TANSZERLISTA - 1.A
Tolltartó:
3 db grafit ceruza
2 db vastag piros-kék ceruza (postairon)
2 db vékony piros-kék ceruza
+1 db zöld ceruza
12 db színes ceruza
hegyező tartályos, két vastagságú ceruza hegyezésére alkalmas
rövid,
radír
Matematika doboz:
1 csomag számolópálcika
1 db logikai készlet
Rajz, technika:
30 db rajzlap
1 csomag origami színes papír
1 db jó olló
1 db stift ragasztó
1 db színes gyurma
12 db jó minőségű zsírkréta
12 színű vízfesték (ICO)
vékony, közepes, vastag ecset szőrből+törlőrongy
1db vizestál
1 csomag hurkapálca
Testnevelés:
tornacipő (aki még nem tud cipőt kötni, annak lehetőleg tépőzáras)
rövidnadrág kék vagy fekete + fehér póló
Váltóruha, váltócipő

Tanszerlista - 1.B
Tolltartóban:









4 db hegyes grafit ceruza
2 db vastag postairon (piros-kék
ceruza)
+1 db zöld ceruza
12 színű színes ceruza
1 db radír
1 db 15 cm-es vonalzó
1 db tartályos hegyező
1 db kicsi stiftes ragasztó

Matematika:







Rajz és technika:


















vízfesték 12 darabos
zsírkréta 12 darabos
filctoll 12 darabos
fekete vékony és vastag filctoll,
alkoholos
30 db rajzlap
A4-es méretű színes papír (szzép, élénk
színű)
1 csomag hurkapálca
1 db krepp papír
1 db vizes tál (tejfölös vödör is
tökéletesen megfelel)
törlőrongy
vékony és vastag ecsetek
ragasztó: stiftes és folyékony
jó minőségű olló
gyurma (natur)
festőpóló (aki szeretne)
1 db névvel ellátott dosszié
temperát közöset vennénk, nagyobb
kiszerelésűt, ha a szülők megszavazzák

1 cs. színes korong (dobókockás)
1 cs. logikai készlet
2 db dobókocka
papír mérőszalag
kis tükör
1 db hosszú vonalzó

Tornazsák:






tornacipő/sportcipő
fehér zokni
fehér póló
sötét rövidnadrág
melegítő alsó, felső az udvari órákhoz

Váltócipő, váltóruha (javasolt)

Kéretik mindent névvel ellátni.

A nyárhoz mindenkinek jó pihenést kívánok, szeptemberben
találkozunk!
Elérhetőségem: kora76@freemail.hu

Kóra néni

TANSZERLISTA - 1.C
Tisztelt Szülők!
A szeptemberi zsúfoltságot elkerülendő, a nyár folyamán az alábbi első osztályos
felszereléseket kérjük beszerezni és névvel ellátva előkészíteni:
Tolltartó:
3 db HB grafit ceruza
1 db 3B grafit ceruza
2 db vastag piros-kék ceruza (postairon)
2 db vékony piros-kék ceruza
+1 db zöld ceruza
12 db színes ceruza
hegyező tartályos, két vastagságú ceruza hegyezésére alkalmas
rövid, tolltartóba férő vonalzó (nagyon fontos)
jó minőségű radír
Matematika doboz:
1 doboz korong
1 csomag számolópálcika
1 db logikai készlet
1 db szám és jelkártya
2 db dobókocka
műanyag óra
papírmérőszalag
Rajz, technika:
30 db rajzlap
1 csomag origami színes papír
1 db jó olló
1 db jobb minőségű stift ragasztó (pl. Pritt, Kores)
1 db színes gyurma
12 db jó minőségű zsírkréta
12 színű vízfesték (ICO)
1 db fehér tempera
vékony, közepes, vastag ecset szőrből+törlőrongy
1db vizestál
1 db színes karton
1 csomag hurkapálca

1 db krepp papír
Testnevelés:
tornacipő (aki még nem tud cipőt kötni, annak lehetőleg tépőzáras)
rövidnadrág kék vagy fekete + fehér póló
tornazsákban, nem műanyag táskában
Tisztasági csomag:
kéztörlő akasztóval
műanyagpohár névvel
Váltóruha, váltócipő
Megunt társasjátékokat, építőkockát, egyebet, ami még használható az osztályban, szívesen
fogadunk.
A nyárhoz mindenkinek jó pihenést kívánok. Újult erővel találkozunk szeptemberben.
Gyöngyi néni
2018. június 14.
Elérhetőségeim:

06 20 558 9148
n.gyongyi64@gmail.com

Iskola elérhetősége: 06 1 406 4001
www.szgyaiskola.hu

