Eszközlista 2020/2021-es tanév
1.ói
Matematika
 3 darab matematika füzet (A5-ös négyzetrácsos)
Névvel ellátott műanyag dobozban
 1 doboz számoló korong
 szám-és jelkártyák 20-ig (kivágva, összegumizva)
 logikai készlet
 játékpénz (gyufásdobozba rendezve)
 papír mérőszalag
 műanyag óra
 1 csomag színes számoló pálca
 zsebtükör (kétoldalas)
 2 db dobókocka
Olvasás, írás
 3 darab vonalas füzet (14-32)
 4 darab sima füzet
Ének-zene
 1 darab hangjegy füzet (fekvő)
Rajz, Technika egy névvel ellátott papír cipős dobozban
 Adel zsírkréta 12 darabos
 2 db elefántos radír
 1 db kétlyukú tégelyes hegyező
 12 színű filctoll
 1 csomag hurkapálca
 12 db-os vízfesték pl. KOH-I-NOOR vagy SÜNI
 6 db-os tégelyes tempera festék (nem tubusos!)
 vizes tál (kisebb margarinos doboz is lehet)

 ecsetek (vastag, közepes, vékony 10-6-2),
 törlőrongy
 hegyes olló,
 2 nagy stift ragasztó,
 1 cellux,
 1 doboz fehér gyurma
 pad letakarásához viaszos vászon terítő kb. 60x40 cm
 2 tekercs krepp papír (tetszőleges szín)
 1 darab apa ingje ruhájukat védeni
Tolltartóban:
•
•
•
•
•
•

10 darab HB-s, háromszögletű, hegyes, grafitceruza
2 darab vastag postairon
2 darab piros-kék színes (vékony)
vonalzó (16 cm)
színes ceruza 12 darabos pl. Adel, Lyra, Koh-y-noor
2 darab zöld színes javításhoz

Testnevelés felszerelés tornazsákban:
•
•
•
•
•
•

fehér póló
fehér zokni
kék vagy fekete tornanadrág/dressz
tornacipő,
babzsák (kb. 10x15 cm-es)
esőkabát

Papírcsomag:
•
•
•
•
•
•

5 db műanyag átlátszó lefűzhető tasak (bugyi)
3 csomag írólap
40 db A/4 famentes rajzlap
10 db A/4 félfamentes rajzlap
10 db A/3 famentes rajzlap
5 db piros, 5 sárga, 5 kék, 5 zöld, 5 bármilyen más színű színes
fénymásoló papír

• 2 db papír dosszié /nem lefűzhetős/
• 1 db iratpapucs rajzok tárolásához

Ami még kell:
2 csomag 100-as papírzsebkendő,
1 csomag szalvéta,
1 folyékony szappan (lehet utántöltő is)
4 guriga WC-papír,
étkezési műanyag alátét,
székpárna madzagolva vagy gumizva
Tisztasági csomag, névvel ellátott zsákban összekészítve
ivópohár, fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár, törölköző akasztóval
ellátva, kiskanál, műanyag uzsonnás doboz
Váltó ruha
Évszaknak megfelelő váltás ruha + fehérnemű, váltócipő. Névvel
ellátva az ovis váltóruhás zsákban.
Minden felszerelésbe egyesével kérjük a gyermek nevét vagy
monogramját beleírni!
Mindenkinek pihentető és örömteli nyarat kívánunk! 
Kati néni Edit néni
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