
 

PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE 

 

                                                                      
                                              WYPRAWKA 3-LATKA  

    W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

     Grupa ,,Zajączki” 
 

blok techniczny biały 1 szt. 

blok techniczny jednokolorowy A-4 1 komplet (20arkuszy) 

dowolna kolorowanka  

klej w sztyfcie 2 szt. 

ołówek 2 szt./HB zielony/ 

temperówka 1 szt. 

mazaki 1 opakowanie 

teczka papierowa do gromadzenia prac 1 szt. 

koperty 10 szt. 

kapcie  

pasta do mycia zębów 2 szt. 

szczoteczka 3 szt. 

chusteczki higieniczne 2 opakowania duże / 100 szt. 

mydło w płynie 3 szt. 

ręczniki papierowe 20 szt. 

ryza papieru  

blok rysunkowy kolorowy 1 szt. 

kredki bambino ołówkowe 1 szt. 

kredki bambino świecowe 1 szt. 

nożyczki 1 szt. 

farby plakatowe 1 szt. 

serwetki 1 opakowanie 

plastelina 1 szt.  

piżama  

brystol  1 szt. 

bibuła 1 szt.  

podkłady higieniczne 60x90 6 szt.  

 
Prosimy, aby wszystkie przybory były podpisane! 
 

                                                  



 

PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE 

 

WYPRAWKA 3 i 4-LATKA 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Grupa „Muchomorki” 

 

Prosimy, aby wszystkie przybory i ubrania były podpisane imieniem i nazwiskiem. 

blok techniczny biały A-4 1 szt. 

blok techniczny kolorowy A-4 1 szt. 

kredki ołówkowe BAMBINO grube trójkątne 1 opakowanie 

papier wizytówkowy do drukarek atramentowych 10 arkuszy A4 

blok kreatywny/papier ozdobny 1 szt. 

klej MAGIC 2 w sztyfcie 

plastelina 1 opakowanie 6 kolorów 

ołówek trójkątny 1 szt. 

temperówka 1 szt. 

nożyczki 1 szt. (odpowiednie dla dominacji 

ręki – leworęczne lub praworęczne) 

dowolna kolorowanka 1 szt. 

teczka papierowa do gromadzenia prac 1 szt. 

farby plakatowe 1 opakowanie 6/8 kolorów 

pędzelki (różnej grubości) 3 szt. 

koperty 5 szt. 

podkłady jednorazowe na leżaczki (wym. 60x90)  

2 szt. 

woreczki śniadaniowe duże (3L lub min.25-35 

cm) 

1 opakowanie 

pasta do mycia zębów 1 szt./sem 

szczoteczka do zębów 1 szt. – wymiana wg potrzeb 

chusteczki higieniczne 1 opakowanie duże /100 szt. 

mydło w płynie 2 szt./ rok 

ręczniki papierowe 12 szt. (20 szt. dzieci nowo przyjęte 

do przedszkola) 

ryza papieru ksero 1 op. - dzieci nowo przyjęte do 

przedszkola 

serwetki składane jednokolorowe 1 opakowanie 

brystol (czerwony, zielony lub żółty) 1 szt. 

dodatkowe ubranie na zmianę, odpowiednie do 

pory roku 

 

kapcie – wygodne i łatwo zakładane (rzepy)  

piżama  



 

PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE 

                                                                                                        

                                             WYPRAWKA 4-LATKA 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Grupa ,,Motylki” 

 
blok techniczny kolorowy A-3  1 szt. 

kredki BAMBINO i ołówkowe/drewniane/ po 1 opakowaniu 

klej MAGIC w tubce i sztyfcie po 1 sztuce 

plastelina  2 szt. 

ołówek 1 szt. 

gumka 1 szt. 

mazaki 1 małe opakowanie/4szt./ 

nożyczki 1 szt. 

teczka papierowa do gromadzenia prac 1 szt. 

farby plakatowe- pędzelek gruby i cienki 1 szt. 

kolorowanka 1 szt. 

pasta do zębów 1 szt. /na semestr/ 

szczoteczka do zębów 1 szt. /wymiana w razie potrzeby/ 

chusteczki higieniczne 1 opakowanie duże / 100 szt. /na 

semestr/ 

mydło w płynie 3 szt. 

ręczniki papierowe 10 szt. /100 listkowe/ 

serwetki  1 opakowanie 

woreczki śniadaniowe 1 opakowanie 

papier wizytówkowy- ozdobny do drukarek 

atramentowych 

10 arkuszy- A4 

lusterko małe do ćwiczeń logopedycznych  

kapcie wygodne, zapinane na rzepy  

Karty pracy – wydawnictwa MAC informacja u wychowawcy  

 
Prosimy, aby wszystkie przybory były podpisane imieniem i nazwiskiem. 

