
Az 1.a osztály felszerelése 

 
 

A tolltartóba: (ne ömlesztős legyen) 

-2 db HB-s grafit (rotringot nem használunk) 

-1 db H-s grafit (rotringot nem használunk) 

-vékony színes ceruzák (min. 6 db-os, pl. KOOH-I-NOOR, Milan, Herlitz) 

-vastag színes ceruzák (12 db-os, pl. KOOH-I-NOOR, Milan, Herlitz) 

-2 db postairón (vastag, piros-kék végű, pl. Milan) 

-puha, fehér radír (zsinórra rögzítve a tolltartóban) 

-kis vonalzó (kb. 15 cm, átlátszó, mm-cm beosztású) 
 

Füzetek, papírok: 

-3 db vonalas, margós (14-32)(pl. SÜNI) 

-1 db négyzetrácsos, margós (27-32)(pl. SÜNI) 

-1 db kottafüzet, kis alakú, A/5-ös 

-2 db mesefüzet 

-2 cs. írólap (hófehér) 

-2 db A/4-es papírdosszié (gumis) 

-20 db A/4-es rajzlap (hófehér, vastagabb) 

-10 db A/3-as rajzlap 

-10 db fekete fotokarton 

-10 db boríték 
 

Rajzdobozba (fedeles, műanyag): 

-vízfesték (12 gombos, élénk, tiszta színű, pl. KOH-I-NOOR) 

-6 db-os tempera (pl. ICO, Pannon Color) 

-vizesedény ( min. 2 dl-es, pl. befőttes üveg) 

-ecsetek (méretek:4, 6, 10,  puha, nem egyenesre nyírott) 

-1 db vastag HB-s grafit (pl. Milan) 

-radír (puha) 

-12 db-os olajpasztell (pl. ICO) 

-natúr gyurma 

-rongyocska 

-mosogatószivacs 

-védőköpeny vagy nagy póló 

-hegyes, éles olló (pl. SÜNI) 

-1 barkácsragasztó (ICO) 

-1 nagy ragasztóstift (nem folyékony, pl. Pritt) 

-M-es fekete alkoholos filctoll 

-festékkeverő paletta 

-újságpapír (nagy méretű) 
 

Magyar nyelv és irodalom: 

-Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon (41. kiadás, kék színű, kiadás éve:2016) 

 

Matematika: 

-műanyag számegyenes 

-zsebtükör (téglalap alakú, keret nélküli) 

-30 cm-es vonalzó (átlátszó) 

-óralap 

-2 dobókocka 

 

Ének: 

Yamaha szoprán C furulya (szeptemberben közösen vesszük meg) 

 

Tornazsákba: 

fehér póló („Károlyi”), fehér zokni, kék/fekete rövidnadrág, fűzős edző- 

vagy tornacipő, babzsák, (hajgumi,) időjárástól függően tréningruha 
 

Egyéb: 

-ceruzahegyező 

-váltócipő vagy –szandál 

-mini törölköző akasztóval 

-(fésű) 

-műanyag pohár 

-100 db-os papírzsebkendő kis szütyőben 

-kis tálca reggelizéshez, uzsonnázáshoz (közösen vesszük meg) 

-párna (földre is rakható) 

-4 tekercs vécépapír 

-1 cs. éttermi szalvéta (100 darabos) 

-1 flakon folyékony szappan 



 

 

 
 

Kéréseink: 

-Minden tankönyvben és munkafüzetben rögzített könyvjelző legyen (pl. keskeny szalag)! 

-Mindenbe legyen beleírva legalább a monogram! 

-Átlátszó borítóba kössék a könyveket, munkafüzeteket! 

-A borítóra ragasszanak vignettát, arra nyomtatott nagy betűkkel írják a gyermek hivatalos nevét! 

-A füzeteken papírborító is legyen, kerüljön erre is a hivatalos név! 

-Gyermekükkel ismertessék meg a saját felszerelésüket! 
 

A nyári szünetre kellemes időtöltést, sikeres felkészülést kívánunk. 

 
 

Dittrich Márta és Bagi Anikó  

tanító nénik 

 


