
Tolltartó: 4 db B-s vagy HB-s grafitceruza (javaslom a háromszögletűt)

12-db-os színes ceruza + továbbá 1-1 zöld, piros, kék színű ceruza

2 db vastag postairón

1 db hegyező (dupla, tartályos)

2 db radír

rövid vonalzó, ami belefér a tolltartóba

Matematika: 1 db négyzetrácsos füzet (27-32)

1 doboz számolókorong

1 csomag színes számolópálcika

2 db 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 (becsomagolva, hogy ne törjön össze)

Magyar: 3 db elsős vonalazású füzet (14-32)

Ének-zene: 1 db kisalakú kottafüzet

Német:

4 db fakanál festve (fejük: zöld, sárga, piros és kék színű, ezek a névelők 

gyakorlásához kellenek)

2 db gumis mappa (egy iskolai és egy otthoni)

1 db nagyalakú sima füzet

Hittan: 1 db kisalakú elsős vonalazású füzet (14-32)

Rajz és technika: 1 db hegyes végű olló

1 csomag filctoll

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

1-1 csomag színes és fehér gyurma

ecsetkészlet

festőpóló

kicsi festőrongy

ecsetes tál

20 db hurkapálca

2 csomag írólap

2 csomag A4-es és 2 csomag A5-ös színes papír

30 db A4-es famentes rajzlap

12 db-os vízfesték

2 db stiftes ragasztó (Pritt)

12 db-os zsírkréta

álló mappa (összehajtós)

A rajz, technika eszközök tárolására alkalmas műanyag doboz (tetővel)à ez 

MINDENKINEK egységes legyen!

SAMLA- Fedeles doboz, átlátszó39x28x14 cm/11 l

https://www.ikea.com/hu/hu/p/samla-fedeles-doboz-atlatszo-s39885645/

Napközi: egy darab nagyalakú sima füzet (időkitöltőnek)

Egyéb: 2 csomag 100-as papír zsebkendő

konyharuha

kulacs

uzsonnás doboz

váltás fehérnemű és nadrág egy zacskóban/vászontasakban

váltócipő

kis törülköző

Testnevelés Sötét sportnadrág

- tornafelszerelés tornazsákban: Mindszenty póló (legyen tartalék is - erre a sima fehér póló is jó),

vastag talpú sportcipő (futó),

fehér zokni

hosszú hajú kislányoknak hajgumi szükséges,

tisztasági felszerelés (kis törölköző, kézfertőtlenítő, fésű).

Taneszközlista - 1.A

Leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja

Benti váltócipő minden gyermeknek legyen

Minden taneszköz, tankönyv, munkafüzet, füzet, ruhadarab, cipő legyen névvel ellátva

Matekos doboz (max 7 cm magasságú. Jó egy 

kisebb ételdoboz, csak férjenek bele a matekos 

eszközök (tükör, pálcák, korongok ,kockák, 

logikai lapok, vonalzó, papírcenti, óra) !)



2 dl – s ásványvizes flakon.

Egy csomag 100 db-os papírzsebkendőt kérünk szépen a testnevelő tanárnak beadni az 

első tanítási héten

Hűvös időszakra: tréningruha,

mellény,

vékony sapka,

körsál,

vékony kesztyű - ezeket egy külön zsákba kell tenni

Egyenruha fehér blúz

lányoknak iskolai gallér és kitűző

sötét, legalább térdig érő ünneplő szoknya

harisnya

fekete ünneplő cipő

ünneplő kardigán a hűvösebb napokra (lehetőleg fehér)

fiúknak fehér ing

iskolai nyakkendő és kitűző

sötét ünneplő nadrág

sötét zokni

fekete ünneplő cipő

ünneplő sötét kardigán a hűvösebb napokra

Ragasztóból, ollóból, ceruzákból, radírból legyen otthon tartalék!


