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Збираємось до школи
Вибирайте шкільні аксесуари разом з дитиною,
їй має подобатися те, що ви виберете.
1. Шкільна форма.
Передбачте варіанти для теплою і для холодної погоди. Зверніть увагу на
тканину, по можливості намагайтеся вибирати натуральні.
Обирайте такий одяг, який сподобається вашій дитині - адже їй його носити!
Купувати форму краще в серпні, тому що діти мають звичку за літо виростати :)
2. Спортивна форма. Спортивний костюм повинен бути таким, щоб можна
було займатися і в залі, і на вулиці.
Особлива увага - взуття: обов'язково зручне, за розміром (у жодному разі не «на
виріст»), з неслизькою підошвою.
3. Ранець.
Вибираючи ранець, пам'ятайте наступне:
• Для малюків краще саме ранець, а не портфель або сумка. У нього має бути
жорстка ортопедична спинка і широкі бретелі (шириною 5-6 см). Такий варіант
дозволяє оптимально розподілити навантаження на хребет, щоб не допустити
сколіозу. У деяких моделях на бретелях і на спині є спеціальні подушечки, щоб
бретелі не врізалися в тендітні дитячі плечі.
• Добре, якщо на ранці є світловідбиваючі елементи в якості елементів безпеки.
У сутінках вони будуть добре помітні на дорозі.
• Ручка з м'якої гуми міцніше, ніж звичайна, прошита. Саме за неї ваша дитина
буде тримати свій ранець в школі, до того ж її легше продезінфікувати.
• Застібки повинні бути міцними, але при цьому не дуже тугими, щоб дитина
могла сама легко з ними впоратися.
Зверніть увагу на вагу портфеля. Що легшим він буде, тим краще. На етикетці
звичайно вказується вага: в середньому ранці з ортопедичною спинкою важать
1 -1,2 кг, але існують і полегшені моделі - близько 0,5 - 0,8 кг.
Майте на увазі, що для першокласника число кишень має бути мінімальним інакше він в них просто заплутається.
4. Мішок для взуття - в одній колірній гамі.
5. Контейнер для їжі.
6. Пенал (бажано м'який на блискавці).
7. Шкільний щоденник (може бути включений до колективних покупок).
8. Віяло цифр і букв.
9. Папка-каса.
10. Рахункові палички.
11. Абак.
12. Зошити.
10 зошитів у клітинку і стільки ж в косу лінію.
Дешеві зошити зроблені з поганого, «газетного» паперу жовтувато-брудного
кольору. Писати на ньому незручно: літери, написані на одній стороні,
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просвічують з іншого. Обкладинки нудні і сумні, клітини і лінійки погано
пропечатані, і потрібно чимало зусиль, щоб не «з'їхати» з рядка.
З іншого боку, занадто яскравий білий папір в дорогих зошитах - теж не
кращий варіант, тому що він буквально сліпить очі (як білий сніг в ясний
сонячний день). Краще вибрати спокійний матовий тон. Обкладинка нехай буде
з малюнком - милим і добрим, а не агресивно-яскравим.
Не купуйте загальні зошити - до чого в портфелі зайва вага?
Кількість сторінок строго не більше 12!
13. Папка для зошитів.
14. Обкладинки для зошитів.
Не забудьте закупити відразу прозорі обкладинки для зошитів. Краще щоб вони
були щільними (тонкі молодший школяр може порвати)
15. Ручки звичайно потрібні кулькові. Маленький секрет - вибирайте ручки з
широким ребристим гумовим кільцем біля стрижня. Така ручка не ковзає в
дитячих пальчиках, тримати її набагато зручніше. Стрижень краще тонкий таким легше писати, і робота виглядає акуратніше.
16. Олівці потрібні кольорові і прості. Немає сенсу закуповувати великий набір
з 48 або 56 кольорів - краще один-два набори з 6-12 відтінків. Будете видавати
за потреби. Прості олівці переважніше середньої м'якості - з маркуванням НВ, В
або ТМ, М.
17. Ластик (гумка).
Ластики підбираються за дуже простим ознакою - чим твердіше олівець, тим
твердіше повинен бути ластик. У тверді гумки додають спеціальний абразивний
порошок, який продряпує папір і може стерти навіть слід кулькової ручки.
М'які гумки менше псують папір. Краще вибрати м'який олівець і м'який
ластик.
18. Фломастери (12 кольорів).
19. Точило для олівців (краще з контейнером).
20. Клей ПВА.
21. Клей-олівець.
22. Набір лінійок.
23. Фарби акварельні (від 12 до 24 кольорів) краще в пластиковій коробці.
24. Фарби гуаш вітчизняні від 6 до 12 кольорів - 1 набір.
25. Палітра для фарб пластикова овальна - 1 шт.
26. Набір пензликів з натуральним ворсом: білка або поні №2, 3, 5 по 1 шт. і
одну широку плоску.
27. Пластилін.
28. Дошка для пластиліну. Стеки для роботи з пластиліном.
29. Кольоровий папір.
30. Кольоровий картон.
31. Білий картон.
32. Альбом для малювання. Альбоми краще підбирати з жорсткими
обкладинками.
33. Папка для трудового навчання.
34. Ножиці із закругленими кінцями.
35. Закладки для книг.
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36. Стакан – непроливайка.
Краще стакан непроливайка з подвійною ємністю - 1 шт.
37. Стаканчик-підставка під ручки-олівці на робочий стіл (краще для школи
та дому).
38. Розклад уроків (вдома над робочим столом).
39. Косинець і циркуль.
40. Форма для трудового навчання (фартух, нарукавники).
41. Обкладинки для підручників і зошитів з друкованою основою (після
отримання книг).
42. Бокс для зберігання канцелярії.
Колективні покупки:
1. Прописи.
2. Зошити з друкованою основою.
3. Робочі зошити з англійської мови.
На організацію домашнього офісу у вас є ціле літо.
Поділіться зі знайомими батьками-паршачками і не тільки, адже інформація
буде корисною для кожного з батьків учнів початкових класів.

Більше корисних підказок для батьків шукайте
в мобільному додатку.
Завантажуйте О’ціночки прямо зараз!
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