
3-LATKI PRZYBORNIK 

PRZEDSZKOLAKA 

Rodziców prosimy o przygotowanie nastepulacych 

podstawowych artykułów papierniczych i higienicznych.   

1. Artykuły higieniczne:  

• 2x chusteczki nawilżane  

• 2x chusteczki higieniczne (wyciągane)  

 

2. Artykuły papiernicze:  

• lx kredki ołówkowe Bambino (grube); strugaczka 

(gruba);  

• 2x kredki świecowe Bambino.  

• 2x blok techniczny kolorowy A4;  

• 1x blok techniczny kolorowy A3;  

• 2x blok techniczny biały A4;  

• 1x blok techniczny biały A3;  

• lx ryza papieru ksero;  

• 2x plastelina;  

• 2x klej w sztyfcie;  

• 2x klej introligatorski lub Magik;  

• lx teczka biurowa na gumkę;  

• lx nożyczki małe z zaokrąglonymi końcówkami;  

• lx farby plakatowe 12 kolorów;  

• 2x pędzle (cienki i gruby);  

• komplet bibuł (dowolne kolory),  

 

 

3. Ubrania do przedszkola:  

• wygodne buty na zmianę wraz z workiem (kapcie 

na rzepy lub zatrzaski);  

• komplet ubranek na przebranie (bawełniana 

koszulka, dres, majtki, rajstopy, skarpetki, legginsy, 

spodenki) w podpisanym worku;  

• poduszeczka i piżamka (dla dzieci w grupach 

leżakujących) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-LATKI PRZYBORNIK 

PRZEDSZKOLAKA 

Rodziców prosimy o przygotowanie nastepulacych 

podstawowych artykułów papierniczych i higienicznych.   

1. Artykuły higieniczne:  

• 2x chusteczki nawilżane  

• 2x chusteczki higieniczne (wyciągane)  

 

2. Artykuły papiernicze:  

• lx kredki ołówkowe Bambino (grube); strugaczka 

(gruba);  

• 2x kredki świecowe Bambino.  

• 3x blok techniczny kolorowy A4;  

• 2x blok techniczny kolorowy A3;  

• 2x blok techniczny biały A4;  

• 2x blok techniczny biały A3;  

• 2x papier kolorowy; 

• lx ryza papieru ksero;  

• 2x plastelina;  

• 3x klej w sztyfcie;  

• 1x klej introligatorski lub Magik;  

• 2x teczka biurowa na gumkę;  

• lx farby plakatowe 12 kolorów;  

• 1x pędzl (gruby);  

• 2x bibuła (dowolne kolory),  

• 1x arkusz szarego papieru, 

• 2x brystol. 

 

 

 

 

3. Ubrania do przedszkola:  

• wygodne buty na zmianę wraz z workiem (kapcie 

na rzepy lub zatrzaski);  

• komplet ubranek na przebranie (bawełniana 

koszulka, dres, majtki, rajstopy, skarpetki, legginsy, 

spodenki) w podpisanym worku;  

 

 

 

 

 

 

 



5-LATKI PRZYBORNIK 

PRZEDSZKOLAKA 

Rodziców prosimy o przygotowanie następujących 

podstawowych artykułów papierniczych i higienicznych. 

1. Artykuły higieniczne: 

 2x chusteczki nawilżane 

 3x chusteczki higieniczne (wyciągane) 

2. Artykuły papiernicze: 

 2x mazaki 

 2x ołówek HB 

 1x gumka do ścierania 

 1x linijka 15cm 

 1x strugaczka  

 1x kredki ołówkowe trójkątne Bambino ;  

 2x kredki świecowe Bambino; 

 4x blok techniczny kolorowy A4; 

 1x blok techniczny kolorowy A3; 

 1x blok techniczny biały A4; 

 1x blok techniczny biały A3; 

 1x papier kolorowy A4; 

 2x ryza papieru ksero; 

 2x plastelina; 

 4x klej w sztyfcie; 

 2x klej introligatorski lub Magik;  

 2x teczka biurowa na gumkę (podpisana); 

 1x piórnik (podpisany 

 

3. Ubrania do przedszkola: 

 wygodne buty na zmianę wraz z workiem 

podpisane - (kapcie na rzepy lub zatrzaski); 

 komplet ubranek na przebranie (bawełniana 

koszulka, dres, majtki, rajstopy, skarpetki, 

legginsy, spodenki) w podpisanym worku; 

 strój gimnastyczny w podpisanym wrorku (biała 

bluzka, spodenki lub getry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-LATKI PRZYBORNIK 

PRZEDSZKOLAKA 

Rodziców prosimy o przygotowanie następujących 

podstawowych artykułów papierniczych i higienicznych. 

1. Artykuły higieniczne: 

 1x chusteczki nawilżane 

 3x chusteczki higieniczne (wyciągane) 

2. Artykuły papiernicze: 

 2x mazaki 

 2x ołówek HB 

 1x gumka do ścierania 

 1x linijka 15cm 

 1x strugaczka  

 3x pędzl do farb różnej grubości 

 1x kredki ołówkowe trójkątne Bambino ;  

 1x kredki świecowe Bambino; 

 2x blok techniczny kolorowy A4; 

 2x blok techniczny kolorowy A3; 

 1x blok techniczny biały A4; 

 1x blok techniczny biały A3; 

 1x papier kolorowy A4; 

 1x ryza papieru ksero; 

 1x plastelina; 

 4x klej w sztyfcie; 

 2x klej introligatorski lub Magik;  

 2x teczka biurowa na gumkę (podpisana); 

 1x piórnik (podpisany) w którym powinna 

znajdować się linijka, ołówki, gumka, strugaczka, 

mazaki; 

 

 

3. Ubrania do przedszkola: 

 wygodne buty na zmianę wraz z workiem 

podpisane - (kapcie na rzepy lub zatrzaski); 

 komplet ubranek na przebranie (bawełniana 

koszulka, dres, majtki, rajstopy, skarpetki, 

legginsy, spodenki) w podpisanym worku; 

 strój gimnastyczny w podpisanym wrorku (biała 

bluzka, spodenki lub getry) 

 

 

 

 

 

 

 


