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Felszereléslista, 1.b osztály 

2020/21. 

Füzetek, papírok: 

3 db vonalas füzet, száma:14-32 (margós) /2 db matematika füzet, száma: 27-32 

1 db hangjegyfüzet A/5 száma:36-16 

2 db elsős Mesefüzet (14-32 sima és vonalas oldalakkal) 

1 db 4.osztályos vonalas füzet, száma:21-32, A/5 (írástanításhoz kell) 

1 db tűzött (nem spirál) A/5 min. 80 vagy 100 lapos füzet („jegyzetfüzet”, lehet mintás a borítója, 

vonalas vagy kockás, üzenőfüzet lesz, ezért kell vastagabb, szülők és tanítók írnak majd bele= 

ÜZENŐFÜZET) 

(A füzetek márkája lehet hagyományos ICO SÜNI /vagy mintás borítójú, arra figyeljenek, h margó legyen 

benne! A füzetekre csak a gyermek nevét és osztályt írjanak! Év elején rendelünk majd közösen speciális, 

írást segítő -, és értékelőfüzetet is.) 

Technika: 1 cs. ORIGAMI kivágó színes papír, 1 cs. fűzőlap,  1 cs. hurkapálcika 

2 db dosszié A/4-es, gumis (1 rajzórára,1 padba), 3 csomag írólap,2 ív csomagolópapír 

20 db A/4-es famentes rajzlap,20 db félfamentes rajzlap ,10 db A/3-as műszaki rajzlap 

5 db A/4 fekete fotokarton, 1 cs.  A/4 -es színes fénymásolópapír,3 db kétoldalas karton (nagy méret, 

különböző színben) /3 cs. krepp papír (kül. színekben) 

Tolltartóba: 

4 db HB-s grafit (2 db háromszög formájú, fogást javító) 

2 db vastag postairón (kék- piros) / 2 db vastag zöld végű postairón 

vékony színes ceruzakészlet (min.6 db) 

vastag színes ceruzakészlet (min.6 db/lehet 10 vagy 12 db-os is) 

puha, fehér radír / kisvonalzó (15 cm, ami befér a tolltartóba) /kétlyukú hegyező 

JAVASOLT márkák: MILAN, SÜNI, Lyra Groove, STABILO (érdemes jó minőségűt venni, grafitból több 

darabot is) 

Matematika-dobozba: (kisebb műanyag-zárható doboz, kb. 20x15 cm) 

1 cs. számolópálcika /1 db papírmérőszalag(1m) /1 doboz számolókorong/ 

1 cs. szám-és jelkártya/1 cs. logikai készlet / 1 óralap / 2 db dobókocka/1 db hőmérő/ 

1 db szögletes zsebtükör/1 db kicsi homokóra 
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Vizuális kultúra (rajz): 

Műanyag tárolódoboz IKEA/TROFAST sárga, zöld, sokféle színben van…42x30x10 cm !! 

(Szekrényben egymásra rakva így férünk majd el, többféle doboz van, ez 10 cm magas, hozzá TROFAST 

tető (fehér): 40x28) 

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! Előre is köszönöm a 

segítséget! 900 Ft a doboz és 500 Ft a tető az IKEÁBAN. 

Ha nem sikerül valamit beszerezni az 1.hétre, nem probléma, lehet pótolni a hiányzó dolgokat. Lehet, 

soknak tűnik a felírt felszerelés, de ezeket majd évekig használják a gyermekek. 

JAVASOLT márkák: KOH-I-NOOR, SÜNI, STABILO, NEBULO, MILAN, Lyra Groove, JOLLY  

- vízfesték, 12 nagygombos 

- tempera (6 db-os) /külön 1 db fehér tempera 

- 1 db vastag grafitceruza (2B) /jó minőségű radír 

- 12 db vékony színes ceruzakészlet 

- 12 db vastag színes ceruzakészlet 

- 12 db vékony filctollkészlet  

- 12 db vastag filctollkészlet (3 mm) 

- M-es fekete alkoholos filctoll (vékony) 

- 1 db fekete vastag hegyű alkoholos filctoll (vastag, 3mm) 

- 1 cs. porpasztell kréta 

- 1 doboz  zsírkréta (ICO Sünis) 

- 1 cs. natúr, 1 cs. színes gyurma/1 kis fa rajztábla 

- ecsetek:4-es,6-os,8-as,10-es 

- vizesedény:2 dl műanyag pohár is jó /vagy ecsetmosó pohár / 

- festékkeverő tálca (fehér, ovális) 

- 1 vastag rúdragasztó (Pritt)/1 folyékony ragasztó 

- 1 kis szivacs, 1 póló (ami festékes lehet), újságpapír 

-     éles, helyes olló 

Testneveléshez: tornazsákba: 

fehér póló, kék vagy fekete tornanadrág (lányoknak is) 

tornacipő(fűzős), fehér zokni, melegítő alsó és felső  

Egyéb: -váltócipő (kényelmes, ne papucs) 

-kis törölköző (akasztóval, névvel) /kis műanyag saját pohár/1 db vállfa 

-kis műanyag tálca (kb.20x30 /reggelinél használjuk, lehet mintás/név legyen az aljára  írva, alkoholos 

filccel) /   kis uzsonnástáska (kis akasztóval- pad oldalán lesz a helye)    

Tisztasági csomag:(szekrényben tárolom): 

4 db WC papír, 100-as papír zsebkendő, 1 cs. éttermi szalvéta, 1 folyékony szappan (500ml) 
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Magyar nyelv-és irodalomhoz: 

1.Varga Katalin: Gőgös Gúnár Gedeon (antikváriumban is kapható) / Mosó Masa mosodája című 

könyvet is ajánlom, esti meseolvasáshoz (jó lenne, ha mindenkinek lenne saját, kb. novemberre) 

2.Ablak-Zsiráf képes gyermeklexikon (2.félév, ezt 2.osztályban is használjuk) 

3. Kiss Ottó: Emese almája, verses kötet (2.félév/jó kinyomtatott formában is) 

Kérések: 

- Nem kötelező, de aki tud beszerezni, attól szívesen fogadjuk: 5 db színes táblamágnes (ICO 20-30mm 

kör) / 1 cs. A/4 fénymásolópapír (osztálynak) 

- Minden tankönyvbe, munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérek szépen! (szalag vagy 

papírkönyvjelző is lehet) 

- A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja (vagy keresztneve). 

- Kérem, hogy átlátszó (akár öntapadós) borítóba kössék be a könyveket, füzeteket! 

- Sokat fogunk elsőben színezni, 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! Köszönöm!!! 

Kapcsolat kialakítása a tanítóval: 

e-mail címem: gyorkos.bernadett@kig.hu 

Kérem, hogy írjanak erre a címre egy e-mailt! Jó lenne egy kis bemutatkozó szöveget olvasni 

a családról, és a gyermekről, és örülnék egy csatolt fotónak is. 

Ha nyár folyamán kérdés merül fel, ezen a címen feltehetik. 

 

Az elsősök ünnepélyes fogadásának időpontja: augusztus 31. 16.30 óra 

Az ebédbefizetésről iskolánk honlapján kapnak tájékoztatást. 

http//:kig.hu  

 

 

A nyárra jó pihenést kívánok!                Györkös Bernadett –tanító 1.b 

                                                                             gyorkos.bernadett@kig.hu 
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