Szükséges eszközök az 1. b osztályban
magyar : 3 db 14 - 32 -es vonalas füzet
angol: 1 db 14 - 32 -es vonalas füzet
etika: 1 db 14 - 32 -es vonalas füzet
üzenő: 1 db 14 - 32 -es vonalas füzet, amely első oldalára a tanuló adatait kell beírni,
vagy a kitöltött adatlapot beragasztani
matematika : 3 db négyzetrácsos füzet
környezet : 1 db 14 - 32 -es vonalas füzet
ének :kisalakú hangjegy füzet, mint amekkora a többi füzet (A/5)
szabadidős: A/4- es sima füzet
testnevelés : FEHÉR ZOKNI
melegítő (nem baj, ha használt, kinőtt, foltozott, zacskóban egy bugyi vagy
alsónadrág )
ugrálókötél
rajz, technika és napközi (nem csak 1. osztályban használhatók)
Vázlatok füzet (A/4- es spirálozott rajzfüzet)
50 db fehér rajzlap behajtós mappában, amiből nem hullik ki
2 db 2B- s ceruza
12 színű vízfesték
6 színű tempera
12 színű színes (vastagabb)
4 - es , 8 - as , 10- es ecset , ecsettörlő rongy ( jó nedvszívó )
NAGY KONZERVDOBOZ ecsetestálnak
zsírkréta (ha mód van rá, akkor ne túl zsírosat, mert az nem jól fed, és
nagyon csúszik
2 cs . négyzet alakú és 2 cs téglalap alakú origami papír (Lizzi suli márka)
2 db ragasztó ( sulifix vagy technokol, és kicsi pritt )
1 cs színtelen gyurma
olló (éles, hegyes )
3 cs. lehetőleg fehér írólap
4 különböző színű krepp papír
tolltartóba: 5db HB -s ceruza (Rotringot nem kérünk!!!)
fehér radír (lehet nyáron már használni a radírt, így a füzetet kevesebb
„baleset” éri)
1 db egyenes vonalzó ( 0 - tól legalább 12 ,15 cm )a tolltartóba
színesek (legalább 6 különböző szín)
1 db zöld toll javításhoz (nem csattogtatós)
egyéb: tisztaságcsomag (szappan, törölköző, fésű,)
1 cs szalvéta, 2 guriga konyhai törlőpapír,
2 db irattartó mappa a tanulók munkáinak összegyűjtéséhez
: Füzetekből nem célszerű a legdrágábbakat megvenni. Figyeljenek, hogy legyen
a füzetben margó, és jól látható legyen a vonalazás. Az íróeszközök jó minősége a kisgyerek
kulturált munkáját segíti. A füzeteket kérnénk bekötni, matricával, nyomtatott nagybetűvel
írt névvel, valamint óvodai jellel ellátni. A tankönyvek bekötése levehető fóliába lenne jó a
könnyebb felismerhetőség miatt.
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