KEDVES KIS ELSŐ OSZTÁLYOS!
Szeretettel köszöntünk Téged és kedves Szüleidet! Szeretnénk, ha a nyáron a következő
eszközöket apránként megvásárolnátok, hogy szeptemberben zökkenőmentesen kezdhessük a
tanévet, a tanulást.
Tolltartó:
3db (mindig hegyes ) grafit ceruza (HB)
3db zöld ceruza
2db vastag postairon(piros-kék)
2db vékony postairon(piros-kék)
12 db színes ceruza
1db radír
1 db kicsi(tolltartóban elférő) vonalzó
1db tartályos hegyező
Füzetek:
2 db négyzethálós füzet (27-32)
4 db első osztályos vonalazású füzet (14-32)
2db sima lapos füzet (20-32)
1db kis alakú hangjegyfüzet
Matematika (becsukható dobozban, az eszközöket több éven keresztül használjuk):
2 doboz korong
1db logikai készlet (a könnyebb használat miatt egy kis dobozba tedd át!)
1 cs színes pálcika kis dobozban
1 db műanyag vagy vastag karton óralap
3 db dobókocka
1 db zsebtükör
2 db mérőszalag (másképp:papír számegyenes százig)
1 db derékszögű háromszög vonalzó
mindent névvel ellátva, a dobókocka kivételével
Technika – Rajz (becsukható dobozban, az eszközöket több éven keresztül használjuk):
1db olló (hegyes, éles, a balkezesekre célszerű balkezes ollóval készülni)
3 db stift ragasztó(névvel ellátva)
1 db folyékony ragasztó (Pl.:Sulifix)
12 színű vízfesték
12 színű tempera
12 színű zsírkréta
12 színű filctoll
1 csomag fehér gyurma(kis műanyag dobozban)
3db ecset (vékony – közepes – vastag  3 — 6— 9)
1 db vizes edény, nagy méretű (pohár vagy konzervdoboz)
1db törlőrongy
Néhány nagyobb méretű újságpapír, a pad megóvása miatt
1 db becsukható doboz, hogy a fentieket mind egyben tudd tartani benne!

1db nagyméretű póló, névvel ellátva, ne tedd a dobozba! (hogy ne kend össze magad az
alkotás hevében ,aki szeretné használni, csak annak)
Testnevelés:
1 hosszú tréning ruha
2 pár tornacipő (kinti, benti)
1 fehér póló
1 pár fehér zokni
kisnadrág, Szárcsa póló
Tisztasági csomag:
1db kis törölköző(névvel ellátva)
1db műanyag pohár(névvel)
1db folyékony szappan
1 csomag éttermi szalvéta
1csomag nagy alakú szalvéta
1 csomag WC papír(4db-os)
2 csomag papírzsebkendő
1 jumbó papírtörlő
(A szalvéta, zsebkendő, WC papír folyamatos pótlása szükséges az év során.)
Egyéb:
váltó cipő (lehetőleg tépőzáras vagy bebújós legyen)
kispárna
vékony takaró
1 vékony ülőpárna
4 csomag írólap
színes papír
színes karton
3db dosszié óvodai jellel v. névvel ellátva (rajz, matek,
magyar,vékony papír dosszié)
50 db A/4-es rajzlap félfamentes
20db A/4-es famentes (műszaki rajzlap minőség)
1 csomag facsipesz

Kérjük, hogy a felsorolt dolgok mindegyike névvel, vagy óvodai jellel legyen ellátva,
feltétlenül, mert csak így tudjuk megkeresni, az elveszett tárgyakat.
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