 

 

                                                                 



 

PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE 

 

                                                                
WYPRAWKA 4- i 5-latki  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Grupa „Jeżyki” 

 

blok techniczny biały format A-4  2 szt. 

blok techniczny kolorowy format A- 4  2 szt. 

blok techniczny kolorowy format A-3  2 szt. 

blok rysunkowy kolorowy format A-4  1 szt. 

ryza papieru ksero 1 szt. 

kredki bambino (ołówkowe, trójkątne)  1 opakowanie 

kredki bambino (świecowe)  1 opakowanie 

klej magic w sztyfcie  2 szt. 

klej magic (z aplikatorem)  1 szt. 

plastelina „moje bambino”  1 szt. 

ołówek  2 szt. 

gumka  1 szt. 

temperówka  1 szt. 

piórnik (typu tuba, mały)  1 szt. 

mazaki  1 kompl. 

nożyczki  
1 szt. (odpowiednie dla dominacji 

ręki – leworęczne lub praworęczne) 

teczka papierowa do gromadzenia prac  1 szt. 

farby plakatowe  1 szt. 

koperty 5 szt. 

kapcie   

pasta do mycia zębów  1 szt. 

szczoteczka do mycia zębów  2 szt. 

chusteczki higieniczne (duże opakowania, 100 szt.)  2 szt. 

mydło w płynie  2 szt. (na semestr) 

ręczniki papierowe  20 rolek na rok (po 10 na semestr) 

serwetki składane jednokolorowe  1 opakowanie 

worek i strój gimnastyczny (biała koszulka i ciemne 

spodenki)  

 

woreczki śniadaniowe 1 opakowanie 

dowolna kolorowanka  2 szt. 

brystol (dowolny kolor) 1 szt. 

papier wizytówkowy 1 opakowanie  

Prosimy, aby wszystkie przybory były podpisane imieniem i nazwiskiem. 

Pakiet Kart Pracy „Kolorowy Start” – wydawnictwo MAC, autor W. Żaba-Żabińska. 

UWAGA! Jest możliwość sprowadzenia pakietu bezpośrednio z wydawnictwa, 

zainteresowanych rodziców proszę o kontakt. 



 

PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE 

  
WYPRAWKA 5-LATKA 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Grupa ,,Pszczółki” 

 

 

 

Prosimy, aby wszystkie przybory były podpisane imieniem i nazwiskiem. 

 

 
Pakiet podstawowy ,,Kolorowy start” – wydawnictwo MAC 

 

 

blok techniczny kolorowy A-4   1 szt. 

papier wizytowy  10 kartek 

kredki BAMBINO i ołówkowe po 1 opakowaniu 

klej MAGIC w tubce i sztyfcie po 1 sztuce 

plastelina  2 szt. 

ołówek 2 szt. 

gumka 1 szt. 

mazaki 1 małe opakowanie/4szt. 

nożyczki 1 szt. 

teczka papierowa do gromadzenia prac 1 szt. 

farby plakatowe 1 szt. 

koperty 5 szt. 

kapcie  

pasta do zębów 1 szt. 

szczoteczka do zębów 1 szt. 

chusteczki higieniczne 1 opakowanie duże / 100 szt. 

mydło w płynie 2 szt./semestr 

ręczniki papierowe 10 szt./semestr 

serwetki  1 opakowanie 

worek i strój gimnastyczny  

brystol 1 szt. 



 

PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE 

          

                              WYPRAWKA 5,6 latki                        

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Grupa „Biedronki” 

 
blok techniczny biały  1 szt. 

blok techniczny kolorowy A-4   1 szt. 

blok techniczny kolorowy A-3 1 szt. 

ryza papieru  1 szt.  

kredki ołówkowe- trójkątne 1 opakowanie 

kredki bambino (świecowe) 1 opakowanie  

klej magic 1 szt. 

klej magic w sztyfcie  1 szt. 

plastelina  1 szt. 

ołówek, gumka 2 szt./1 szt./  

piórnik  1 szt. 

mazaki 1 opakowanie 

nożyczki 1 szt. 

teczka papierowa do gromadzenia prac 1 szt. 

farby plakatowe  1 szt. 

kapcie  

pasta do mycia zębów 1 szt. 

szczoteczka 1 szt. 

chusteczki higieniczne 1 opakowanie duże / 100 szt. 

mydło w płynie 2 szt./semestr 

ręczniki papierowe 10 szt./semestr 

serwetki  1 opakowanie 

worek i strój gimnastyczny (biała koszulka  

i ciemne spodenki) 

 

dowolna kolorowanka  2 szt. 

 

Prosimy, aby wszystkie przybory były podpisane imieniem i nazwiskiem. 

 
Pakiet Kart pracy ,,Kolorowy start ” – wydawnictwo MAC, autor  Wiesława Żaba Żabińska   

Uwaga! Możliwość sprowadzenia pakietu bezpośrednio z wydawnictwa, zainteresowanych 

rodziców prosimy o kontakt z wychowawcą. 

                                                                                      



 

PRZEDSZKOLE GMINNE W POLANOWIE 

                                                                                                              

                                                                                                         

WYPRAWKA 6-LATKA 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Grupa  „Sarenki” 
 

blok techniczny biały 1 szt. 

blok techniczny kolorowy 1 szt. 

blok techniczny kolorowy duży A -3 1 szt. 

klej magic 1 szt. 

kredki bambino (najlepiej w drewnianej oprawie) 1 opakowanie 

plastelina 2 opakowania 

ołówek 2 szt. 

mazak czarny 1 szt. 

teczka papierowa do gromadzenia prac 1 szt. 

farby plakatowe i jeden gruby pędzelek. 1 opakowanie 

strój gimnastyczny (biała koszulka i ciemne spodenki) 

oraz podpisany worek. 

 

wygodne kapcie  

koperty 6 szt. 

pasta do zębów 2 opakowania 

szczoteczka do zębów 1 szt. 

mydło w płynie 4 pojemniki 

ręczniki papierowe 10 szt. 

chusteczki higieniczne 1 opakowanie- 100 szt. 

 

Prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy imieniem i nazwiskiem. 

 

W tym roku również korzystać będziemy z pakietu -„KOLOROWY START z plusem-

Sześciolatek” wydawnictwa MAC  /kontakt z nauczycielem w sierpniu/. 
 

 

 


