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TISZTELT SZÜLŐK!
A 2022/2023-as tanévben az alábbi felszerelésre lesz szüksége a gyermekeknek
a tankönyveken kívül.

FÜZETEK(A/5)
•
•
•
•
•
•
•

másodikos vonalazású (16-32) füzet (5 db: 2 olvasás, 1 írás, 1 nyelvtan, 1 üzenő)
négyzethálós füzet (2 db: matematika; A/5-ös méretben)
leckefüzet (1 db)
kotta füzet (1 db de ez nálam van beszedve sokaknál)
mese füzet (2 db: erkölcstan, olvasó napló. Kapható kifejezetten mese füzet, a papírírószerben
segítenek.)
dosszié (2db A/4-es, 1db A/3-as ezek tavalyról maradhatnak)
kötelező olvasmány
(Beck Andrea: Titoktündér)
Kérem, hogy ne olvassák el a gyerekek, mert együtt szeretném velük feldolgozni.

TOLLTARTÓ
•
•
•
•
•
•

színes ceruzák
grafit ceruza (HB, 4 db)
hegyező (két lyukú)
radír (puha, fehér)
kicsi vonalzó (15cm)
Javító színes: sötétebb zöld
RAJZ – TECHNIKA (NÉVVEL ELLÁTVA)
-

vízfesték (12 db-os, matt felületű)
tempera (12 tubus)
cset (jó minőségű, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es)
törlőrongy (max. 15x10 cm)
vizes edény (min.:1-2 dl-es)
olló
ragasztó (1 rúd PRITT papírragasztó és 1 tubus Nebuló)
natúr gyurma (1 csomag) kibontva, zárható zacskóban
színes gyurma (1 csomag) kibontva, zárható zacskóban
zsírkréta (12 db-os)
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-

színes ceruza (12 db-os, vastag
filctollak
festőpóló (jó nagy)
Sem rajzlapot, sem színes lapot, sem origami papírt nem kérek, mert
mindenből maradt. Amit viszont szeretnék kérni, az 2db mindkét oldalán
színes karton (nagyméretű)

MATEMATIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

matematika doboz – benne
olló
ragasztó
2 db csipesz
1 db dobókocka
1 db játékbábu
a tavalyi számok 0-20-ig, piros – kék korongok, logikai készlet
kétoldalas tükör (6x9cm) – ha kaptok
1db A/4-es dosszié

TESTNEVELÉS
•
•
•
•
•

fehér póló
kék vagy fekete tornanadrág
fehér zokni
tornacipő
lányok hajába gumi

Egyéb: 2 csomag zsebkendő, 1 csomag száraz papírtörlő, 1 csomag fénymásoló papír.

Köszönjük: Edit néni, Ildikó néni

