
Wyprawka na rok szkolny 2021/2022 
grupa 3,4 latków 

 
Artykuły higieniczne: 
-chusteczki higieniczne – 2 kartony 
-chusteczki nawilżane – 2 opakowania 
-rolka ręcznika papierowego (duża) 
-zestaw śniadaniowy- bidon, śniadaniówka, 
serwetka 
Artykuły do zajęć  plastycznych: 
-gumka do mazania, nożyczki, temperówka( dzieci 
które przychodzą 1 rok do przedszkola) 
-kredki grube drewniane (bambino) 
-ryza papieru ksero (500 art.) 
-kolorowe kartki ksero mix (100 art.) 
-blok techniczny duży 2 szt. 
-blok techniczny mały 2 szt. 
-klej w sztyfcie 6szt. (magic) 
-klej magic 2 szt. 
-ciastolina (4 kolory) 
-pastele 
-farby akwarelowe 
-pędzle 3szt. 
Rzeczy na zmianę: 
-buty na rzepy lub zatrzaski 
-obowiązkowo-worek na dodatkowe ubranie na 

przebranie(dodatkowa para spodni, bluzka, 

koszulka, majtki, skarpetki) 
 
 
 
Podręczniki będą zamawiane przez Nas 
bezpośrednio z wydawnictwa MAC 
Prosimy o uregulowanie opłat za pakiety w 
sekretariacie szkoły od 16.08 do 15.09. (ceny za 
pakiety będą podane po 16.08.) 
Z wyprawki należy rozliczyć się do końca września.  

Wyprawka na rok szkolny 2021/2022 
grupa 5,6 latków 

 
Artykuły higieniczne: 
-chusteczki higieniczne – 2 kartony 
-chusteczki nawilżane – 2 opakowania 
-rolka ręcznika papierowego (duża) 
- zestaw śniadaniowy- bidon, śniadaniówka, 
serwetka 
Artykuły do zajęć  plastycznych: 
-ryza papieru ksero (500 art.) 
-kolorowe kartki ksero mix (100 art.) 
-blok techniczny duży 2 szt. 
-blok techniczny mały 2 szt. 
-klej w sztyfcie 6szt. (magic) 
-klej magic 2 szt. 
-pastele 
-bibuła 6 kolorów 
-plastelina (12 szt.) 
-ołówki 3szt. 
-pędzle 3szt. 
- pórnik i wyposażenie: kredki cienkie, temperówka, 
gumka. 
-dzieci 6-latnie- zeszyt w kratkę x2 , zeszyt w szerokie 
linie 
-dzieci 5 letnie- zeszyt w kratkę 
Rzeczy na zmianę: 
-buty na rzepy lub zatrzaski 
-obowiązkowo-worek na dodatkowe ubranie na 

przebranie(dodatkowa para spodni, bluzka, koszulka, 

majtki, skarpetki) 
Podręczniki będą zamawiane przez Nas 
bezpośrednio z wydawnictwa MAC 
Prosimy o uregulowanie opłat za pakiety w 
sekretariacie szkoły od 16.08 do 15.09. (ceny za 
pakiety będą podane po 16.08.) 
Z wyprawki należy rozliczyć się do końca września.  

 


