Tanszerjegyzék 1. osztályban

Füzetek, melyeknek jól látható a vonalazása és a margója:
4 db vonalas füzet (kódszáma: 14 – 32)
2 db négyzetrácsos füzet, kis alakú
4 db nagy alakú sima füzet
1 db üzenő füzet, kis alakú
1 db leckefüzet
1 db gumis A/4-esmappa
100 db boríték (nem kell beküldeni, otthon lesz rá szükség)
Rajz -technika órára: 30 db famentes rajzlap A/4-es, 30 db famentes A/3-as rajzlap,
A/4-es méretű színes fénymásolópapír 40 db (8 színből: pl.piros, kék, sárga, zöld,
narancs, rózsaszín, barna, lila)
A/3-as rajztábla
1 csomag fénymásoló papír
Cipősdobozba kérem belerakni a következőket: 1 db folyékony ragasztó, 3 db stift
ragasztó, 12 színű vízfesték, ecsetek (2-es, 4-es, 8-as, 10-es), ecsetes tál (Rama
doboz), törlőrongy, zsírkréta, 12 színű filctoll, hegyes olló, 1 csomag hurkapálca
Matek cipősdoboz tartalmazza: 1 csomag korong, 1 csomag számoló pálcika,
játékpénz, kistükör, keret nélkül, 1 óralap, 1 papír mérőszalag, 1 egyenes vonalzó
A tolltartóba: 4 db HB-s ceruza, 2 db vastag piros- kék ceruza, min.6 db-os vastag
színes ceruzakészlet (radír csak januártól szükséges), 1db 15 cm-es vonalzó
Tornazsák a testnevelés felszerelésnek: fehér póló, rövid nadrág/szabadidő alsó,
fehér zokni, tornacipő (lehetőleg világos talpú), szoknya a lányoknak néptánchoz
Tisztasági csomag: pohár, 4 csomag 100 db-os papír zsebkendő, váltócipő,
váltóruha (az esetleges „balesetek” miatt)

A gyerekek székeire lehet hozni szivacs ülőpárnát. Ezekre célszerű megkötőt varrni,
amivel rögzíteni lehet a szék csővázához, így nem esik le.
Kérlek, amire csak lehet, alkoholos filccel írjátok rá a gyermek nevét!
A csomagolásról: átlátszó, nejlon csomagolás, tisztán tartja a füzetet, könyveket és gyorsan
megismeri a gyerek melyik könyvre, füzetre lesz szüksége az órán.

A tolltartó egy részes, kihajthatós legyen, üreset vásároljatok, és ti töltsétek meg
ceruzákkal. 😊
Az első tanítási napra kérem: olvasókönyv, matek könyv, összes füzet és a
cipősdobozok megtöltve, valamint tolltartó és váltócipő. A második napra kérem az
összes maradék könyvet (2. kötetek), valamint a tornafelszerelés és a tisztasági
„csomagot”.
Szép, pihentető nyarat kívánok: Karakas Ági
kepiro78@gmail.com
30/305-62-91

