
lányoknak

fiúknak

Tolltartó 3 db HB jelölésű grafit;
12 db színes ceruza  „törhetetlen”
1 db pluszban zöld színű ceruza
1 db pluszban piros, színű ceruza
1 db pluszban kék színű ceruza
1 db lyukú hegyező
1 db radír
1 db rövid vonalzó
2 db vastag postairon

Ének-zene 1 db kisalakú kottafüzet, babzsák - akinek van
Hittan 1 db elsős vonalas füzetet bebújtatós borítóban, ne ráragasztott borítással

Magyar 2 db elsős vonalazású füzet /14-32/
2 cs  írólap

Matematika 1db négyzetrácsos füzet / 27-32/

1 doboz korong
1 csomag számolópálca
3db dobókocka
számkártyák borítékba téve, külön a számok, külön a műveleti jelek

Német 1 db 1 db A/4-es sima lapú füzet
1 db 1 db fűzős mappa a lapok lefűzéséhez
1 db 1db PP A4 gumis mappa, papír mappa elszakad tanév végére  
1 db 1 db kis boríték
4 db 4 darab fakanál ( A kanál része  piros-kék-sárga-zöld színre befestve)

tarisznya

ünneplő kardigán a hűvösebb napokra (lehetőleg fehér)

Taneszközlista - 1.B
2022/2023

Leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja
Benti váltócipő (nem papucs) minden gyermeknek legyen
Minden taneszköz, tankönyv, munkafüzet, füzet, ruhadarab, cipő legyen névvel ellátva

Egyenruha
fehér blúz
iskolai gallér és kitűző
sötét, legalább térdig érő ünneplő szoknya
harisnya
fekete ünneplő cipő

fehér ing
iskolai nyakkendő és kitűző
sötét hosszú ünneplő nadrág
sötét zokni
fekete ünneplő cipő
ünneplő sötét kardigán a hűvösebb napokra

Carte D'Or 1 literes jégkrémesdobozba téve névvel ellátva:



1 db A/4-es sima lapú füzet
1 db kis boríték
2 db 15x15 cm-es ruhaanyag ( jó lenne vászonanyag)
4 db fél dióhéj

Rajz, 1 db https://www.ikea.com/hu/hu/p/samla-doboz-atlatszo-40102978
technika 1 db

1 cs fehér gyurma
1 cs színes gyurma
3 db ecset/ vastag, vékony, közepes/
2 db ragasztóstift
1db 12 korongos vízfesték
1 db fehér tempera

törlőrongy /kicsi/
konzerves doboz vagy margarinos doboz ecsetes tálnak
festőpóló

1 cs hurkapálca
1 db A/4 Herlitz színes papír
1 db A/5 Herlitz színes papír
4 db krepp papír: piros, fehér, sárga , zöld, vagy bármilyen szín
5 db C6-os méretű boríték, a németes borítékon felül
2 ív színes karton,  /mindkét oldalán színes/
10 db A4-es rajzlap (famentes)

Testnevelés

Napközi 1 db A4 -es sima füzetet (nem spirál)
1 db Kicsi  (kb 10x10) babzsák

https://www.ikea.com/hu/hu/p/samla-teto-11-22-l-es-dobozhoz-atlatszo-
90455086/

Hűvös, őszi időszakra: tréningruha, sportmellény, 
vékony sapka, csősál, vékony kesztyű.
Hosszú hajú kislányoknak hajgumi szükséges.

Kérünk szépen minden egyes felszerelést (cipők, póló, nadrág, zokni) névvel ellátni!!!!
beadni az első tanítási héten. 
Egy csomag 100 db-os papírzsebkendőt kérünk szépen a testnevelő tanárnak
2 dl-es ásványvizes flakon. 
kell levágni és kész (év elején beszélünk róla).

Sötét sportnadrág
Mindszenty'-s póló (legyen tartalék is - erre a sima fehér póló is jó)
fehér talpú sportcipő (nem kínai)
fehér zokni

(nem használt hosszúszárú zokni pl.:sízokni lábfejét
Térdvédő.  Ez nem kötelező, de hasznos lehet
Tisztasági felszerelés (kézfertőtlenítő, fésű).

Német 
népismeret



Egyéb 2 cs Papír zsebkendő 100 db-os
1 db irattartó a fénymásolt lapoknak iskolatáskában -a németes irattartón kívül
1 db irattartó fénymásolt lapoknak otthonra: az aktualitását veszített,
 de tudnivaló gyűjtésére szolgál
1 db textil szalvéta, konyharuha
A tanteremben a tízórai, uzsonna elfogyasztásakor használjuk. /táskában tartják /


