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WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA  

Z PRZEDSZKOLA „PARASOLKA” 

Drodzy rodzice,  

Poniższa wyprawka jest przeznaczona na jeden semestr. Proszę o zwrócenie uwagi na to, iż 

niektóre z elementów powinny być podpisane imieniem oraz nazwiskiem dziecka (za pomocą 

pisaka permanentnego lub specjalnych naklejek). Jeżeli skończą się materiały plastyczne lub 

higieniczne dostaną Państwo informację z prośbą o uzupełnienie braków. Dłuższy okres 

użytkowania materiałów plastycznych jest zależny od ich jakości. Z tego powodu prosimy o 

zwrócenie uwagi na proponowane przez nas firmy: BIG, COLORINO, BAMBINO, KIDEA, 

ASTRA.  

Wszystkie dzieci: 

• karton chusteczek higienicznych; 

• opakowanie mokrych chusteczek; 

• tekturowa teczka  na gumkę w formacie A4 (trwale podpisana); 

• kapcie, które dziecko potrafi samodzielnie założyć (trwale podpisane); 

• ubrania na przebranie w worku materiałowym (trwale podpisane: zarówno worek jak i 

ubrania) -> min. 2 komplety: spodnie+ majtki+ skarpetki+ koszulka ; 

• strój gimnastyczny w worku materiałowym (trwale podpisane: zarówno worek jak i 

ubrania)  ->  krótkie spodenki+ koszulka z krótkim rękawkiem+ ewentualnie skarpetki 

antypoślizgowe; 

• mała poduszka oraz kocyk w worku materiałowym (trwale podpisane poduszka, koc i 

worek); 

• temperówka bez zbiorniczka dostosowana do zakupionych kredek; 

• drewniane kredki; *proponowane firmy 

• pisaki (12 kolorów); *proponowane firmy 

• farby (12 kolorów); *proponowane firmy 

• plastelina (12 kolorów); *proponowane firmy 

• 2 bloki rysunkowe białe A4; 

• 2 bloki  rysunkowe kolorowe A4; 
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• 2 bloki rysunkowe białe A3; 

• 2 bloki rysunkowe kolorowe A3; 

• 2 bloki techniczne białe A4; 

• 2 bloki techniczne kolorowe A4; 

• 2 bloki techniczne białe A3; 

• 2 bloki techniczne kolorowe A3; 

• 3 kleje w sztyfcie (np. firma  AMOS, TOMA, BIG); 

• nożyczki szkolne z metalowym ostrzem (w zależności od dominującej ręki dziecka dla 

prawo/lewo ręcznych); 

• pędzelki do malowania farbami płaskie lub okrągłe (3 rozmiary, np. 8,10,16); 

*proponowane firmy 

• bibuła; 1 zielona, 1 brązowa, 1 niebieska, 1 czerwona, 1 żółta; 

• 1 ryza papieru; 

• dla dziewczynek szczotka do włosów; 

• 1 zdjęcie wywołane/wydrukowane w kolorze, np. w formacie 10x15. 

Dodatkowo dla grupy Słoneczka: 

• ołówek HB; *proponowane firmy 

• piórnik „tuba” bez przedziałek; 

• biała gumka do mazania; 

• trójkątne nasadki na ołówek. 

 


