
Felszereléslista  2019/2020 

1.a osztály 

 
Füzetek: 
               3 db vonalas  (14-32, margós) 

                 1 db négyzethálós  (27-32, margós) 

                 2 db sima füzet (A/5-ös, 20-32) 

                 1 db hangjegyfüzet (A/5-ös 36-32) 

 

Tolltartóba: 
                 4 db HB-s grafitceruza (1 db háromszögű, fogást javító) 

                  12 db-os színes ceruza készlet (vékony) 

                  1db jó minőségű puha, fehér radír (pl. Rotring)   

                  1db rövid vonalzó (15 cm) 

                  hegyező (két lyukú)          

         

Matematikához:  

               műanyag doboz! 
                  1 csomag korong 

                  1 csomag pálcika 

                  1 db papír mérőszalag (1 m) 

                  1db kis tükör (kétoldalú) 

                  2db dobókocka 

                 számkártyák 

                 műanyag hőmérő, óra 

                 logikai készlet 

Magyar nyelv és irodalom: 
                  Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon  (35. kiadás, kék színű ) 

 

Ének-zene: 
                  Yamaha germán fogású szoprán, C hangolású furulya (kb. 2800ft) 

 

Vizuális kultúrához: 

               műanyag doboz! 
                  30 db A/4-es famentes rajzlap 

                  10 db A/3-as famentes rajzlap 

                  20 db A/4-es műszaki rajzlap (fehér) 

                  20 db A/4-es kétoldalas színes karton (vegyes színek) 

                  10 db A/4-es foto karton (fekete) 

                  2 csomag origami lapok (20x20-as) 

                  2 db 2B-s grafit ceruza 

                  2 db alkoholbázisú fekete rostiron (M-es, fekete) 

Jó minőségű 
 12 db-os vízfesték (KOH-I-NOOR) 

 12 db-os tempera    +2 tubus fehér tempera 

 12 db-os zsírkréta  (pl. Trivax Jovi, KOH-I-NOOR, TRIO WAX-aquarell, kavics zsírkréta) 

 12 db-os olajpasztell (ICO) 

 12 db-os vastag, színes ceruza  

 12 db-os kétoldalú (vékony-vastag) filctoll  (ICO vagy STABILO) 

 ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es (puha, hegyesre nyírott fejű)  

 



1db széles, oszlató ecset (a legkisebb, 20-as méret, vagy 30-as) 

   
1 db szivacsecset 

festékkeverő paletta 

éles, hegyes olló (ICO) 

1 tubus cseppmentes ragasztó (Sulifix) 

1 db stift (Pritt, Staedtler) 

1 doboz natúr gyurma 

2 db rajzos dosszié (A/4-es) 

ecsetmosó pohár (2dl-es, fedeles) 

törlőrongy, újságpapír  

nagyobb méretű póló 
 

Testnevelés: 
kék tornanadrág 

fehér póló (Károlyi felirattal) 

tornacipő 

fehér zokni 

melegítő 

 

Egyéb: 
kis törölköző, akasztóval 

váltócipő, vállfa 

műanyag tálca ! 
műanyag pohár  

 

Ajánlott irodalom: 

Weöres Sándor: Bóbita 

 
Minden tankönyvbe, munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk. (szalag, fonal) 

Kérjük, hogy átlátszó borítóba kössék be a könyveket, munkafüzeteket! Minden 

felszerelésre írják rá gyermekük nevét és osztályát!  

 

Az elsősök ünnepélyes fogadása augusztus 29-én 16 órakor kezdődik. A gyerekek a 

tankönyveket is megkapják. 

 

 
Budapest, 2019. június   Köszönettel : Tari Magdolna és Csábi Ágnes 

 

 

 

Kellemes pihenést kívánunk a nyárra! 


