Drodzy Rodzice!
Gdy Wasze dziecko po raz pierwszy przekroczy próg szkoły, zmieni się cały Jego świat.
Już nic nie będzie takie samo. Dzieci staną przed wielkim wyzwaniem – poznają nie tylko
litery czy liczby. Będą szukać odpowiedzi na wiele ważnych pytań dotyczących świata.
W tej wieloletniej podróży w szkole towarzyszyć im będą pedagodzy, ale pierwszymi
wychowawcami i nauczycielami jesteście Wy.

Dlatego ku Waszej uwadze podpowiadamy:
Podstawa programowa:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356
Od strony 16 do 18; 31 do 59.

O sile czytania: artykuł „Chcesz pomóc swojemu pierwszoklasiście? Czytaj mu!”
http://www.iumw.pl/aktualnosc/items/chcesz-pomoc-swojemu-pierwszoklasiscie-czytajmu.html
Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2017/2018
Podręczniki:
1. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA i JĘZYK ANGIELSKI
Darmowy podręcznik zatwierdzony przez MEN oraz materiały ćwiczeniowe w ramach
dotacji celowej wypożyczony dzieciom z biblioteki szkolnej na okres rok szkolnego
2. RELIGIA
„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa” kl. 1 (podręcznik)
red. ks. P. GOLISZEK,
Wydawnictwo Gaudium
WYPOSAŻENIE DODATKOWE :
zeszyty 16 - kartkowe w linie (proszę zwrócić uwagę na wyrazistość liniatury, najlepiej
wybrać zeszyty z liniami w kolorach czerwonym i niebieskim) - 3 sztuki
zeszyty 16 - kartkowe w kratkę - 3 sztuki
pióro (nieścieralne)
ołówek, gumka, linijka ( do 20 cm)
piórnik (najprostszy np. walec na zamek, nie trójczęściowy (dodatkowy ciężar)
kredki ołówkowe, woskowe, pastele (od 6 do 8 kolorów, nie większe!)
farby plakatowe (od 6 do 8 kolorów, nie większe!)
pędzelek cienki i gruby
plastelina (od 6 do 8 kolorów)
blok rysunkowy A4
blok techniczny biały A4

blok techniczny kolorowy A4
kolorowy papier wycinankowy
klej, nożyczki
notesik na informacje od wychowawcy
cienka teczka tekturowa zamykana na gumkę (biurowa)
strój na w-f (wygodny ubiór dostosowany do ćwiczeń i zabaw gimnastycznych:
bawełniana koszulka, spodnie dresowe, legginsy, w bardzo ciepłe dni spodenki)
buty na zmianę (najlepiej na rzepy)
strój galowy (biała koszula, bluzka, ciemne spodnie, spodniczki)
strój szkolny (mundurek - według wzoru z ubiegłego roku dostępny w I tygodniu września
w szkole, oficjalnie noszony od Dnia Ślubowania)
plecak szkolny – (sztywne plecy, lekki, z przegródkami)
przybornik na drugie śniadanie
strój na basen (strój kąpielowy, czepek, klapki, okulary do pływania) uwaga!! informacje
na temat uczestnictwa dzieci w programie pływania będą ustalane na początku roku
szkolnego
Wszystkie rzeczy należy podpisać danymi dziecka
Złota lista książek polecanych przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”
do czytania dzieciom:
http://calapolskaczytadzieciom.pl/ckfinder_pliki/files/Z%C5%82ota%20Lista%20%2B%20lis
ta%20dla%20rodzic%C3%B3w%20%20-%20czerwiec%202017.pdf

Lektury dla rodziców i nauczycieli (więcej na stronie Fundacji ABCXXI: Cała Polska
czyta dzieciom):
Daniel Amen – Zadbaj o mózg
Steve Biddulph – Wychowywanie chłopców
Ross Campbell, Gary Chapman – Sztuka okazywania miłości dzieciom
Nicholas Carr – Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg
Daniel Goleman – Inteligencja emocjonalna, Inteligencja społeczna
Carl Honoré – Pod presją
Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska – Z dzieckiem w świat wartości
Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska – Wychowanie przez czytanie
Martin Large – Zdrowe dzieciństwo bez telewizora i komputera
Lanna Nakone – Każde dziecko myśli inaczej
Ron Potter-Effron – Życie ze złością
Kevin Steede - 10 błędów popełnianiach przez dobrych rodziców
Pam Schiller, Tamara Bryant - Wychowuj mądrze
Krystyna Łukawska - Szczęśliwi rodzice – szczęśliwe dzieci
Adele Faber, Elaine Mazlish - Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci
do nas mówiły

