
 

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 

 

PIÓRNIK Dla pierwszoklasisty najlepszy będzie piórnik z przegródkami i mocowaniami z gumek. 

Kiedy każdy z przyborów ma swoje miejsce, ławo sprawdzić, czy w piórniku niczego nie brakuje. 

OŁÓWEK 2 szt. Proszę wybrać ołówki z oznaczeniem „HB”. Ważny jest też kształt ołówka. Okrągłe 

ślizgają się w małej rączce dziecka. Do nauki pisania poleca się na początku trójkątne ołówki, później 

można używać oprawy sześciokątnej. Jeśli dziecko jest leworęczne proszę zakupić specjalne. 

PIÓRO W pierwszych miesiącach pióro nie będzie potrzebne, ale jeśli ktoś z Państwa bardzo chce już 

teraz zakupić, proszę wybrać pióro profilowane, które ułatwia dziecku prawidłowy chwyt. 

Najwcześniej dziecko zacznie pisać piórem w drugim semestrze. 

GUMKA Warto, żeby gumka do ścierania była dobrej jakości, ponieważ początkowo 

pierwszoklasista będzie jej bardzo często używał. Niestety, często gumki do ścierania rozmazują 

ołówek zamiast go zmazywać. Polecam gumkę Factis S24. 

TEMPERÓWKA Pierwszoklasista często będzie ostrzyć ołówki w klasie, dlatego najlepiej sprawdzi 

się temperówka z zamykanym pojemniczkiem. 

ZESZYTY (w linie i w kratkę 16-kartkowe) Proszę o zeszyty tylko w niebieskie linie. Nie kupujcie 

Państwo zeszytów z linią niebieską i dwoma liniami czerwonymi, często pisanie w nich sprawia 

uczniom więcej problemów niż korzyści. 

LINIJKA Na tym etapie uczniowi wystarczy jedna linijka. Nie ma potrzeby kupowania całego 

zestawu przyborów kreślarskich (ekierki, kątomierz, cyrkiel). 

KREDKI Warto zainwestować w kredki np. BIC, są twarde, nie łamią się. Proszę nie kupować 

grubych kredek typu JUMBO (dziecku ciężko utrzymać się w konturach). Najlepsze będą kredki 

trójkątne. 

NOŻYCZKI Nożyczki powinny być dostosowane wielkością do dłoni dziecka i mieć bezpieczne, 

zaokrąglone końce. Najwygodniejsze będą zwykłe nożyczki, a nie w różnych kształtach (np. zajączka). 

Jeśli dziecko jest leworęczne proszę zakupić specjalne nożyczki dla takich dzieci. Proszę o zakup 



dwóch par nożyczek – jedne powinny znaleźć się w piórniku dziecka, a drugie w teczce na przybory 

plastyczne. 

KLEJ Najwygodniejszy dla dzieci będzie klej w sztyfcie. Proszę, aby dziecko miało jeden klej w 

piórniku, a drugi w teczce z przyborami plastycznymi. Najlepszy klej to Glue Stick (zielony z żółtą 

nakrętką). 

PATYCZKI DO NAUKI LICZENIA LUB MAŁE LICZYDŁO 

TECZKA NA PRZYBORY PLASTYCZNE z zapięciem na zatrzask, z rączką. 

Do teczki wkładamy: 

BLOKI TECHNICZNE białe 2 szt., kolorowe 2 szt. 

BLOKI RYSUNKOWE kolorowe 2 szt. Warto zwróć uwagę, żeby papier nie miał mdłych kolorów. 

Jeśli chodzi o biały blok rysunkowy, proszę zamiast bloku zakupić ryzę papieru ksero. Dzieci bardzo 

lubią rysować, wycinać, tworzyć modele z kartek z bloku rysunkowego. Jednorazowo wydatek będzie 

większy, ale papier posłuży dziecku na dłużej. 

FARBY PLAKATOWE Wystarczy 10 - 12 kolorów + 3 pędzelki różnej grubości oraz plastikowy 

kubeczek na wodę. 

PLASTELINA Wystarczy 12 kolorów. 

WYCINANKI 1 szt. Proszę nie kupować zeszytu papierów kolorowych samoprzylepnych. Jeśli 

można wydać więcej, można zakupić wycinanki z brokatem lub z kartkami w kolorze srebrnym i 

złotym lub z ciekawą fakturą. 

PASTELE Wystarczy mała paczka. 

KLEJ MAGIC Często zwykły klej w sztyfcie nie skleja ozdób, dlatego klej tego typu również będzie 

nam potrzebny. Kleje przechowywane będą w szkole i używane w obecności nauczyciela. 

BIBUŁA mała, kilka kolorów. 

TECZKI Z GUMKĄ 3 szt. na sprawdziany i prace plastyczne. 



WOREK NA STRÓJ SPORTOWY Warto wybrać taki z szybkoschnącego materiału. 

OBUWIE ZMIENNE Obuwie na zmianę powinno być wygodne, mieć profilowaną wkładkę i być 

wykonane z materiału, dzięki któremu małe stópki nie będą się nadmiernie pocić. Warto zakupić 

obuwie na rzepy, aby dziecko nie musiało się stresować sznurówkami, które często się rozwiązują. 

Proszę również zwrócić uwagę na podeszwę, aby miała biały kolor. 

STRÓJ SPORTOWY Spodenki lub getry, bluzka w białym kolorze. Proszę wybrać koszulkę z 

przewiewnej, cienkiej tkaniny, najlepiej w 100% bawełnianej. 

BIDON I POJEMNIK NA DRUGIE ŚNIADANIE Dla małych rączek najłatwiejszy w obsłudze jest 

bidon ze sportowym ustnikiem. 

CHUSTECZKI W PUDEŁKU 1 szt., w sali lekcyjnej do dyspozycji uczniów będzie jeden kartonik 

chusteczek, pozostałe będą przechowywane w szkole i w momencie zużycia dokładane przez 

nauczyciela. 

Wszystkie zeszyty oraz przybory proszę o podpisanie imieniem i nazwiskiem dziecka. 

ROGI OBFITOŚCI Kwestię rogów obfitości pozostawiam Państwu. Często stosowaną praktyką jest 

zakup identycznych rogów obfitości, które rodzice wypełniają sami według własnego uznania. 

Zachęcam do przedyskutowania tematu, jednak nie narzucam tej formy. 

MUNDUREK Obowiązkowym elementem stroju ucznia naszej szkoły jest mundurek. Decyzja 

dotycząca noszenia przez pierwszoklasistów mundurków zostanie podjęta po przedyskutowaniu 

tematu z Państwem we wrześniu. 

 

 

 

 

 

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!!! 


