Klasa I

2020-2021

Pierwsze dni w szkole to wielkie wydarzenie 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. Dziecko powinno wiedzieć, co go czeka w szkole. Rozmawiaj z nim.
2. Pozytywne nastawienie rodzica, to pozytywne nastawienie dziecka.
3. Zachęcaj do samodzielności, dyskretnie kontroluj, pomagaj, ale nie wyręczaj swojego
dziecka.
4. Interesuj się jego doświadczeniami.
5. 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 będzie potrzebne w szkole?




























strój gimnastyczny - biała koszulka i czarne spodenki, skarpetki, buty sportowe
strój na basen - klapki, czepek, stój kąpielowy/kąpielówki, ręcznik
strój galowy – dziewczynki: spódniczka czarna i biała bluzeczka,
chłopcy: czarne spodnie( nie jeansy) i biała koszula
obuwie zmienne
plecak i piórnik
2 ołówki (twardość HB)
kredki drewniane, pastele suche i olejne, flamastry
nożyczki, linijka, gumka, temperówka, klej
farby plakatowe, 3 pędzle - gruby, średni i cienki, pojemnik na wodę
4 bibuły kolorowe
2 sztuki wycinanek,
2 bloki rysunkowe kolorowe małe,
2 bloki techniczne białe i 2 kolorowe
1 sztuka taśmy bezbarwnej,
2 teczki na gumkę ( na „karty pracy”, „prace plastyczne”)
plastelina
4 zeszyty w kratkę 16 kartkowe
4 zeszyty w trzy linie 16 kartkowe (kolorowe lub pogrubione linie)
podkładka na stolik (taka jak na stół w kuchni)
5 kopert A5
chusteczki higieniczne – pudełko 100sztuk
2 ręczniki papierowe
brudnopis-zeszyt w kratkę 32 kartki
ryza papieru
miarka krawiecka
kostka do gry
Wszystkie przybory i materiały plastyczne należy podpisać.

Dodatkowe informacje:
1.
2.
3.
4.

Dzieci otrzymają podręczniki wypożyczone ze szkolnej biblioteki – należy je obłożyć.
Ćwiczenia do podręczników zostaną zakupione przez szkołę, też obłożyc.
Książki do religii poda Pani katechetka na początku roku szkolnego.
Zeszyty proszę obłożyć i podpisać na zewnątrz.

