1. ÉVFOLYAM
TANESZKÖZLISTA
Füzetek
5 db vonalas füzet (14-32-es számú)
3 db négyzetrácsos füzet (27-32-es számú)
1 db sima füzet (20-32-es számú)
1 db hangjegyfüzet

Ceruzák:
5 db grafitceruza (B-s)
3 db postairon (kék-piros)
1 db 12 db-os színesceruza-készlet.
1 db radír (fehér, puha)
1 db betűkirakó (betű, betűsín)

2 csomag írólap
10 db boríték (nagy)
Szükséges eszközök
Matematikára
1 csomag számolópálcika, 2 db dobókocka,
1 db papír mérőszalag, 1 db műanyag óra,
1 doboz szám- és jelkártya, 1 db zsebtükör,
1 csomag játékpénz, 1 doboz számolókorong,
1 db 15 cm-es vonalzó.
Rajzra
1 db rajztábla, 1 db 12 színű vízfesték 2 db tálka,
1 db szivacs, 1 doboz 6-os temperakészlet,
10-es, 6-os, 4-es ecset, 1 doboz 6-os zsírkrétakészlet,
1 doboz gyurma, 50 db rajzlap,
2 db irattartó az elkészített rajzoknak,
1 ív csomagolópapír
Technikára
2 db stift papírragasztó, 1 db olló (Olyant kérünk,
aminek legalább 1 hegyes vége is van. Balkezes
gyermekeknek érdemes balkezeseknek való ollót
választani.)
1 db 1. osztályos technika csomag,
2 csomag kivágó minták (vagy színes lapok)
30 db hurkapálcika
TISZTASÁGI CSOMAG
 törölköző
 szappan
 ruhaszalvéta
 papír zsebkendő
 WC papír
 pohár

TORNAFELSZERELÉS
Fiúknak:
- sötétkék rövidnadrág,
- fehér atléta,
- fehér zokni,
- fehér talpú tornacipő
vagy teremcipő

Lányoknak:
- sötétkék rövidnadrág
- fehér póló,
- fehér zokni,
- fehér talpú tornacipő
vagy teremcipő

Kérjük a kedves szülőket, hogy a rajzórára és a technikára szükséges felszerelés eket
szíveskedjenek egy dobozba rakni. Szíveskedjenek a gyermek nevét is ráírni a dobozokra!
Továbbá kérjük Önöket, hogy minden felszerelésre írják rá a gyermek nevét. A füzetekre
kizárólag a nevet szíveskedjenek felírni!

TANKÖNYVCSOMAG

raktári szám
AP-010121
AP-010127
AP-010122
AP-010219
AP-010201
AP-010125
FI-503010101/1
FI-503010102/1
FI-503010103/1
FI-503010104/1
AP-012005
AP-012006
AP-012104
FI-505010101/1
FI-505010102/1
NT-34191/2
NT-34191/M
KT-1319/M1
AP-0111801
CL-633465

cím
Az én ábécém olvasókönyv
Az én ábécém munkafüzet
Első olvasókönyvem
Első olvasókönyvem munkafüzet
Gyöngybetűk
Szövegértés 1.
Matematika 1.1
Matematika 1.2
Matematika 1.1 munkafüzet
Matematika 1.2 munkafüzet
Első daloskönyvem
Ének-zene munkafüzet
Első technikakönyvem
Környezetismeret 1.
Környezetismeret 1. munkafüzet
Mein erstes Deutschbuch Lehrbuch
Mein erstes Deutschbuch Arbeitsheft
Schatztruhe 1.
Az én világom 1. (erkölcstan)
Isten szeret engem! (hittan)
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