WYPRAWKA DO PRZEDSZKOLA 5-latki
ROK SZKOLNY 2021/2022

Rzeczy ogólne:
•

Wygodne kapcie z BIAŁĄ podeszwą do samodzielnego zakładania (wsuwane lub rzep).

•

Minimum 3 komplety ubrań na zmianę (bluzki, spodnie, majtki, skarpetki) w podpisanym bawełnianym
worku, dostosowane do pory roku.

Artykuły higieniczne:
•

Chusteczki mokre 2 PACZKI,

•

Szczotki lub grzebień do włosów, ewentualnie gumki i spinki w podpisanej, zamykanej
kosmetyczce,

•

Kubeczki papierowe 250 szt.

•

Ręcznik papierowy 1 szt.

Nauczyciel poinformuje o potrzebie doniesienia lub wymiany artykułów
w przypadku ich zużycia

Materiały plastyczne
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piórnik TYLKO I WYŁĄCZNIE TYPU SASZETKA! podpisany imieniem dziecka, a w nim: kredki
ołówkowe GRUBE TRÓJKĄTNE 12 kolorów (Jumbo, JOVI lub Colorino Jumbo) + temperówka z
pojemniczkiem, gumka do ścierania, trójkątny ołówek (może być z nakładką do prawidłowego
trzymania), klej w sztyfcie (1 szt. w piórniku, 3 szt. osobno),
Flamastry GRUBE trójkątne JUMBO 12 kolorów,
Papier xero biały 1 ryza,
Plastelina 12 kolorów,
Farby AKWARELOWE 12 kolorów,
Talerzyki papierowe duże i małe po jednej paczce,
Klej typu Vicol w butelce/wiaderku 0,5 l.,
Klej w sztyfcie 4 szt. (bardzo proszę zwrócić uwagę na jakość kleju! Niektóre produkty wysychają
po 2 tygodniach i nie nadają się do użytku -1 szt. w piórniku, 3 szt.- osobno),
Pędzelek do farb syntetyczny (łatwiej domyć z kleju i farb) 1 szt.,
Blok techniczny biały A4 gramatura min. 190 gr. (sztywny, brystol) -1 szt.,

•
•
•
•
•

Blok techniczny kolorowy A4 gramatura min. 190 gr. (sztywny, brystol) -1 szt.,
Teczka z gumką na prace 1 szt.,
Dziurkacz ozdobny DUŻY np. kwiatek, serduszko, gwiazdka, koło, listek,
auto itp.
Druciki/ wiciory kreatywne 1 paczka,
Pompony kreatywne kolorowe 1 paczka.

DLA CHĘTNYCH:
Różności kreatywne do prac plastycznych (wykorzystamy wszystko),
Pędzelki z gąbki.
UWAGA:
Nie podpisujemy rzeczy plastycznych, dzieci korzystają z nich wspólnie,
nie ma możliwości logistycznych i organizacyjnych aby każde dziecko korzystało tylko ze swojej wyprawki,
oprócz przyborów w piórniku.
WSZYSTKIE RZECZY Z WYPRAWKI PROSIMY DOSTARCZYĆ DO WYCHOWAWCY GRUPY DO DNIA
21 SIERPNIA 2020 r.
Z góry dziękujemy
wychowawcy grup

www.przedszkolehappy.pl

