Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok

LISTA LEKTUR KLASA I
ROK SZKOLNY 2022/2023
Semestr I





Maria Kownacka, Plastusiowy pamiętnik - fragmenty;
Janina Porazińska, Szewczyk Dratewka;
Julian Tuwim, Wiersze dla dzieci;
Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i
sześciu lewych).

Semestr II





Hans Christian Andersen, Baśnie;
Czesław Janczarski, O tym jak Wojtek został strażakiem;
Dorota Gellner, Wścibscy;
Julia Duszyńska, Cudaczek – Wyśmiewaczek.

Drodzy Rodzice wymienione książki będą wypożyczane na bieżąco przez
uczniów w szkolnej bibliotece. Nie musicie Państwo dokonywać ich zakupu.
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WYPRAWKA SZKOLNA
DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Prosimy o wyposażenie uczniów w niżej wymienione przedmioty i podpisanie wszystkich
przyborów szkolnych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą.
PROSIMY, ABY ZESZYTY I PODRĘCZNIKI PODPISANE BYŁY NA GÓRZE
OKŁADKI - DRUKOWANYMI LITERAMI (IMIĘ NAZWISKO I KLASA).



Tornister (plecak), a w nim zeszyt do kontaktu z rodzicami, po jednym zeszycie w 16
– kartkowym w linie i kratkę; piórnik, chusteczki higieniczne, małe chusteczki
nawilżone, śniadaniówka;



Piórnik, a w nim: 2 ołówki, gumka, temperówka z pojemnikiem, nożyczki, klej, kredki
ołówkowe - minimum 6 kolorów, linijka;



Worek na strój gimnastyczny - podpisany imieniem i nazwiskiem oraz klasą, a w nim:
strój na wychowanie fizyczne (biała koszulka, krótkie spodenki granatowe lub czarne,
obuwie sportowe) – strój gimnastyczny zostawiamy w szatni;



Teczka
na
dokumenty
z
rączką
format
B4
(szeroka)
–
(https://extrabiuro.pl/pl/products/teczka-z-raczka-jumbo-plus-b4-granatowy8268?gclid=Cj0KCQjwlK-WBhDjARIsAO2sErR7_RrU7fOaYU96mZsUSr3l4oMbzijugr53-jwPHTNz-mkXb7OYHUaAjP5EALw_wcB) – Proszę o umieszczenie
w teczce podpisanych materiałów plastycznych takich, jak:
- kredki bambino;
- pastele olejne;
- flamastry;
- farby plakatowe;
- zestaw pędzelków;
- kubek na wodę;
- plastelina;
- klej wikol;
- 2 kleje w sztyfcie;
- mała bibuła;
- blok rysunkowy A4 biały i kolorowy;
- blok techniczny A4 biały i kolorowy;
- blok techniczny A4 z czarnymi kartkami;
- 2 zeszyty 16 – kartkowe w kratkę;
- 2 zeszyty 16 – kartkowe w linię;
Proszę, aby rzeczy były rozpakowane z zabezpieczeń.



Blok rysunkowy A3 biały i kolorowy;
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Blok techniczny A3 biały i kolorowy;



Torba z rzeczami basenowymi, a w niej: strój kąpielowy, czepek, ręcznik, okulary,
buty, szczotka do włosów, suszarka, płyn do kąpieli, w oddzielnym woreczku
zapasowa bielizna;



20 koszulek na dokumenty;



20 kopert białych formatu C6;



Ryza papieru kolorowego;



Ryza papieru ksero;



Pojemnik
na
dokumenty
organizer
A4/75mm
PP
DONAU
https://allegro.pl/oferta/pojemnik-na-dokumenty-organizer-a4-75mm-pp-donau9268892743?fromVariant=9268889523 - TYLKO DO KLASY IB.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC
I POZDRWIAMY SERDECZNIE
Wychowawczynie klas pierwszych

–

