
1. a osztályos felszerelés 
 
Füzetek, papírok:  
1 db vonalas füzet, száma 14-32 (margós) 
2 db elsős vonalazású mesefüzet (vonalas és sima lapok vannak benne felváltva)  
1 db kottafüzet A/5-ös  
2 db tűzött (nem spirál) A/5 80 vagy 100 lapos füzet („jegyzetfüzet”, lehet keményfedeles v. mintás a 
borítója, vonalas, üzenőfüzet és értékelőfüzet lesz, szülők és tanítók írnak bele) 
4 db dosszié A/4-es (gumis)  
 
1 db széles, nagy vonalazású füzet (speciális) 
1 db kinagyított négyzethálós füzet (speciális) 
A két darab speciálisan nagy vonalazású és nagy négyzethálós füzetet nem kell beszerezni, ezeket majd az 
osztálynak közösen fogjuk megvásárolni év elején. 
 
A füzetek márkája lehet hagyományos ICO SÜNI /vagy mintás borítójú, arra figyeljenek, hogy margó legyen 
benne! A füzetekre és a dossziékra csak a gyermek nevét és osztályát írják rá!  
 
3 csomag írólap (famentes)  
30 db A/4-es rajzlap (hófehér, famentes, vastagabb)  
10 db kis boríték  
1 csomag színes lap (A/4-es, mindkét oldalán színes, nem fényes)  
 
A tolltartóba: 
4 db HB-s grafit (lehetőleg háromszög formájú, nem rotring) 
3 db vastag postairón (1 db piros, 1 db kék, 1 db kétszínű) 
6 db vékony színes ceruza (sárga, piros, kék, zöld, barna, fekete) (Milán, Herlitz) még 1 db vékony zöld 
ceruza (ez lesz a gyerekek javítószíne, ezért kell több is belőle) 
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. 
A grafit ceruzából és a postairónból érdemes többet beszerezni, mert sokat használjuk és gyorsan fogy.  
A márkajelölések a ceruzáknál csak ajánlások. Nem kötelező ezeket venni, ugyanakkor érdemes kerülni a 
silány minőségű termékeket, mert sajnos nem tudják a gyerekek jól használni. 
Ha a gyermek ceruzafogása még bizonytalan, be lehet neki szerezni háromszögű ceruzafogót, mely nagyon 
jól beállítja a kezét a helyes ceruzafogásra. Például ilyet: 
 
Matematikához: 
1 csomag szám- és jelkártya 
1 doboz korong 
1 db papír mérőszalag (1 m) 
2 db dobókocka  
1 csomag pálcika 
1 csomag logikai készlet 
1 kis csomag gumigyűrű 
1 db fedeles műanyag doboz (Ezt ne szerezzék be egyénileg, mert közösen fogjuk megvenni, hogy 
egyforma legyen mindenkinek! A helytakarékosság miatt szükséges.) 
 
 
 



Magyar nyelv- és irodalomhoz:  
Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon (a kék színű a megfelelő)  
Kiss Ottó: Emese almája című verses kötet (a második félévben ezt fogjuk olvasni, tehát nem kell rögtön év 
elejére) 
 
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)  
1 rúd kenőfejes ragasztó 
1 tubus Extraerős ragasztó, mely ezen a néven kapható az Achát 
papírboltban a Munkásotthon utcában (lásd a mellékelt képen) 
1 db B-s vagy 2B-s grafit ceruza 
12 db-os filctoll (pl: Süni) 
olajpasztell készlet (vastag, 12 db, pl.: SÜNI, STABILO) 
puha radír (nem azonos a tolltartóban levővel) 
védőköpeny (vagy póló festéshez) 
1 db cellux 
10 db zsenília szál (tetszőleges színű) 
műanyag tárolódoboz IKEA/TROFAST sárga, zöld, sokféle színben van…42¬x30x10 cm !!   hozzá TROFAST tető 
(fehér): 40x28 
Más doboz nem megfelelő, mert csak egyforma dobozok tárolását tudjuk megoldani. 
(Az sem baj, ha szeptember 3.hetére lesz egyben a rajzos felszerelés, közösen is megvehetik majd a 
dobozokat, ha lesz erre igény, és lesz olyan szülő, aki vállalja ennek beszerzését. 900 Ft a doboz és 500 Ft a 
tető az IKEÁBAN.) 
 
JAVASOLT márkák: KOH-I-NOOR, SÜNI, STABILO, NEBULO, Faber-Castell, MILAN, Lyra Groove, JOLLY-ceruzák                                                                
A vizuális kultúrához vásárolt dolgoknál szintén csak ajánlás a márkamegjelölés, de itt is nagyon fontos, hogy 
minőségi dolgokat vegyenek, mert van, amit elég lesz egyszer megvenni! A rossz minőségű eszközök 
használhatatlanok, azokkal a gyerekeknek nem lesz sikerélménye. 
 
