
1.a osztályos taneszközök (és egyebek) 
 

A tolltartóba:(ne „ömlesztős” legyen!) 

- 3 db HB-s grafit (rotring típusú ceruzát nem használunk) 

- vékony színes ceruza készlet (6 vagy több darabos) 

- 1 db postairón (vastag, kétvégű piros-kék) 

- puha, fehér radír  

- kis vonalzó (ami befér a tolltartóba) 

Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja! 

Alkoholos filccel egyszerűen megoldható. 

Hegyezőt egyelőre nem kérünk. A hegyezést esténként a szülők végezzék el! 
 

Füzetek, papírok:  

- 3 db vonalas / száma 14-32  (margós) 

- 2 db mesefüzet  

 - 1 db kockás  (margós) 

- 1 db kottafüzet A/5-ös 

Kérjük, hogy a füzetekre CSAK A GYERMEK NEVÉT írják rá! 

- 4 cs. írólap 

- 3 db papírdosszié A/4-es, gumis 

- 40 db A/4-es rajzlap (hófehér, famentes legyen ) 

- 1 cs színes karton (10 db szeretnénk, ha mindenki az iskolai vásáron venné 

meg) 

- 10 db fekete karton ( szeretnénk, ha ezt is mindenki az iskolai vásáron venné 

meg) 
 

Vizuális kultúrához: 

- vízfesték 12 nagygombos (élénk, tiszta színű, ajánlott: KOH-I-NOOR, Süni)  

- minimum 2 dl-es vizesedény fedéllel  

- ecsetek: 4-es, 8-as, 10-es  

- zsírkréta vagy olajpasztell készlet (erős színű) 

- 12 db-os filctoll két végű  

- rongyocska, 1 mosogatószivacs 

- védőköpeny vagy nagy póló (apa-anya elnyűtt pólója tökéletes) 

Kérjük, ne vegyenek vékony és halványan fogó eszközöket, mert gyermekük nem 

fog tudni megfelelően dolgozni vele! 

- hegyes, éles olló (bal kezesek!!!!) 

- 2 db stift ragasztó (1 kicsi, 1 közepes méretű) 

- Fedeles, műanyag doboz = közösen vesszük meg 

Matematikára:    

- 1 m-es papír mérőszalag 

- 1 doboz korong 

- 1 db logikai készlet 

- 1 csomag számolópálcika 
 

Testnevelésre: 

Tornazsákba: fehér póló, fehér zokni, kék rövidnadrág, edző-vagy tornacipő, 

lányoknak hajgumi. Őszi-tavaszi időszakban tréningruha is kell. 

Kérjük, hogy a kislányoknak is ezt vegyenek, ne tornadresszt! 

 
 

Egyéb: 

- váltócipő vagy szandál (nem papucs) 

- kis törölköző AKASZTÓVAL 

- párna (földre is rakható) 

- 100 db-os papírzsebkendő (kis szatyorban, a pad kampóján tartjuk majd) 

- 1 cs. éttermi szalvéta (100 darabos) 

- 2 lyukú hegyező otthonra 

- 1 db felnőtt vállfa + „ovis zsák” 

- fénykép 

 
 

- Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk (zsinór, fonal). 

- A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja és/vagy óvodai jele! 

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

könnyebben megtalálják a gyerekek, ami épp szükséges! 

 

A felszerelés nagy részét az iskolában beszedve tároljuk, a tornazsákot, törölközőt,  

hétvégén hazaviszik a gyerekek, hétfőn tisztán behozzák az iskolába. 
 

 

Szép nyarat, kellemes készülődést kívánunk: 

 

                                                         Buday Vera és Varga Zsoltné tanító nénik  
 

Találkozunk az évnyitón augusztus 30-án 16.30-kor! 

 

Ezen a napon a gyerekek a tankönyveket is hazavihetik! 

  


