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1. b osztály 
 

Füzetek:  
4 db 1. osztályos vonalas füzet (kódja: 14 - 32)  
2 db négyzetrácsos füzet A/5 - ös 
1 db sima füzet A/5 - ös 
2 db sima füzet A/4 -es (nem spirál) 
1 db kisalakú kottafüzet  
1 db leckefüzet 
 
4 db „füles” gumis dosszié  
1db szóképtartó 
  
 
Tolltartó tartalma: 
3 db HB-s grafitceruza (háromszög alakú a legjobb vagy ceruzafogóval) 
2 db kék-piros vastag postairon  
12 db színes ceruza 
1 db 15 cm-es egyenes vonalzó 
1 db puha radír 
 
Sakkhoz 
1 db bármilyen színű táblafilc (WHITEBORD) 
1 kisméretű törlőrongy (10x15) 
 
Matematika : 
2 doboz korong (nagyobb méretű korongokkal) 
2 csomag színes pálcika 10-esével gumizva 
1 db műanyag óra 
játékpénzhez egyelőre csak a gyufásdobozokat kell előkészíteni a megbeszéltek 
szerint 
2 db dobókocka 
1 db kétoldalas tükör 
1 db papír mérőszalag 
1. osztályos számkártya (0-22-ig) 
Logikai lapok – készlet 
 
 
 
 
Rajz 
40 db A/4-es műszaki rajzlap 
1 db viaszos vászon (kb:50x60 cm) 



 

1 doboz zsírkréta (12 színű) 
1 db 12 színű vízfesték  
1 doboz tempera (6 színű, fehér is legyen benne)  
3 db ecset (vékony, közepes, vastag)   
1 db ecsettál fedővel                 
1 db ecsettörlő rongy (nedvszívó pl. régi pamutpóló)                              
                
1 db fehér műanyag festőpaletta 
3 db stift ragasztó  
1 db jól vágó olló, hegyes végű (balkezeseknek balkezes olló) 
1 doboz egyszínű gyurma 
1 csomag hurkapálca 
2 csomag színes lap (kétoldalas, minél több szín) 
3 csomag írólap 
1 db 30 cm-es vonalzó   
                                        
 
Tornazsák: 
sötétkék tornanadrág, fehér póló, zokni, tornacipő (non marking talppal) 
hidegebb napokra melegítő (erre csak később lesz szükség) 
 
Egyenruha: (fiúk/lányok) 
Galléros fehér ing/blúz  
Sötétkék nadrág/ szoknya 
Sötét zokni/ testszínű vagy fehér harisnyanadrág 
Sötét cipő 
 
Uzsonnás táska (textilből, felakasztható): 
kulacs vagy kis flakon, textil szalvéta 

 
Váltócipő: szandál  
 
Tisztaságcsomag:  
2 csomag szalvéta 
8 tek. WC papír 
1 db folyékony szappan 
1 cs. papírzsebkendő (100 db-os ) 
4 tek. papírtörlő 
 
  
 A megbeszéltek alapján az alábbiakat közösen vesszük meg:  

- törölköző 
                                                              - rajzdoboz 
                                                              - matekdoboz 
     - Ki(s)számoló munkafüzet 



 

           - színesrúd osztályszinten (9 csomag) 
                                                  - A/4-es lamináló fólia osztályszinten 

 
 
Fontos kéréseim! 
 
Kérem szépen: 
-a füzeteket bekötni és csak a gyermek nevét és az osztályt (1.b) ráírni, 

-a könyveket csak átlátszó műanyag fóliába bekötni, 

- a tankönyvekbe szalagot vagy zsinórt kérek rögzíteni könyvjelzőként,  

- mindenre ráírni a gyerek nevét! (tornaruha, vonalzó, ceruzák, váltócipő…) 

 

Ha bármilyen kérdés felmerül, a szeptemberi szülői értekezleten megbeszéljük. 
Örömteli készülődést, kellemes nyarat kívánok! 
 
                                           Kati  néni  
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