
WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA 

PUNKT PRZEDSZKOLNY W STYRZYŃCU 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

1. Blok techniczny biały A4 (2 sztuki), 
2. Gruba teczka na prace plastyczne przedszkolaka, 
3. Mała teczka z gumką plastikową na korespondencję z nauczycielem, 
4. Notesik/zeszyt na korespondencję z nauczycielem, 
5. Blok techniczny kolorowy A4 (2 sztuki), 
6. Ryza białego papieru do drukarki, 
7. Blok rysunkowy A4, 
8. Kredki ołówkowe dobrej jakości np. Bambino, 
9. Farby plakatowe ( min. 8 kolorów), 
10. Marker suchościeralny, 
11. Ołówek, 
12. Flamastry (min. 6 kolorów), 
13. Klej w sztyfcie PVP (3 sztuki), 
14. Klej Magic, 
15. Temperówka, 
16. Chusteczki higieniczne (4 pudelka), 
17. Szczoteczka, pasta do zębów i kubeczek, 
18. Ubrania, buty i bielizna na zmianę 
19. Miękki papier toaletowy (1 rolka). 

  

WYPRAWKA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 
(5,6-LATKI)  

Przybory szkolne i papiernicze: 

 Ryza papieru xero 
 blok rysunkowy x2 
 blok rysunkowy x2 KOLOR 
 blok techniczny A4 biały x4 
 blok techniczny biały A3 x1 
 blok techniczny A4 x3 KOLOR 
 blok techniczny A3 x1 KOLOR 
 papier kolorowy 
 ołówek, 
 długopis, 
 linijka, 
 gumka do ścierania, 
 kredki ołówkowe BAMBINO (polecam kredki BAMBINO, są dość drogie ale 

dobrze rysują i starczą na cały rok) 



 mazaki, 
 temperówka, 
 pędzelki do malowania, 
 farby 
 kubek na wodę, 
 ceratka lub podkładka na stolik 
 klej do papieru w sztyfcie x2 (polecam, GLUE STICK żółto-zielone opakowanie) 
 plastelina x1 
 zeszyty (1x w linię, 1x w kratkę) 
 kolorowani, 
 nożyczki, 
 teczka na rysunki x1 (sztywna i gruba aby starczyła na cały rok) 

Przybory do higieny osobistej: 

 chusteczki nawilżane x2 
 chusteczki higieniczne w pudełku x2 

  

Ubrania dla dzieci: 
 worek na buty, 
 stój do ćwiczeń gimnastycznych ( BIAŁA koszulka i spodenki lub dres CZARNE 

lub GRANATOWE), 
 buty na zmianę (najlepiej zapinane na rzepy), 
 odzież na zmianę (zostawić w szatni na wszelki wypadek gdy dziecko się 

pobrudzi lub zamoczy). 

OBOWIĄZYJĄCE PODRĘCZNIKI: ,,Dzieciaki w akcji” 

Proszę o wpłatę: 

5 latki koszt pakietu 106 zł 

6 latki koszt pakietu 116 zł 

Pieniądze należy wpłacić do wychowawcy klasy, celem zamówienia książek i 
uregulowania faktury. 

 


