Tanszerlista
2020-2021. tanév
1/a osztály

Füzetek:
4 db 1. osztályos vonalas füzet, kódja: (14 - 32)
3 db négyzetrácsos füzet A/5
2 db sima füzet A/5
1 db A/4 sima füzet
1 db kisalakú kottafüzet
1 db Leckefüzet
6 db „füles” papírdosszié
1 db gumis mappa
40 db A/4-es félfamentes rajzlap
1 db műanyag szóképtartó a betűknek
Rajz
1 db viaszos vászon (kb:40x50 cm)
1 doboz zsírkréta (12 színű)
1 db 12 színű vízfesték
1 doboz jó minőségű tempera (6 színű, fehér is legyen benne)
3 db ecset (vékony, közepes, vastag )
1 db ecsettál fedővel
1 db ecsettörlő rongy ( nedvszívó )
3 db stift ragasztó
1 db jól vágó olló (bal kezeseknek balkezes olló)
1 doboz egyszínű gyurma
1 csomag hurkapálca
2 csomag színes lap
3 csomag írólap
1 db 30 cm-es vonalzó
1 csomag 20X20cm origami lap

Matematika :
2 doboz korong
színes pálcika (legalább 10-10 szál piros, zöld, kék, sárga gumigyűrűzve)
1 db műanyag óra
1 csomag játékpénz (gyufásdobozokban szétválogatva)
2 db dobókocka
1 db papír mérőszalag
Számkártya 0-20-ig
Színes logikai lapok
Tolltartó tartalma:

4 db HB-s grafitceruza (háromszög alakú a legjobb vagy ceruzafogóval)
2-2 db piros, kék, zöld ceruza
1 db 15 cm-es egyenes vonalzó
2db vastag postairon
12 db színes ceruza
1 db puha radír
1 db hegyező
Sakk

1 db bármilyen színű táblafilc
1 törlőrongy
Tornazsák
sötétkék tornanadrág,
fehér póló, zokni,
világos talpú tornacipő,
hidegebb napokra melegítő
Egyenruha:
Galléros fehér ing/blúz
Sötétkék nadrág/ szoknya
Sötét zokni/ testszínű harisnya
Sötét cipő

Étkezéshez: kis textil terítő, kulacs
Törölköző: (textil)Közös megbeszélés után egyformát szoktunk venni: - törölközőből
-rajzdobozból
-matekdobozból
- A/4-es lamináló fólia
Váltócipő: szandál vagy vászoncipő

Az első tanítási napra kell behozni:
2 csomag szalvéta
8 tek. WC papír
1 db folyékony szappan
3 cs. papírzsebkendő (100 db-os )
4 tek. papírtörlő
Fontos kéréseim:
-Minden füzethez egy füzet méretű kemény papírból kivágott alátét.
-A füzeteket bekötni és csak a nevet és az osztályt (1.a) ráírni .
-A könyveket lehetőleg csak műanyag fóliába bekötni.
-A könnyebb használat érdekében minden könyvben könyvjelzőt rögzíteni.
-Mindenre ráírni a gyerek nevét! (tornaruha, vonalzó, ceruzák, váltócipő…)
Köszönettel: Dévai Imréné - Csilla néni of.

