
kl. I 

PODRĘCZNIKI 

PRZEDMIOT WYDAWNICTWO TYTUŁ  NAUCZYCIEL 
(wypełniający tabelę) 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Nowa Era 

Elementarz odkrywców - podręcznik. 

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, 

społeczna - 4 części. 

 

Elementarz odkrywców - podręcznik. 

Edukacja matematyczna - 2 części. 
 

Małgorzata Kozakow 

Religia Jedność 
Poznaję Boży świat. Podręcznik do 

religii 
Ks. Grzegorz Fabiński 

 

Język angielski Oxford 
Shine On! klasa I. Podręcznik z cyfrowym 
odzwierciedleniem. 

Violetta Jach  

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

Zestaw ćwiczeń Wydawnictwo Skład zestawu NAUCZYCIEL 
(wypełniający tabelę) 

edukacja 
wczesnoszkolna 

Nowa Era 

Elementarz odkrywców. Klasa 1, 

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, 

społeczna. Ćwiczenia - 4 części. 

 

Elementarz odkrywców. Klasa 1, 

Ćwiczenia do edukacji matematycznej - 

2 części. 

 

Elementarz odkrywców. Klasa 1, 

Ćwiczenia do kaligrafii. 

 

Elementarz odkrywców. Klasa 1, 

Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej. 

 

Elementarz odkrywców. Klasa 1, Dzień 

odkrywców ćwiczenia 

 

Informatyka. Klasa 1, Zeszyt ćwiczeń z 

CD. 

 

Muzyka. Klasa 1, Zeszyt ćwiczeń z CD. 

Materiały dodatkowe:  
Teczka artysty Klasa 1 Edukacja 

plastyczno-techniczna 

Wyprawka klasa 1 

 

 

Małgorzata Kozakow 

MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DO JĘZYKA OBCEGO 

 Wydawnictwo Tytuł NAUCZYCIEL 



(wypełniający tabelę) 
Język angielski Oxford Shine On! klasa I. Zeszyt ćwiczeń. Violetta Jach  

 

Wyprawka do klasy 1 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 
Teczka tekturowa, którą dzieci codziennie powinny mieć jako wyposażenie tornistra. 
 

WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA, które wymaga codziennego sprawdzenia i uzupełniania: 
• 3 ołówki odpowiednie do pisania (zatemperowane HB lub 2B, mogą być trójkątne) 

• komplet kredek ołówkowych (12 kolorów, grube BAMBINO lub JUMBO), 

• biała gumka myszka, 

• nożyczki metalowe z zaokrąglonymi końcówkami, 

• temperówka z pojemniczkiem na odpady, 

• klej MAGIC w sztyfcie – CODZIENNE WYPOSAŻENIE 

• linijka  20 - centymetrowa.  
 
 
ZESZYTY: 

• 16 kartkowe w wąską linię 

• zeszyty 16 kartkowe w kratkę 

• zeszyt 16 - kartkowy w kratkę do języka angielskiego 

• zeszyt 32 – kartkowy, czysty do wklejania tekstów wierszy i piosenek 

• zeszyt 32 kartkowy w kratkę do korespondencji z rodzicami (na pierwszej stronie rodzic zamieszcza: imię i 
nazwisko dziecka oraz swój numer telefonu),  

 

 
WYPOSAŻENIE DO SZAFKI W KLASIE:  

(WSZYSTKIE RZECZY PROSZĘ PODPISAĆ)  
• 2 bloki białe techniczne- małe A4,  
• 3 bloki techniczne kolorowe- małe A4 , 
• 1 blok techniczny kolorowy – duży A3,  

• 1 duży zeszyt papierów kolorowych i 2 małe (zapakowane do tekturowej teczki lub koszulki), 
• 2 pudełka plasteliny 12 kolorów lub więcej „ASTRA” lub „BAMBINO”, 

• farby plakatowe 12 kolorów „ASTRA” lub „BAMBINO”, 

• farby akwarelowe, 

• kredki świecowe „BIC KIDS” PLASTIDECOR 12 kolorów lub „BAMBINO”,  

• pastele suche, 

• flamastry (minimum 10 kolorów z cienką i grubą końcówką)  

• kubeczek na wodę z nakrywką,  

• pędzle (okrągłe) 2 cienkie i 2 grube,  

• 10 koszulek foliowych,  

• 2 teczki tekturowe na gumkę, jena zielona, druga niebieska, 
 
Pozostałe artykuły: 

• koperty białe małe- 5 sztuk, 

• druciki kreatywne – 1 komplet,  

• 2 kleje MAGIC w tubce,  



• 3 kleje w plastikowej tubie, 

• 3 kleje w sztyfcie, 

• żele klejowe/ brokatowe, 

• tektura falista – 1 dowolny kolor 
 

 
WYPOSAŻENIE NA W-F: 

• bawełniana biała koszulka z krótkim rękawem,  
• granatowe spodenki lub spodnie dresowe,  
• obuwie sportowe z jasną podeszwą,  
• podpisany worek z tkaniny,  

 
 
DODATKOWO:  

• uroczysty strój galowy potrzebny na szkolne apele. 

  
Zeszyty należy obłożyć w okładki i podpisać.  

 

Wyprawkę wraz a otrzymaną listą proszę dostarczyć w pierwszym tygodniu nauki. 

 
 
Do uzupełnienia według listy w trakcie roku szkolnego:  bibuła karbowana, papier ksero, chusteczeki higieniczne, 
ręczniki papierowe, brystol. 
 
 
 
 
 

Wychowawca klasy:  
Małgorzata Kozakow 

 

 

 

 


