
Wyprawka  

1. Piórnik (dwa ołówki, zastrugaczka, gumka 
do mazania, nożyczki, klej, pisaki, kredki 
ołówkowe, linijka). 

2. Blok rysunkowy i techniczny. 
3. Blok techniczny z kolorowymi kartkami. 
4. Papier kolorowy. 
5. Plastelina (Aster) i kredki woskowe 

(Bambino). 
6. Farby plakatowe (Aster), pędzel, kubek. 
7. Patyczki do liczenia (liczmany). 
8. Teczka tekturowa (x2). 
9.  Strój gimnastyczny (biały podkoszulek, 

spodenki). 
10.  Tenisówki zapinane na rzepy lub gumkę. 

 
Proszę podpisać pomoce (bloki, zeszyty, 
papier kolorowy, plastelinę, kredki, farby, 
patyczki, teczkę) imieniem i nazwiskiem 
ucznia. 
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