Tanszerlista az 1.a osztály számára
A könyveket és füzeteket átlátszó fóliába kérjük becsomagolni.
Mindenre kérjük a gyermek nevét és óvodai jelét felírni!
Magyar
4 db vonalas füzet (14-32)
1 db A4-es sima füzet (80-32)
1 db vonalas füzet (21-32; minden második vonalat vastagítani kell)
100 db boríték
kis, keret nélküli tükör
1 db A4-es, magyar jelzésű gumis dosszié
Matematika
1 db cipős doboz vagy ilyen nagyságú zárható műanyag doboz
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
1 db A/4-es sima füzet (20-32)
1 db A4-es, matematika jelzésű gumis dosszié
1 cs számolópálcika (zárható, kis dobozban)
2 doboz számolókorong
1 db logikai készlet
1 db játékóra
5 db dobókocka (zárható, kis dobozban)
20 cm-es kicsi vonalzó (minden napra, a tolltartóba)
1 db nagy (30 cm-es) vonalzó (ne legyen hajlítható!)
játékpénz 100Ft-ig (kivágva, zárható, kis dobozban, 1Ft-os is!)
20 db csipesz (zárható műanyag dobozban)
20 db 5 Ft-os nagyságú műanyag gomb (zárható, kis dobozban)
1 cs UNO kártya
Technika
1 db cipős doboz vagy ilyen nagyságú műanyag doboz
1 db A4-es, technika jelzésű gumis dosszié
10 db félfamentes rajzlap
2 csomag A4-es nagyságú (vegyes) színes papír
2 csomag 20X20-as négyzet alakú origami papír
1 csomag A4-es méretű kartonpapír (képeslap keménységű)
1 db krepp-papír (bármilyen színű)
1 cs háztartási csomagolópapír
1 gombolyag kötőfonal (tetszőleges színű)
1 db natúr gyurma
1 db színes gyurma
2 db nagyobb méretű Stift / UHU / Pritt / hasonló minőségű ragasztó
1 folyékony ragasztó
1 tubus fehér tempera
1 db kerekített hegyű olló (nem figurás!)
10 db hurkapálcika
1 db fekete, közepes vastagságú alkoholos filc
Rajz
1 db cipős doboz vagy ilyen nagyságú műanyag doboz
1 db rajztábla
1 db rajz jelzésű A4-es, gumis dosszié
20 db félfamentes
30 db famentes rajzlap
1 csomag A4-es nagyságú színes papír
1 csomag 20X20-as négyzet alakú origami papír

12 db színes ceruza
12 színű filctoll
12 színű zsírkréta
12 színű /jó minőségű/ vízfesték
12 színű tempera
1 tubus fehér tempera
2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecset
2 db nagyobb tálka
műanyag festékpaletta
törlőruha
műanyag terítő a festéshez
egy nagyobb (felnőtt) méretű (festő)póló
Ének
1 db A5-ös kottafüzet (36-16)
Testnevelés
tornazsák
2 pár tornacipő (kinti + benti)
fehér póló
fekete rövidnadrág
fehér váltózokni
tréningruha
hajgumi lányoknak
Erkölcstan
1 db A5-ös sima füzet (20-32)
Tolltartóba
5 db HB grafit ceruza
1 db keményebb fajta radír
2 db piros színes ceruza
2 db kék színes ceruza
2 db zöld színes ceruza
1 db piros-kék vékony postairon
1 db piros-kék vastag postairon
1 db 2 lyukú hegyező
Tisztasági csomagba
1 db törülköző (akasztóval, névvel ellátva!)
ivópohár
kiskanál
1 cs szalvéta
10 db-os papír zsebkendő
1 db textil szalvéta (evéshez alátétnek)
Egyebek
1 db vonalas füzet üzenőnek (14-32)
1 db A5-ös méretű sima füzet (20-32) /jutalmaknak/
1 db irattartó papucs
3 csomag írólap
1 cs fénymásolópapír
lehetőleg tépőzáras ülőpárna
váltócipő
váltóruha („baleset” esetére)

3 cs 100 db-os papír zsebkendő
2 db / 1 cs papírtörlő
4 db WC-papír
igazolványkép méretű fénykép (fénymásolt is jó!)

2020. AUGUSZTUS 28. pénteken ???
9 - 11 óráig Gólyanap
2020. szeptember 1-jén (kedden)???:
Első tanítási nap + szülői értekezlet 16 órától.
A szülők a szülői értekezletre hozzák be gyermekük füzeteit, tankönyveit, felszerelését!
Az első tanítási nap csak tolltartót, váltócipőt, uzsonnát hozzanak a gyerekek!

