
Wyprawka starszaki  

 

Ubranka do przedszkola: 

 Obuwie do przedszkola- kapcie najlepiej na rzepy lub zatrzaski, koniecznie 

antypoślizgowe, do kompletu worek, 

 Komplet ubrań do przebrania: bluzka, majtki, rajstopy, skarpety. 

Artykuły higieniczne: 

 Mały ręcznik (ok. 80x40), 

 Szczoteczka, pasta do zębów, kubek,  

 Duża paczka wyciąganych chusteczek higienicznych x4, 

 Chusteczki nawilżone x3. 

Przybory i artykuły papiernicze: 

 Kredki ołówkowe (grube), 

 ołówki (2 sztuki),  

 Klej do papieru, w tubce- wyciskany (3 sztuki), klej w sztyfcie (4 szt.),  

 Plastelina kwadratowa „Astra” (3 sztuki), 

 Farby plakatowe,  

 Ryza papieru xero, ryza papieru kolorowego (ciemne kolory)  

 Kolorowanka, 

 Blok techniczny kolorowy (1 szt.), 

 Bristol A1 x2  (kolory dowolne). 

 

 

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane. 

Wymienione powyżej przedmioty są podstawowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyprawka średniaki 

 

Ubranka do przedszkola: 

 Obuwie do przedszkola- kapcie najlepiej na rzepy lub zatrzaski, koniecznie 

antypoślizgowe, do kompletu worek, 

 Komplet ubrań do przebrania: bluzka, majtki, rajstopy, skarpety. 

Artykuły higieniczne: 

 Mały ręcznik (ok. 80x40), 

 Szczoteczka, pasta do zębów, kubek,  

 Duża paczka wyciąganych chusteczek higienicznych x4, 

 Chusteczki nawilżone x3. 

Przybory i artykuły papiernicze: 

 Kredki ołówkowe (grube),  

 Klej do papieru, w tubce- wyciskany (3 sztuki), klej w sztyfcie (4 szt.),  

 Plastelina kwadratowa „Astra” (3 sztuki), 

 Ryza papieru xero, ryza papieru kolorowego (ciemne kolory)  

 Kolorowanka, 

 Blok techniczny kolorowy (1 szt.), 

 Bristol A1 x2  (kolory dowolne). 

 

 

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane. 

Wymienione powyżej przedmioty są podstawowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyprawka maluchy 

 

Ubranka do przedszkola: 

 Obuwie do przedszkola- kapcie najlepiej na rzepy lub zatrzaski, koniecznie 

antypoślizgowe, do kompletu worek, 

 Komplet ubrań do przebrania: bluzka, majteczki, rajstopki, skarpetki. 

Do leżakowania: 

 Piżama, 

 Mała poduszka („jasiek”) i kocyk w poszewkach, 

 2 prześcieradła 140x60 z gumką. 

Artykuły higieniczne: 

 Mały ręcznik (ok. 80x40), 

 Grzebień lub szczotka do włosów, 

 Duża paczka wyciąganych chusteczek higienicznych x4, 

 Chusteczki nawilżone x3. 

Przybory i artykuły papiernicze: 

 Kredki ołówkowe (grube), 

 Klej w sztyfcie (4 sztuki), 

 Klej do papieru, w tubce- wyciskany (3 sztuki), 

 Plastelina kwadratowa „Astra” (3 sztuki), 

 Farby plakatowe, 

 Ryza papieru xero, Ryza papieru kolorowego (ciemne kolory), 

 Bibuła, 

 Kolorowanka, 

 Blok techniczny kolorowy (1 szt.),  

 Bristol A1 x2  (kolory dowolne). 

 

Wszystkie rzeczy powinny być podpisane. 

Wymienione powyżej przedmioty są podstawowymi. 


