Kedves Szülők!
Ezzel a tanszerlistával szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek abban, hogy első osztályba készülő
gyermeküknek a legmegfelelőbb taneszközöket szerezhessék be.
Táska: formatartó, merev hátú (könnyebb hordani, kíméli a hátat), rekeszes, széles párnázott
vállpántokkal
Tolltartóban:
 3db HB-s, hegyes ceruza (a háromszög alakú lenne a legjobb)
 1db 2B-s ceruza
 6-12 színű színes ceruza készlet
 2 db vastag kék-piros postairon
 1db vastag zöld postairon
 1db 15 cm-es vonalzó
 1db fehér, puha radír
 1db 2 lyukú hegyező (lehetőség szerint tartályos)
Üzenő füzet:
 14-32 számú, 1. osztályos vonalazású füzet (az első két oldalára kérjük beragasztani a
mellékelt adatlapot, kitöltve)
Írás-olvasás:
 3db 14-32 számú, 1. osztályos vonalazású füzet
 Ablak Zsiráf gyermeklexikon a II. félévtől (a régebbi fajta is jó)
 1db gumis dosszié (lehetőleg PVC-s műanyag, mert tovább kitart)
 1db fekete felületű krétás tábla kb. 20×25 cm-es
Matematika:
 3db 27-32 számú négyzetrácsos füzet
A következő eszközöket kérjük minél kisebb fedeles dobozba tenni:
 szám- és jelkártyák 0-20-ig, kivágva, összegumizva
 1db papír mérőszalag
 2 doboz kék-piros számolókorong
 2db dobókocka
 1 csomag színes műanyag számolópálcika, összegumizva
 1db műanyag óra
 1db műanyag hőmérő
 1db zsebtükör
Környezetismeret:
 1db 20-32 sima füzet
Erkölcstan:
 1db 20-32 sima füzet
Angol:
 1db 14-32 számú, 1. osztályos vonalazású füzet
Informatika:
 1db 14-32 számú, 1. osztályos vonalazású füzet
Ének:
 1db 36-32 kicsi kottafüzet
Technika-rajz:
 40db famentes A/4-es rajzlap
 4 csomag 20-50 számú írólap
 1 csomag 20×20-as méretű Origami papír
 1db A/3-as (50×70) színes fotókarton (mindkét oldala színes)
 1 db PVC-s gumis dosszié
A következő eszközöket kérjük minél kisebb fedeles dobozba tenni:
 12 színű vízfesték
 vékony (2-es vagy 4-es), közepes (6-os), vastag (8-as vagy 10-es) szőrecset

 6-12 színű zsírkréta
 1db ecsettál (ez lehet egy fedél nélküli margarinos doboz is)
 1 gyermek olló (lehetőleg minél jobb minőségű a könnyebb, precízebb munka végett, a
legjobb a Fiskars)
 1 folyékony ragasztó
 1 nagy stiftes ragasztó (legjobb a Pritt)
 1 cellux, tépővel
 1 doboz natúr vagy színes gyurma
Testnevelés:
Tornazsákban:
 lányoknak: sötét tornadressz vagy sötét cicanadrág, fehér póló és a hosszú hajúaknak hajgumi
 fiúknak:
 sötét tornanadrág, fehér póló
 fehér zokni
 gumitalpú tornacipő
 hűvös időben tréningruha
 szemüveges gyerekeknek szemüvegtok
 (javasolt a saját ugráló kötél)
Egyéb:
 1 db kicsi törölköző, akasztóval
 1 db textilszalvéta
 váltócipő (Ne papucs)
 1 műanyag ivópohár
Tisztasági csomag:
 1 folyékony szappan
 1 csomag 100 db-os papír zsebkendő
 1 csomag szalvéta
 1 tekercs papírtörlő
Szeretnénk, ha a felsorolt eszközökből jó minőségűt vásárolnának, mert ezekkel a gyerekek több
sikerélményhez juthatnak, valamint könnyebben dolgoznak. Ami megmarad, azt a következő években
is használhatják.
A gyermek minden eszközét, ruháját kérjük az óvodai jelével és a nevével (lehetőleg nagy nyomtatott
betűkkel) ellátni!
A könyveket, füzeteket csak átlátszó, műanyag borítóba kell kötni! A címkét a borítóra kérjük
ragasztani és csak a gyermek nevét és osztályát tüntessék fel rajta! Kérjük, hogy a könyvek hátsó
borítójára, belülre zsinórt vagy szalagot ragasszanak, mert ezt fogjuk használni könyvjelzőként.
2016. május …. 16:15-kor rövid szülői értekezletet tartunk. Minden szülőt szeretettel várunk!
Kellemes és pihentető nyarat, valamint örömteli készülődést kívánunk!
Tanító nénik
Budapest, 2016. április 14.

