
Felszereléslista 1.c osztály 

Füzetek: 

3 db vonalas  14-32 (margós, famentes) Benne van az üzenő füzet is. 

1 db négyzethálós  27-32 (margós, famentes)  

1 db sima füzet  20-32 (margós, famentes) 

1 db hangjegyfüzet  A/5-ös 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit ceruza (szögletes)  

2 db postairon (piros-kék, vastag, ICO) 

6 db színes ceruza (vékony, KOH-I-NOOR) 

1 db rövid vonalzó (15 cm) 

1 db hegyező (kétlyukú, tartályos) 

1 db puha, fehér, szögletes radír  

Matematika: 

1 csomag korong 

1 csomag pálcika 

1 csomag logikai készlet 

Magyar nyelv és irodalom:  

Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon 42. kiadás (kék) 

Ének: Yamaha szoprán C furulya  

Vizuális kultúra, technika: 

20 db A/4-es famentes rajzlap 

5 db A/4-es kétoldalú, színes karton  

A/4-es színes papír 

1 db alkoholbázisú fekete fictoll (M-es) 

1db 5B-s ceruza 

12 db-os vízfesték (ICO Süni) 

6 db-os tempera (ICO Süni) 

12 db-os zsírkréta vagy olajpasztell (ICO Süni) 

12 db-os vastag, színes ceruza (MILAN) 

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

ecsetkészlet: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es (puha, nem egyenesre nyírott fejű, ICO) 



1 db éles, hegyes olló (Staedlter vagy ICO) 

1 db stift ragasztó (Staedlter) 

1 doboz natúr gyurma (ICO Süni) 

2 db gumis dosszié (A/4-es, a rajzok és feladatlapok tárolásához) 

1 db ecsetes tál (2 dl-es csavaros fedelű üvegedény tetővel együtt) 

törlőrongy 

nagyobb méretű, régi póló (festéskor a ruhát védi) 

műanyag doboz Közösen fogjuk beszerezni. 

Testnevelés: 

kék v. fekete tornanadrág 

fehér póló (Károlyi felirattal) 

tornacipő (fűzős) 

fehér zokni 

melegítő 

Egyéb: 

kis törölköző, akasztóval 

pohár  

1 csomag 100 db-os papírzsebkendő 

1  cs.  szalvéta  

WC-papír (2 tekercs) 

1 flakon folyékony szappan  

váltócipő  

vállfa 

Minden tankönyvbe rögzített könyvjelzőt kérünk (szalag, fonal)! 

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

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

tankönyveiket! 

A füzeteket színes borítóval és nylonnal érdemes bekötni (védelem, felismerés).  

Kérjük, hogy a füzetekre csak a gyermek nevét és osztályát írják rá! 

Az elsősök fogadásának időpontja augusztus 29.  16 óra. 

Az ebédbefizetésről iskolánk honlapjáról kapnak tájékoztatást: www.kig.hu 

Kellemes pihenést kívánunk: Fónyad Judit fonyad22@gmail.com 

    Kárpáti Beatrix 
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