
 

WYPRAWKA DO PRZEDSZKOLA 3-latki 

ROK SZKOLNY 2022/2023 
 

 
 

 

• Wygodne kapcie z BIAŁĄ podeszwą do samodzielnego zakładania!-wsuwane lub rzep (drodzy Rodzice na 

sznurówki przyjdzie jeszcze czas) PODPISANE IMIENIEM I PIERWSZĄ LITERĄ NAZWISKA DZIECKA 

• Minimum 3 komplety ubrań na zmianę (bluzki, spodnie, majtki, skarpetki) w jednokolorowym bawełnianym 

worku PODPISANE IMIENIEM I PIERWSZĄ LITERĄ NAZWISKA DZIECKA 

• Pościel do spania/ leżakowania (prześcieradło Ikea 160x 70, poduszka, kocyk/ cienka kołdra) w bawełnianej 

torbie. PODPISANE IMIENIEM I PIERWSZĄ LITERĄ NAZWISKA DZIECKA 

 

 

Artykuły higieniczne: 
 
 
 
 

 
• Chusteczki higieniczne w pudełku wyciągane 3 szt. 

• Chusteczki mokre 3 szt. 

• Szczoteczka do zębów z osłonką (zamykane etui), pasta do zębów, kubeczek plastikowy, PODPISANE 

IMIENIEM I PIERWSZĄ LITERĄ NAZWISKA DZIECKA 

• Dla dziewczynek szczotka lub grzebień do włosów, ewentualnie gumki i spinki w podpisanej, zamykanej 

kosmetyczce, PODPISANE IMIENIEM I PIERWSZĄ LITERĄ NAZWISKA DZIECKA 

• Kubeczki papierowe 250 szt. 

• Ręcznik papierowy 2 szt. 

 

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

 
 
 

Materiały plastyczne: 
 

• Kredki ołówkowe GRUBE TRÓJKĄTNE 12 kolorów (JUMBO, JOVI) 

• Temperówka z pojemniczkiem (do grubych trójkątnych kredek) 

• Ryza papieru xero białego 2 szt. 



• Gumka do ścierania 

• Papier ozdobny/ kreatywny do prac plastycznych (we wzorki, kropki, kwiatki, paski itp.) 1 blok 

 
• Plastelina 12 kolorów 

 
• Klej typu VICOL w butelce/wiaderku 0,5l 

• Klej w sztyfcie 4 szt. (bardzo proszę zwrócić uwagę na jakość kleju. Niektóre produkty wysychają po 2 

tygodniach i nie nadają się do użytku) 

• Nożyczki bezpieczne dla dzieci zaokrąglone końce (proszę uwzględnić czy dziecko jest prawo - czy 

leworęczne i zakupić odpowiednie nożyczki) 

• Pędzelek z gąbki różne wielkości – 2 szt. 

 
• Pędzelek do farb gruby, średni, cienki 

 
• Blok techniczny biały A4 gramatura min. 190 gr.– 1 szt. 

 
• Blok techniczny kolorowy A4 gramatura min. 190 gr.– 2 szt. 

 
• Blok techniczny biały A3 gramatura min. 190 gr.– 1 szt. 

 
• Blok techniczny kolorowy A3 gramatura min. 190 gr.– 2 szt. 

 
• Ołówek gruby drewniany (2B lub 4B) 1 szt. 

 
• Teczka z gumką na prace 1 szt. 

 
• Pomponiki kreatywne różnej wielkości 

 
• Druciki kreatywne 

 
• Włóczka w dowolnym kolorze 

 
• Talerzyki papierowe małe, duże (każdego po 1 paczce) 

 
UWAGA: Nie podpisujemy rzeczy plastycznych, dzieci korzystają z nich wspólnie. 

 
 
 
 

 

WSZYSTKIE RZECZY Z WYPRAWKI PROSIMY DOSTARCZYĆ DO WYCHOWAWCY GRUPY 

DO DNIA 21 SIERPNIA 2022 r. 


