GRADE 3 SUPPLY LIST 2021/2022

Plecak
Pojemnik na śniadanie, bidon
Piórnik
4 zeszyty formatu A4 w kratkę + 1 zeszyt formatu A4 w
szerokie linie
3 ołówki 2HB (dobrej jakości)
Gumka do sciernia
Temperówka
Nożyczki z zaokrągloną końcówką. Jeśli dziecko jest
leworęczne, można kupić specjalne nożyczki
Klej w sztyfcie (najlepsze są kleje UHU) x 6
Linijka 20 cm (przezroczysta, czytelna)
Kredki (około 12 kolorów)
Pisaki (dowolna ilość)
3 pędzle do malowania farbami, różne Grubości
Farby plakatowe (co najmniej 6 kolorów)

Backpack
Lunchbox, water bottle
Pencil case
4 squared notebook A4 + 1 notebook A4
with lined paper / composition book
3 pencils 2HB
Rubber
Sharpener
Scissors
6 Glue sticks
Ruler (at least 20cm long, transparent)
Coloured pencils (12 colours) Coloured
pencils (12 colours)
Felt-tips (any number)
3 paintbrushes, different thicknesses

Pudełko plasteliny

Poster paints (at least 6 colours) – not
water paints please
One box of plasticine

Segregator A4 + 30 koszulek

Binder A4 + 30 plastic sleeves

Teczka na gumkę (kolorystyka i wzór wybór ucznia)

School folder with elastic band (up to
student’s choice)
1 drawing color paper block (A4 size)

1 blok rysunkowy A4 z papierem kolorowym
1 blok techniczny A4 z papierem kolorowym
1 blok rysunkowy A3 z papierem kolorowym
1 blok techniczny A3 z papierem kolorowym
1 zeszyt do nut

1 block of construction color paper (A4
size)
1 drawing color paper block (A3 size)
1 block of construction color paper (A3
size)
1 music notebook

Słownik angielsko-angielski (kieszonkowy)
English dictionary (pocket size)
https://i.ytimg.com/vi/_D_8LBTqM5w/maxresdefault.jpg
Strój gimnastyczny (gładka koszulka, krótkie spodenki,
dres na chłodne dni na zajęcia na dworze, obuwie
sportowe, skarpetki, worek gimnastyczny)

Gym kit (a smooth T-shirt, shorts,
tracksuit for cooler days if the lessons will
be outside, sports footwear, socks, a gym
bag)

We will also be collecting 100 zł. for resources needed throughout the year for experiments, art
activities and trips. This will be collected during the welcome back meeting in September.
Nauczyciele będą również zbierać 100 zł. na poczet materiałów potrzebnych na wykonanie
eksperymentów, zajęć plastycznych oraz wycieczek na cały rok. Suma ta będzie zebrana na
powitalnym zebraniu we wrześniu.

