
1.a osztály 

Molnár Adrienn 

Eszközlista 

 

Matematika 

100 cm papírcenti 

Számolókorong 

Műanyag óralap 

5 db dobókocka 

Kis vonalzó (ami belefér a tolltartóba) 

Logikai készlet 

Kis kétoldalú tükör 

Játékpénz készlet 

Színes számolópálcika 

Szám és jelkártya 

Tojástartó+benne 10 db pingponglabda 

 

Rajz, technika 

 

50 db A/4-es FAMENTES rajzlap 

10 db A/3-as FAMENTES rajzlap 

12-es vízfesték (jó minőségű!!!! pl.: KOH-I-NOOR, Lanilines) 

Ecsetek (0,2,4,6,8,10,12,14) (Puha, hegyes végű) 

6 db-os Tempera készlet 

Színtelen gyurma 

Színes gyurma 

Háromszög alakú zsírkréta (JOVI, KOH-I-NOOR, TRIO WAX-AQUARELL) 

Olló (jó minőségű, hegyes, ne a kerekded végű, mert az nem vág) Balkezeseknek 

bal kezes olló 

2 db stift ragasztó (jó minőségű!!! Pl.: Pritt) 

20 db hurkapálca 

3 csomag írólap 

3 db nagy barna csomagolópapír 



1 csomag színes A/4-es fénymásolópapír (5x20-as pl.: Laser Copy fresh) 

Ecsettál 

Rongy 

Rajzos póló  

Filctoll készlet 

Fekete tűfilc 

Fekete sima filc 

4 különböző színű krepp papír 

2 db cellux 

2 db A/4-es gumis mappa  

A/5-ös füzetbox, gumis a kis füzeteknek 

 

Testnevelés 

 

Pattogós gumilabda 

Ugrókötél 

Babzsák 

Tépőzáras vagy bebújós fehér edzőcipő 

Fekete gatya 

Fehér póló/Fodros póló 

Fehér zokni 

Lányoknak hajgumi 

Fodros szövet zsák 

 

Füzetek 

 

4 db vonalas füzet (elsős, 14-32-es) 

2 db négyzethálós füzet (27-32) 

2 db sima füzet (20-32) 

1 db A/4-es füzet üzenőnek (nagyon sokat lesz használva ez legyen jó minőségű) 

1 db kottafüzet 

1 db mesefüzet (egyik oldala sima, másik vonalas) 

 

Egyebek 

 

12 db színes ceruza (háromszög alakú pöttyözött (Stadler, Milan, Faber-Castell) 

3 db HB-s grafit ceruza (háromszög alakú, pöttyözött) 

2 db vastag postairon (piros-kék 

Puha radír (jó minőségű) 

Hegyező 

3 csomag lapos matrica (a pufis nem jó, mert a füzetből kidudorodik) 



2 db cipősdoboz (1 rajzdoboznak, 1 matekdoboznak) 

Váltócipő (kényelmes) 

 

Mindenen legyen rajta a gyerek neve a radíron kívül! Még a ceruzákon is, a 

tornaruhákon is belül a cetlin. Mindenen!!! Vékony alkoholos filccel rá lehet írni.  

 

Tisztasági csomag 

 

Ezekre nem kell név, ez mind közös lesz.  

 

2 csomag wc papír 

1 csomag szalvéta 

2 db papírtörlő 

2 csomag 100-as zsepi 

Folyékony szappan 

 

Ezekből jó a legolcsóbb is.  

 

Nagyon szép és kellemes nyarat kívánok minden családnak!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


