
Kedves Szülők!  

Nagy öröm számunkra, hogy szeptembertől gyermeke iskolánk tanulójaként válik igazi elsős 

kisdiákká. Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani a készülődéshez, az első osztályos gyerekek 

számára szükséges eszközök, felszerelések gyűjteményét adjuk át Önöknek.  

Az első nap szülői értekezleten az esetleges felszerelésre vonatkozó kérdésekre is igyekszünk választ 

adni. Semmiről nem maradnak le, ha valamit nem sikerül beszerezni, sőt lesznek olyan dolgok, 

amelyek majd osztály szinten együtt kerül beszerzésre.  

Matematikához:    négyzethálós (kockás- 27-32) füzet    3 db  

  piros- kék korongok        1 doboz  

  dobókocka          2 db  

  papír mérőszalag        1 db  

  kétoldalas zsebtükör        1 db  

Írás-olvasáshoz:    vonalas (1. o 14-32) füzet      3 db  

        nagyalakú sima füzet        1 db  

        kisalakú sima füzet        1 db   

Tolltartóba:      HB jelzésű grafitceruza       3 db  

        postairon (vastag piros-kék)      2 db  

        vékony ( piros-kék) ceruza       1 db  

        színes ceruzák         12 db-os  

        radír –jó minőségű        1 db  

        kisméretű vonalzó        1 db  

        tartályos hegyező (vastag vékony ceruza   

        hegyezésére alkalmas)       1 db  

        olló- jó minőségű közepes      1 db  

        stiftes ragasztó kisebb( Pritt)      1 db  

        fictollak (külön kistolltartóban is lehet)    

     

12 szín  

        fekete tűfilc          2 db    

         

Technika és Rajz órákra: jó minőségű eszközöket érdemes beszerezni     

vízfesték (12 szín), 3 vastagságú 

ecset, vizesedény törlőrongy, 

zsírkréta ,1 folyékony ragasztó,  

3 nagyobb stiftes ragasztó ( Pritt) 

cellux tépővel, 

 gyurma ( egyszínű, színes)  

 krepp papír          1 db  

csomagolópapír ( egyszínű barna színű)   1 csomag  



hurkapálca          10 db  

A/4 méretű famentes rajzlap      20 db  

A/3 méretű famentes rajzlap      10 db  

B4/ 32 lapos famentes spirál vázlatfüzet  1 db  

írólapok famentes        3 csomag  

Ezeken kívül még szükség lesz színes kartonra, fénymásolólapokra, színes kétoldalas A/4 lapokra, 

papírtányérra, spatulára, patentos dossziéra. Ezeket az első szülői értekezleten egyeztetjük.   

Ének órára:      kisalakú hangjegy füzet       

Testnevelés órára:    névvel ellátott tornazsákban: kék vagy fekete tornanadrág, 

fehér póló, fehér zokni, tornacipő  

Ünnepélyekhez:    sötét szoknya/ nadrág, fehér blúz/ing  

Váltó cipő:   tanteremben használt benti cipő (ne papucs) ezt majd a rossz idő 

beálltával kell behozni csak  

  

A tankönyveket első nap kapják meg a gyerekek. Ezeket átlátszó nejlon borítóba kérjük majd bekötni 

és úgy ráírni a nevet.  

Az iskolapólót szeptemberben kapják meg a gyerekek! Minden eszközt névvel ellátva kérünk szépen 

elkészíteni!  

Jó készülődést, örömteli várakozást kívánunk! Találkozunk az évnyitón!  

Tanító nénik  
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