Ajánlott felszerelések
1.a
Iskolatáska: könnyű, kemény hátfalú, könnyen nyitható
Tolltartó: könnyen kezelhető, gumipántos ceruzahelyek, férjen bele a kisvonalzó

Kérjük minden felszerelésen tüntessék fel a gyermek nevét
füzeten, torna ruhán, ceruzákon is!
-

Füzetek:
Kisalakú (A5-ös) négyzetrácsos füzet
Kisalakú (A5-ös) vonalas füzet /14-32/
Kisalakú (A5-ös) sima füzet
Kisalakú (A5-ös) kottafüzet
Kisalakú (A5-ös) vonalas füzet

3 db
5 db
2 db
1 db
1 db

Üzenő füzetnek

-

Íróeszközök:
Grafit ceruza /HB-s, háromszög alakú/
Vastag postairon, piros-kék
Tartályos kétlyukú hegyező
Radír /puha/
6 db-os vastag színes ceruza készlet
Normál vastagságú piros, zöld, kék ceruza

-

Matematika doboz:
Számoló korong
1 doboz
Számoló pálcika
1 csomag
Vonalzó kicsi
1 db
Logikai készlet
1 db
Színes rúd készlet
1 db
Dobókocka
3 db
Műanyag doboz /színes rúd készletnek/ 1 db

-

Technika – rajz doboz:
Olló /éles, hegyes/
1 db
Ragasztó stiftes
2 db
Cellux ragasztó____________________ 1 db
Vízfesték 12 korongos /Süni/
1 db
Ecset csepp alakú:vékony, közepes, vastag 1-1 db
Ecsettálka
1 db
Ecsettörlő rongy / kicsi, nedvszívó/____1db
Gyurma natúr
1 db
Hurkapálca
_
20 db
Zsírkréta 12 színű
1 db
Vastag színes ceruzakészlet 12 színű___1 db

5 db
2 db
1 db
1 db
1 db
1 db

-

Radír /puha/
1 db
Filctoll készlet 12 színű___________
___1 db
Tűhegyű fekete filctoll_________
_____1 db
Írólap
3 csomag
Fénymásoló lap A4-es
20 db
Gumis irattartó dosszié___________________1 db
Rajztábla______________________________1 db
Krepp papír tetszőleges színben_________2 tekercs
Hurkapálca______________________
___40 db
Iratgyűjtő dosszié /rajzórára/
1 db
benne:
Rajzlap A4-es, félfamentes
30 db
Színes papír készlet 1. osztályos________1 csomag
Iratgyűjtő dosszié /technika órára/
1 db
benne
Rajzlap A4-es, félfamentes
20 db
Origami papírt A4-es_________________1 csomag

Tornafelszerelés:
- Tornazsák, névvel
1 db
- fehér póló, fehér zokni, rövid nadrág, hagyományos
tornacipő, babzsák.

-

Tisztasági csomag:
Papír kéztörlő
Papír zsebkendő 100-as csomag
Szalvéta
WC papír 4 db-os
Folyékony szappan

1 tekercs
1 db
1 csomag
1 csomag
1 db

Öko papír egyik oldalán már használt, de a másik
oldalán rajzolásra még alkalmas papírlapok.
Székre szivacspárna.

- Grafitceruza 2B-s_

2 db

Ajánlott felszerelések
1.b
Iskolatáska
A tankönyveket, füzeteket átlátszó borítóval kérjük bekötni.
-

Füzetek:
Kisalakú (A5-ös) négyzetrácsos füzet
Kisalakú (A5-ös) vonalas füzet /14-32/
Kisalakú (A5-ös) sima füzet
Kisalakú (A5-ös) kottafüzet
„Vázlatok” nagy alakú füzet

3 db
3 db
2 db
1 db
1 db

-

Íróeszközök:
Tolltartó /nem fém/
Grafit ceruza /HB, B /
Vastag postairon, piros-kék
Tartályos kétlyukú hegyező
Radír /fehér, hagyományos/
12 db -os színes ceruza készlet

1 db
5 db
2 db
1 db
2 db
1 db

-

Matematika doboz:
Számoló korong
1 doboz
Számoló pálcika
1 csomag
Vonalzó egyenes 30 cm-es
1 db
Vonalzó háromszög alakú kicsi
1 db
Papír mérőszalag
1 db
Kistükör
1 db
Dobókocka
3 db
Műanyag doboz /cipős doboz méretű/ 2 db

