
Przygotowanie uczniów do roku szkolnego 2022/2023 

1. Podręczniki uczniowie otrzymują ze szkoły. 

 

2. Należy jedynie nabyć podręcznik z religii, jeżeli dziecko będzie uczestniczyło w lekcjach religii: 

a) Klasa II – Odkrywamy królestwo Boże/ wyd. Jedność 

b) Klasa III – Poznaję Jezusa/ wyd .Jedność 

c) Klasa IV  - Miejsce pełne bogactw/ wyd. Jedność 

d) Klasa V - Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, ks. dr K. Mielnicki,  E. Kondrak,  wyd. Jedność 

e) Klasa VI - Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno, wyd. Jedność 

f) Klasa VII – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa/ wyd. Jedność 

g) Klasa VIII - Jezus działa i zbawia  ks. dr Z. Marek, WAM 

 

3. Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie muszą posiadać obuwie sportowe na białej podeszwie. 

 

4. Opłaty na plastykę/ technikę – 2 razy po 30 zł (do 30 września i do 31 stycznia, można wpłacić od razu 

60 zł) oraz 1 raz na terapię językową – 40 zł na cały rok. 

 

5. Rodzice którzy nie będą mieć życzenia wniesienia ww. opłat zobowiązani są do zaopatrzenia swojego 

dziecka w odpowiednie materiały: 

a) na terapię językową  

 Poniżej znajdują się propozycje materiałów, które zostaną ostatecznie potwierdzone lub zmienione po 

dokonaniu diagnozy we wrześniu !!!!! 

Klasa Tytuł ćwiczeń Autor 
Wydawnictwo 

 

II „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania” 
(żółte) lub (w zależności od umiejętności dzieci) 

„Elementarz sylabowy. Ćwiczenia do nauki 

czytania i pisania w oparciu o analityczno – 

syntetyczną metodę sylabową” Część 1 

Janina Mickiewicz 
 

Joanna Michniewicz – 

Kwiatkowska 

„Dom 
Organizatora” 

III „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania” 

(niebieskie) lub (w zależności od umiejętności 

dzieci) „Elementarz sylabowy. Ćwiczenia do nauki 

czytania i pisania w oparciu o analityczno – 

syntetyczną metodę sylabową” Część 2 

Janina Mickiewicz 

 

Joanna Michniewicz – 

Kwiatkowska 

„Dom 

Organizatora” 

IV „Kartkówki mądrej główki klasa 3” 

 

oraz „Język polski klasa 4 ćwiczenia 

ortograficzne” 

Małgorzata Stępień, Zofia 

Olejniczak,  Danuta  

Chwastniewska, Agnieszka 

Gorzałczyńska-Mróz, Danuta 
Różek 

„Annał” Łódź  

 

Gdańskie 

Wydawnictwo 
Oświatowe 

V „Lubię czytać ze zrozumieniem. Testy dla 

uczniów klas II-IV szkoły podstawowej” 

 

oraz „Ćwiczenia ortograficzne z zasadami dla 

uczniów szkoły podstawowej”  

Małgorzata Barańska, 

Katarzyna Siraka-Stopińska 

Krystyna Nawrocka 

Harmonia 

VI „ABC Małego torunianina. Zeszyt historyczny z 

elementami gramatyki, ortografii i wymowy” 

oraz „Ortografia dla uczniów – ćwiczenia” 

Małgorzata Zaleska, Maria 

Grochala 

Mariola Rokicka 

Aksjomat 

VII Ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania 

dla uczniów klas IV - VI 

Janina Mickiewicz 

 

Dom Organizatora 

VIII „teraz egzamin ósmoklasisty” Język polski - 

arkusze 

Julia Grzechowska, Natalia 

Grzybowska, Anna Cisowska, 

Ewa Szyniec 

Nowa Era 

 

b) plastykę i technikę: 

- blok rysunkowy 

- blok techniczny kolorowy 

- pastele mokre i suche 

- farby akwarelowe i plakatowe 

- kredki 

- pędzle różnej grubości  

– krepa  


