1.a osztály
Felszerelések, eszközök
Tolltartóban:
 10 db HB-s, háromszögletű grafitceruza
 2 db vastag postairon
 1 db műanyag vonalzó (16 cm)
 2 db piros-kék színes (vékony)
 2db sötétebb zöld vékony ceruza
 12 színű színes ceruza (pl.: Adel, Lyra, KOH-I-NOOR)
Matematika:
 3 cs. írólap
 3 db matematika füzet (A5-ös négyzetrácsos)
 1 db műanyag vonalzó (30 cm)
Névvel ellátott műanyag dobozban (matematika doboz):
 1 doboz számoló korong
 szám- és jelkártyák 20-ig (kivágva, összegumizva)
 logikai készlet
 játékpénz (gyufásdobozba rendezve)
 műanyag óra
 mérőszalag
 zsebtükör (kétoldalas)
 1 cs. színes számoló pálca
 2 db dobókocka
Olvasás, írás:
 betűkészlet (kivágva, betűtartóba rakva)
 betűtartó
 betűsín
 3 db vonalas füzet (14-32)
 5 db sima füzet
Ének-zene:
 1 db hangjegyfüzet (fekvő)
Testnevelés felszerelés (zsákban, névvel ellátva):
 tornacipő, fehér torna zokni
 tornaruha: fiúknak: kék v. fekete alsó, fehér trikó v. póló
lányoknak: kék v. fekete alsó, fehér póló v. tornadressz
 babzsák (kb. 10X15 cm-es)
 esőkabát
Rajz, technika:
 40 db A4-es famentes rajzlap
 10 db A3-as famentes rajzlap
 1 cs. Origami papír A4-es
 1 cs. Origami papír 15x15-ös
 1 cs. Origami papír 20x20-as








5 db piros, 5 sárga, 5 kék, 5 zöld, 5 bármilyen más színű színes fénymásoló papír
4 db iratgyűjtő papír dosszié (nem lefűzhetős)
5 db műanyag, átlátszó, lefűzhető irattartó tasak (genotherm)
1 db iratpapucs
2 tekercs krepp papír (bármilyen színű)
1 db apa ingje (ruhájukat védeni)

Egy névvel ellátott műanyag vagy cipős dobozban (rajz doboz):
 12 színű zsírkréta (Adel)
 12 színű vízfesték (KOH-I-NOOR vagy SÜNI)
 ecsetkészlet (vastag, közepes, vékony 10-6-2)
 színes gyurma
 fém olló (hegyes végű)
 2 db Sulifix ragasztó (hegyes végű)
 1 nagy stift ragasztó
 12 színű filctoll
 6 db-os tégelyes tempera festék (nem tubusos!)
 1 db cellux
 1 db vizes edény (pl.: margarinos doboz)
 ecsettörlő ruha
 hegyező 2 lyukú, tartályos
 2 db elefántos radír
Tisztasági csomag: Névvel ellátott zsákban összekészítve:
 ivópohár, törölköző akasztóval ellátva, fésű
 fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár
 kiskanál
Váltóruha: Névvel ellátott ovis váltóruhás zsákban vagy nylon táskában összekészítve:
 váltócipő (ősszel, télen),
 váltó nadrág, váltó alsónemű
Egyéb:
 műanyag alátét (szalvétának – tízóraihoz, uzsonnához)
 1 db műanyag doboz (matematika)
 1 db műanyag vagy cipős doboz (rajz, technika)
 1 cs. asztalterítő nylon a pad letakarásához (vagy viaszos vászon)
 székpárna madzagolva vagy gumizva
 műanyag uzsonnás doboz
A papírzsebkendőt, szalvétát, WC papírt, folyékony szappant osztálypénzből vesszük meg, de
erről szülői értekezleten egyeztetünk.
Minden felszerelésbe egyesével kérjük a gyermek monogramját és óvodai jelét beleírni!
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