KEDVES KIS ELSŐ OSZTÁLYOS!
Szeretettel köszöntünk téged és kedves Szüleidet! Szeretnénk, ha nyáron a következő
eszközöket apránként megvásárolnátok, hogy szeptemberben zökkenőmentesen kezdhessük a
tanévet, a tanulást.
Tolltartó:
 4 db (mindig hegyes) grafit ceruza (HB)
 3 db zöld ceruza
 2 db vastag postairon (kék-piros)
 2 db vékony postairon (lehet több is!)
 12 db színes ceruza
 1 db radír (puha)
 1 db (tolltartóban elférő) vonalzó
Füzetek:
 2 db négyzethálós füzet (27-32)
 4 db első osztályos vonalazású füzet (14-32)
 2 csomag írólap
 1 db kis alakú hangjegyfüzet (36-16)
 3 db sima lapos füzet (20-32)
 1 db betűtartó, sínnel
 3 db dosszié óvodai jellel vagy névvel ellátva (rajz, matek,
magyar)
Matematika:
 2 doboz korong
 1 db logikai készlet (a könnyebb használat miatt egy kis dobozba tedd át!)
 1 cs színes pálcika
 1 db műanyag vagy vastag karton óralap
 3 db dobókocka
 1 db zsebtükör
 1 db papír mérőszalag
 1 db becsukható műanyag doboz (hogy a fentieket mind bele tudd tenni!)
Technika – Rajz:
 1 db olló (hegyes, éles)
 3 db stift ragasztó
 1 csomag színes papír
 12 színű vízfesték
 12 színű tempera (tégelyes)
 12 színű zsírkréta





1 csomag fehér gyurma
3 db ecset (vékony-közepes-vastag)
1 db vizes edény (pohár vagy konzervdoboz)
1 db törlőrongy








12 színű filctoll
nagyméretű újságpapír
fekete tűfilc
1 db becsukható műanyag doboz (hogy a fentieket mind bele tudd tenni!)
50 db A/4-es félfamentes rajzlap
20 db A/4-es famentes rajzlap

Testnevelés:
 1 hosszú tréning ruha
 2 pár tornacipő (kinti, benti)
 kisnadrág,
 Szárcsa póló
 fehér póló
Tisztasági csomag:
 1 db folyékony szappan
 1 csomag éttermi szalvéta
 1 csomag WC papír
 1 csomag papírtörlő
 2 csomag papír zsebkendő
 1 csomag műanyag kis kanál
 1 csomag műanyag pohár
 1 db fogkefe
 1 db fogkrém
(A szalvéta, zsebkendő WC papír, szívószál folyamatos pótlása szükséges az év során.)
Egyéb:
 Váltó cipő (lehetőleg tépőzáras vagy bebújós legyen)
 kispárna
 polifoam
 vékony takaró
 1 csomag fa ruhaszárító csipesz
 2 db fakanál
 1 db műanyag pohár (saját használatra)
 1 db textil szalvéta (konyharuha)
 1 db kis törölköző
Kérjük, hogy a felsorolt dolgok mindegyike névvel, vagy óvodai jellel legyen ellátva!
Az ebédbefizetés minden hónap első csütörtökén lesz. A pénzt időben, lezárt, névvel,
összeggel ellátott borítékban kérjük beküldeni!
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