
1. b osztály javasolt tanszererei 
 

Kedves Szülők! 

Szeretnénk segíteni az iskolai felszerelések megvásárlásához a tanszerlistával.  

A füzetek és könyvek csomagolásához átlátszó borítót javasolunk. 

 

Formatartó, rekeszes, merev hátú iskolatáska 

Tolltartó( nem fém)  3db grafit ceruza  alakú /HB/ (nem rotring)  

 1db zöld színű ceruza 

 1 db kék postairon 

 1 db piros-kék ceruza 

 1 db radír /elefántos vagy más puha/ 

 1 db rövid vonalzó (10-15cm) 

 6-12 db-os színes ceruza 

Üzenő füzet 1 db vonalas füzet /14-32/ 

Magyar (olvasás, írás): 4 db vonalas füzet /14-32/  

 1db /81-32/ nagy alakú (A/4-s)vonalas füzet ragasztáshoz, gyakorláshoz 

 1 db /80-32/ nagy alakú (A/4-s) sima füzet feladatokhoz, ragasztáshoz 

 ABLAK ZSIRÁF című könyv (testvéré is jó, könyvtárból is kölcsönözhető) 

Matematika: 3 db négyzethálós füzet /27-32/ 

 1 doboz korong 

 1 csomag pálcika  

 2 db dobókocka 

 Logikai készlet 

 1 csomag szám- és jelkártya (figurás) felvágva, összegumizva!!! 

Környezetismeret: 1 db vonalas füzet /14-32/ 

Angol/német:  1 db vonalas füzet /14-32/ 

Informatika:  1 db vonalas füzet /14-32/ 

Erkölcstan/Hittan:  1 db vonalas füzet /14-32/ 

Ének: 1 db hangjegyfüzet /36-16/ 

Rajz és technika: 50 db rajzlap+ 1 db dosszié (név+ óvodás jel) 

 3 csomag írólap 

 2 db különböző színű fotokarton (piros-zöld-kék-barna-sárga a legjobb)  

 3 csomag színes origami papír /2 négyzet, 1 téglalap/ 

 1 csomag hajtogató lap  

 10 db hurkapálcika 

 10 db papír tányér 

 1 csomag fűzőlap (A/5-s méretű) 

Egy cipős dobozban:  1 db jól vágó olló 

 12 színű vízfesték 

 1 db vékony és 2 db vastag ecset 

 1 db ecsetrongy /puha, nedvszívó, bármilyen anyagból/, ecsettál 

 6 színű zsírkréta 

 6 színű tempera 

 2 db ragasztó /PRITT STIF/ (tartalék 2-3 db még kell év végéig) 

 1 db rajzoló ceruza /2B/ 

 gyurma /nem színes/ 

Tanuló tábla A/4-s méretű játék tábla, amire krétával ír a gyermek (matek és írás órára) 

 1 kis doboz fehér kréta 



Testnevelés: fehér tornacipő, fehér zokni, őszi-tavaszi időszakban melegítő 

 fiúknak kék tornanadrág, fehér atléta 

 lányoknak kék tornadressz vagy rövid nadrág fehér pólóval, hajgumi 

Egyebek: tisztasági csomag /műanyag pohár, törölköző, / 

(2 havonta) 100-as papír zsebkendő, szalvéta, W.C. papír  

 váltócipő 

A pirossal jelölt felszerelést kérem egy kis dobozban (magassága 10-11 cm) elhelyezni, mert 

ez lesz a padban, a többi technika felszerelést beszedem és szekrényben fogom tárolni.  

 

Kérjük a gyermek nevével ellátni a felszerelést  

és az óvodai jel feltűntetését is! 

 

Köszönettel: Judit és Erzsike néni 