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 
(ez is mindig legyen a tornazsákban, ha aznap nem lenne bekötve a hajuk) 
A tornazsákban a tornacipőt érdemes külön zacskóba tenni a talpa miatt, hogy ne koszolja össze a ruhát. 
 
Egyéb: 
váltócipő (kényelmes, lehet szandál, de ne papucs) 
kis törölköző (akasztóval, névvel ellátva) 
tálca (Ezt ne szerezzék be egyénileg, mert közösen fogjuk megvenni, hogy egyforma legyen mindenkinek! 
A helytakarékosság miatt szükséges.) 
lányoknak fésű 
két lyukú hegyező otthonra (A hegyezést otthon végezzék el a szülők minden este!) 
Tisztasági csomag kezdéshez: 
2 guriga wc papír zacskóban (ne többet, mert nem fér el) 
1 csomag papír zsebkendő (100-as) 
1 csomag szalvéta (nem éttermi) 



A felszerelés nagy részét az iskolában beszedve tároljuk. 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 be, így könnyen megtalálják majd a gyerekek, mikor mit kell 
elővenniük!  
A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja, mert az a tapasztalat, hogy nem ismerik fel saját 
dolgaikat. 
 
A tanszerek beszerzése elég sok türelmet igényel. Csak akkor fogjanak neki, ha idejük van rá. Ha valamit nem 
sikerül az első napra behozni, megvásárolni, az nem probléma. Az első egy-két hétben lehet pótolni a hiányzó 
dolgokat. 
 
Örülnénk, ha minden gyermek tudna cipőt kötni, mosdót rendeltetésszerűen használni, és késsel-villával 
enni. 
Sokat fogunk elsőben színezni/rajzolni/ezért szeretném kérni, ha tudnak fénymásolni vagy nyomtatni 
bármilyen színezőt az osztály számára (lehet mesés, mandalás, gondolkodtató stb.) gyűjtsék ezeket /lesz 
majd a színezőknek külön doboza az osztályban, oda lehet majd behozni, év közben is, bármikor! 
 
A kapcsolat kialakítása  
Az osztállyal való kapcsolattartás e-mailen keresztül fog megvalósulni. (nem a Facebookon)  
Egy e-mail fiókot nyitottam a leendő osztályunknak.  
Ennek címe: karolyi.20.24.a@gmail.com 
Kérem, hogy a következő egy-két hétben írjanak erre a címre egy e-mailt. Ahol mind a két szülő szeretné 
kapni az e-maileket, ott írják bele a szövegbe a másik címet is! 
Az üzenetben jó lenne egy kis bemutatkozó szöveget olvasni a családról, elsősorban a gyermekről, egy képet 
is szívesen fogadok. Nagyon jó volt az előző osztálynál is olvasni a kedves kis bemutatkozásokat, és aztán a 
megismerkedés után szintén. 
Ezzel már meg is teremtettük a kapcsolatot egymás között. Így a továbbiakban, ha valami kérdés felmerül, 
lehet e-mailben kérdezni, tájékozódni.  
 
Az első tanítási nap. 
Azt szoktuk kérni a családoktól, hogy ezt a napot, ha megtehetik, szánják az iskolakezdésre.  
Reggel ¾ 8-ig kell megérkezni. Reggel nyugodtan kísérjék be a gyerekeket, és egy kicsit maradjanak! Ez 
egyrészt meg szokott nyugtatni mindenkit, másrészt segít a kezdésben nekünk is. Az első órában a szülők 
segítségével kipakoljuk a felszereléseket, eltesszük a szekrénybe, amiket hoztak. (ha lesz olyan család, ahol 
senki nem tud maradni a gyermekkel, az sem gond, segíteni fogunk neki is) 
¾ 9-kor elköszönünk egymástól, és már csak a gyerekek maradnak velünk. Megreggelizünk, és ismerkedünk 
egymással, az iskolával.  
12 óra körül elvisszük a gyerekeket ebédelni. 
12.30-13.00 óra között kérjük, hogy aki teheti, vigye haza a gyerkőcöt, hogy mindenkiben egy kicsit le tudjon 
ülepedni az a sok élmény, ami az iskolakezdéssel jár! (ha valaki nem tuja megoldani, nem gond, ügyeletet 
tartunk) 

Az elsősök ünnepélyes fogadásának időpontja augusztus 31. (hétfő) 16:30 óra. 
Az ebédbefizetésről iskolánk honlapján kapnak tájékoztatást: http//:kig.hu 

 
Kívánok minden családnak nagyon szép nyarat, sok pihenést, játékot, együtt töltött szép pillanatot! 
 
 
 
2020.06.22.           Kuhmann Emese 
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