
 
 

WYPRAWKA UCZNIA KLAS 1-3 

LIST OF ITEMS TO BE PURCHASED FOR P1-P3 STUDENTS 

 
 

Wszystkie materiały i stroje na WF powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka  

i przekazane wychowawcy klasy na początku roku.   

 

All items should be signed with name and surname and should be handed in to the class teacher at the 

beginning of the school year. 

 

 

Zeszyty:  

Notebooks:  

- 1 zeszyt 16 kartkowy w 3 linie (grube linie zaznaczone) 

- 4 zeszyt 16 kartkowy w kratkę 

- 1 zeszyt 32-kartkowy w kratkę  

 

Piórnik z wyposażeniem:  

Pencil case with equipment: 

- pióro lub długopis zmazywalny (pe nor erasable ballpen) 

- 2 ołówki średniej twardości (2 medium-hard pencils) 

- nożyczki (scissors) 

- kredki ołówkowe (colour pencils) 

- linijka 20 cm (ruler, 20 cm)  

- dobra gumka (eraser)  

- klej w sztyfcie 21g (glue stick, 21 g) 

- temperówka (sharpener) 

 

 

Inne materiały (papier, farby, pędzle, plastelina)  

Other stationery items (paper, paints, brushes, plasticine etc): 

-1 ryza papieru ksero (1 ream of white copy paper) 

-1 pudełko dobrej jakości plasteliny 12 kolorów (1 box of good quality plasticine – 12 colours) 

-3 pędzelki (cienki, średni i szeroki) (three brushes – thin, medium and thick) 

- farby plakatowe 12 kolorów (poster paints, 12 colours) 

- różne wycinanki (bez samoprzylepnych) (book of colour paper) 

-1 mały biały blok techniczny (white card paper A4 size) 

-1 duży biały blok techniczny (white card paper A3 size) 

-1 blok techniczny kolorowy mały (colour card paper A4 size) 

-1 blok techniczny kolorowy duży (colour card paper A3 size) 

-1 blok rysunkowy mały biały (white drawing pad A4) 

-2 szt teczka papierowa ,,na gumkę” (2 folders with a band) 

- teczka szkolna z rączką format A4 (A4 school folder with a handle) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Strój na WF: 

PE kit: 

- 2-3 białe koszulki bez napisów (2-3 plain white T-shirts) 

- granatowe lub czarne spodenki (navy or black shorts)  

- getry czarne dla dziewczynek (black leggins for girls) 

- trampki (sneakers)  

- białe skarpetki (white socks) 

- mały worek na strój (small gym bag)  

 

 

Strój na basen: 

Swimming pool kit: 

- swimming cap (czepek) 

- googles (okulary do pływania) 

- towel (ręcznik) 

- swimsuit (strój kąpielowy) 

- flip flops (klapki) 

 

Inne: 

Other:  

- 1 opakowanie ręczników papierowych (1 roll of kitchen paper towels)  

- 2 paczki chusteczek mokrych (2 packs of wet hand wipes) 

- obuwie zmienne do szkoły (comfy shoes to wear at school - sneaker-like)   

- peleryna przeciwdeszczowa z kapturem do narzucenia na kurtkę (raincoat cover to put over a jacket)   


