
Wyprawka dla oddziału przedszkolnego rok szkolny 2021/2022 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach  

Piórnik – wyposażenie: 2 ołówki miękkie, gumka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi ostrzami 

(dobrze tnące), kredki ołówkowe (bambino lub inne dobrze kolorujące); 

Cienkie i grube flamastry (przynajmniej po 4 kolory); 

Kredki pastelowe; 

Blok techniczny biały A4 – 2 sztuki; 

Blok techniczny kolorowy A4 – 2 sztuki; 

Blok techniczny kolorowy A3 – 2 sztuki; 

Blok techniczny biały A3 – 2 sztuki; 

Papier kolorowy A4 – 2 sztuki; 

Klej w sztyfcie 3 sztuki średniej wielkości, dobrze klejący; 

Cienki i gruby pędzel; 

Bibuła karbowana – 5 kolorów; 

Zeszyt 60-kartkowy gładki lub w kratkę; 

Zeszyt 60 kartkowy w sztywnej oprawie- na dzienniczek ucznia 

Ryza papieru ksero; 

Teczka na gumkę w formacie A4; 

Chusteczki nawilżone – 1 op.; 

Chusteczki higieniczne wyciągane – 2 paczki; 

Strój gimnastyczny w worku (biała koszulka, ciemne spodenki/leginsy, skarpetki, obuwie sportowe 

z jasną podeszwą). 

 

Przez nauczyciela zostaną zakupione: 

- farby plakatowe w butelkach- dla całej grupy; 

- plastelina- zestaw dla całej grupy; 

- klej płynny w butelce; 

- paletki do farb. 

Przewidywany koszt to około 20 zł. od osoby. Pieniądze zostaną zebrane we wrześniu na zebraniu 

z wychowawcą klasy 

 

Podręczniki: 

1. Ciekawa zabawa- sześciolatki Autorzy: Dorota Kucharska, Anna Kucharczyk 

wydawnictwo Nowa Era.  

W zestawie dla 6-latka znajdują się cztery części Kart pracy, Pomoce, Książka 

sześciolatka oraz Mój zeszyt (zeszyt grafomotoryczny). 

2. Język angielski :Bugs Team Starter –karty pracy, autor Read Carol, Soberon Ana, 

Parr-Modrzejewska Anna wyd. Macmillan  

3. Religia – Kocham Pana Jezusa – dwie części, autor ks. dr Paweł Płaczek , 

wydawnictwo: Święty Wojciech Poznań 

 



Worek, książki i całą wyprawkę proszę podpisać Imieniem i Nazwiskiem 

 

Wklejka do dzienniczka 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego 

w Komornikach 

 

 

DZIENNICZEK UCZNIA 
 

 
 

………………………………………………….. 
imię i nazwisko ucznia  

 

 

 

 

…………………………………. 

klasa 

 

 

 

 

 

………………………………………………..             ….……………………….. 

imię i nazwisko matki /opiekuna prawnego                        tel. kontaktowy 

 

 

 

 

………………………………………………….            ……….………………. 

imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego                            tel. kontaktowy 

 


