
 
LISTĂ DE RECHIZITE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE 

 

✓ 1 caiet dictando; 

✓ 1 caiet matematică; 

✓ 1 caiet cu foi veline;  

✓ 1 biblioraft de plastic sau de carton, fără șină (ca în foto);  

✓ 3 mape de plastic  A4 cu capsă,  de culori diferite (vezi foto),  

     etichetate cu denumirile disciplinelor CLR, MEM, AVAP;  

✓ numărătoare; 

✓ foarfecă; 

✓  lipici solid; 

✓ hârtie A4 colorată (minimum 20 buc, de culori diferite); 

✓ cartoane A4 colorate ( minimum  20 bucăți, de culori diferite); 

✓ hârtie glasată; 

✓ acuarele ( să conțină și culoarea maro), paletă pentru amestecul 

     culorilor, 3 pensule de diferite grosimi, pahar pentru apă; 

✓ bloc de desen A4; 

✓ mușama pentru bancă, de tipul celor dreptunghiulare,  folosite 

          pentru masa de bucătărie (vezi foto), prosop mic;    

✓ plastilină și planșetă pentru modelat; 

✓ penar, echipat cu:1 pix pilot sau stilou cu rezerve, 2 creioane grafice HB, 

ascuțitoare cu container, radieră, creioane colorate ascuțite, carioci,  

riglă( 15-20 cm) 

✓ o carte de colorat; 

✓ o carte de povești (cu scris mare/cu litere mari de tipar); 

✓ o jucărie/un joc educativ, la alegere (puzzle cu piese mari, de construcție etc) 

✓ o cutie cu bolduri; 

✓ 20 de folii transparente; 

✓ o cutie de plastic, cu capac, de tipul celor folosite  pentru  

depozitarea alimentelor (vezi foto), de 12 l, etichetată cu numele  

copilului;  

✓ câte o rolă de hârtie igienică și de prosoape de bucătărie; 

✓ ghiozdan de dimensiuni mici, pentru pachețel, apă, șervețele și penar. 

• Toate caietele vor fi etichetate. 

• Vă recomandăm să alegeți creioane colorate și carioci de calitate, vor fi mai 

rezistente. 

• Zilnic, elevul va avea în ghiozdan șervețele umede și uscate. 

• Opţional, o pernuţă pentru scaun. 

Ţinuta:  
• Cămașă/ bluză cu guler (polo) albă sau bleu; 

• pantaloni/ fustă de culoare neagră sau bleumarin; 

• cravată cu emblema școlii (se achiziționează de la școală- corp B, bibliotecă; 

• echipament sportiv: tricou polo/bluză de culoare alb sau bleu, trening (cu pantalon 

închis la culoare), pantofi sport. 


