Zestaw przyborów szkolnych dziecka uczęszczającego do oddziału
przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018
Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dniu 21.06.2017r. komplet podręczników zamówiony
zostanie bezpośrednio w wydawnictwie z rabatem przez jednego z rodziców dla wszystkich
uczniów oddziału przedszkolnego. Powinien być do rozprowadzenia w dniu 31.08.2017r. na
spotkaniu integracyjnym o 17.30. Komplet bez rabatu kosztuje 130zł.
Nowa Era

S.Doroszuk,

Elementarz 6-latka. Kolekcja 6-latka.

J.Gawrysiewska,
J.Hermańska

Wyprawka plastyczno-techniczna przedszkolaka:
Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy dziecka
 Ryza papieru ksero A 4 (biały) – 1 szt
 Ryza papieru ksero A4 (mix kolorów) – 1 szt


Bloki techniczne A4: kolorowy 1 szt. , biały 1 szt.



Bloki techniczne A3: kolorowy 1 szt. , biały 1 szt.

 Blok rysunkowy A4: kolorowy 1 szt, biały 1 szt.
 Blok rysunkowy A3 - kolorowy 1 szt, biały 1 szt
 Papier kolorowy - 1 szt
 Papier kolorowy samoprzylepny - 1 szt


Piórnik (typu kosmetyczka): ołówki 2 szt., gumka, temperówka na 2 wielkości kredek,
flamastry (12 kolorów), linijka, nożyczki- zaokrąglone, uwzględniające leworęczność
dziecka



Kredki: woskowe (12 kolorów), ołówkowe (grube lub trójkątne-12 kolorów)



Plastelina (12 kolorów)- 2 szt.



Farby plakatowe (12 kolorów) , 2 pędzle (cienki + gruby), kubek na wodę z pokrywką,



Podkładka z trwałego, elastycznego tworzywa



Kleje w sztyfcie 2 szt.,



Klej magic w tubce 2 szt.

 Bibuła krepina- mix kolorów - 5 szt
 Bibuła cienka- mix kolorów - 1 op


Teczka na prace na gumce- 1 szt.



Fartuszek



Kolorowanka



Zeszyt do religii- jeżeli dziecko będzie uczęszczać na religię



Zeszyt 16 kartkowy w kratkę 2 szt. (jeden do korespondencji)



Zeszyt 16 kartkowy w wąską linię



Strój gimnastyczny w worku, obuwie do ćwiczeń z jasną podeszwą, biała koszulka, czarne
spodenki, skarpetki- wszystkie części garderoby proszę podpisać



Obuwie zmienne z jasną podeszwą /może być to obuwie do ćwiczeń/



chusteczki higieniczne – pudełko,



Dziecko na zajęcia zabiera mały plecaczek z piciem w bidonie i śniadaniówką