-

Technika – rajz doboz:
Barkács vagy gyerekolló
1 db
Ragasztó stiftes és folyékony
1-1 db
Vízfesték 12 korongos
1 db
Ecset: vékony, közepes, vastag
1-1-1 db
Ecsettálka
1 db
Gyurma natúr és színes
1-1 db
Hurkapálca
20 db
Zsírkréta 12 színű
1 db
tempera /nem kötelező/
Technika csomag 1 – 4.osztályig 1 csomag
Írólap
2 csomag
Rajzlap A4-es, félfamentes
40 db
Színes kivágó lapok
1-2 csomag
Iratgyűjtő dosszié
2 db

Tornafelszerelés:
- Tornazsák, névvel
1 db
- Fiúknak: fehér póló, tornanadrág (kék vagy fekete),
hagyományos tornacipő
- Lányok: tornadressz vagy fehér póló, tornanadrág
(kék vagy fekete), hagyományos tornacipő

-

Tisztasági csomag:
Kis törülköző
Étkezési alátét /kicsi, műanyag/
Papír zsebkendő 100-as csomag
Szalvéta
WC papír 4 db-os
Folyékony szappan

1 db
1 db
1 db
1 csomag
1 csomag
1 db

Öko papír egyik oldalán már használt, de a másik
oldalán rajzolásra még alkalmas papírlapok.

- Fénymásoló lap A4-es

50 db

Ajánlott felszerelések
1.d
Iskolatáska: könnyű, kemény hátfalú, könnyen nyitható
Tolltartó: könnyen kezelhető, gumipántos ceruzahelyek, férjen bele a kisvonalzó

Kérjük minden felszerelésen tüntessék fel a gyermek nevét:
füzeten, torna ruhán, ceruzákon is!
-

Füzetek:
Kisalakú (A5-ös) négyzetrácsos füzet
Kisalakú (A5-ös) vonalas füzet /14-32/
Kisalakú (A5-ös) sima füzet
Kisalakú (A5-ös) kottafüzet

2 db
3 db
2 db
1 db

-

Rajzlap A4-es, félfamentes
Színes papír, kivágó minták A/4-es
Iratgyűjtő dosszié gumis
Fénymásoló papír
Origami papír_________________

5 csomag
1 csomag
3 db
1 csomag
_1 csomag

-

Íróeszközök:
Betűtartó, betűsín__________________ ____1-1 db
Tolltartó /nem fém/
1 db
Grafit ceruza /HB-s /
5 db
Vastag postairon, piros-kék
2 db
Tornafelszerelés:
Tartályos kétlyukú hegyező
1 db
- Tornazsák, névvel
1 db
Radír /fehér, hagyományos/
2 db
- Fehér póló, rövid nadrág, fehér zokni, hagyományos
12 db -os színes ceruza készlet
1 db
tornacipő
Normál vastagságú piros, zöld, kék ceruza 2-22 db
Tisztasági csomag: (havonta)
- Papír zsebkendő 100-as csomag
1 db
Szalvéta
1
csomag
Matematika doboz:
- WC papír 4 db-os
1 csomag
Számoló korong
1 doboz
- Folyékony szappan
1 db
Számoló pálcika
1 csomag
Vonalzó egyenes 20 cm-es
1 db
Öko papír egyik oldalán már használt, de a másik
Papír mérőszalag
1 db
oldalán rajzolásra még alkalmas papírlapok.
Logikai készlet /kis dobozban/
1 db
Dobókocka
2 db
Műanyag doboz /cipős doboz méretű/ 1 db

-

Technika – rajz doboz:
Barkács vagy gyerekolló
1 db
Ragasztó stiftes
1 db
Vízfesték 12 korongos
1 db
Ecset: 4-es, 8-as, 12-es
1-1-1 db
Ecsettálka
1 db
Gyurma natúr
1 csomag
Ecsettörlő rongy / kicsi, nedvszívó/____1db
Zsírkréta 12 színű
1 db

-

-

- Grafit ceruza B-s___________________1 db
- A/4-es műszaki rajzlap
1 csomag
- Írólap
5 csomag

