Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!
Az 1.a osztály taneszközlistája
-

1 db A5-ös méretű vonalas vagy négyzetrácsos füzet üzenő/értékelő füzetnek: a füzet elejébe
üzeneteket fogunk ragasztani, írni; végébe kerülnek a magatartás, szorgalom táblázatok

-

1 db A5-ös méretű leckefüzet: minták

-

1 db A4-es méretű sima füzet emlékeknek : ebbe fogjuk megörökíteni a kirándulásokon,
különböző programokon, eseményeken szerzett legszebb emlékeinket. 4. osztály végén visszakapják
majd a gyerekek.

-

2 db mappa:
o 1db a fénymásolt lapoknak, dolgozatoknak: célszerű rekeszest venni, hogy tantárgyanként el
lehessen különíteni a papírokat. Minta:

o 1db a rajz és technika órán készült alkotásoknak, illetve a napköziben kapott időkitöltő
lapoknak: célszerű széles gerincűt (5cm) venni, hogy több lap beleférjen. (Ez a mappa év
végéig bent marad a suliban, nem kell majd állandóan cipelni.)

Minta:

Tolltartó: írószerek részére kialakított gumis tárolókkal
-

3db B-s vagy HB-s grafit ceruza (jó minőségű,

Példa:

háromszögletű)
-

színes ceruza 12db-os

-

ezen kívül még 1-1 zöld, piros, kék színű ceruza;

-

2 db vastag postairón

-

1 db hegyező: dupla, tartályos, a postairónt is ki lehessen
faragni vele

-

2 db radír (jó minőségű)

-

rövid vonalzó (belefér a tolltartóba)

Matematika
-

2db négyzetrácsos füzet / 27-32/

-

1 doboz számolókorong

-

1 csomag színes számoló pálcika

-

2db dobókocka

-

1 készlet logikai játék

-

1 db műanyag óra

-

1 db 30 cm-es műanyag vonalzó

-

1 db papírcenti 100 cm

-

1 db iskolai kétoldalas zsebtükör (Érdemes becsomagolni, hogy ne törjön össze.)

-

1 csomag szám és jelkártya 1. osztály (Kérem, hogy szétvágva tegyék borítékba 0-10-ig, 11-23-ig és
külön a jeleket.)

Magyar
-

3 db elsős vonalazású füzet /14-32/

Ének-zene
-

1db kisalakú kottafüzet

Német
-

4 db fakanál festve (a fejük legyen zöld, sárga, kék és piros színű) vagy tárcsa → a névelők
gyakorlásához kell majd

-

2 db iratlefűző lefűzhető tasakokkal ellátva:
→ egyikben lesz az aktuális tananyag
→ a másik otthon marad: az aktualitását veszített, de tudnivaló gyűjtésére szolgál majd

-

1db nagy alakú vonalazásmentes füzet

Hittan
-

1 db sima füzet

Testnevelés
-

Mindszenty-póló, kék tornanadrág, fehér zokni (!), tornacipő (+ télen melegítő)

Rajz - technika
-

1 db hegyes végű olló (13 cm)

-

joghurtos doboz ecsetes tálnak

-

1 csomag filctoll készlet

-

20 db hurkapálca

-

krepp papír (piros, fehér, zöld, sárga, kék)

-

színes papír (Herlitz) 2 csomag A4-es

-

1 db cellux

-

1-1csomag fehér és színes gyurma

-

1 csomag tempera 10-12 színnel

-

2 db ecset (3-as, 6-os)

-

20 db A4-es rajzlap (famentes)

-

2 db kenőfejes ragasztó (Pritt)

-

5 db C6-os méretű boríték

-

festőpóló

-

2 ív színes karton

-

festőrongy (kicsi)



2 csomag A5-ös

A rajz, technika és matematika eszközök tárolására alkalmas műanyag doboz (+ tető!): (mindenkinek
egységes legyen)
-

https://www.ikea.com/hu/hu/p/samla-doboz-atlatszo-40102978/

-

SAMLA doboz, átlátszó, 39x28x14 cm/11 l (401.029.78)

Papír zsebkendő (2 csomag 100 db-os)
Tízóraihoz, uzsonnához textilszalvéta, kisméretű abrosz, konyharuha. (Az iskolatáskában tartva.)
Műanyag pohár, amit a tanteremben tárolunk.
Tisztasági csomag: 1 db fésű, 1db mini törülköző, 1 db váltás fehérnemű, 1 pár váltócipő. (Esetleg 1db
váltónadrág.)

Iskolánkban váltócipő használata kötelező!
Iskolai ünneplőruha: fehér blúz/ing, sötét szoknya/nadrág, Mindszenty gallér/nyakkendő, ünnepi cipő (nem
sportcipő). Hűvös idő esetén a lányok fehér kardigánt, míg a fiúk sötétkék felsőt hordanak.
Kérem, hogy minden egyes eszközön, ruhán legyen név! Köszönöm!

Jó pihenést, nagyon szép nyarat és örömteli készülődést kívánok! 
Szeretettel:
Ági néni
Budaörs, 2020. június

