Tanszerlista
2020/2021. tanév
1.b osztály

Füzetek:
5 db 1. osztályos vonalas füzet, kódja: (14 - 32)
2 db négyzetrácsos füzet
3 db sima füzet A/5-ös
1db sima füzet A/4-es
1db vonalas füzet A/4-es
1 db kottafüzet
1 db leckefüzet
5 db gumis dosszié
3 csomag írólap
40 db A/4-es műszaki rajzlap (DIPA)
20 db A/4-es famentes rajzlap
100 db boríték (hagyományos levélboríték)
1 db műanyag szóképtartó, ami majd a betűtartónk lesz
10 darab füzetcímke a gyermek nevével (esetleg óvodai jelével is)
babzsák

Matematika ((Doboz nem kell, mert szeretném év elején egyben megvenni az
osztálynak, hogy egyforma legyen):
2 doboz korong (nagyobb méretű)
2 csomag színes pálcika 10-esével gumizva
1.osztályos számkártya (0-22-ig)
1 csomag játékpénz (csoportonként rendezve-gyufásdobozokban)
2 db dobókocka
1 db 100 cm-es papír mérőszalag
1 db műanyag óra
Logikai lapok - készlet
1 db kétoldalas tükör

Rajz (Doboz nem kell, mert szeretném év elején egyben megvenni az osztálynak, hogy
egyforma legyen):
1 db viaszos vászon (50X70 cm)
1 db 12 színű, jó minőségű vízfesték
1 doboz 6 színű, jó minőségű tempera (amiben van fehér)
1 db fehér műanyag festőpaletta
1 db 12 színű, jó minőségű olajpasztell (pl. Gioconda)
1 db 4B-s grafitceruza
3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
1 db ecsettál fedővel
1 db ecsettörlő rongy (nedvszívó)
1 nagyobb méretű festőpóló
Színes fénymásolópapírok (A/4) 1 csomag
1 csomag (20 db-os) 20x20-as origami lap
1 csomag színes lap
3 db ragasztó (stift)
1 db jól vágó olló, hegyes végű (balkezeseknek balkezes olló)
1 doboz gyurma sima

Sakk
1 db bármilyen színű táblafilc
1 törlőrongy(kb. 10X 10 cm)

Tolltartó:
3 db piros-kék vastag postairon
4 db HB-s grafitceruza
2 db B-s ceruza
2-2 db piros, kék, zöld ceruza
1 db puha radír
1 db 15 cm-es vonalzó
12 db színes ceruza

Tornazsák
sötétkék tornanadrág,
fehér póló,
1 pár fehér zokni,
világos talpú tornacipő,
hidegebb napokra melegítő

Egyenruha:
Galléros fehér ing/blúz
Sötétkék nadrág/ szoknya
Sötét zokni/ testszínű vagy fehér harisnya
Sötét cipő

Váltócipő
szandál vagy vászoncipő (Ne papucs!)
A füzeteket kérem bekötni és csak nevet és osztályt ráírni /alátét legyen benne)
A könyveket csak átlátszó műanyag fóliába kössék be és tegyenek bele rögzített könyvjelzőt!
Kérem, hogy a gyermek nevét mindenre írják rá! (Nagy nyomtatott betűkkel)

Közös megbeszélés után szeretném, ha egyformát vennénk:
- törölközőből
-rajzdobozból
-matekdobozból
- A/4-es lamináló fóliából

Az első tanítási napra kell behozni:
Törülköző akasztóval
Tízóraihoz, uzsonnához 1 db textil szalvéta
2 csomag szalvéta
8 tekercs WC papír
1 db folyékony szappan
3 csomag papírzsebkendő (100 db-os)
4 guriga kéztörlő
Köszönettel: Chriszt Beáta (Bea néni)

