
Kedves leendő első osztályos tanítványunk! 

Szeretettel üdvözlünk iskolánkban. Tudjuk, örömmel és izgalommal várod, hogy megismerkedj a betűk és számok 

csodálatos világával. Reméljük, sok örömet lelsz majd a tanulásban! A könyveidet, melyeket szeptemberben az iskolában 

vehettek át, áttetsző nejlon borítóba vagy átlátszó öntapadós fóliába csomagoljátok be! 

 Néhány dolgot a szüleiddel együtt vásároljatok meg a nyáron. (Érdemesebb jó minőségű eszközöket vásárolni, hisz akár 4 

évig is használatban lesznek.) 

 

Testnevelés órára szükséged lesz: 

 világos talpú tornacipőre 

 fehér pólóra 

 fehér zoknira 

 rövidnadrágra 

 

Rajzórára szükséges:  
 12 darabos filctoll 

 12 korongos, fehér színt is tartalmazó vízfesték 

 3 db ecset (2-es, 4-es, 10-es) 

 6 darabos tempera 

 üres margarinos doboz vagy nagy vizes tál 

 zsírkréta  

 rajztábla 

 törlőrongy 

 2 db dosszié 

 

Technikaórára szükséges: 

 olló 

 stiftes ragasztó 

 kenőfejes ragasztó 

 cellux 

 egyszínű gyurma 

 gyurmatábla 

 rajztábla 

 10 darab hurkapálca 

 1 db 30 cm-es vonalzóra (átlátszó műanyag) 

A technika és rajz felszerelést tegyétek be egy kisebb, a padban elhelyezhető cipős dobozba, melyet az iskolában fogunk 

tárolni.  A rajz- és a gyurmatáblát, hurkapálcát, vonalzót külön hozzátok. A technika- és rajzórára szükséges írólapokat, 

rajzlapokat és színes papírokat valamint magyarra a betűkártyákat és a betűtartót szeptemberben együtt vásároljuk 

meg, a szülői értekezleten történő egyeztetés után.  

Matematikaórára szükséged lesz: 

 1 doboz korongra 

 1 csomag számoló pálcikára 

 1 számkártya-készletre ( csak számos ), melyet kérünk szétvágni és összegumizni 

 1 darab dobókockára 

A matematika felszerelést kis műanyag dobozban, névvel ellátva kérjük. 

Tanórákra szükséges füzetek: 

 2 db A/5-ös négyzetrácsos 
 2 db A/5-ös sima lapú 
 5 db A/5-ös 14-32-es számú vonalas 
 1 db A/5-ös kottafüzet 
 1 db A/4-es sima lapú 

Tanórai használatra, a tolltartóba kérünk 3 db HB-s grafitceruzát, 12 darabos színesceruza-készletet, faragót, fehér 

radírt,2 db kék-piros vastag postairónt valamint egy 15-16 cm-es vonalzót (átlátszó műanyag). Szükséged lesz váltócipőre 

is. Minden tanszeredre alkoholos filctollal írjátok rá a monogramodat és óvodai jeledet!                 

                                                                                Szeretettel várunk : Tündi néni, Ági néni, Márti néni 


