


JAK PRZYGOTOWAĆ UCZNIA 
KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ?



Podręczniki
i materiały 

ćwiczeniowe



Podręczniki

Materiały ćwiczeniowe

Każdy uczeń wypożyczy z biblioteki
szkolnej, gdy przestanie z nich
korzystać, będzie je musiał zwrócić.

Wszyscy uczniowie otrzymają w szkole
i będą Ich własnością.



Materiały
i przybory



Plecak
Powinien być: 
lekki, 
najlepiej z usztywnionymi 
plecami, 
niezbyt duży, bo książki i inne 
przybory uczniowie będą 
zostawiać w szkole w swoich 
szafeczkach, 
z bocznymi kieszeniami, do 
których będzie można włożyć 
drugie śniadanie.



Piórnik

Musi zawierć:
tradycyjne pióro, 
ołówki, 
gumkę, 
linijkę, 
kredki ołówkowe, 
temperówkę,
nożyczki dobrze tnące 
z zaokrąglonymi czubkami 
(odpowiednie nożyczki 
w przypadku leworęczności 
dziecka), 
klej koniecznie w sztyfcie. 

Zupełnie niepotrzebne są 
różnego rodzaju zmaziki, 
uczniowie klasy pierwszej ich nie 
używają.



Zeszyty 16 kartkowe bez marginesu, 

w trzy linie wyróżnione kolorystycznie 

(czerwone linie w środku liniatury), 

w kratkę, 

32 kartkowy w kratkę do informacji.



Do pudła należy włożyć:
blok rysunkowy i techniczny biały 
format A- 4, 
farby plakatowe, akwarele,
trzy pędzle różnej grubości,
plastikowy kubek na wodę, 
kilka gazet czarno – białych, które 
będą służyły do ochrony ławki w czasie 
malowania,
kredki świecowe, 
plastelinę większe opakowanie,
podkładkę do wyrabiania plasteliny,
papier kolorowy,
blok rysunkowy i techniczny kolorowy, 
pastele suche, 
kawałki materiałów, włóczek, sznurków, 
wstążeczek, trochę waty, parę sztuk 
płatków kosmetycznych, kilka małych 
pudełek po lekach, 
4 kolory bibuły – krepina ( można rolki 
bibuły przeciąć na połówki), wykałaczki 
z obciętymi końcami. 

Materiały do zajęć 
plastyczno – technicznych

Tak wyposażone pudło plastyczne będzie 
gwarantem tego, że dziecko zawsze 
będzie miało rzeczy potrzebne w czasie 
zajęć, a najważniejsze jest to, że nie 
będzie dźwigało na plecach 
niepotrzebnych ciężarów.

najlepiej umieść w plastikowym pudle, 
które będzie się zamykało.
Pudło należy podpisać lub oznaczyć nalepką.



Strój szkolny
i strój galowy



Strój szkolny

Strój galowy

wygodny, w stonowanych kolorach, najlepszy ubiór na cebulkę, żeby
dziecko mogło zdjąć bluzę i zostać na przykład w koszulce lub
bluzeczce, obuwie zmienne na gumowej podeszwie, wiązane lub na
rzepy. Obuwie zmienne będzie odpowiednie na zajęcia z wychowania
fizycznego.

spódniczka / spodnie w kolorze granatowym lub 
czarnym, biała bluzka lub koszula.

Strój na wychowanie 
fizyczne

spodenki gimnastyczne czarne lub granatowe, biała, bawełniana 
koszulka z krótkim rękawem, obuwie zmienne lub typowo sportowe.

strój kąpielowy / kąpielówki, czepek, okularki, klapki gumowe, ręcznik
Strój na basen

Dodatkowo: pudełko na śniadanie, bidon na picie, chusteczki higieniczne.



CZEKAMY 
NA WAS KOCHANE PIERWSZAKI 

1 WRZEŚNIA 2022 ROKU. 

DO ZOBACZENIA!


