
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I „0” 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

W roku szkolnym 2022/2023  wszystkie grupy będą pracować na pakietach wydawnictwa WSiP „Drużyna 

marzeń”. 

 

Podręczniki zostały zamówione przez nauczyciela. Możliwość zakupu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego lub 

we własnym zakresie. 

 

JĘZYK ANGIELSKI  

 
Grupa 3, 4, 5-latków – „Lion’s Team” wydawnictwo WSiP 

Grupa 6-latków-  „Super Heroes” wydawnictwo Nowa Era 

 

Podręczniki zostały zamówione przez nauczyciela. Możliwość zakupu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. 

 

RELIGIA 

Grupa 3-latków – nie zakupują ćwiczeń. Materiały przygotowywać będzie nauczyciel. 

Grupa 4-latków-  „Bóg kocha dzieci”  W. Kubik, wydawnictwo WAM 

Grupa 5-latków- „Jesteśmy dziećmi Boga” W. Kubik, wydawnictwo WAM 

Grupa 6-latków- „Razem z Jezusem” W. Kubik, wydawnictwo WAM 

Ćwiczenia rodzice zakupują we własnym zakresie. 

WYPOSAŻENIE 

GRUPA 3-LATKI 

►ryza papieru ksero 

►2 bloki techniczne kolorowe 

►2 bloki techniczne białe 

►3 bloki techniczne rysunkowe 

►1 opakowanie bibuły kolorowej 

►2 wycinanki (nie kupujemy samoprzylepnej) 

► ubrania na zmianę (podpisane) 

►2 teczki zamykane na gumkę 

►teczka do j. angielskiego 

► obuwie zmienne na białej, gumowej podeszwie  w podpisanym materiałowym woreczku. 

 

GRUPA 4-LATKI  

►blok rysunkowy kolorowy 

►blok techniczny: biały i kolorowy 

►teczka papierowa z gumką ( " nie walizeczka") 

►kolorowanka 

►w piórniku: kredki ołówkowe, ołówek, temperówka, gumka do mazania 

►klej w sztyfcie, nożyczki 

►farby plakatowe, pędzelek 

►plastelina 



►ryza papieru ksero 

►chusteczki higieniczne w pudełku 

►chusteczki mokre 

►teczka do j. angielskiego 

► obuwie zmienne na białej, gumowej podeszwie  w podpisanym materiałowym woreczku. 

 

GRUPA 5-LATKI 

► blok techniczny kolorowy i biały 

►blok rysunkowy kolorowy i biały 

►ryza papieru 

►wycinanki 

►farby plakatowe, akwarelowe 

►pędzelki 

►fartuszek do prac plastycznych  

►nożyczki 

►klej 

►teczka papierowa z gumką x2 

►plastelina 

►piórnik  

►kredki ołówkowe, pastelowe 

►chusteczki pudełko  

►chusteczki mokre 

►ołówek, temperówka, gumka 

►kolorowanka 

►teczka do j. angielskiego 

► strój gimnastyczny w podpisanym materiałowym woreczku  

► obuwie zmienne na białej, gumowej podeszwie  w podpisanym materiałowym woreczku. 

 

GRUPA 6-LATKI 

►piórnik z przyborami (ołówek, gumka, temperówka, nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami, klej  

w sztyfcie – 3 sztuki, linijka, kredki ołówkowe grube) 

► 2 podpisane teczki  A4 zamykane gumką (do prac i do j.angielskiego) 

► chusteczki higieniczne (wyciągane) – 1 pudełko 

► mokre chusteczki - 1 opakowanie 

► papier biały A4 – ryza 

► bloki A4 (techniczny biały, techniczny kolorowy, rysunkowy kolorowy) 

► farby plakatowe, pędzel  gruby i cienki (podpisane) 

► plastelina (najlepiej ASTRA, COLORINO lub BAMBINO) 

► pastele olejne 

► wycinanka samoprzylepna 

► zeszyt w trzy linie 16 – kartkowy z zaznaczonymi czerwonymi liniami (podpisany) 

► zeszyt w kratkę 16 – kartkowy (podpisany) 

► dowolna kolorowanka 

► strój gimnastyczny w podpisanym materiałowym woreczku (biała koszulka, krótkie spodenki czarne lub 

granatowe) 

► obuwie zmienne na białej, gumowej podeszwie  w podpisanym materiałowym woreczku. 

 

BARDZO PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH  PRZYBORÓW 

I PODRĘCZNIKÓW  DZIECI. 


