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Pierwsze dni w szkole to wielkie wydarzenia tak dla dziecka jak i dla 

rodzica. Stres, ciekawość, obawy to normalne uczucia towarzyszące w 

tak ważnych chwilach. Naszym wspólnym zadaniem jest wspierać ucznia 

w zdobywaniu nowych doświadczeń! 

1. Niech dziecko wie, co go czeka w szkole. Rozmawiaj z nim. 

2. Pozytywne nastawienie rodzica, to pozytywne nastawienie 

dziecka. 

3. Zachęcaj do samodzielności i interesuj się jego doświadczeniami. 

Samodzielność 

Samodzielny maluch: 

 pakuje plecak wg planu zajęć, 

 odrabia zadania domowe, 

 sam nosi swój plecak. 

Rodzic dyskretnie kontroluje, pomaga, ale nie wyręcza swojego dziecka 
 

Dodaj dziecku pewności siebie, mów, że sobie poradzi, chwal każdy, 

nawet drobny sukces.  Dostrzeganie tych drobnych osiągnięć, dodawanie 

pewności siebie zapewni Twojemu dziecku dobry start! 

 

Co dziecko powinno umieć przed pierwszym 

dzwonkiem? 

 mówić: proszę, dziękuję, przepraszam 

 witać osoby w swoim otoczeniu  

 czekać na swoją kolej 

 nie przerywać rozmowy osobom dorosłym 



 słuchać pracowników szkoły i nauczycieli 

 samodzielnie ubierać się i rozbierać 

 wiązać sznurowadła 

 przedstawiać się: imię, nazwisko, adres 

Co będzie potrzebne w szkole? 

 strój apelowy (biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica/spodnie, 

odpowiednie buty), 

 obuwie zmienne na gumowych jasnych podeszwach, 

 strój gimnastyczny (biała koszulka, czarne lub granatowe bawełniane 

spodenki), 

 zeszyty 16–kartkowe: w wąską kolorową linię (2), w kratkę (1) bez marginesów, 

 piórnik zawierający: 2 ołówki(dobrej jakości), kredki ołówkowe (dobrej 

jakości), gumka, klej w sztyfcie (dobrej jakości), temperówka (najlepiej z 

pojemnikiem), nożyczki z zaokrąglonymi końcami, linijka 20 cm z wyraźnie 

zaznaczonym zerem, pióro od II semestru,  

 zeszyt kontaktowy (16-kartkowy w kratkę) z wpisanymi danymi kontaktowymi 

(numer telefonu) do opiekunów prawnych ucznia, 

 patyczki (liczmany), liczydło (małe), 

 blok techniczny biały A4- 1 szt.,  

 blok techniczny biały A3 – 1 szt., 

 blok techniczny kolorowy A4 - 2 szt., 

 blok techniczny kolorowy A3 - 2 szt., 

 blok rysunkowy kolorowy A4- 2 szt., 

 plastelina (12 kolorów), uzupełniana na bieżąco, 

 farby plakatowe, 

 2 pędzle – gruby (nr 16-18) i cienki (nr 4-6) oraz kubek na wodę z pokrywką, 

 pastele olejne mokre, 

 1 teczka z tektury zamykana na gumkę (na rysunki) oraz 1 teczka na prace 

kontrolne lub plastikowy skoroszyt z wpiętymi koszulkami(ok. 20 szt.),  

 ryzę papieru ksero białego (zamiast bloku rysunkowego), 

 tekturowa teczka A4 z rączką na przybory i pomoce plastyczne. 

 Strój gimnastyczny na basen(klapki, strój kąpielowy 

jednoczęściowy(dziewczynka), spodenki kąpielowe(chłopiec), czepek, okulary, 

ręcznik(chłonny)), wszystko zapakowane razem. 

 

Bardzo prosimy, aby wszystkie przybory oraz zeszyty były czytelnie podpisane 

imieniem i nazwiskiem ucznia w widocznym miejscu.  

Flamastry nie będą potrzebne. 

 

 

 


