Tanszercsomag 1. osztály
1 db tolltartó (jobb az emeletes, mint a kihajtogatós, mert sok helyet foglal az
asztalon)
Postairon (vastag piros-kék, a bevezető szakaszban használjuk, szám és betűelemek nagy
méretben való írásánál, vázolásnál)
Grafit ceruza (HB) 4 db
Piros- kék színes ceruza 2 db
Színes ceruzák (12db-os) 1 csomag
Radír 2 db (ne egyszerre legyen a tolltartóban, legyen 1 tartalék)
A/4 fénymásoló papír 2 csomag
Írólap (fehér) 4 csomag
Sima lapú füzet 3 db + 1 db nagyalakú angolra (A/4)
Kotta füzet 1 db
Dosszié (nagy alakú, papír vagy műanyag még jobb) min. 3 db
Hegyező (2 db: 1 otthonra, 1 a táskába - tartályos)
Váltócipő (benti cipő, szandál)
Váltóruha (külön tornazsákban vagy az ovis-zsákban)

Rajz és technika:
Zsírkréta (12db-os) 1 doboz
Vízfesték (nagy kiszerelés) 1 doboz
Ecsetek (4-es, 6-os, 10-es) 1-1 db
Színes gyurma 1 csomag
Natúr gyurma 1 csomag
Olló (jó minőségű, esetleg puhafogantyús) 1 db
Ragasztó (stift) nagy 1 db +1 db folyékony
Origami papír 20*20 cm 3 csomag
Rajzlap (fehér) 4 csomag
Hurkapálca: 1 csomag
Puha itatós rongy/kis törölközőcske (ecsetek törléséhez)

Vizestál festéshez (konzerves doboz)
Tempera (nagyobb kiszerelésű)
Festéshez festőpóló (nagy méretű póló, ami jól beteríti a gyermeket, munka közben védve a
ruházatát, érjen a térdéig például, nem kell új)
Gyermekenként 1 ív karton (színes – különböző színben, nagy méretű)
Technika doboz (nagyobb méretű cipős doboz/műanyag doboz névvel ellátva, ebbe pakoljuk a
rajz+technika felszerelésüket)

Magyar:
Betűtartó + betűtartó sín: 1-1 db
Betűkivágó :1 csomag (2db-os)
Ablak-zsiráf könyv (2.félévben, most a kék a használatos, de akinek a piros van meg, ne vegyen
újat)
Elsős vonalazású füzet 5 db (14-32 számozású)

Matek (lehetőleg egy kisebb műanyag dobozba belepakolva):
Papír mérőszalag: 2 db
Színes pálcikák (számoló pálcikák): 1 csomag
Négyzetrácsos füzet kicsi 3 db
Négyzetrácsos füzet nagy A/4-es 1 db
Számolókorong: 1 doboz
Dobókockák: 2 db(matematika- valószínűség)
Tükör (kétoldalú iskolai)
Logikai készlet (mat.)
Vonalzók (30cm-es, 16 cm-es) 1-1 db
Játékpénz valószínűleg lesz a matematika könyv hátuljában, egyenlőre nem kell venni.

Tisztasági csomag I. félévre (+ugyanez januárban a II.félévre):
1 csomag (2db) papírtörlő
1 csomag szalvéta
1 csomag éttermi szalvéta

4 db-os WC- papír
3 csomag (300db) papír zsebkendő
Folyékony szappant osztálypénzből veszünk nagy kiszerelésben

Fésű/hajkefe a lányoknak
Törölköző (sötét színű)
Fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár (műanyag)

Tornafelszerelés:
Fehér póló, rövid nadrág, hosszú melegítő alsó, fehér zokni, tornacipő
Tornazsák (benne egy db kis törölköző )
Babzsák: 1 db

Étkezéshez:
Műanyag pohár
Kiskanál a joghurtokhoz
Kis tálca tízóraihoz/uzsonnához
Uzsonnás zacskó (1 csomag)

MINDENRE LEGYEN RÁÍRVA A GYERMEK NEVE!!!

