiczenia do podręczników zostaną zakupione przez szkołę i są własnością dziecka.



Wszystkie książki i ćwiczenia prosimy obłożyć okładką i podpisać na zewnątrz.



Dzieci nie przynoszą do szkoły niebezpiecznych zabawek oraz wartościowych
rzeczy. Na terenie szkoły uczeń nie używa telefonu bez pozwolenia nauczyciela! Nie
ma takiej potrzeby, by dziecko miało telefon w szkole.



Katechizmy zostaną zakupione we wrześniu – informacje poda nauczyciel
katecheta/ksiądz.

