
Wyprawka dla pierwszoklasisty 

 - lista rzeczy niezbędnych  

Kolorem niebieskim zaznaczono rzeczy , które warto aby pierwszak miał 2 września! 

Komplet książek wybranych przez nauczyciela zapewnia szkoła, 

z wyjątkiem książki do religii. 

Jeśli Państwa dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach religii, 

należy zakupić książkę indywidualnie – „Poznaję Boży Świat” 

wydawnictwa „Jedność” Kielce. 

 

• zeszyty - w cienkie linie czerwone i niebieskie, w kratkę, 
• plecak/tornister, 

• śniadaniówka + bidon, 

• piórnik, 

• ołówki, 

• temperówka, 

• gumka, 

• długopisy: czarne i niebieskie, 

• klej w sztyfcie, 

• nożyczki z zaokrąglonymi końcami, 

• kredki ołówkowe i świecowe, 

• farby plakatowe + min. 2 pędzle o różnej grubości, 

• mazaki, 

• blok rysunkowy biały i kolorowy, 

• blok techniczny biały i kolorowy, 

• papier kolorowy (wycinanki), 

• bibuła kolorowa, 

• plastelina, 

• min. 2 teczki z gumką (na prace plastyczne), 

• strój gimnastyczny (granatowe spodenki, biała koszulka, buty sportowe najlepiej                   

na białej podeszwie, dres na chłodniejsze dni, skarpetki, worek), 

• obuwie na zmianę (na białym spodzie) + worek, 

• strój galowy: granatowe (czarne) spodnie/spódniczka, biała koszula (bluzka)                        

na rozpoczęcie roku. 

 

 

 



     

 

 

 

 



Może te kilka słów pomoże Państwu w doskonałych zakupach . 

1. Tornister lub plecak szkolny – dobranie odpowiedniego plecaka dla 

pierwszoklasisty nie jest łatwym zadaniem. Dobry plecak A4 do pierwszej klasy 

powinien być usztywniony, wyprofilowany, lekki i dopasowany rozmiarem                               

do wzrostu i sylwetki ucznia 

2.   Piórnik szkolny – drugi po plecaku najważniejszy element wyprawki pierwszaka. 

Zazwyczaj w klasach 1-3 wykorzystuje się klasyczne piórniki rozkładane. Piórniki             

z gumkami do mocowania akcesoriów mają dodatkową zaletę, bowiem uczą dzieci 

porządkowania swoich rzeczy. 

3. Worek na buty – niezbędny jeśli nie chcemy, aby dziecko nosiło buty na zmianę 
oraz strój gimnastyczny na lekcje WF razem z książkami lub w reklamówce.                 

Worek szkolny powinien być wykonany z mocnej, nieprzemakalnej tkaniny.                  

Dziecko będzie mogło go nosić w ręce, przymocować do plecaka, lub założyć                     
na ramiona, wykorzystując sznurki jako szelki. 

 

4. Śniadaniówka – drugie śniadanie warto przechowywać w odpowiednim pojemniku 

przystosowanym do kontaktu z żywnością. Lunchbox pozwoli uniknąć przenikania 

zapachów z jedzenia na książki oraz sprawia, że posiłek przygotowany w domu                          

na dłużej pozostanie świeży. Praktyczna śniadaniówka może być w formie 

tradycyjnego pudełka na jedzenie lub torebki z termoizolacją.  
 

5. Bidon – butelka na napoje jest szczególnie przydatna w szkole późną wiosną                      
i wczesną jesienią, kiedy temperatury są wyższe. Większość szkolnych plecaków 

posiada specjalną kieszeń boczną na bidon, dzięki której w przypadku wylania 

napoju, książki i zeszyty pozostaną suche. Przed zakupem bidonu warto sprawdzić, 
czy jest dopuszczony do kontaktu z żywnością. Najlepsze bidony zostały 

wyprodukowane z tworzywa wolnego od toksycznego BPA. Bidon dla dziecka 

sprawdzi się także po szkole, podczas zabaw na podwórku, na wycieczce lub 

treningu. 

  6. Zeszyty A5 16-kartkowe w cienkie linie, najlepiej dwukolorowe, ułatwiające 

pisanie. Najpopularniejsze są zeszyty w 3 linie kolorowe, które najlepiej nadają się 
do ćwiczeń kaligrafii oraz nauki pisania. Cienkie zeszyty są lepsze, gdyż ograniczamy 

w ten sposób ciężar szkolnej wyprawki. Zeszyt w kratkę będzie potrzebny                            

na lekcjach matematyki oraz jako zeszyt do korespondencji, czyli dawny 

dzienniczek. Niekiedy zeszyt w kratkę jest również wymagany na lekcjach religii. 

 

7. Teczki A4 z gumką – doskonała do przechowywania prac plastycznych. Dzięki niej 

rysunki i wyklejanki nie będą pogniecione. Można w niej chować bloki rysunkowe                

i techniczne, aby nie zostały przypadkiem zgniecione książkami. Teczki dla dzieci 

dostępne są w wielu kolorowych wariantach. Niekiedy istnieje możliwość dobrania 

teczki pod kolor plecaka. Proste zamykanie gumką jest najbardziej odpowiednie               

dla pierwszoklasistów.  

 

8. Blok rysunkowy A4 biały – podstawowy blok najczęściej używany w szkole.                  

Na nim dzieci tworzą większość prac plastycznych, rysunków, wycinanek, 

wyklejanek, malowanych obrazków. Bloki rysunkowe bardzo szybko się zużywają, 
więc warto wyposażyć dziecko w ich większy zapas. Polecamy bloki rysunkowe                                                



z kartkami o wysokiej gramaturze papieru, które nie marszczą się tak bardzo 

podczas malowania. 

