SUPPLY LIST FOR GRADE 2 - 2018/2019
Dear Parents, I need children to have scissors, pen, pencil, rubber and a sharpener with them in their
pencil cases. There will be a place prepared to keep the glue sticks, paper, crayons, markers, paints
in the classroom, so they will not have to carry them every day. Please, put a nametag or write the
name of your child on the supplies. Thank you very much for your cooperation .
Chciałabym, żeby dzieci zawsze miały przy sobie długopis, ołówek, gumkę, nożyczki i temperówkę w
piórniku. W klasie przygotuję miejsce na kleje, kredki, pisaki, bloki, żeby dzieci nie musiały tego nosić
codziennie. Proszę podpisać przybory szkolne, które zostaną w szkole. Dziękuję bardzo .
5 glue sticks big ones
sharpened pencils
1 blue or black pen
ruler, at least 10 cm
pencil sharpener
rubber
scissors
coloured pencils,at least 12 coloures
markers, basic colour
oil pastels, 12 colours min.
4 colours of crepe paper
paints, 8 colours
paint brushes, at least one bigger, one smaller
block of color paper
2 blocks of drawing paper
3 blocks of construction paper
A4 notebooks: - gridded for maths - gridded or
lined one for team work – it depends how well
the student writes and what he/she prefers lined for language arts
oneA4 portfolio folder
at least 20 plastic sleaves
apron for arts-optional
plasticine – at least 6 colours
Sport gear (a T- shirt, shorts, sports shoes,
tracksuit for exercises outside when it is chilly, a
swimming suit, flip flops, a swimming hat,
swimming googles
For students who will learn Spanish:
A5 notebook - gridded or lined, depends how
well the student writes and what s/he prefers
One A4 folder
For students who will attend ESL lessons
A5 notebook - gridded or lined, depends how
well the student writes and what s/he prefers

5 klejów w sztyfcie - dużych
Naostrzone ołówki
Jeden długopis niebieski lub czarny
Linijka, minimum 10 cm
Temperówka
Gumka do mazania
Nożyczki
Kredki kolorowe, co najmniej 12 kolorów
Pisanki, podstawowe kolory
Pastele olejne, co najmniej 12 kolorów
4 kolory krepy
Farby plakatowe, osiem kolorów
Pędzle do malowania, co najmniej jeden duży I
jeden mały
Papiery kolorowe
2 bloki rysuknowe
3 bloki techniczne
zeszyty A4: - zeszyt kratkę A4, do matematyki zeszyt A4 w kratkę lub linie. Zależy to od tego jak
lepiej sie dziecku pisze. - zeszyt A4 w linie do j.
angielskiego
Segregator A4
Co najmniej 20 koszulek foliowych
Fartuszek do prac plastycznych – opcjonalnie
Plastelina, co najmniej 6 kolorów
Strój sportowy (koszulka, spodenki, dres w
przypadku zajęć na świeżym powietrzu, kostium
kąpielowy, klapki, czepek, okularki do pływania)

Dla uczniów uczęszczających na język hiszpański:
Zeszyt A5 – w linie bądź kratkę
Segregator A4
Dla uczniów uczęszczających na zajęcia
dodatkowe z języka angielskiego ESL:
Zeszyt A5 – w linie bądź kratkę

