Szükséges felszerelések első osztályban



iskolatáska (hagyományos; ha lehetséges, ne hátizsák)

Tolltartó: (kihajtható)









3 db HB-s grafit ceruza
(ajánlás: ebből 1 db vastag, háromszög alakú)
2 db B-s grafit ceruza
(ajánlás: ebből 1 db vastag, háromszög alakú)
2 db postairon - vastag, piros-kék
1 csomag színes ceruza (12 db-os)
1 db puha radír
1 db hegyező (kétlyukú: vékony és vastag ceruzához)
1 db 15 cm-es kisvonalzó (a hajlítható nem törik)
1 db alkoholos filc (fekete, 1-1,5mm)

Ajánlás:
Célszerű háromszög alakú, törésbiztos belű íróeszközöket
beszerezni, színes ceruzákból vastagabbakat.
(Pl.: Koh-i-noor, Herlitz, Ico, Bic, Stabilo, radír: Rotring, Stabilo)

Füzetek:





2 db 14-32-es vonalas füzet
2 db 27-32-es négyzetrácsos füzet
2 db 20-32-es sima füzet
2 db 80-32-es sima füzet





4 db A/4-es irattartó mappa (vékony, ajánlás: gumis)
3 csomag írólap
1 csomag fénymásolópapír (A/4)

Matematika doboz:
(kis műanyag- vagy papírdoboz, amely belefér a padba)






1 doboz korong
1 csomag pálcika
2 db dobókocka
1 db kis tükör (kétoldalas, 8x6 cm)
1 csomag logikai készlet

Technika doboz:
(műanyag- vagy papírdoboz)















30 db A/4-es félfamentes rajzlap
50 db A/4-es famentes rajzlap (műszaki)
1 csomag A/4-es origami lap
ecsetek: 4-es, 6-os, 10-es (pl.: Ico)
1 db ecsetes tál (lehet: fém konzerves doboz)
puha törlőrongy
1 csomag 12 db-os zsírkréta (pl.: Adel, Crayola, Panda)
1 csomag filctoll (10 vagy 12 db-os, pl.: Stabilo, Ico, Bic)
1 csomag 6 db-os tempera (pl.: Koh-i-noor, Ico)
1 db fehér tempera
1 csomag gyurma (színtelen, pl.: Ico)
1 db ragasztó (stift, pl.: Patio, Pritt, Uhu)
1 db olló
1 db felnőtt póló

Tornazsák:





fehér póló és rövidnadrág
fehér zokni
tornacipő
melegítő alsó és felső

Tisztasági csomag:







kis kéztörlő
pohár
kiskanál
2 csomag papírszalvéta
2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
folyékony szappan

Ajánlás: 1 db textil szalvéta, 1 db jól zárható uzsonnás doboz

Egyéb:




Műanyag borító a tankönyvekre és füzetekre
Minden könyvben és munkafüzetben könyvjelző beragasztva (fonalból vagy szalagból)
Név és óvodai jel mindenen jól láthatóan legyen feltűntetve!

