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PUCHATKI (Borek Wlkp.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kapcie bez sznurówek.
Ręcznik.
Szczoteczka, kubek i pasta.
Chusteczki higieniczne - w pudełku.
Strój gimnastyczny (koszulka i spodenki).
Teczka z gumką na prace plastyczne dzieci.
Notes (do kontaktów z rodzicami).
Rzeczy na przebranie.

Artykuły papiernicze potrzebne na zajęcia artystyczne zostaną zakupione wspólnieszczegółowe informacje zostaną podane podczas pierwszego spotkania
z Rodzicami.
Proszę, aby wszystkie rzeczy przyniesione przez dziecko do przedszkola były
podpisane.
/-/ Magdalena Lisiecka

SMERFY (Borek Wlkp.):
Kapcie bez sznurówek.
Mały ręcznik.
Szczoteczka, kubek i pasta do zębów.
Chusteczki higieniczne w kartoniku-1 pudełko.
Teczka z gumką na prace plastyczne.
Rzeczy na przebranie.
Notes (do kontaktów z rodzicami).
„Przygoda z uśmiechem” Box-Pięciolatek wyd. WSiP (dla dzieci z rocznika
2011).
9. „Przygoda z uśmiechem” Box-Trzylatek wyd. WSiP (dla dzieci z rocznika
2012, 2013).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artykuły papiernicze potrzebne na zajęcia artystyczne zostaną zakupione wspólnieszczegółowe informacje zostaną podane podczas pierwszego spotkania z Rodzicami
Wszystkie rzeczy przyniesione przez dziecko do przedszkola muszą być podpisane.
/-/Kamila Olińska

GUMISIE (Borek Wlkp.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kapcie bez sznurówek.
Ręcznik.
Szczoteczka, kubek i pasta.
Chusteczki higieniczne - w pudełku.
Strój gimnastyczny (koszulka i spodenki).
Teczka z gumką na prace plastyczne dzieci.
Notes (do kontaktów z rodzicami).
Rzeczy na przebranie.

Artykuły papiernicze potrzebne na zajęcia artystyczne zostaną zakupione wspólnieszczegółowe informacje zostaną podane podczas pierwszego spotkania
z Rodzicami.
Proszę, aby wszystkie rzeczy przyniesione przez dziecko do przedszkola były
podpisane.
/-/Władysław Hałas

SKRZATY (Wycisłowo):
Kapcie bez sznurówek.
Mały ręcznik.
Szczoteczka, kubek i pasta do zębów.
Chusteczki higieniczne w kartoniku-1 pudełko.
Teczka z gumką na prace plastyczne dzieci.
Rzeczy na przebranie.
Strój gimnastyczny w woreczku( biała bluzka z krótkim rękawem, krótkie
ciemne spodenki gimnastyczne, tenisówki na rzepy).
8. Piórnik z wyposażeniem (kredki ołówkowe, ołówek- 2 szt, gumka,
temperówka, nożyczki, klej).
9. Kredki bambino
10. Plastelina i podkładka na stolik .
11. Koperty 10 szt.
12. Notes (do kontaktów z rodzicami).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pozostałe artykuły papiernicze i plastyczne potrzebne na zajęcia artystyczne
zakupione zostaną wspólnie, szczegółowe informacje zostaną podane podczas
pierwszego spotkania z rodzicami.
Wszystkie rzeczy przyniesione muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka
Na pierwszym spotkaniu z rodzicami zostanie też omówiona sprawa kart pracy dla
dzieci..
/-/ Róża Jędrosz

KRASNALE (Wycisłowo):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kapcie bez sznurówek.
Ręcznik.
Szczoteczka, kubek i pasta.
Chusteczki higieniczne - w pudełku.
Strój gimnastyczny (koszulka i spodenki).
Teczka z gumką na prace plastyczne dzieci.
Notes (do kontaktów z rodzicami).
Rzeczy na przebranie.

Artykuły papiernicze potrzebne na zajęcia artystyczne zostaną zakupione wspólnieszczegółowe informacje zostaną podane podczas pierwszego spotkania
z Rodzicami.
Proszę, aby wszystkie rzeczy przyniesione przez dziecko do przedszkola były
podpisane.
/-/Władysław Hałas
TYGRYSKI (Zalesie):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kapcie bez sznurówek.
Ręcznik.
Szczoteczka, kubek i pasta.
Chusteczki higieniczne - w pudełku.
Strój gimnastyczny (koszulka i spodenki).
Teczka z gumką na prace plastyczne dzieci.
Notes (do kontaktów z rodzicami).
Rzeczy na przebranie.

Artykuły papiernicze potrzebne na zajęcia artystyczne zostaną zakupione wspólnieszczegółowe informacje zostaną podane podczas pierwszego spotkania
z Rodzicami.
Proszę, aby wszystkie rzeczy przyniesione przez dziecko do przedszkola były
podpisane.
/-/Władysław Hałas

