
Felszereléslista (2017/2018) 

1.c osztály 

Füzetek: 

3 db vonalas  14-32 (margós, famentes,SÜNI) 

1 db négyzethálós  27-32 (margós, famentes, SÜNI) 

2 db mesefüzet  (1.osztályos, PÁTRIA) 

1 db sima füzet  

1 db hangjegyfüzet  (kis alakú, A/5, SÜNI) 

10 db kicsi boríték (otthonra, befizetéshez) 

Tolltartóba: 

3 db Hb-s grafit ceruza (1 db háromszögű, fogást javító vagy 

Faber Castell) 

2 db postairon (vastag és vékony /kék, piros, MILAN) 

6 db-os színes ceruza (vékony, Faber Castell) 

1 db rövid vonalzó (15 cm) 

Matematikához: 

1 csomag  korong és pálcika 

 1 csomag  szám- és jelkártya 

 1 db papírcenti 

óralap, dobókocka, tükör (kétoldalú) 

2 db műanyag iratvédő tasak (220x110 mm-es) 

1 db 30 cm-es vonalzó 

1 műanyag számegyenes 

Magyar nyelv-és irodalom: 

Ablak- Zsiráf Gyermeklexikon (41. kiadás, kék színű, 

kiadás éve: 2016) 

Ének: 

Yamaha szoprán C furulya (közösen fogjuk beszerezni 

szeptemberben) 

Vizuális kultúra: 

20 db A/4 -es famentes rajzlap (Műszaki, STUDENT) 

10 db A/3- as famentes rajzlap 

3 csomag famentes írólap 

10 db A/4-es színes karton (Jó a Lidl-ben alkalmanként 

kapható csomag is) 

10 db fotokarton (fekete) 

10 db színes fénymásoló papír  (A/4-es) 

1 db 2B-s grafit ceruza  

puha, hófehér  radír  (Staedtler vagy Milan) 

1 db alkoholbázisú fekete rostiron  (M-es) 

Jó minőségű 

12 db-os vízfesték (ANILINKY) 

6  db-os tempera   ( KOH-I-NOOR) 

12 db-os zsírkréta  (TRIOWAX-aquarell) 

12 db-os olajpasztel  (ICO, Gioconda) 

12 db-os vastag, színes ceruza (Tricolor KOH-I-NOOR vagy 

STABILO) 

12 db-os kétoldalú filctoll  (JOLLI vagy STABILO) 

ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es  (puha, nem egyenesre nyírott 

fejű)    ICO KÉSZLET megfelelő 

festékkeverő paletta 

éles, hegyes olló (SÜNI-ICO) 

1 db hobbyragasztó (ICO Süni, 35g) 

1db nagy Stift (Pritt, Staedtler) 

natúr gyurma 

2 db gumis dosszié (A/4-es) 

ecsetmosó pohárnak jó a bébiételes üveg is 

1 db hímzőfonal + nagylyukú tű 

törlőrongy, újságpapír (fekete-fehér, nagy méretű) 

nagyobb méretű póló 

műanyag doboz (közösen vásároljuk meg, IKEA) 

Testnevelés: 

kék v. fekete tornanadrág 

fehér póló (Károlyi felirattal) 

tornacipő (fűzős) 

fehér zokni 

melegítő 

babzsák 

lányoknak hajgumi 

Egyéb: 

kis törölköző, akasztóval, névvel ellátva 

2 csomag 100 db-os papírzsebkendő 

2 csomag éttermi szalvéta (100 db-os) 



WC-papír (4 tekercs) 

folyékony szappan  

váltócipő, vállfa 

műanyag  tálca (közösen vásároljuk meg) 

műanyag pohár 

 uzsonnás táska (akasztófüllel) 

 

 

Minden tankönyvbe rögzített könyvjelzőt kérünk. (szalag, fonal) 

A gyermek minden holmijába legyen benne a monogramja vagy az óvodai jele! 

Kérjük, hogy átlátszó borítóba kössék be a könyveket, munkafüzeteket, mert így könnyebben  

megtalálják a gyerekek, ami épp szükséges!   A füzetek lehetnek színes borítóban!                                                            

 Ajánlott irodalom a házi könyvtárba: 

- Weöres Sándor: Bóbita (verseskötet) 

- Csukás István: Süsü, Pom Pom meséi 

- Kormos István: Vackor az első bében 

- Sző, fon, nem takács. Mi az? Találós kérdések gyerekeknek 

Szülőknek:  Dr. Spock: Az iskoláskor 

                     Deákné B. Katalin: Minden kezdet nehéz (Az iskolakezdés problémái) 

                    Majorossy Judit: Együtt az első osztályba 

Az elsősök fogadásának időpontja: 2017. augusztus 31.  16.30  

 Az ebédbefizetésről iskolánk honlapjáról kapnak nyáron is tájékoztatást. www.kig.hu                                                                                                         

 

Kellemes pihenést, vidám, várakozással teli nyarat kívánunk:  Bea néni    aggb@kig.hu         

                                                                                                   Gizus néni                                                                                                                            

http://www.kig.hu/

