Felszerelések az 1. osztályokban
Váltócipő
Tolltartóba kihegyezett, névvel ellátott ceruzák:
 1 postairon ( piros-kék)
 piros, zöld, kék ceruza
 névvel ellátott radír
 jó minőségű grafitceruzák (HB-s)
 vonalzó, ami befér a tolltartóba
Magyar nyelv és irodalom
 3 db 14-32 számú füzet (2 db füzet írásra, 1db füzet üzenőnek)
 2 csomag írólap
 1db betűkirakó, betűsín
 1db vázolófüzet (kisebb méretű)
Matematika
 2 db 27-32 számú füzet
 1 csomag számolópálcika
 1 doboz számolókorong
 3db dobókocka
 Számkártyák 1-től 20-ig (mindegyikből kettő) relációs jelek
 1 logikai készlet
 1 műanyag óra
Technika
 1 csomag gyurma
 2 papírragasztó ( Pritt stift, Sulifix)
 1 db olló (Legalább egy hegyes vége legyen), balkezeseknek balkezes ollót
vegyenek!!!
 Cellux
 2 db karton (minden a két oldalán színes)
 1db fekete karton
 1 csomag háztartási csomagoló papír
 1 csomag színes fénymásolópapír
Rajz
 1 doboz olajpasztell ( pl.ICO)
 12 színű vízfesték (pl. ICO)
 12 színű temperakészlet
 műanyag festőpaletta
 ecsetek: 2-es, 4-es, 6-os, 10-es
 50db A/4-es famentes rajzlap
 Ecsetes tálka, törlőrongy, padot védő viaszosvászon terítő (kb. 50x40 cm)
Rajz és technika órára ruhát védő festőpóló.
Testnevelés
Fehér trikó, sötét rövidnadrág, fehér zokni, és cipő. Babzsák

Akasztóval ellátott törülköző max. 30x30 cm-es
Ügyeljenek arra, hogy minden legyen névvel ellátva!
A könyveket az első napokban kapják meg a gyerekek. Ezeket kérjük könyvjelzőkkel ellátni!
A nyárra mindenkinek jó pihenést kívánunk!!!
A tanító nénik

Felszerelések a 2. osztályban
Váltócipő
Füzetek:
 5db. vonalas füzet (16-32-es)
Az üzenő is ilyen füzet legyen!
 1 db matek füzet
 kis alakú hangjegyfüzet
 2db A5-ös Vázlatfüzet-spirálos
Matekos dobozba







Logikai készlet
Műanyag hőmérő és óra
Kis tükör
Papír számegyenes (100 cm)
Színesrúd
100db fogvájó tízesével összegumizva

Technika, rajz felszerelés
 50 db famentes rajzlap (min.190g-os)
 40 g-os stift (Kores, Uhu vagy Pritt)
 1 cs színes papír
 12 színű vízfesték (nagyon jó a magyar)
 tempera
 vizes tál
 4db különböző méretű ecset
 festő póló
 12 színű olajpasztell
 12 színű filctoll készlet
 fűzőlap fűzővel
Tolltartóba
 3db. HB-s vagy B-s grafitceruza
 12 db-os színes ceruza
 1-1 zöld, piros, kék ceruza
 radír, hegyező
 kis vonalzó
 1 db kicsi ragasztós stift

Tornafelszerelés
 fehér póló vagy trikó
 fehér zokni
 tornacipő (fehér talpú)
 sötét rövidnadrág
Úszásfelszerelés: fürdőruha
úszósapka
úszószemüveg
törölköző
papucs
Kérjük, hogy minden személyes felszerelést névvel jelöljenek meg!

Felszerelések a 3. osztályban
Váltócipő
Füzetek:
- 2 db négyzethálós füzet
- 4 db harmadikos vonalazású füzet (száma 12-32)
Feliratozva: olvasás, írás, fogalmazás, tollbamondás
- 1 db sima füzet környezetre
- 1 db vonalas „üzenő” füzet, elején kitöltve az adatokkal
- 1 db hangjegyfüzet
- 1 db kisméretű vázoló (projekt felirattal)
Tolltartóba:
- 3 db HB jelzésű jó minőségű grafit ceruza
- 1 db Zebra toll kék betéttel
- 1 db radírt
- 12 db-os színes ceruza készlet
- 1 db postairon
- 1 db ceruzahegyező
- 1 db kis vonalzót
- 1 db kis ragasztóstift
- 2 db alkoholos fekete filc (vékony és vastag)
A matek dobozba:
- 3 db dobókocka
- 1 kis tükör
- 1 db műanyag óra és hőmérő
- 1 db papír számegyenes
- 1 db háromszög vonalzó
- színes műanyag pálcikák
Fiókba:
- olló
- stift és folyékony ragasztó

-

12 színű vízfesték
1 csomag tempera (+ 2 db fehér tempera)
vizesedény, törlőrongy, festőpóló, paletta
12 színű olajpasztell
6-os, 8-as, 10-es ecset
legalább 12 színű filctoll készlet
1 db cellux + tartó
1 db fehér gyertya
2 db hímzőfonal (a szín mindegy)
2 db fonal (fiúk: zöld és piros) (lányok: rózsaszín és sárga)

Közös használatra:
- 40 db famentes rajzlap (A/4)
- színes papír
- 1 csomag fénymásolópapír
Tornazsákba:
- 1 db fehér póló
- 1 db sötét nadrág
- 1 pár fehér zokni
- 1 pár tornacipő

Felszerelések a 4. osztályban
Váltócipő
Füzetek:
3 db négyzethálós füzet – (matematika, informatika)
6 db negyedikes vonalazású füzet (21-32)
(olvasás, nyelvtan, helyesírás, fogalmazás, angol, üzenő)
1 db szótárfüzet (angolra)
1 db sima füzet (kicsi) (környezetismerethez)
1 db vékony papírdosszié (angolra)
1 db hangjegyfüzet (a tavalyi füzetet folytatjuk)
Tolltartó:
3 db HB-s grafit
1 db radír
1-1 db piros, kék, zöld ceruza
1 db hegyező
1 db kis vonalzó
12 db-os színes ceruzakészlet
1 db golyóstoll
Matematikához:
3 db dobókocka
1 db papír mérőszalag
1 db hosszú vonalzó (30 cm)

1 db háromszög vonalzó
színesrúd készlet
körző
Technika, rajz:
festőpóló
olló
2 db nagy ragasztóstift (Kores vagy Pritt)
12 színű vízfesték
vizestál, alátét (tavalyi)
12 színű olajpasztell
4 db ecset (különböző méretű: 2, 4, 6, 10)
12 színű filctoll készlet
12 db-os tempera
50 db A4-es famentes rajzlap
4 csomag írólap
1 db alkoholos fekete tűfilc
2 gombolyag hímzőfonal
1 db színeskarton (két oldalán színes) Rózsaszínűt és lilát nem kérünk, mert azokból még van.
Testnevelés:
 fehér póló
 sötét rövidnadrág
 tornacipő
 fehér zokni
A nyárra jó pihenést kívánunk mindenkinek!

