2021/2022-es tanév

1.b osztály

Kedves Szülők!
Kérjük, az alábbiakat szíveskedjenek beszerezni gyermekük részére!
A tolltartóba:
- min. 3 db HB-s grafit ceruza (rotring típusút nem használunk)
- min. 6 db vékony színes ceruza (sárga, piros, kék, zöld, barna, fekete)
- min. 2 db postairon (vastag, kétvégű vagy kék és piros)
- 2 db puha fehér radír
- egyenes vonalzó 15 cm-es
- tartályos hegyező (otthonra)
Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja! Alkoholos filccel egyszerűen megoldható!
Füzetek, papírok:
- 3 db négyzetrácsos matematikafüzet
- 1 db kottafüzet (kisalakú)
- 6 db vonalas füzet, száma: 14-32
- 2 csomag írólap
- 4 db A/4-es különböző színű dosszié (piros, kék, zöld, sárga)
- 1 csomag fénymásolópapír
- 2 db sima füzet
- 1 db vonalas füzet, száma: 21-32
Kérjük, a füzetekre csak a gyerek nevét és osztályát írják rá!
Matematika órára:
- számolópálcák és 2 doboz korong
- szám- és jelkártya
- 1 m- es papír mérőszalag
- 2 db dobókocka
- 1 db szögletes, kétoldalas zsebtükör, műanyag borítás nélkül
- műanyag hőmérő
- műanyag óralap
- logikai készlet
Technika órára:
- 1 doboz szürke gyurma, 1 doboz színes gyurma
- 10 db hurkapálcika
- A/4-es színes fénymásoló lap – 5-5 db (piros, sárga, narancssárga, zöld, fekete, kék, barna)
- 3 db nagy stiftes papírragasztó (névvel ellátva)
- hegyes, éles olló (névvel ellátva)
- 10 db famentes rajzlap
Testnevelés órára:
- névvel ellátott tornazsákba: iskolai póló, fehér zokni, sötét rövidnadrág, tornacipő, lányoknak hajgumi,
néptáncra szoknya
Rajz órára:
-

40 db A/4-es famentes rajzlap
10 db A/4-es félfamentes rajzlap
1 db irattartó papucs névvel ellátva
12-es színkört tartalmazó vízfesték
12 színt, vagy legalább 6 alapszínt tartalmazó temperakészlet
5 különböző méretű gömbölyű ecset
12 db-os zsírkréta készlet
12 db-os filctollkészlet

-

1 csomag 100 db-os szalvéta
2 csomag 100 db-os papírzsebkendő
A/4-es sima lapos füzet rajzoláshoz
váltócipő vagy váltószandál
10 db papír pohár (eldobható), 10 db papír tányér

Napközibe:

Kérjük, hogy a könyveket, munkafüzeteket átlátszó borításba csomagolják be, írják rá kívülről a gyermek nevét, osztályát!

Kellemes pihenést a vakációra, majd örömteli készülődést kívánunk az iskolakezdéshez!
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