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1. évfolyam 
Kovács Mariann, tanító 

Füzetek tanórákra 

Olvasás és írás 14-32 vonalas füzet 2 db 
Hittan 20-32 sima füzet 1db 
Környezetismeret 20-32 sima füzet 1db 
Matematika 27-32 négyzethálós füzet 2 db 
Üzenőfüzet  20-32 sima füzet 1 db 
Ének-zene 6-16 kottafüzet 1db 
„Kincses”- füzet, rajzolós füzet 80-32 nagyalakú sima füzet 2 db 
(A legegyszerűbb, hagyományos füzetet javasoljuk, mert minőségben sokkal jobb, könnyebben                   
radírozható, tartósabb, szabályos vonalazású!) 
 
Írószerek tolltartóba 

Jó minőségű 2B-s grafitceruza 2 db Vastag postairon (kék-piros) 2 db 
Vékony piros-kék színes 2 db Puha radír (fehér) 2 db 
Színes ceruza (vékony) 12 db-os Kis vonalzó a tolltartóba 
HB-s grafitceruza 2 db (nem radíros végű, nem rotring, nem töltőceruza) 
 
Egyéb felszerelések tanórákra 

Rajztábla 1 db                                                                A/3 famentes rajzlap 10 db  

                                                                                                                 A/4 famentes rajzlap 20 db 
A/4- es gyurmatábla 1 db 
Gyurma (natúr fehér) A/4 félfamentes rajzlap 10 db   
Színes lapok (téglalap és négyzet alakú) 1-1 csomag  
Számolókorong 1 doboz  
A/4-es gumis mappa 1 db  
Filctoll (vékony) 6 db-os  
Háztartási csomagolópapír 1 csomag   
Írólap (20-50) 1 csomag   
Hurkapálca 1 csomag (10 db) 
Olló (közepes nagyságú, hegyes, jó minőségű fém olló)  
Pritt stift (nagy) és Technokol ragasztó 1-1 db  
Ecset (vastag és vékony 10-es, 6/8-as és 3/4-es) 1-1-1 db  
1 db bármilyen színű kétoldalas karton 
10 db színes (bármilyen színű) fénymásolópapír 
10 db kis méretű és 10 db nagy méretű boríték 

 
Szükséges még 

Tízóraihoz, uzsonnához: 1 db műanyag pohár, kiskanál  
Textil tornazsákba:  torna cipő, 1 fehér  váltó zokni, fehér póló, rövidnadrág vagy 
tornadressz/cicanadrág, kis törülköző 
Szellős váltócipő (szandál vagy vászoncipő – nem papucs!!!) 
1 csomag papírzsebkendő 
1 csomag szalvéta 
 
Egyéni igény alapján 

A/5 füzetbox, A/5 füzetlap alátét, hegyező 
Kérjük, hogy minden iskolai felszerelésre jól láthatóan írják rá a gyermek nevét! 

 


