Szükséges felszerelések az első osztályosok számára
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntöm gyermeküket az első osztályban!
Kérem a nyár folyamán a következő taneszközöket szíveskedjenek beszerezni
gyermekük számára.

Füzetek: (névvel ellátva, bekötve)
-

6 db vonalas füzet (14-32) (ebből: magyarhoz 5 db. és 1 db. üzenő füzetnek)
3 db négyzetrácsos (27-32) matematikához
1 db hangjegyfüzet (36-16) kicsi: énekhez
2 db sima füzet (20-32) kicsi, olvasáshoz (versek), környezetismerethez
1 db sima füzet (80-32) nagyalakú A/4-es: erkölcstanhoz vagy hittanhoz

Tolltartó: (névvel ellátva)
-

4 db grafitceruza (HB-s, nem radíros végű) Javaslat: Háromszög alakú ceruza
vagy ceruzafogó.
2 db vékony sötétkék színes ceruza
2 db vékony piros színes ceruza
2 db vékony sötétzöld színes ceruza
3 db piros-kék postairón
1 db 15 cm hosszú vonalzó
1 db hegyező (dupla - vékony és vastag ceruzához)
12 db-os színes ceruza
1 db radír (KOH-I-NOOR, elefántos)

Matematika: (műanyag dobozban), minden névvel ellátva.
-

3 db dobókocka (műanyag)
1 db papír mérőszalag (1 méteres)
1 db műanyag számegyenes (húzogatós)
2 doboz számolókorong
1 csomag számolópálcika (összegumizva)
1 doboz logikai készlet (dobozban)
1 csomag szám- és jelkártya (0-10-ig, 11-20-ig, és a jelek minden kivágva,
begumizva)
1 db kicsi, keret nélküli tükör (téglalap alakú)
1 csomag játékpénz (kivágva, dobozban)
1 db játékóra
1 db műanyag hőmérő
1 db 30 cm hosszú, műanyag vonalzó

„2”
Rajz- technika: (műanyag dobozban, minden névvel ellátva)
-

-

12 színű vízfesték
1 db fehér tempera
12 színű zsírkréta (hegyezhető)
3 db ecset (4-es, 6-os, 10-es)
nagy, vizes tálka
törlőrongy
2 doboz gyurma (1 doboz színes és 1 doboz natúr)
1 db hegyes olló (jól nyíró)
2 db nagy stift ragasztó (Pritt)
1 tubus ragasztó (Technokol)
50 db A/4-es félfamentes rajzlap
20 db A/4-es műszaki rajzlap (sima, keret nélküli)
4 db A/4-es gumis dosszié (kemény kartonos)
1 db kiskötény (műanyag, festéshez)
viaszosvászon (50x50 cm)
1 db műanyag lapocska (plexit, színek kikeveréséhez)
2 csomag írólap
2 tekercs krepp-papír (fiúk-fiús színűt, lányok-lányos színűt)
1 csomag hurkapálca
10 féle különböző színű, mindkét oldalán színes fénymásoló lap, 1 színből 8
darab, színek a következők: piros, citrom, narancs, világoskék, sötétebb kék,
zöld, rózsaszín, lila, ciklámen, barna. A barnából elegendő 2 darab. A többiből
kell a 8-8 darab.
2-2 darab A/4-es fotókarton; színek: piros, fekete, zöld, világoskék

Testnevelés: (névvel ellátva)
-

tornazsák (lehetőleg vászonból)
fehér tornacipő
fehér zokni
kék tornaruha (lányoknak)
kék tornanadrág (fiúknak)
fehér póló (fiúknak)
1 db babzsák (kb. 9x12cm-es)

Tisztasági csomag:
-

kis törölköző
szappan (szappantartóban) Nem folyékony!
fésű
ivópohár
textilszalvéta

„3”
Egyéb:
-

-

iskolatáska (osztott, nagy)
átlátszó, műanyag füzetborítók
tankönyvek csomagolásához borítók (javaslat: 2 szélén tapadós, nylon
borítók)
könyvjelzők (keskeny selyemszalag, tűzőgéppel betűzve a hátsó borítóba. A
könyvjelző lógjon ki, végét gyertyázni. Minden könyvbe, munkafüzetbe
behelyezni)!
2 csomag gémkapocs (színes)
1 csomag papírszalvéta (nem egyrétegű)
1 csomag papírzsebkendő (100 db-os)
1 tekercs toalettpapír (3 rétegű, nem illatosított)
váltócipő (szandál vagy vászoncipő)
váltóruha vászonszatyorban: (nadrág, póló, zokni, alsónemű)
ülőpárna
ünneplő ruha: lányoknak: sötétkék vagy fekete szoknya és fehér blúz, fiúknak:
sötétkék vagy fekete nadrág, fehér ing)
ünneplő cipő

Első tanítási nap:
7.45-kor találkozunk.
Utána 4 tanítási óra, 11.45-ig, utána ebéd, majd napközi 16 óráig.
Első nap hozni kell:
-

iskolatáska (a tankönyveket akkor kapják meg a gyermekek)
váltócipő
váltóruha
tízórai
textilszalvéta
tolltartó
egy vonalas üzenő füzet
tisztasági csomag (névvel ellátva)

FONTOS!
Az összes tankönyvet, munkafüzetet átlátszó borítóval kell bekötni.
Minden füzetet és könyvet kívül címkével kell ellátni.
Minden tankönyvhöz, munkafüzethez szükség van egy könyvjelzőre.
(Keskeny selyemszalag, tűzőgéppel betűzve, a hátsó borítóba, lógjon ki, végét
gyertyázni –lásd fent.)
Minden felszerelésre rá kell írni a gyermek nevét.
Jó tanulást kívánok gyermeküknek!

Tanító néni

