


CKYA
SPOTKANIE Z TOBĄ!

FÓL rozpoczyna szkołę 
podstawową, tak jak Ty! 
W tej książce możesz 

przeczytać o jej pierwszym 
dniu w szkole!

Dorośli/rodzice mogą znaleźć różne 
informacje na temat rozpoczynania 
szkoły podstawowej na stronie  
www.reykjavik.is/skolabyrjun, 
Możesz otworzyć tę stronę, skanując 
kod QR na odwrocie tej książki!         



Lorem IpsumWNIOSEK

Sprawiło to, że 
rodzice poczuli się 
znacznie lepiej

Ja, moja mama i tata 
poszliśmyna spotkanie z moim
Gunnlaugurem i zwiedziliśmy

budynek szkoły
  

Jest w porządku,  
odwiedziliśmy już  
moją nową szkołę

Dzwonisz
# 

AH

Co? Czekaj, co?
Jaki 

mamy dziś 
dzień??

Dostali e-mail z urzędu, 
przypominający im o 
rekrutacja do klas 

pierwszych w szkołach 
podstawowych..

Moja mama i 
tata są trochę 
zestresowani

Hej Mam na imię Fjóla 
i niedługo rozpocznę 

1 klasę w szkolepodstawowej 



Nie wszyscy o tym wiedzieli!

Dorośli,rodzice mieli też spotkać się z nauczycielami

...
...

...

Przechodzić!

HUFF HUFF HUFF

MOJE
DZIECKO!

Pierwszy dzień w
szkole był nieco inny

To był wyjątkowy dzień,
to było tylko na spotkanie
z nauczycielami

Bla bla...
rysowanie... bla bla
kolorowanie... blabla



PRZDEŃ KŁY
Cześć , Fatima!

WOW, Jaki 
Twȯj tornister
jest duży!

Tak, mój tata myśli,
że potrzebuję dużego
tornistra aby mogły
się w nim zmieścić
wszystkie przybory 

szkolne  

Kupiliśmy wiele rzeczy! Tata wyglądał trochę śmiesznie, gdy nauczyciel powiedział, że szkoła zapewnia wszystkie 
przybory i materiały szkolne

Oh

Tak...

HAHAHA!

AAAAAA
HHH!

Czy powinniśmy powiedzieć o tym Kalli?

Jeszcze nie...



Przerwa!

Podczas zabawy na dworze 
ubieramy się odpowiednio 

do pogody

Ważne jest, aby oznaczyć wszystkie 
ubrania, które przynosisz do 

szkoły, na wypadek gdybyś je zgubił

Hmm...

Czy oznaczyłaś swoją kurtkę?

Oczywiście!



5.

OA

Po porannej 
zabawie i nauce 
wszyscy jesteśmy 
bardzo głodni!

Dzięki Bogu, 
czas na 
obiad!

Niektóre dzieci mają wykupiony abonament na obiad w szkolnej stołȯwce…

…inni przynoszą swȯj posiłek z domu

Ups!

Ale Kristján 
nie ma drugiego 
śniadania!

O nie, zapomnieliśmy z babcią spakować coś na drugi posiłek!

Możemy 
podzielić się 
moimi! 

W porządku!



6.

ZGRZYT
ZGRZYT ZGRZYT

Gdzie jest
Sóley?

Sóley ma na sobie ogromny
 kombinezon ochronny!

Cześć Soley! 
Dlaczego 
ubrałaś się w 
ten kombinezon?

Mama powiedziała, 
że muszę 
szczególnie 
uważać!

Z powodu mojej 
alergii na orzeszki 

ziemne!

Twoja mama już nas 
powiadomiła o Twojej alergii. 

W stołówce nie ma 
orzeszków ziemnych.

Oh



7.

Po szkole Eygló i Jóhann wracają 
do domu ze swoimi rodzicami!

Ale inne dzieci uczęszczają do…

PA!

PA!

ŚWTC

W świetlicy możesz robić różne fajne 
rzeczy! Wybrałam sztukę i robotki ręczne!



8.

Kiedy mama
 i tata kończą pracę… … przybiegają 

po mnie

Fjóla!

Fjóla!

Mama!
Tata!

Myślami byli ze mną 
przez cały dzień!

Jak było w szkole?

Zjadłaś obiad?

Masz swoje
 rzeczy?

Haha!
Co robiłaś?

Dobrze się bawiłaś?

Czy jesteś głodna?

Dorośli z pewnością martwią się o
 nas za bardzo i za dużo. 
Na szczęście mają nas, 
dzieci, żeby im pomóc!

DZAEA

Ki



TBÚI ÐBÚI.

GRUNNSKÓLI! 
TBÚI ÐBÚI.

GRUNNSKÓLI! 

Til foreldra/ To parents/ Do rodiców

Your child is about to start primary school! We have collected vari-
ous useful information for you on the site
[www.reykjavik.is/xxxxx]

Twoje dziecko niedugo rozpocznie szko  podstawow! Zebralimy 
dla Ciebie różne przydatne informacje na stronie 
[www.reykjavik.is/xxxxx]

Ef þú hefur einhverjar spurningar bendum við þjónustuver 
Reykjavíkurborgar í síma 411-1111.

Nú stýttist í að barnið þitt byrji í grunnskóla! Við höfum safnað 
saman ýmsum gagnlegum upplýsingum fyrir þig á síðunni 
[www.reykjavik.is/xxxxx]

Ef þú átt snjallsíma getur þú líka 
opnað myndavélina í símanum 
þínum og smellt á QR kóðann og 
þá ferðu beint á síðuna.

If you have a smartphone, you If you have a smartphone, you 
can also open the camera in your 
phone and click on the QR code 
and then go directly to the site.

JeJeśli masz smartfona, możesz 
również otworzyć aparat w tele-
fonie i kliknąć kod QR, a następnie 
przejść bezpośrednio do serwisu.

wiązać buty

umiejętność samodzielnego 
ubierania się

chodzenie do łazienki 
i korzystania z toalety

poznawanie drogi między 
moim domem a szkołą

posługiwanie się sztućcami

Zanim rozpocznę
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
Trzeba poćwiczyć:



Autor: Sigmundur Breiðfjörð
Dla Wydziału Edukacji, 
Kultury i Rekreacji w Urzędzie 
Miasta Reykjavik, 2022

Við höfum safnað saman ýmsum upplýsingum um 
grunnskólabyrjun á w.yaks/slyu

Ef þú átt snjallsíma getur þú líka opnað myndavélina í 
símanum þínum og smellt á QR-kóðann og þá ferðu beint 
á síðuna!

For various information about starting primary school go 
to www.reykjavik.is/grunnskolar or scan the QR-code!

Aby uzyskać różne informacje na temat rozpoczęcia 
szkoły podstawowej, wejdź na www.reykjavik.is/-
grunnskolar lub zeskanuj kod QR!
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