
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. 
 

Bożena Podlewska 

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 

 

 

Bożena Podlewska 

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 

 

                  

 

WYPRAWKA UCZNIA KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 
WYPOSAŻENIE PIÓRNIKA: 

• 3 ołówki odpowiednie do pisania (mogą być trójkątne) 

• komplet kredek ołówkowych (12 kolorów, grube, odpowiednie do kolorowania polecam BAMBINO), 

• biała gumka  

• nożyczki metalowe z zaokrąglonymi końcówkami  

• dla dzieci leworęcznych, nożyczki odpowiednie, czyli przeznaczone dla leworęcznych  

• temperówka z pojemniczkiem na odpady, 

• linijka  

• patyczki do liczenia 
 
 Od II półrocza:  

• pióro na naboje i zapas naboi niebieskich.  
• wymazywacz do pióra  

 
ZESZYTY: 

• w kolorową liniaturę - 16 kartkowe - 4 sztuki  

• w kolorową kratkę- 16 kartkowe - 4 sztuki  

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

 
WYPOSAŻENIE NA PLASTYKĘ DO SZAFKI W KLASIE:  
(WSZYSTKIE RZECZY PROSZĘ PODPISAĆ)  

• 2 bloki białe techniczne- małe A4,  
• 2 bloki białe rysunkowe- małe A4 
• 2 bloki techniczne kolorowe- małe A4 , 
• 1 blok techniczny kolorowy – duży A3,  
• 1 blok rysunkowy – duży A3,  
• 1 duży zeszyt papierów kolorowych i 1 mały- wycinanka (zapakowane do tekturowej teczki), 

• 2 pudełka plasteliny 12 kolorów lub więcej  polecam„ASTRA” lub „BAMBINO”, 

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

• kubek na wodę z nakrywką, 



• pędzle (okrągłe) cienki i  gruby,  

• 15 koszulek wpiętych do plastikowego skoroszytu  

• 2 teczki tekturowe na gumkę (na prace dziecka) 

• kredki świecowe 12 kolorów polecam „BAMBINO”,  

• pastele  

• flamastry 12 kolorów z cienką i grubą końcówką 
 
Pozostałe artykuły: 

• brystol– 2 dowolne kolory,  

• szary papier – 1 arkusz, 

• koperty białe małe- 10 sztuk, 

• druciki kreatywne – 1 komplet,  

• 2 kleje MAGIC w tubce,  

• 3 kleje w sztyfcie, 

• żele klejowe/ brokatowe, 

• pudełko chusteczek higienicznych, ręcznik papierowy, opakowanie mokrych chusteczek 
  
WYPOSAŻENIE NA W-F: 

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

 
DODATKOWO:  
• uroczysty strój galowy potrzebny na szkolne apele-  (obowiązkowo) 
  dziewczynki- granatowa spódnica, biała bluzka 
  chłopcy- ciemne spodnie materiałowe, biała koszula 
  

Zeszyty należy obłożyć w okładki i podpisać. 
Wyprawkę proszę dostarczyć w pierwszym tygodniu nauki. 

Informacje na temat dostarczenia papieru ksero, okładek na podręczniki na początku września.  
Proszę o podpisanie i pokazanie dziecku wszystkich przyborów, aby mogło je rozpoznawać. 
 
 
 
 

Wychowawca klasy:  
 

Bożena Podlewska 
 

 


