Ajánlott tanszerek listája a 2018/2019-es tanévre
Alsó tagozat

1.a osztály
Magyar nyelv és irodalom:










legalább 5 db HB jelű grafit ceruza
12 db-os színes ceruza
1-1 db piros, kék, zöld ceruza
1-2 db vastag piros-kék postairon
2 csomag írólap
jó minőségű, vastag ceruzához is
alkalmas hegyező
radír
Ablak Zsiráf 2. félévtől
1 db A/4 méretű gumis KÉK mappa














10 db műszaki rajzlap
1 csomag színespapír készlet
1 csomag origami hajtogató lap
12 darabos jó minőségű vízfesték
1 doboz 6-os tempera
Zsírkréta
1 doboz egyszínű gyurma
Ecsetek: 8-as, 10-es, 12-es
1 nagy tubus stift ragasztó
Szivacs, rongy, vizestál
(konzervdoboz)
1 db A/4 méretű gumis SÁRGA
mappa
Nagyméretű póló vagy kötény

Matematika:








1 doboz korong
1 csomag pálcika
1 csomag szám- és jelkártya
logikai készlet
méterszalag
1 db 15 cm-es vonalzó a tolltartóba
1db A/4-es méretű gumis PIROS
mappa

Környezetismeret:


1db A/4-es méretű gumis ZÖLD
mappa

Rajz, technika





1 db jó minőségű olló
20 db hurkapálca
30 db A/4 méretű félfamentes
rajzlap
20 db A/3 méretű félfamentes
rajzlap

Testnevelés






lehetőleg sötét rövidnadrág, fehér
póló (lányoknak lehet tornadressz)
(névvel ellátva)
tornacipő, fehér váltózokni (névvel
ellátva)
melegítő ruha (névvel ellátva)
tornazsák (névvel ellátva)

Angol nyelv


A/4 méretű gumis FEKETE mappa

Egyéb




Váltócipő
1 db nagyobb irattartó papucs (jó
lenne egyforma)
1 db műanyag doboz a
rajzfelszerelésnek (jó lenne
egyforma)
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3.b osztály
Füzetek:










6 db harmadikos vonalazású vonalas füzet ( száma: 12- 32 ): 1 olvasás, 1 nyelvtan, 1
fogalmazás, 1 felmérő, 1 olvasónapló, 1 angol,
1 üzenő füzet
2 db kicsi sima füzet (száma: 80- 32 ): 1 hittan/ erkölcstan, 1 „ Irka- firka „ füzet
1 db nagyalakú sima füzet: környezet
1 db szótár füzet
1 db kicsi négyzetrácsos füzet: matematika
1 db hangjegy füzet ( száma: 36- 16 )
1 db leckefüzet
5 db A/4- es gumis mappa, különböző színűek: 1 piros,1 zöld,1 kék,1 citromsárga,1
narancssárga

Rajz - technika felszerelés (Ezek mennek a technika dobozba)












12 színű vízfesték
12 színű olajpasztell
3 db csepp formájú ecset ( 4-es, 6- os, 10- es )
kicsi ecsettál, rongy
A4-es famentes rajzlap (fejenként 2 csomag -20db-os)
Tempera (12 színű, tubusos kiszerelés!)
10 db színes fénymásoló papír ( 2 piros, 2 zöld, 2 kék, 2 sárga, 2 narancs )- mappában,
hogy ne gyűrődjenek!
olló- jól vágó, hegyes
1 db nagy stiftes ragasztó ( olyan minőségű, ami ragaszt is ..)
1 db A/ 4- es vázlatfüzet
1 rajzgyűjtő mappa a kész alkotásokhoz

