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Tolltartó

színkeverő paletta

4 db grafit ceruza HB,

3 db ecset (4,6,10-fanyelű szőrecset)

4 db kék – piros ceruza (2 vastag, 2
vékony),

1 db ecsettál

12 színű színes ceruza
1 db vonalzó (átlátszó, vékony, max.
16 cm),
1 db radír
1 db fémhegyező
Füzetek
3 db vonalas füzet (14-32)
1 üzenő füzet (keményfedelű)
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
1 db kisméretű sima füzet
1 db sima füzet A/4-es
1 db kisméretű hangjegy füzet
3 csomag írólap

ecsettörlő (puha rongy)
nagy póló (festéshez)
2 db nagy ragasztó stift (Pritt)
1 db kicsi ragasztó stift (Pritt)
1 db technokol ragasztó („zöld”,
szagtalan)
1 db olló (jó minőségű)
1 csomag gyurma
10 db hurkapálca
1csomag fotókarton
2 db krepp-papír
1 db színes karton
1 db cellux

3 db dosszié

viaszos vászon (90*70 cm-es) az
asztal letakarásához

Rajz és technika tantárgyhoz:

Matematika (műanyag dobozban):

50 db famentes rajzlap

1 csomag korong,

2 csomag origami lap

1 db papír mérőszalag,

6 színű tempera + fehér tempera

szám és műveleti jelkártya (kinyírva,
összegumizva),

12 színű zsírkréta
12 színű vízfesték
12 színű filctoll
1 db fekete alkoholos filctoll
1 db fekete tűhegyű filctoll

1 db műanyag óralap,
1 db tükör (kétoldalú, keret nélküli),
3 db dobókocka,
1 csomag pálcika,

számegyenes,

piros rövid nadrág,

1 logikai készlet → vászon zsákban

tornacipő (fehértalpú),

1 színes rudak készlete → vászon
zsákban

BABZSÁK

Tornafelszerelés (tornazsákban):
fehér zokni,
fehér póló,

Tisztasági felszerelés:

kisméretű törölköző akasztóval (névvel), műanyag pohár, tányér, uzsonnás zacskó,
2 csomag toalettpapír,
1 folyékony szappan, 2 db WC papír (fél évente), 100 db papír zsebkendő
(havonta), 1 csomag szalvéta
(havonta)
Egyéb:
váltócipő (nyári szandál vagy vászoncipő)
A gyerekek székére lehet hozni szivacs ülőpárnát.
1 csomag fénymásolópapír
Ünnepélyekre:
fekete nadrág/szoknya,
fehér ing/blúz és fekete cipő
A füzeteket és a könyveket átlátszó fóliába legyenek szívesek bekötni,
minden eszközt (az íróeszközöket is) névvel ellátva kérünk!
Minden tankönyv gerincére legyenek szívesek ragasztani egy papírcsíkot v.
szalagot, amelyet a gyerek
könyvjelzőként fog használni! (Hosszabb legyen a könyvnél!)
Az első tanítási napon mindenki hozza magával: üzenő füzetet, váltócipőt, tolltartót.
Jó vásárlást és kellemes pihenést kívánok a nyárra!
Nóri néni

