Wyprawka do zerówki 2020/2021
1. Box z książkami dla dzieci z wydawnictwa „Podręcznikarnia” do zakupienia wyłącznie u
wychowawców (dokonana została modyfikacja elementów boxu) przez co nie jest możliwy
zakup takiego zestawu w księgarni
2. Piórnik (tuba) - 2 miękkie ołówki, gumka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi
ostrzami, kredki ołówkowe (Bambino lub inne dobrze kolorujące)
3. Kredki pastele olejne + kredki świecowe – po 1 opakowaniu
4. Blok techniczny biały A4- 2 sztuki
5. Blok techniczny kolorowy A4 - 2 sztuki
6. Blok techniczny biały A3 - 2 sztuki
7. Blok techniczny kolorowy A3 - 2 sztuki
8. Papier kolorowy A4 - 2 sztuki
9. Klej w sztyfcie (średniej wielkości - Astra) – 3 sztuki
10. Klej magiczny lub klej Wikol
11. Plastelina kwadratowa (Astra) 12 kolorów – 2 opakowania
12. Farby plakatowe (Astra) 12 kolorów – podstawowe kolory
13. Kubek na wodę
14. Pędzel cienki 1szt, gruby 1 sztuka
15. Bibuła karbowana 1sztuka - kolor dowolny
16. Bibuła zwykła 3sztuki – kolory dowolne
17. Brystol 1sztuka – kolor dowolny
18. Ryza papieru ksero - 1 sztuka
19. Kolorowanki – 2 sztuki
20. Flamastry Astra – 12 kolorów
21. Filc (cienki)
22. Tektura falista
23. Teczka na gumkę A4 – 1 sztuka

24. Teczka A5 – plastikowa zapinana na klips
25. Chusteczki higieniczne wyciągane 4 sztuki
26. Chusteczki nawilżane – 1 sztuka
27. Ręczniki papierowe Foxy Tornado – 3 sztuki
28. Zeszyty 16 kartkowe: 1 w czerwoną linię i 1 w kratkę
29. Strój gimnastyczny podpisany w worku (biała podkoszulka, ciemne spodenki)
30. Mydło w płynie - 4 sztuki
31. Kapcie z gumową podeszwą (podpisane)
32. Komplet zapasowej bielizny i ubrań (w podpisanym woreczku)
33. Koszulki na dokumenty A4 – 10 sztuk
34. Patyczki do liczenia

Dzieci zostające w szkole po godzinie 13.00 prosimy o przyniesienie paczki kredek.

Wszystkie przybory należy podpisać.

