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Wyprawka dla pierwszoklasisty,  

czyli pierwsze szkolne zakupy 

klasa 1f  - rok szkolny 2020/2021 

Podręczniki:  

Wykaz podręczników dla klasy pierwszej obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021: 

 

Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Tytuł: Lokomotywa 

Autorzy: I. Kulis K. Królikowska-Czarnota M. Pasternak K. Rymar M. Dobrowolska A. 

Szulc 

Zestaw zawiera:  

Elementarz. Część 1 i 2 

(edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna z elementami innych edukacji) 

Matematyka 

(edukacja matematyczna z elementami innych edukacji) 

Zestaw ćwiczeń 

Czytam i piszę. Część 1 – 4  

(edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna z elementami innych edukacji) 

Matematyka. Część 1 i 2 

(edukacja matematyczna z elementami innych edukacji) 

Zestaw Lokomotywy to podręczniki i zeszyty ćwiczeń złożone z materiałów do wszystkich 

edukacji, które umożliwiają pełną realizację podstawy programowej. Ceny zestawów 

mieszczą się w kwocie dotacji MEN. 

Podręczniki do edukacji polonistycznej i matematycznej zostaną udostępnione uczniom na 

zasadzie wypożyczenia z biblioteki szkolnej i podlegają zwrotowi. Rodzice nie ponoszą 

kosztów zakupu tych podręczników. 

Zeszyty ćwiczeń stanowią własność ucznia, nie podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej. 

 

Wyprawka dla pierwszoklasisty to zwykle spore wyzwanie dla rodziców. Jej kompletowanie 

dostarcza jednak sporo frajdy przyszłym uczniom, dlatego warto zapoznać się listą rzeczy 

niezbędnych do nauki w klasie pierwszej i wybrać się po zakupy wspólnie, by dzielić tę 

radość wraz ze swoją pociechą. 

 

 



Lista rzeczy niezbędnych dla pierwszoklasisty: 

• proponuję tornister – nie plecak. (Tornister jest usztywniany – dzięki temu 

zdecydowanie lepszy dla kręgosłupa, poza tym zeszyty i książki nie będą mieć pozaginanych 

rogów, a dzięki przegródkom, dziecku będzie łatwiej odnaleźć różne rzeczy. Zwrócić także 

należy uwagę na to, czy tornister, który chcemy kupić, jest lekki, ma atesty i pozytywną 

opinię któregoś z instytutów badających produkty dla dzieci. To będzie gwarancją jakości i 

bezpieczeństwa dla młodego kręgosłupa.) 

• piórnik – lekki, ale z przegródkami 

• 2 worki: na buty na zmianę (większy)  i na strój na WF 

• buty na zmianę na jasnej podeszwie 

• strój na WF (bawełniana  koszulka, spodenki, leginsy lub spodnie dresowe) 

• zeszyty: 16-kartkowy w linię, najlepiej z kolorowymi liniami bez marginesów i 16-

kartkowy w kratkę bez marginesów i dodatkowych kolorów (x 2 sztuki) 

• dodatkowy zeszyt w kratkę, który będzie służyć za dzienniczek  

• dwa ołówki (HB lub 2B, mogą być grubsze, trójkątne lub inne zgodnie z potrzebami 

dziecka lub zaleceniami nauczyciela oddziału przedszkolnego) 

• gumka do ścierania 

• zamykana temperówka 

• klej w sztyfcie 

• kredki świecowe, najlepiej Bambino 

• blok rysunkowy w formacie A4 - biały i kolorowy 

• blok techniczny w formacie A4 - biały i kolorowy 

• blok rysunkowy w formacie A3- biały i kolorowy 

• blok techniczny w formacie A3 - biały i kolorowy 

• farby plakatowe - 12 kolorów 

• farby akwarelowe - 12 kolorów 

• 4 pędzle różnej grubości i jeden płaski 

• pojemnik na wodę (najlepiej z zakryciem) 

• pastele olejne (kredki) 

• plastelina - 12 kolorów 



• papier kolorowy 

• krepina - kilka kolorów 

• nożyczki z zaokrąglonymi końcami 

• linijka 20 cm  z widoczną, wyraźną podziałką  

• pudełko na drugie śniadanie, które pozwoli przechowywać drugie śniadanie i 

przekąski w odpowiednich warunkach 

• Na liście powinien znaleźć się również mniejszy plecak, który idealnie sprawdzi się 

podczas spacerów lub pierwszych, szkolnych wycieczek. 

Dobra rada: worek ze strojem gimnastycznym, worek z obuwiem zmiennym, tornister, bloki i 

inne rzeczy należy obowiązkowo podpisać (nożyczki i gumkę również!). Nowa sytuacja, 

emocje, obowiązki, mogą sprawić, że pierwszoklasista (choć nie tylko) może zapomnieć, 

które rzeczy są jego lub pomylić podobne przedmioty. 

Na rynku dostępnych jest wiele wzorów i modeli plecaków lub piórników. Wiele z nich 

przedstawia postacie z bajek, ulubionych gier czy programów telewizyjnych. Dziecko może 

chcieć być właścicielem egzemplarza ze swoim ulubionym bohaterem. Już samo posiadanie 

takiego może w pewnym stopniu zmotywować go do nauki. Jednak priorytetową sprawą jest 

dbałość o zdrowie i wygodę dziecka.  

Potrzebne będą również teczki na gumkę (do przechowywania prac), ale te zakupione zostaną 

w ramach klasowej rady rodziców (jednakowe dla wszystkich dzieci). 

 

 


