
                                                       

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA 

Rok Szkolny 2021/2022 
 

1. UBRANIA DO PRZEDSZKOLA: 

a. wygodne buty na zmianę, najlepiej kapcie na rzepy lub zatrzaski, aby dziecko nie musiało ich wiązać; 

b. komplet ubranek na przebranie - najlepiej bawełniana koszulka, dres, majtki, rajstopy lub skarpetki oraz 

leginsy lub spodenki + woreczki na zabrudzone ubrania zapakowane w PODPISANY WOREK SZKOLNY. 

c. buty na zmianę (odpowiednie do pory roku); 

d. letnia czapka z daszkiem oraz krem z filtrem (w okresie wiosenno-letnim); 

 

2. ARTYKUŁY HIGIENICZNE: 

a.    szczoteczka do zębów, pasta do zębów, kubeczek; 

b.    chusteczki higieniczne (wyciągane) duże opakowanie – 2 sztuki; 

c.    chusteczki wilgotne (wyciągane) duże opakowanie - 1 sztuka; 

d.    ręczniki papierowe (2 sztuki) 

 

UWAGA! 

• Wszystkie ubrania, buty, kapcie i inne osobiste rzeczy dziecka powinny być podpisane! 

• Rzeczy wymienione w pkt. 1 i 2 pozostają w przedszkolu! 

 

3. DODATKOWO: 

a. PODPISANY WOREK SZKOLNY na dodatkowe ubranie i rzeczy osobiste dziecka (pozostaje w szatni); 
b. fartuszek do ochrony ubrania przy wykonywaniu prac plastycznych 

c. kubeczek plastikowy do malowania 

d. kocyk oraz mała poduszka „jasiek” dla dzieci leżakujących  

(pkt b, c,i d dotyczy nowych dzieci ) 
 

4. Artykuły i Przybory Papiernicze Starter 

a. Blok techniczny A3 z kolorowymi kartkami – 1 szt.; 

b. Blok techniczny A3 z białymi kartkami – 1 szt.; 

c. Blok techniczny A4 z kolorowymi kartkami – 1 szt.; 

d. Blok techniczny A4 z białymi kartkami – 1 szt.; 

e. Farby plakatowe komplet 12 sztuk – 1 op.; 

f. Klej w sztyfcie – 1 szt.; 

g. Kredki ołówkowe; 

h. Kredki pastele olejne komplet 12 sztuk – 1 op.; 

i. Kredki świecowe – 1 op.; 

j. Mazaki – 1 op; 

k. Miękkie ołówki – 1 szt.; 

l. Gumka do ścierania – 1 szt.; 

m. Plastelina 12 kolorów – 1 op.; 

n. Pędzle – różne rozmiary – 1 kpl.; 

o. Nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami – 1 szt.; 

p. Bibuła duża – 4 kolory – 1 kpl.; 

q. Wycinanki – 1 szt.; 

r. Ryza białego papieru ksero A4; 

 

Szczegóły „wyprawki” będą ustalone na spotkaniu w dniu 02-09-2021 o godz. 17:00 z wychowawcami. 

Wyprawka dotycząca pkt. 4 (artykuły i przybory papiernicze – starter) nie jest obowiązkowa. 


