
 

PODSTAWOWA WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY 

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

1. DOBRY HUMOR I DUŻO ENERGII !!! 

2. Tornister (Niektóre tornistry same w sobie są ciężkie. Waga pustego 

tornistra waha się od 0,5kg do ponad 3kg. Tornistry na kółkach nie zawsze 

pomagają, bo są ciężkie, sprawiają problemy na schodach, więc dzieci niosą je  

w dłoni lub mają problem z zarzuceniem na plecy. Dobry tornister chroni 

kręgosłup – ma usztywnioną tylną ściankę, usztywnione szelki, rączkę do noszenia 

i wieszania pod ławką, ale ma być jak najlżejszy. Zwrócić także należy uwagę na 

to, czy tornister, który chcemy kupić, ma atesty i pozytywną opinię któregoś  

z instytutów badających produkty dla dzieci. To będzie gwarancja jakości  

i bezpieczeństwa dla młodego kręgosłupa.) 

3. Obuwie na zmianę: sportowe, dobrze trzymające się stopy, na jasnej, 

antypoślizgowej podeszwie. 

4. Worek na obuwie. 

5. Strój gimnastyczny: koszulka z krótkimi rękawami, legginsy lub spodnie 

dresowe lub krótkie spodenki. 

6. Pudełko śniadaniowe. 

7. Przybory szkolne: 

a) piórnik, a w nim: 

- dwa ołówki (twardość HB lub B lub 2B), najlepiej trójkątne (lub nakładka na 

ołówek, jeśli dziecko ma problem z prawidłowym chwytem) 

- temperówka, najlepiej z pojemniczkiem 

- gumka 



- linijka mieszcząca się w piórniku, z widoczną podziałką 

- nożyczki z zaokrąglonymi końcami (jeśli dziecko jest leworęczne, to nożyczki 

dla leworęcznych) 

- klej w sztyfcie  

- dobrej jakości kredki ołówkowe (podstawowe kolory - 12, trójkątne kredki, jeśli  

dziecko ma problem z prawidłowym chwytem) 

b) kredki Bambino 

c) cienka teczka z gumką do noszenia kart pracy (podpisana imieniem  

i nazwiskiem dziecka) 

d) plastelina – małe opakowanie 

e) blok techniczny biały (format A4) 

f) blok techniczny kolorowy (format A4) 

g) papier kolorowy (format A4). 

8. Podręczniki: 

a) darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeń do edukacji wczesnoszkolnej oraz  

języka angielskiego (dziecko otrzyma na początku roku szkolnego), 

b) podręcznik do religii (rodzic kupuje na początku roku szkolnego, po otrzymaniu 

tytułu podręcznika od katechety, najczęściej na prośbę rodziców katecheta  

zamawia podręczniki dla klasy). 

9. Zeszyty w okładce (podpisane na przedniej okładce) 

a) zeszyt 32 kartkowy w kratkę jako zeszyt kontaktów z wychowawcą 

b) zeszyty do edukacji polonistycznej, matematycznej, jęz. angielskiego i religii 

(o wymaganiach dotyczących zakupu zeszytów do poszczególnych zajęć 

poinformują wychowawcy klas na początku roku szkolnego). 

10. Inne elementy wyprawki, o których poinformuje wychowawca  

(wychowawcy różnią się wymaganiami). 

Dobra rada: 

Worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, tornister, 



warto podpisać. Nowa sytuacja, emocje, obowiązki, mogą sprawić, że 

 pierwszoklasista (choć nie tylko) może zapomnieć, które rzeczy są jego  

lub pomylić podobne przedmioty. 

 

Tak wyposażony pierwszoklasista, na pewno chętnie rozpocznie 

wielką przygodę w szkole oraz po raz pierwszy dumnie przekroczy jej próg. 

 

 

 

 


