Oddział przedszkolny
PODRĘCZNIKI
PRZEDMIOT

WYDAWNICTWO

NAUCZYCIEL

TYTUŁ

Wychowanie
przedszkolne

Nowa Era

Ciekawa zabawa - dwa pakiety w grupie
mieszanej (5-latków w grupie z 6-latkami).

Religia

Jedność

Tak! Jezus mnie kocha. Podręcznik do
religii.

(wypełniający tabelę)

Beata Sztetner
ks. Grzegorz Fabiński

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO WYCHOWNIA PRZEDSZKOLNEGO
Zestaw ćwiczeń

Wydawnictwo
---------------

Skład zestawu
--------------------------------

NAUCZYCIEL
(wypełniający tabelę)

----------

WYPRAWKA DLA DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
na rok szkolny 2020/2021
W reklamówce podpisanej nazwiskiem dziecka:
1. 2x teczka tekturowa z gumką (jednokolorowa),
2. koszulki na prace plastyczne,
3. zeszyt 16 kartkowy w kratkę do korespondencji z rodzicami podpisany imieniem i
nazwiskiem dziecka
4. 2 x blok rysunkowy (A4) – kartki białe,
5. 2 x blok techniczny (A4) – kartki białe,
6. blok techniczny (A4) – kartki kolorowe,
7. duży blok techniczny (A3) – kartki białe,
8. duży blok techniczny (A3) – kartki kolorowe,
9. wycinanka format A 4 ( nie samoprzylepna)
10. plastelina 12 kolorów „ASTRA”
11. farby plakatowe 12 kolorów „ASTRA” lub „BAMBINO”
12. farby akwarelowe.
13. kubek na wodę (niekapek) „ASTRA” lub „BAMBINO”
14. pędzel (okrągły) cienki, średni i gruby,
15. kredki ołówkowe (grube) „BAMBINO”,
16. kredki świecowe 12 kolorów „BAMBINO”,
17. kredki pastelowe olejne 12 kolorów,

18. 2 ołówki grube (do nauki pisania),
19. gumka do mazania,
20. flamastry dwustronne,
21. metalowa temperówka na kredki cienkie i grube,
22. 2x klej biurowy w sztyfcie,
23. 2x klej MAGIC w sztyfcie,
24. Klej Introligatorski ( w butelce 250 g) – Bambino lub Magic,
25. bibuła kolorowa - 3 różne kolory,
26. kartki do xero 250 szt.,
27. nożyczki z zaokrąglonymi czubkami, dzieci leworęczne muszą mieć nożyczki dla
osób leworęcznych,
28. edukacyjna książeczka do kolorowania (malowanka),
29. Patyczki do liczenia,

W workach z tkaniny, podpisanych:
• strój gimnastyczny: bawełniana biała koszulka z krótkim rękawem, krótkie
ciemne spodenki lub spodnie dresowe
• worek na obuwie zmienne

Dodatkowo:
• obuwie na zmianę, koniecznie na rzepy lub zatrzaski najlepiej z podeszwą
antypoślizgową,
• śniadaniówka i bidon, termos w okresie jesienno-zimowym,
• uroczysty strój galowy potrzebny na szkolne apele.
• 1 ręcznik papierowy raz w miesiącu
•

chusteczki higieniczne (kartonik)

• chusteczki mokre (1 opakowanie)
Inne przedmioty będą przynoszone w trakcie roku w zależności od potrzeb.
WSZYSTKIE PRZYNOSZONE DO SZKOŁY RZECZY OSOBISTE DZIECKA -

PROSIMY O PODPISANIE W WIDOCZNYM MIEJSCU IMIENIEM I NAZWISKIEM.
(Proszę również pokazać każdą rzecz dziecku, aby w razie potrzeby mogło ją
rozpoznać).
wychowawca oddziału – Beata Sztetner

