1. c osztályos felszerelés
Füzetek:
3 db vonalas füzet, száma 14-32 (margós)
1 db négyzethálós füzet, száma 27-32 (margós)
1 db kottafüzet A/5-ös
2 db mesefüzet A/5-ös
3 csomag írólap (félfamentes)
Kérjük, hogy a füzetekre CSAK A GYERMEK NEVÉT írják rá!

A tolltartóba:
3 db HB-s grafit (háromszög alakú, Milan)
2 db vastag postairón (piros, kék, Koh-i-Noor)
6 db vékony színes ceruza (sárga, piros, kék, zöld, barna, fekete, ICO)
puha, fehér radír (pl. Milan)
kis vonalzó (15 cm, átlátszó, Koh-i-Noor)
Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja!
Alkoholos filccel egyszerűen megoldható.

Matematikához:
1 doboz korong
1 csomag pálcika
1db vonalzó (30 cm, átlátszó)
1 db papír mérőszalag (1 m)
1 db A4-es műanyag gumis dosszié
1 db kisebb műanyag doboz (közösen vesszük meg)

Magyar nyelv- és irodalomhoz:
Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon (42. kiadás, kék színű, Kiadás éve: 2017)
1 db A4-es műanyag gumis dosszié

Vizuális kultúrához:
40 db A/4-es műszaki rajzlap
20 db A/3-as műszaki rajzlap
20 db A/4-es origami papír
12 gombos vízfesték (Süni)
2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecsetek (puha, nem egyenesre nyírott fejjel)
ecsetmosó pohár (min. 1,5 dl-es)
törlőrongy
12 db-os filctoll (Milan)
12 db-os vastag színes ceruza (háromszögű Milan)
12 db-os zsírkréta (háromszögű, vastag, ICO)
1 db 2B-s grafit (Milan)
1 db M-es alkoholos filc, fekete
festékkeverő paletta
1 rúd papírragasztó (Milan, 21 g stift)
1 folyékony ragasztó (Sulifix cseppmentes 35g)
éles, hegyes fémolló (ICO)
1 db A4-es műanyag gumis dosszié
védőruha
1 db műanyag doboz (közösen vesszük meg)

Testneveléshez:
Tornazsákba: Károlyi-s póló, fehér bokazokni, kék rövidnadrág, tornacipő
Hűvösebb időszakban (ősz, tavasz) szükség lesz tréningruhára.
(lányoknak hajgumi)

Énekhez:
furulya (Yamaha, szoprán C, közösen vesszük meg)

Egyéb:
váltócipő
kis törölköző AKASZTÓVAL, NÉVVEL ELLÁTVA
1 cs. éttermi szalvéta
1 cs. WC papír
1 flakon folyékony szappan
1 cs. 100 db-os papírzsebkendő
1 db ivópohár (erős műanyag)
1 db műanyag tányéralátét
1 db vállfa

Ajánlott irodalom:
Weöres Sándor: Bóbita
Bálint Ágnes: Mazsola
Csukás István: Süsü
Csukás István: Pom-Pom meséi
Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk, és átlátszó borítóba kérjük
bekötni!
A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja!
Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes időtöltést kívánunk:
Bódiné Rémiás Tünde és Márkus Csilla
tanítók
Találkozunk augusztus 30-án 16.30-kor az évnyitón. A gyerekek ekkor a tankönyveket is hazavihetik!

