1.ói osztály
Felszerelések, eszközök - 2021/2022-es tanév
Tolltartóban:
-

5 db 2B-s háromszögletű grafit ceruza (Maped, Lyra, Faber-Castell)
2 db vastag vázoló ceruza (Lyra)
1 db műanyag vonalzó (16 cm)
2 db vékony vázoló ceruza (Koress)
2db sötétebb zöld vékony ceruza (javításhoz)
12 színű színes ceruza (Adel, Lyra, Herlitz háromszög oldalú)

Füzettartóban:
-

4 db vonalas füzet (14-32)
3 db négyzetrácsos füzet (A5 méretű)
4 db sima füzet
1 db hangjegy füzet (fekvő)

Névvel ellátott műanyag dobozban (matematika doboz):
-

1 doboz számoló korong
1 szám- és jelkártyák 20-ig (kivágva, összegumizva)
1 logikai készlet
1 csomag játékpénz (gyufásdobozba rendezve)
1 műanyag óra
1 mérőszalag
1 zsebtükör (kétoldalas)
1 csomag színes számoló pálcika
2 db dobókocka
1 db műanyag vonalzó 30 cm

Iratpapucsban elhelyezve:
-

40 db A/4 famentes rajzlap
5db piros, 5db sárga, 5 db kék, 5 db zöld A/4 színes fénymásolólap
1 cs. Origami papír 15x15-ös
5 db bármilyen más színű színes fénymásoló papír
1 db foto karton (A/4)
3 db iratgyűjtő papír dosszié (nem lefűzős)
3 csomag írólap
2 db krepp papír (különböző színű)
10 db hurkapálca

Testnevelés felszerelés:
-

tornacipő (tépőzáras), fehér torna zokni
tornaruha: fiúknak: sötétkék v. fekete alsó, fehér póló
lányoknak: sötétkék v. fekete alsó, fehér póló

-

babzsák (kb. 10X15 cm-es)
esőkabát
kislányoknak hajgumi

Rajz-technika dobozban:
-

1 db viaszos vászon pad letakarásához (mérete 50x70)
12 színű zsírkréta (Adel olajpasztell)
12 színű vízfesték (Giotto)
1 db ecsetkészlet (vastag, közepes, vékony 10-6-2)
1 cs. színtelen gyurma
1 db fémélű olló (hegyes végű)
1 db Sulifix ragasztó (hegyes végű)
2 nagy stift ragasztó (Pritt 17g)
12 színű filctoll
6 db-os tégelyes tempera festék (nem tubusos!)
1 db cellux
1 db vizes edény (pl.: margarinos doboz)
ecsettörlő szivacs
1 db „festőpóló”(pl.apa/anya kopott pólója - ruhájukat védeni)
hegyező 2 lyukú, tartályos
2 db elefántos radír
1 db gyurmalap (műanyag A/4)

Tisztasági csomag:
-

1 db ivópohár
1 db törölköző akasztóval ellátva
1 db fésű
1 db fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár
1 db étkezési műanyag alátét
1 db kiskanál műanyag tokban
1 db uzsonnás doboz
1 db kulacs

Váltóruha:
-

évszaknak megfelelő váltóruha, fehérnemű, váltócipő

Egyéb:
-

székpárna madzagolva vagy gumizva
1 db folyékony szappan
4 guriga WC papír
2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
1 csomag kávéházi szalvéta
1 doboz sebtapasz

A tankönyveket és füzeteket átlátszó fóliába kérjük csomagolni, névvel ellátva!
Minden felszerelésbe egyesével kérjük a gyermek monogramját és óvodai jelét beleírni!

Élményekben gazdag, tartalmas nyarat kívánunk!
Kecskemét, 2021. június 7.
Tanító nénik

