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:
3 db kihegyezett grafit ceruza (HB)
2 db javító zöld ceruza,
1db vastag postairon (piros-kék)
1 db vékony postairon,(piros-kék)
12 db-os színes ceruza,
1-2 db radír,
1 db kis vonalzó, ami belefér a tolltartóba,
1db hegyező, tartályos
Füzetek:
2 db négyzethálós füzet (27-32)
6 db első osztályos vonalazású füzet
(14-32) írás (2db), olvasás, angol, üzenő, erkölcstan
1db hangjegyfüzet
2 csomag írólap
1 db sima lapos füzet (20-32)
1 db betűtartó, sínnel
1 db előre nyomtatott leckefüzet
2 db dosszié
Matematika (becsukható dobozban, az eszközöket több éven keresztül használjuk):
1 db papír mérőszalag (1m)
1 db műanyag vagy karton óralap (állítható mutatókkal)
1 db kétoldalas tükör (perem nélkül)
1 db vonalzó (derékszögű)
2 db dobókocka
1 db műanyag hőmérő
3 doboz korong
1 cs. műanyag pálca (összegumizva), néhány befőttesgumi
Logikai készlet (kis dobozban, vagy zsákocskában, kivéve az eredeti tokból)
Technika – Rajz (becsukható dobozban, az eszközöket több éven keresztül használjuk):
1 db jó olló (hegyes, éles; balkezes! a balkezeseknek)
3 db stiftes ragasztó
1cs. fehér gyurma (műanyag zacskóban)
1 db folyékony ragasztó (tubusos: SULIFIX)
12 db-os filctoll,+1 db fekete filc
12 db-os vízfesték
12 db-os zsírkréta
12 db-os tempera (jó minőségű)
1-1 db vastag, közepes, vékony ecset (kb.3-6-9)

1 db vizes tál (pl. konzervdoboz)
törlőrongy, gemkapocs, cellux
1 db 2B-s ceruza
50 db A/4 rajzlap,(fehér)
1 csomag színes lap A4 (ha lehet, élénk színekkel)
10 db kétoldalú színes dekorációs kartonlap (A4 v. B4 méretben)
néhány nagy méretű újságpapír, nagy póló (festéskor a ruhára vesszük)
Testnevelés:
tréningruha
rövidnadrág
piros póló (Szárcsa)
1 pár zokni
2 pár tornacipő (kinti, benti), a kinti edzőcipő legyen
Egyéb:
1 db kis törölköző (akasztóval)
1 db műanyag pohár
1 cs. éttermi szalvéta
1 cs. WC papír
2 cs. papír zsebkendő
benti cipő
anyagszalvéta
folyékony szappan (pumpás)
papír kéztörlő
váltócipő (tépőzáras, bebújós)
ülőpárna a székre hozható
polifoam, vékony takaró, kispárna
Kérjük, hogy a felsorolt dolgok mindegyike névvel, vagy óvodai jellel legyen ellátva!
Az ebédbefizetés a honlapon kiírt időben lesz. A pénzt időben, lezárt, névvel, összeggel
ellátott borítékban kérjük beküldeni, vagy a gazdasági irodán befizetni!
Köszönettel: Jutka és Erika néni

