
1. osztályos eszközszükséglet ( 1. a osztály) 
 

Magyar:   4 db „14-32”-es vonalas füzet: írás (2db) 
                                                                   üzenő 
                                                                   Mit tudok? ( felmérő füzet) 
 

    1 db „varázsfüzet” ( 1 sima-1 vonalas oldalú füzet) 
                1 db A/5 –ös méretű füzetgyűjtő  
                2 db műanyag lap (A/5-ös méretű) vagy kemény kartonlap 
                2 db sima füzet  
Matematika : 3 db négyzetrácsos füzet   A tolltartó tartalmazzon: 5 db HB-s grafit ceruzát(NE radíros végű!) 
                        20 cm-es vonalzó                                                          3 db piros-kék színest(vékony) 
                        számolókorong                                                             12 db színes ceruzát 
                        műanyag óra      
                        logikai készlet 
                        színes pálcika, 2 db egyforma műanyag pohár    Radírt, tollat TILOS hozni! 
                        mérőszalag, 2 db evőpálcika 
                        1 db kicsi vászonzsák a tároláshoz           Egyebek: 2 cs. ( 100 db-os) papírzsebkendő 
Etika:1 db „varázsfüzet” (vonalas-sima)          1 cs.  szalvéta 
           3 db sima füzet (technika, rajz)          1 tekercs WC papír 
Rajz, technika: 20 db A/4-es méretű famentes rajzlap 1 flakon folyékony szappan 
 20 db A/4-es méretű félfamentes rajzlap              törölköző akasztóval, névvel ellátva 
                          30 db színes gémkapocs           fésű 
                          2 db fekete tűfilc                                                  textil uzsonnaszalvéta 
                          1 db fém olló könyvjelzők ( minden tankönyvbe) 
                          2 db ragasztó( 1 folyékony, 1 stift )             műanyag pohár névvel ellátva                                          
                          1 cs. írólap           
                          10 db A/3-as félfamentes rajzlap          ülőpárna 
                          3 db ecset( vékony, közepes, vastag) 
                          1 db vizes tálka 
                           törlőruha, szivacs           
                         12 színű filctoll ( két végű)  
                         1 cs. zsírkréta  (12 színű)                                         10 db simítózáras tasak A/6 méretű 
                         1 cs. fehér gyurma  
                         6 színű tempera 3  db  dekorgumi 
                         10 db A/4-es színes fotokarton 10 db különböző gomb 
                         1 db  alátét   legalább  50*37 cm-es 2 gombolyag vastag pamut 
                         30 db genoterma 2 db nagyobb varrótű  
                         2 db lefűző dosszié 2gombolyag hímzőcérna 
                         2 db A/4-es méretű iratgyűjtő  
                         2 tekercs cellux                          
                         1 db vászonzsák a tároláshoz 
                         2 db alkoholos filctoll 
 
A ceruzákhoz a HÁROMSZÖGTESTŰT javasoljuk  (ADEL, Maped, Herlicz…….). 
 
 
Testnevelés:             fehér póló                                                                 1 db babzsák 
                                  fehér váltózokni                                                       1 db ugráló kötél 
                                  tornacipő                                                        1 db 15-cm  átmérőjű szivacslabda 
                                  egyszínű rövidnadrág ( fiúk –kék, lányok-piros ) 
                               
                     Tornazsák a tároláshoz névvel ellátva ! 
 
 
Minden eszközre , felszerelésre kerüljön rá a gyermek óvodai jele, neve, vagy 
monogramja!!! 

 


