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1.a osztály taneszköz-szükséglete
Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy az iskolakezdéshez
vásárolják meg a következőket:







táska/hétköznapokra kisebb méretű
is elegendő
tolltartó/ jól átlátható, kezelhető
grafitceruza, HB, lehetőleg
háromszögletű 5 db
postairon (piros, kék) 1-1db
piros-kék ceruza 2 db
színes ceruza, legalább 12 színű

Magyar nyelv- és irodalom:
 vonalas füzet (14-32) 4 db
 fűzött füzet, sima-vonalas (1432) 1db
Matematika:
 négyzetrácsos füzet (27-32) 4
db
 nagy négyzethálós füzet 1.
osztály „Sulikész” 1 db
 kb.15 cm-es vonalzó a
tolltartóba 1db
 egyenes és háromszögletű
vonalzó 1-1 db
 mérőszalag 1db
 számolókorong 2 db
 számolópálcika 1 cs
 logikai készlet 1db
 műanyag óra 1db
Etika/ Hit- és erkölcstan
 fűzött füzet, sima-vonalas (1432) 1db
Rajz- technika:
 ecsetek, (mi szerezzük be) 11db
 ecsetes tál (margarinos doboz)
1db
 kisebb, nedvszívó rongydarab
1db
 olló (balkezeseknek külön)
1db
 ragasztó stift (pl. Pritt) 1db
 folyékony ragasztó (pl. Sulifix)
1db
 színes gyurma 1cs
 színtelen gyurma 1cs












zsírkréta
pl.
(Gioconda)
(Gallery) (Pelikan) 1doboz
12 színű filctoll 1cs
12 színű vízfesték 1db
rajztábla
(lehet
használt,
örökölt is) 1db
háztartási csomagolópapír (5 ív/
cs) 3 db
Írólap 3 cs
A/4 műszaki rajzlap 30 db
A/3 műszaki rajzlap 10 db
munkapóló
(bármilyen
maszatolható póló lehet)
színes papírok (mi szerezzük
be)
origamilapok 1 cs

Testnevelés:
 tornazsákba: fehér zokni, fehér
póló, nem fűzős cipő,
rövidnadrág
Egyebek:
 iratgyűjtő A/4 5 db (gumis)
 váltócipő (nem papucs)
 váltóruha, külön szatyorban
(alsónemű, nadrág, póló)
 babzsák 1db
 székre párna (igény szerint)
 1 db fénykép a gyermekről
(igazolványkép méretű)
Tisztasági csomag:
 étkezési alátét (textil) 2-3 db
 törülköző akasztóval
 pohár (füles)
 uzsonnás doboz?
Kérjük, hogy minden eszközt, füzetet stb.
lássanak el a gyermek nevével!
A könyveket átlátszó fóliával, a füzeteket
egyéni választás alapján fedjék be!
A listán szereplő eszközöket az ovi-suli
idején gyűjtjük össze, a megbeszélt
sorrendben!
(Lányok az ovi suli 2. napján, fiúk a 3.
napon.)
Együttműködésüket köszönjük!
A Tanító nénik
2020. június 15.
e-mail cím:
osztalyfonok.ignathildiko@gmail.com