 

9. Blok techniczny A4 biały – potrzebny do bardziej zaawansowanych prac plastycznych, 

robienia makiet, plakatów i projektów. Można z niego wycinać i malować na nim.  

10. Bloki lub papiery kolorowe – najczęściej używane do różnego rodzaju wycinanek. 

Do pierwszej klasy można kupić blok rysunkowy z kolorowymi kartkami lub zeszyt 

papierów kolorowych.  

11. Nożyczki z bezpiecznymi, zaokrąglonymi końcami. Polecamy szczególnie 

nożyczki z osłonką oraz nożyczki dla leworęcznych. Dobre nożyczki dla dzieci to 

nożyczki bezpieczne i wygodne. Zwróćmy uwagę na to czy posiadają ergonomiczny                            

i miękki uchwyt, który ułatwi trzymanie.  

12. Farby plakatowe - najpopularniejsze farby szkolne – najczęściej w wersji 12 kolorów 

i więcej. To farby, które są proste w użyciu ze względu na gęstą konsystencję i świetne 

krycie. Plakatówki szkolne zapewniają żywe, nasycone kolory, które ze względu                        

na pobudzanie sensoryczne, są najlepsze dla dzieci.  

13. Farby akwarelowe – zalecane do malowania dla najmłodszych dzieci.  

14. Kubek na wodę i pędzelki – kolejne akcesoria do malowania. Kubek z blokadą 
wylewania, czyli tzw. kubek niekapek to doskonała rzecz dla najmłodszych dzieci.  

15. Plastelina – wybierz plastelinę, która nie brudzi rąk i jest łatwa do modelowania.  

16. Klej – dzieci w pierwszej klasie najczęściej używają kleju w sztyfcie, który jest 

poręczny i doskonale klei papier i tekturę. Taki klej pozwala na aplikację bez 

konieczności brudzenia rąk.  

17. Kredki świecowe – idealne do kolorowania. Wykorzystywane przy wielu 

technikach plastycznych. Ich główną zaletą jest świetne krycie i to, że są miękkie.  
18. Kredki ołówkowe – klasyczne kredki w drewnianej oprawie. Polecamy kredki                   

o trójkątnym przekroju, ułatwiające uchwyt, grube kredki Jumbo dla dzieci oraz 

kredki dwustronne, które dają więcej kolorów przy takiej samej ilości kredek. 

Kredki ołówkowe wyrabiają nawyk prawidłowego trzymania narzędzia.                          

Uczą precyzji podczas kolorowania i rysowania. 

19. Pisaki – trwałe, niewysychające flamastry są niezbędne do kolorowania.                         

Dobre flamastry przydają się do rysowania a także do zaznaczania.  

20. Ołówki – w szkołach używa się ołówków miękkich o twardości HB lub B. 

Praktyczny będzie ołówek z gumką. Ołówek w pierwszej klasie często służy                          

do pisania. Pierwszaki uczą się pisać ołówkiem, wykonują zadania przy jego użyciu, 

dlatego wybór odpowiedniego ma duże znaczenie. Ze względu na wygodę trzymania 

ołówka polecamy takie o trójkątnym lub grubym przekroju. 

 

21. Linijka – dziecko w pierwszej klasie nie musi używać wielu przyborów 

geometrycznych, więc linijka powinna w zupełności wystarczyć. Linijki mają tendencję 
do tego, że często się łamią, dlatego ciekawą opcją są linijki niełamliwe, które można 

wyginać. 
 

22. Długopis lub pióro – podstawowe akcesoria piśmiennicze.  

23. Temperówka -  ołówki i kredki są używane niemal na każdej lekcji w pierwszej 

klasie. Dlatego też trzeba je często temperować. Praktyczna temperówka                               

z pojemnikiem oraz 2 otworami do ostrzenia jest niezbędna. Nie ma nic gorszego niż 



pisanie i rysowanie niezaostrzonym ołówkiem. Temperowanie to kilka sekund,                    

ale trzeba je poświecić, aby efekty pracy dziecka były lepsze. 

 

24. Gumka do mazania - błędy zdarzają się każdemu, zwłaszcza dzieciom, które 

dopiero uczą się pisać i liczyć. W zeszytach i ćwiczeniach pierwszoklasiści używają 
najczęściej ołówków do pisania, więc wszystko można wymazać i poprawić. 
Konieczna jest do tego gumka do ścierania. Dzięki niej estetyka w zeszytach będzie 

na wyższym poziomie. Dzieci mają tendencję do gubienia gumek, dlatego warto 

kupić ich kilka na zapas.  

 

25. Naklejki na zeszyty - szkolne zeszyty warto opisać imieniem i nazwiskiem 

właściciela oraz nazwą przedmiotu.  

26. Owijki na zeszyty - zagięte rogi, poplamione okładki - tak wyglądają często 

zeszyty i książki pierwszoklasistów po kilku miesiącach nauki, jeśli nie zostały 

zabezpieczone foliowymi owijkami. Takie przezroczyste owijki to nieduży koszt, 

który warto ponieść. Podręczniki należy przekazać kolejnym rocznikom dzieci,                     

a wtedy dobrze jest, aby były w przyzwoitym stanie. 

 27. Obuwie zmienne z podgumowanym białym spodem, najlepiej przez pierwsze 

tygodnie nie sznurowane. 

28. Strój na zajęcia sportowe: krótkie spodenki i koszulka z krótkim rękawem. 

Najlepszymi kolorami będą : biała koszulka , ciemne spodenki. 

 

 


