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NECESAR RECHIZITE 

CLASELE PREGĂTITOARE 
 

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNÃ/ MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI 

 

• 1 caiet mic (A5) de matematică 

• 2 caiete mici (A5) cu foaie velină 

• 2 dosare de plastic cu şină (care să poată fi ataşate în biblioraft) 

• Carte de colorat 

 

LIMBA ENGLEZĂ  

 

• 1 dosar de plastic cu şină (care să poată fi ataşat în biblioraft) 

• 1 caiet A4 cu foaie velină 

 

MUZICĂ ȘI MIȘCARE 

• 1 dosar de plastic cu şină (cu 10 folii protectoare) 

 

RELIGIE 

• caiet mic (A5) foaie velină 

 

EDUCAŢIE FIZICÃ 

• echipamentul sportiv (agreat de școală) 

RECHIZITE COMUNE: 

• plastilină, planşetă; 

• biblioraft cu șină metalică și 2 inele, de 5 cm lățime și minimum 5 separatoare cartonate; 

• recipient apă închis ermetic (tip termos); 

• numărătoare; 

• 4 tăviţe orizontale din plastic, de minimum 65 mm înălțime, pentru organizarea dulapului; 

 

• Un/două penare cu: 

- 2 stilouri cu rezerve (cu peniţă, nu cu vârf rotund); 

- 4 creioane grafice HB; 

- 1 pix cu gel verde; 

- 1 pix cu gel mov/roz; 

- 1 highlighter; 

- lipici solid (stick); 

- radieră; 

- ascuţitoare dublă cu container; 

- foarfecă; 

- riglă (20 cm); 

- set creioane colorate (roşu, galben, roz, verde, portocaliu, mov, albastru, negru, gri, maro,etc); 

- set carioca; 
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MENȚIUNI: 

 

➢ Toate manualele și caietele vor fi copertate și etichetate cu numele elevului și clasa. 

 

➢ Avem rugămintea să alegeți caiete cu foi de calitate, care nu absorb cerneala. 

 

➢ Vă recomandăm să achiziționați un ghiozdan de dimensiune normală (NU tip cutie/troler) care să 

permită manevrarea și depozitarea cu ușurință a acestuia în dulăpioarele individuale de care elevii 

vor beneficia începând cu anul școlar 2020 - 2021, pentru depozitarea rechizitelor, a cărților și a 

caietelor, a ghiozdanului și a hainelor. 

 

➢  Există posibilitatea ca, pentru fiecare clasă de pe nivel, să mai apară unele modificări, în funcție 

de modul de organizare specific. 
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