1. c osztályos felszerelés 2021/2022. tanév
Füzetek:
3 db vonalas füzet, száma 14-32 (margós)
2 db négyzethálós füzet, száma 27-32 (margós)
1 db sima füzet A/5-ös
1 db hangjegyfüzet (A/5-ös, 36-16)

A tolltartóba:
3 db HB-s grafit háromszög formájú (ha lehet, „pöttyös”felületű, csúszásmentes)
2 db vastag postairón kék-piros
1 db vékony kék-piros színes
12-es vékony színes ceruza
puha, fehér radír
kis vonalzó (15 cm)
hegyező (két lyukú)

Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja!!!
Alkoholos filccel egyszerűen megoldható.
Matematikához: 1 db papír mérőszalag (1 m)
1 doboz korong
1 csomag pálcika
1 csomag szám- és műveleti jelkártya
(mindezt tegyék bele egy kisméretű dobozba névvel ellátva!)

Rajz-technikához:
30 db A/4-es famentes rajzlap
20 db A/3-as famentes rajzlap
2 db 2B-s grafit ceruza
1 db alkoholbázisú fekete rostiron (M-es, fekete)
12 db-os vízfesték ( KOH-I-NOOR)
6 db-os tempera + 1 tubus fehér tempera
12db-os zsírkréta ( Jó minőségű)
12 db-os vastag, színes ceruza
12 db-os filctoll (ICO vagy STABILO)
ecsetek: 4-es, 6- os, 8-as, 12-es (puha, nem egyenesre nyírott)
éles, hegyes olló (ICO)-BAL kezesek figyeljenek!!!
1 tubus folyékony ragasztó (SULIFIX)
1 db stift ( Pritt, Staedtler)
natúr gyurma
2 db dosszié ( A/4-es)
ecsettál (legjobb a nagy RAMA-s doboz)
egy kisebb törlőrongy

Kérjük, hogy a rajzlapok, valamint írólapok kivételével szíveskedjenek egy nagyobb
méretű cipős dobozba beletenni az eszközöket!

Testneveléshez:
fehér póló
kék vagy fekete tornanadrág
tornacipő
fehér zokni
SZERETNÉNK KÉRNI, HOGY A GYERMEK LEHETŐLEG HÁTIZSÁKOT/HÁTITÁSKÁT (NE
TORNAZSÁKOT!) HASZNÁLJON! Sokkal kényelmesebb és jobb így közlekedni a gyerekekkel,
hisz esős időben is megyünk tornázni a csarnokba, tornaterembe. A hátizsákra fel tudja
venni az esőkabátot, így elkerülhető, hogy elázzanak a tornaruhák! (Esős napokon
mindenképp legyen náluk esőkabát, esernyő!)

Egyéb:
váltócipő (kényelmes, lehet szandál, de ne papucs)
200 db papír zsebkendő
1 csomag éttermi szalvéta ( 100db-os)
folyékony szappan
Minden tankönyvbe, munkafüzetbe, rögzített könyvjelzőt kérünk. ( szalag, fonal) A
gyerekek minden holmijában legyen benne a monogramja! Kérjük, hogy átlátszó borítóba
kössék be a könyveket, munkafüzeteket!

Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes pihenést kívánunk:
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