Taneszköz igény a 2021/2022. tanévre
1. évfolyam

12 db-os filctoll
1 db gyurmaragasztó

Könnyű, merev hátú táska

Technika és tervezés
1 db natúr gyurma
1 cs. Origami lapok - négyzet alakú
1 cs. Origami lapok –A/4
1 cs. színes Kivágóminták
4 db stiftes ragasztó
1 db jól nyíró olló
10 db vastag hurkapálca
1 db krepp papír
2 db kétoldalú színes karton (kaskad)
1 doboz a rajz és technika felszerelésnek

Tolltartó – ceruzák
3 db grafit ceruza
2 db zöld ceruza
2 db piros – kék normál színes
2 db piros – kék színes (postairon): 1
vékony és 1 vastag
12 db – os színes ceruza
1 db rövid vonalzó
Magyar nyelv és irodalom
5 db vonalas füzet (14-32)
1 db PVC betűtartó
2 cs. kivágható betűkészlet
3cs.írólap
1 db gumis mappa
1 db műanyag lefűző mappa
Matematika
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
1 doboz korong
1 csomag színes pálcika
1 db zsebtükör
1 db óralap
2 db dobókocka
1 műanyag doboz az eszközök tárolására
Angol nyelv
1 db sima füzet (20-32)
Hittan
1 db sima füzet (20-32)
Ének-zene
1 db hangjegyfüzet (A/5)
Vizuális kultúra
40 db rajzlap
20 db műszaki rajzlap
1 db rajztábla
1 db gumis iratgyűjtő mappa
1 doboz zsírkréta
12 színű vízfesték
3 db ecset (4-es, 8-as, 10-es)
1 db nedvszívó törlőkendő
1 db ecsetes tál (margarinos doboz)

Testnevelés
Tornazsák
Lányoknak: fehér póló, fekete térdnadrág
Fiúknak: fehér trikó, piros nadrág
1 pár fehér zokni
1 pár tornacipő
1 db ugrókötél
1 db maroklabda
1 db babzsák
Egyéb eszközök
Váltócipő
3 cs. 100 db-os papír zsebkendő
Közületi toalettpapír (19 cm, 2 rétegű,
lapméret: 9 cm)
3cs. 100 db-os éttermi szalvéta
1 db folyékony szappan
1 db vonalas füzet (14-32) üzenő füzet
fénymásoló papír
Kérjük, hogy minden eszközön legyen
rajta a gyermek neve vagy óvodai jele!
(Legmegfelelőbb erre a célra az alkoholos
filctoll.)

