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TANESZKÖZLISTA 2021/22 tanévre  

1. évfolyam  
 

Füzetek: A füzetek  jól látható vonalazásúak (margó is) legyenek!  

6 db írásfüzet (14-32),  

1 db üzenő füzet  

1 db 4.-es vonalazású füzet (21-32)  

4 db matematika füzet (27-32)  

1 db kisméretű hangjegy füzet  

3 cs. írólap   

1 db dosszié  

40 db famentes rajzlap A/4 

10 db famentes rajzlap A/3 

1 cs. fénymásoló papír A/4 

1 csomag színes papír, rajzlap vastagságú, mindkét felén színes (pl. Aldiban kapható)  

1 csomag origami papír (élénk színekkel)  

1 db színes fotókarton 

 

Tolltartóba:   

4 db grafit ceruza HB  

4 db kék-piros ceruza (2 vastag, 2 vékony)  

12 színű színes ceruza (tolltartóba)  

1 db vonalzó (tolltartóba, átlátszó,  max. 16 cm)  

1 db radír 

  

Rajz és technika tantárgyhoz: (műanyag dobozban):  

12 színű tempera (tubusos)  

12 színű olajpasztell (nem zsírkréta)  

12 színű vízfesték (anilines vagy Sünis)  

12 színű filctoll  

3 db fekete tűfilc  

1 db fekete alkoholos filc  

4 db ecset (2-, 4-, 6-,10-es) szőrből  

1 ecsettörlő (puha rongy)  

1 db konzervdoboz a festéshez nagy póló 

(festéshez)  

1 db nagy ragasztó stift (Pritt)  

1 db technokol ragasztó (zöld, szagtalan)   

1 db olló (hegyes, jó minőségű)  

1 csomag fehér gyurma  

10 db hurkapálca  

1 db kicsi szivacs  
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Kérjük, hogy az ecseteket, egyéb eszközöket a bolti csomagolásból kibontva, névvel ellátva 

tegyék a cipős dobozba!  

  

Matematika (dobozban): 

1db korongkészlet  

Szám és műveleti jelkártya (kivágva, összegumizva)  

1 csomag számoló pálcika összegumizva  

1 db papír mérőszalag  

1 db műanyag óralap  

3 db dobókocka   

1 db logikai készlet  

1 db műanyag számegyenes  

1 cs játékpénz – 1 osztályos - kivágva 

  

 

Tornafelszerelés (tornazsákban):  

fehér póló vagy atléta kék vagy fekete rövid nadrág  

fehér zokni 

tornacipő   

  

Tisztasági csomag:  

100 db papír zsebkendő   

1 csomag papírtörlő  

1 csomag szalvéta  

1 csomag WC papír  

1 db folyékony szappan  

1 kiskanál, műanyag pohár  

  

Egyéb: váltócipő  

  

  

KÉRJÜK, MINDEN TANESZKÖZRE SZÍVESKEDJENEK RÁÍRNI  

GYERMEKÜK NEVÉT!      (A könyveken és füzeteken kívülre.)  
  
  
  

                                                             Köszönettel, az 1. osztályos Tanító nénik   
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