1. b osztályos felszerelés 2018-2019.
Füzetek, papírok:
3 db vonalas füzet, száma 14-32 (margós)
1 db széles, nagy vonalazású füzet (speciális) *
2 db mesefüzet (vonalas és sima lapok vannak benne felváltva)
2 db négyzethálós füzet, száma 27-32 (margós)
1 db kottafüzet A/5-ös
2 csomag írólap (famentes)
40 db A/4-es rajzlap (hófehér, famentes, vastagabb)
20 db A/3-as famentes rajzlap
2 ív csomagolópapír
10 db kis boríték
1 csomag színes lap (A/4-es, mindkét oldalán színes, nem fényes)
3 db dosszié A/4-es (gumis)
Kérjük, hogy a füzetekre CSAK A GYERMEK NEVÉT és osztályát írják rá!
A tolltartóba:
3 db HB-s grafit (lehetőleg háromszög formájú, nem rotring)
2 db vastag postairón (1 db piros, 1 db kék)
6 db vékony színes ceruza (sárga, piros, kék, zöld, barna, fekete) (Milán, Herlitz)
még 1 db vékony zöld ceruza
6 vagy 12 db-os vastag színes ceruza (Milán, Herlitz)
puha, hófehér radír
kis vonalzó (15 cm)
Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja! Alkoholos
filccel egyszerűen megoldható.
Matematikához:
szám- és jelkártya
1 doboz korong
1 db papír mérőszalag (1 m)
dobókocka
Magyar nyelv- és irodalomhoz:
Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon (a kék színű a megfelelő)
Vizuális kultúrához:
vízfesték (CO /KOH-I-NOOR/) - 12 gombos
festékkeverő paletta (ne kis tálkák)
ecsetek (jó minőségű, 2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es)
törlőrongy (max. 15x10 cm)
vizes edény ( tetős )
éles, hegyes olló (bal kezeseknek bal kezes olló kell, ez nincs a csomagban!)
ragasztó 1 rúd kenőfejes és egy tubus Extraerős ragasztó, mely ezen a néven kapható az Achát
papírboltban a Munkásotthon utcában

1 db B-s vagy 2B-s grafit ceruza
12 db-os filctoll (pl: Süni)
M-es fekete alkoholos filctoll 1 db
12 db-os zsírkréta ( Koh-i-Noor Aquarell)
puha radír (nem azonos a tolltartóban levővel)
védőköpeny (anya-apa elnyűtt pólója is jó)
fedeles műanyag doboz (közösen vesszük majd meg) *
1 db cellux

Testneveléshez:
fehér póló
kék vagy fekete tornanadrág (lányoknak is)
tornacipő /fűzős!/
fehér zokni
melegítő alsó és felső (többször ki fogunk menni órán, nagyon jó lesz a hűvösebb
időben a melegítő)
lányoknak hajgumi (A lányoknak ugyanez a felszerelés szükséges)
Egyéb:
váltócipő (kényelmes, lehet szandál, de ne papucs)
kis törölköző (akasztóval ellátva)
10 db zsenília szál
tálca (közösen vesszük majd meg év elején)
lányoknak fésű
két lyukú hegyező otthonra (A hegyezést otthon végezzék el a szülők minden este!)
WC papír, papírzsebkendő, szalvéta
A vastaggal jelölt eszközöket a szülői értekezlet után itt helyben lehetőségük volt
megvásárolni.
A *-gal jelölt felszereléseket együtt fogjuk megvásárolni, hogy mindenkinek egyforma
legyen, fontos a hely miatt.
A felszerelés nagy részét az iskolában beszedve tároljuk (a tolltartót nem). Ezeket az első tanítási nap
reggelén kérjük, hozzák magukkal, hogy közösen elpakolhassuk!
A tornazsákot, törölközőt, tálcát hétvégén hazaviszik a gyerekek, hétfőn tisztán behozzák az iskolába.
Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk! Kérjük, hogy a könyveket,
füzeteket átlátszó, lehetőleg öntapadós fóliába kössék majd be, így könnyen megtalálják majd a
gyerekek, mikor mit kell elővenniük! Füzet bekötve.
A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja, mert az a tapasztalat, hogy nem ismerik
fel saját dolgaikat.

Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes időtöltést kívánunk!
Találkozunk augusztus 30-án 16.30-kor az évnyitón. A gyerekek a tankönyveket is
megkapják ezen a napon, és hazavihetik.
Kuhmann Emese és Kordás-Kovács Beáta
tanító nénik

