2017-2018. tanév

Taneszközlista - 1. évfolyam
1 db könnyű hátitáska
1 db egyszerű tolltartó
3 db HB-s grafit ceruza (Rotring nem jó)
1 db hegyező ( nem kötelező)
2 db postairon (kék-piros)
6 színű vékony és 6 színű vastag színes ceruza
Matematika

Rajz/Technika

2 db A/5-ös 27-32 négyzetrácsos füzet
1 db 15 cm-es vonalzó
1 db műanyag óra
1 db műanyag hőmérő
1 db tükör ( 2. o.-ban kell)
1 csomag számolópálcika
1 doboz szám- és jelkártya (kivágva, névvel ellátva,
összegumizva)
1 doboz korong
1 db mérőszalag (papír)
2 db dobókocka

2 db rajztömb ( ne a vastag, drága , nehéz legyen!)
40 db rajzlap (famentes)
1 db hegyes végű kisolló
1 doboz 6-os zsírkréta
2 db stift ragasztó
1 doboz egyszínű gyurma
1 doboz vízfesték (12 színű)
1 db vastag 10-es,1 db 6-os, 1 db 4-es ecset
2 csomag színes kivágó papír (A/4)
ecsettál, ecsettörlő (kis textil)
2 cs.írólap

Anyanyelv
4 db A/5-ös 14-32-es 1. o. füzet
2 db nagyméretű sima füzet ( nem spirál)
Ablak –Zsiráf gyermeklexikon jó, de nem kötelező

Környezetismeret
2 db A/5-ös 20-32-es vonalas füzet

Ének
1 db kisalakú ének füzet

Testnevelés
Külön táskában,zacskóban: rövid nadrág, fehér
póló, fehér zokni,tornacipő, váltóruha/melegítő.
Kérünk egy kisméretű babzsákot, és egy
ugrókötelet.
Szükséges még:
1 db üzenőfüzet (bármilyen vonalazású)
1 db füzet szabadidős rajzolgatásra
padba is befér.
Váltócipő ( a rossz időjárástól számítva)
A székekre kispárna (madzagolva vagy gumizva)

Tisztasági felszerelés
Külön táskában , zacskóban : kiskanál, pohár, kis
törölköző,fésű( nem kötelező)
Az uzsonnának műanyag uzsonnás dobozt kérünk!

Hittan – megbeszélés szerint

Kérjük, hogy mindenre rajzolják rá az óvodai jelet, a tankönyveket átlátszó műanyag
borítóban legyenek szívesek becsomagolni, valamint minden tankönyvbe tegyenek könyvjelzőt,
mert ez megkönnyíti a gyermekek eligazodását a felszerelésükben!
A differenciált tanóravezetés, a sokszínű tanóravezetés elengedhetetlen feltétele a fénymásolás,
melyre a tanév elején 1000 Ft-ot kérünk!
Köszönjük!

