Kedves Tanítványunk!

Szeretettel szólunk hozzád. Ezzel az első levéllel szeretnénk a
segítségedre lenni abban, hogy boldogan készülj az iskolai életre.

A következő taneszközökre lesz szükséged:
6 db 14-32 vonalas füzet- elsős (3 magyar, 1 német, 1 környezet, 1
üzenő)
2 db 27-32 négyzetrácsos füzet
1 db kis alakú kottafüzet (36-16)

1 db hosszú, egyenes vonalzó (30 cm)

1 pici vonalzó (kb. 15 cm)

12 db-os zsírkréta (jó minőségű!)

radír (később, engedéllyel)

1 db olló
2 db ragasztó (stift)

Testnevelés és tánc: + úszás

1 db folyékony ragasztó

Simándy-s póló (Elvileg már megrendelve.)

1 db régi póló

1 db sötét rövidnadrág

1db gyurmaragasztó (Pritt vagy Blue Tack- Nebuló nem jó)

1 pár világos talpú tornacipő

500db-os fénymásolópapír

1 db tornazsák

1 cs.filctoll (12 db-os)

úszófelszerelés: fürdőnadrág, papucs, törölközö, úszósapka (lányoknak
fésű, kefe az úszáshoz!)

1 db A/4-es (beragasztós) füzet

Matematika:

1 db betűtartó, betűsín + betűk

1 doboz logikai készlet

Technika és rajz:
60 db rajzlap (30 famentes- 30 félfamentes)
1 db rajztábla
2 cs. írólap
2db iratgyűjtő dosszié
1 cs. gyurma (natúr)
Színes fénymásolópapír (p. Lidl: élénk színű nagy csomagos színes
fénymásolópapír/ vagy 10-10 db: citromsárga, narancssárga, rózsaszín,
piros, zöld, kék, barna, fekete, lila)
1 cs. hurkapálca

tánchoz lányoknak szoknya
esetleg hajszárító
2 dobókocka
(felnőtt segítség a szárításnál)
1 tükör

Egyéb:
1 műanyag óra
átlátszó fólia csomagoláshoz
1 db mérőszalag
váltócipő
1 cs. pálcika
Felszerelés névvel ellátva
1.cs.játékpénz
1.cs.számkártya
2 cs. korong (kék-piros)

Tisztasági csomagba: 1 műanyag kanál, pohár (dobozban kell majd
tárolni)
2 csomag 100 db-os papír zsebkendő, 1 tekercs WC- papír1 nagy
tekercs kéztörlő, szalvéta, folyékony szappan

1 db műanyag hőmérő
VÁLTÓRUHA!

12 színű vízfesték (jó minőségű!)

TÁROLÓDOBOZ (pl. IKEA-s)

(Tempera közös lesz)

Tolltartó: (minden nap itt legyen)

1 vékony, 1 közepes, 1 vastag ecset

2 db kék-piros postairon

1 ecsettál vagy konzervdoboz

3db HB-s, 1 db B-s grafitceruza (jó minőségű)

1 db ecsettörlő rongy

1 db hegyező (kétlyukú, tárolós)

1 db festékkeverő paletta

12 db-os színes ceruzák (jó minőségű, vastag)

Köszönjük!

