ESZKÖZLISTA 1. osztály
Magyar
 4 db vonalas füzet (14-32)
Matematika
 kis doboz az eszközök tárolására
 színes rudad
 logikai lapok
 1 doboz színes korong
 1 csomag számolópálcika
 4 db dobókocka
 2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
Technika, rajz
 cipős doboz az eszközök tárolására
 2 csomag írólap
 1-1 db ragasztó (folyékony+stift)
 30 db műszaki rajzlap
 olló (névvel ellátva)
 vízfesték (12 szín)
 pasztellkréta
 3 db ecset (4,6,10-es méret)
 tempera (12 szín)
 1 db ecsettörlő rongy
 hajtogató színes origami lapok (négyzet és téglalap)
 natúr gyurma
 filctoll készlet (12 szín)
 1 db fekete tűfilc
 1 csomag háztartási csomagolópapír
Környezetismeret
 1 db sima füzet (20-32)
Testnevelés
 1 db fehér póló
 rövidnadrág
 melegítőfelső, melegítőnadrág
 váltó zokni
 tornacipő
 tornazsák
Tolltartóba
 5 db HB-s grafit ceruza
 12 db-os színes ceruza
 2 db zöld, piros, kék ceruza
 2 db postairon
 1 db radír
 1 db kétlyukú hegyező
 1 db kisméretű vonalzó

Egyéb











1 db leckefüzet
2 db gumis mappa
ivópohár
szappan, kéztörlő a tisztasági csomagba
váltócipő (ne papucs legyen)
kulacs, uzsonnás doboz
asztalkendő, vagy alátét
1 csomag szalvéta
2 csomag 100-as papír zsebkendő
2 guriga WC-papír

A könyveket, füzeteket kérjük átlátszó fóliába csomagolni!
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5db első osztályos vonalazású füzet
2dbnégyzetrácsos füzet
5cs írólap
50db A4-es rajzlap
2db rajzlaptartó
3db grafitceruza HB-s
2db kék-piros ceruza
radírgumi
faragó
olló
ragasztó
gyurma
vízfesték
3csomag színes papírkészlet
6 színű tempera
2dbvékony-2dbvastag ecset
zsírkréta
12db-os színes ceruza
1db fekete alkoholos tűfilc
1db tükör
1db egyenes vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
1pár tornacipő
1db tornanadrág
1db fehér póló
tisztasági csomag
1db névvel ellátott műanyag ivópohár
6 tekercs wc papír
2 tekercs papír kéztörlő
1 csomag papírszalvéta
3 csomag 100-as papírzsebkendő

ESZKÖZLISTA 3. osztály
Füzetek, lapok
 negyedik osztályos vonalazású füzet 4 db
 négyzetrácsos füzet 2 db
 sima füzet környezetre 1 db
 szótárfüzet (angolosoknak 1 db, németeseknek 2 db)
 leckefüzet
 kis alakú kottafüzet 1 db
 50 db A/4-es famentes vagy félfamentes rajzlap
 30 db A/3-as famentes vagy félfamentes rajzlap
 2 db A/4-es gumis mappa
Kézműves doboz (benne névvel ellátott eszközök)
 olló
 ragasztók (1 db stiftes, 1 db folyékony- ha javasolhatom, Pritt márkájú)
 vízfesték (12 gombos)
 tempera (6 darabos)
 zsírkréta, pasztellkréta (12 darabos)
 ecsetek (4-es,6-os,10-es)
 rajztábla
 színes papírok
 filctoll
Tolltartóba
 3 db grafitceruza
 zöld, piros, kék ceruza (+1-1 darab)
 színes ceruza készlet
 radírgumi
 tartályos hegyező
 1 db golyóstoll
 1 db fekete tűfilc
 1 db kisvonalzó
 2 db dobókocka
Testnevelés
 tornazsákban: tornacipő, fehér póló, rövidnadrág, melegítő alsó,felső, váltózokni
Egyéb





váltócipő
műanyag pohár
1 csomag 100-as papírzsepi
1 guriga papír kéztörlő

Folyékony szappan, szalvéta, WC-papír, csomagolópapír maradt még tavalyról. Üzenek, ha
esetleg év közben elfogyna. A jó állapotban lévő, tavalyi eszközök is megfelelnek pl. a
kézművesdobozba. Év közben biztosan szükség lesz apróbb dolgokra (pl. kisebb tükör,
papírpénz, háromszögletű vonalzó), ezeket nem kell most beszerezni.
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Iskolatáska (könnyű, több részes)
Tolltartó (legalább két fiókos), amelyben:
4 db HB-s grafitceruza (radír nélküli)
2 db piros színű ceruza
2 db kék színű ceruza
2 db zöld színű
faragó
vonalzó (kisméretű)
radír (hagyományos, ne maszatoljon)
12 db-os színes ceruzakészlet (Jobb minőségű!)

Füzettartó mappa, melyben:
 6 db vonalas füzet (21-32-es számú)
 3 db négyzetrácsos füzet (87-32-es számú) és
 a tavalyi szorzótáblás füzet
 1 db kottafüzet
 1 db sima füzet (80-32-es számú)
 1 db leckefüzet
Angol nyelv/Német nyelv:
 A harmadik osztályos füzeteket folytatják!
Rajzmappa:
 50 db „műszaki” rajzlap (a hagyományostól fehérebb és kicsit vastagabb), élénk
színű, színes lapok (téglalap és négyzet alakúak)
Rajztábla,
Logikai készlet
Dobókocka (2 db)
Körző
Technikazsák, amely tartalma:
 olló
 stift ragasztó
 12 db-os zsírkréta (Lehetőleg jobb minőségű!)
 12 db-os tempera (Lehetőleg jobb minőségű!)
 12 db-os filctoll (Lehetőleg jobb minőségű!)
 1 db fekete tűfilc
 ecsetek (6, 8, 12-es méretűek)
 ecsettálak (3-4 db víz tárolására és festékek keverésére)
 törlőrongy, újságpapír
Tornazsák, benne:
 tornacipő
 fehér póló
 rövidnadrág (sötét színű)
 szabadidőruha (őszi-téli időszakra)

Tisztasági csomag:
 törölköző (kisméretű)
 szappan
 fésű
 pohár
 ruhaszalvéta (tízóraizáshoz)
Váltócipő tanterembe (kényelmes és könnyen cserélhető, de ne papucs)
Papírzsebkendő (4 csomag 100 darabos)
Szalvéta (1 csomag)
WC-papír (2 db)
Minden eszközt, felszerelést névvel ellátva kérnénk!

Olvasnivaló a szünidőre
Gimesi Dóra: Csomótündér
Fülöp Mónika: Röpke – Egy lombtündér igaz története
Fülöp Mónika: Röpke - A lombpalota megmentése
Bosnyák Viktória: A sirály a király?
Bosnyák Viktória: A tündérboszorkány
Michael Endre: Varázslóiskola
Michael Endre: A Végtelen történet
Lázár Ervin: A hétfejű tündér
Lázár Ervin: A négyszögletű kerek erdő
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Szabó Magda: Sziget – kék
Fekete István: Tüskevár
L. Molnár Edit: Csika manó otthonra lel
Kedves Gyerekek!
A felsorolt könyvek közül egyet válasszatok, s azt olvassátok el! A nyelvtan tankönyv végén
lévő helyesírási szógyűjtemény és a tollbamondásszövegek (108-111. oldal) lehetőséget
biztosítanak a másolásra, a helyes-és szépírás gyakorlására! A szorzó-és bennfoglaló
táblázatokról se feledkezzetek meg!

