
Mamo, Tato! 

Będę uczniem klasy pierwszej! 

 

SZANOWNI RODZICE, PODJĘCIE NAUKI W SZKOLE TO DUŻE WYZWANIE DLA DZIECKA I 

RODZICA. LICZYMY, ŻE NASZ PORADNIK UŁATWI PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO 

PODJĘCIA NAUKI 

 

JAK POSTĘPOWAĆ, ZANIM DZIECKO PRZEKROCZY PRÓG SZKOŁY? 

 

 

1. ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O SZKOLE PODCZAS WAKACJI - warto odnieść się do 

własnych miłych wspomnień. 

2. POZYTYWNIE NASTAW SWOJE DZIECKO DO NAUKI W SZKOLE - pokaż mu, że 

dzięki nauce będzie samodzielne, przeczyta samo ulubioną bajkę, gdy nauczy się liczyć i 

będzie samodzielnie płacić za zakupy w sklepie. 

3. TŁUMACZ DZIECKU, JAK MA SIĘ ZACHOWYWAĆ W SZKOLE - uświadom 

dziecku, że w szkole należy słuchać nauczyciela - tak jak rodziców w domu oraz darzyć 

szacunkiem starszych i inne dzieci. 

4. PRZYGOTUJ Z DZIECKIEM WYPRAWKĘ KONIECZNIE W CZASIE WAKACJI - 

zakup przyborów szkolnych może być doskonałą zabawą. 

5. WDRAŻAJ SWOJE DZIECKO DO SAMODZIELNOŚCI - wymagaj, aby sprzątało 

swoje zabawki, pozwól samemu wybrać ubrania. 

6. WYJAŚNIJ DZIECKU, ŻE NAUCZYCIEL TO JEGO PRZYJACIEL - osoba, której 

dziecko może zaufać i od której może otrzymać pomoc. 

7. PIERWSZY DZIEŃ W SZKOLE powinien być wyjątkowo radosny. Warto wybrać się na 

lody lub do kina, na pewno należy pozostawić wybór pierwszoklasiście 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista rzeczy niezbędnych  

dla pierwszoklasisty 

rok szkolny 2021/2022 

 
 

 

Tornister 
Dlaczego wybór odpowiedniego tornistra ma szczególne znaczenie dla pierwszoklasistów? 

W okresie wczesnoszkolnym dziecko rośnie bardzo szybko, kształtuje się też jego sylwetka. 

Mały uczeń nabiera wielu nawyków. Zdrowy tornister do pierwszej klasy pomoże w 

ustabilizowaniu postawy oraz w zapobiegnięciu powstawaniu wad kręgosłupa. 

Rodzice pierwszaków, apelujemy do Was, abyście mieli na względzie nie tylko bajkowy 

wzór, który spodoba się Waszemu dziecku, ale również inne aspekty, takie jak: waga, ergonomiczna 

konstrukcja, dopasowany rozmiar, komfort użytkowania i bezpieczeństwo. 

 

 

W tornistrze: 
□ 1 zeszyt 16 kartkowy w kratkę do korespondencji z wpisanymi na pierwszej stronie danymi: imię 

i nazwisko dziecka, telefony kontaktowe rodziców (opiekunów), 

□ teczka biurowa zapinana na gumkę, 

□ piórnik. 

 

W piórniku: 
□ 2 ołówki (najlepiej w obudowie trójkątnej), 

□ gumka, 

□ temperówka z pojemniczkiem, 

□ kredki ołówkowe (trójkątne), 

□ linijka 15-20 cm (z zaznaczonym 0), 

□ nożyczki z zaokrąglonymi końcami, 

□ klej w sztyfcie. 

 

Materiały do zajęć plastyczno-technicznych: 

□ teczka biurowa zapinana na gumkę + 10 koszulek na dokumenty + 4 koperty (2 - C6 i 

2 - C5), 

□ pastele olejne, 

□ farby plakatowe (co najmniej 12 kolorowe), 

□ plastelina, 

□ wycinanki, 

 

Inne: 
□ strój do gimnastyki – biała koszulka z krótkim rękawem, ciemne spodenki, dresy lub legginsy 

najlepiej w worku podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka, 

□ buty na zmianę – obuwie sportowe na jasnej podeszwie w worku podpisanym imieniem  

i nazwiskiem dziecka. 

 



Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy, ponieważ nowa sytuacja i towarzyszące jej emocje często 

sprawiają, że dziecko może zapomnieć, które rzeczy są jego lub pomylić podobne. 

 

Zakładamy ścisłą współpracę między dziećmi, dlatego prosimy nie kupować artykułów 

szklonych, które nie są uwzględnione powyżej. O zasadach kompletowania artykułów 

powiadomimy na pierwszym spotkaniu. 

 

 

Podręczniki pierwszoklasisty 

 

Z jakich podręczników i ćwiczeń będą w szkole korzystały dzieci? 
Podręczniki dla pierwszoklasistów są bezpłatne. Dzieci otrzymają je na początku roku 

szkolnego. Korzystać będą z serii podręczników „Wielka Przygoda” oraz odpowiednio dobranych 

zeszytów ćwiczeń. Uczniowie klasy I otrzymają również bezpłatne podręczniki 

i ćwiczenia do nauki języka angielskiego. Rodzice dokonują zakupu tylko wskazanych przez 

nauczycieli podręczników lub ćwiczeń do nauki religii. 

     

 

 


