Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ PD2500

Délegyházi Hunyadi János Általános Iskola OM: 032536
2337 Délegyháza, Árpád utca 53.

+36 30 453 5268
 iskola@hunyadisok.hu

Taneszközjavaslat
1.c osztály
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1db iskolatáska ☺

Rajz/technika doboz

1db kulacs

1 db doboz (cipősdoboz, pl. férjenek bele a
technika/rajzeszközök, a rajzlapok kivételével)

Füzetek
2 négyzetrácsos füzet (margós)
2 „nagykockás” négyzetrácsos (Első matematika
füzetem)

3 db A4 gumis mappa (matek, magyar, rajz)
30 db A4 fehér famentes/félfamentes rajzlap
1 db olló (balkezesnek van balkezes olló)

4 vonalas füzet (14-32)

2 db nagy stiftes ragasztó (Pritt)

1 A4-es üres füzet (rajzfüzet)

1 db folyékony ragasztó

1 üzenőfüzet/leckefüzet (bármilyen)

1 db cellux (Pritt, téphető)

Tolltartó (kihajthatós, nem hengeres)

2 csomag színes papír (A4)

2 db postairón (vastag, jó minőségű, pl. Stabilo,
Koh-I-Noor)

1 csomag origami lap

4 db HB grafitceruza

2 kétoldalán színes fotókarton, A/3-as méretben (1
fiús, 1 lányos szín) NE hengergessék fel!

2 zöld ceruza

1 db fedeles ecsettál

12 db-os ceruzakészlet (folyamatosan pótolni kell)

Ecsetek (készlet, de fontos: vékony, közepes és
vastag)

15 cm vonalzó
radír
tartályos hegyező (két lyukú, vastag és vékony
ceruzához is)

12 színű tempera
1 doboz rajzszög
1 doboz gombostű

Matek „pados” doboz (fagyisdoboz, pl.)

1 csomag színes gyurma

1 doboz korong

1 csomag 12 db-os zsírkréta

1 mérőszalag

bő festőpóló, „festőrongy”

1 logikai készlet

1 köteg hurkapálca

3 db dobókocka

Testnevelés

1 stift (jó minőségű)

1db fehér póló

1 kisolló

1 db fekete nadrág (rövid)
1 pár cipő
1 db tornazsák
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Egyéb

3 csomag 100db-os zsebkendő

1 csomag A4 fénymásoló papír (500db)

1 csomag papírtörlő

2 csomag írólap

1 csomag nedvestörlő

100 db boríték, a borítékos feladatokhoz (Meixner
módszer alapja, olvasás)

1 csomag szalvéta

10 db A4 lamináló fólia

1 db pohár
1 pár váltócipő

10db A3 lamináló fólia

Kérjük, hogy minden egyes felszerelésre írják rá a gyermek nevét, ovis jelét! (címkére, vignettára)
Az első napra minden tanszert legyenek kedvesek beküldeni, átlátszó borítóval csomagolva, hogy a gyermek
lássa, melyik könyve, melyik.
Sok szeretettel várunk minden kedves 1.c osztályos gyermeket! ☺
Gabi néni és Timi néni

