Szükséges taneszközök 1.osztályban

Kérjük a kedves Szülőket, hogy minden esetben válasszák a jó minőségű termékeket, mivel az olcsó,
(pl.: TESCO-s) eszközök használhatatlanok, helyettük újat kell majd venni. A jó minőségű termék
egyben hosszabb élettartamot, használhatóságot is jelent.
Ne vegyenek egységcsomagot, nem az van benne, amit mi szeretnénk!
Tolltartó (Nem ömlesztett, nem emeletes, jól áttekinthető, szétnyitható.)
Ebben: 3-4 db HB-s grafitceruza (Ne legyen radír a végén! Nem lehet töltőceruza!)
12 darabos puha, szépen fogó színes ceruza; kék-piros, erőteljes színű postairón,
piros, kék, zöld színes ceruzák pluszban
2 db tartályos hegyező (Egy otthonra, egy az iskolába.)
2 db négyzethálós füzet
5 db első osztályos vonalazású füzet
korongok, pálcikák, 2 db dobókocka
számkártyák 0-20-ig (Ezt otthon is el lehet készíteni. Minden kártyán legyen rajta a neve!)
relációs jelek -8 db- (< = Ez is otthon elkészíthető.)
logikai készlet
5 db egyszerű papírdosszié (műanyag esetleg)
Rajz-technika:
( Egy cipős dobozban összegyűjtve, névvel, óvodai jellel ellátva.)
2 csomag színes, 1 csomag fehér gyurma
1 nagy és egy kicsi stiftes ragasztó
1 kék Technokol
Ollónk van, de ha gyermekük balkezes, akkor „balkezes ollót kérve” venni kell egy jó ollót!
3 csomag írólap
1 csomag másolópapír
30 db A/4-es rajzlap, rajztábla
12 darabos minőségi vízfesték, vastag és vékony ecset, rongy
12 darabos minőségi (vásárláskor kipróbált) filctoll
12 darabos minőségi pasztellkréta
12 darabos zsírkréta
nagy méretű újságpapír
Egy „óriáspóló”, amely védi a ruháját. Ez lehet édesapa használt pólója is, mely így biztonságérzetet is
ad a manónak.
Testnevelés: tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, világos talpú tornacipő - Mindez tornazsákban,
névvel, óvodai jellel ellátva. babzsák
Egyebek:
2 csomag szalvéta, 2 csomag papírzsebkendő, 2 folyékony szappan
2 darab kisebb méretű törülköző névvel, jellel, 2 db anyagszalvéta az osztálytermi étkezésekhez
(Ezeket heti váltásban hozzák viszik majd.)
Váltócipő kötelező a tanteremben, ami nem lehet papucs, csak a lábfejen zárt lábbeli.
Nagyon fontos, hogy mindenre kerüljön rá a gyermek neve, ovis jele!
Köszönjük segítségüket! Nagy szeretettel várjuk az aprónépet szeptemberben!
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