
1. A    2017/2018 

TANSZERLISTA 

Ivánné Berecz Ildikó 

Dávid Szilvia 

4 db vonalas füzet (14-32, üzenő, magyar füzetek) 

2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

1 db  A/4-es sima füzet (rajz) 

1 db sima füzet (idegen nyelv) 

1 db iratpapucs 

3 db iratgyűjtő papírdosszié (hajtogatós)  

2 cs. írólap 

20 db A /4-es műszaki karton 

20 db famentes rajzlap 

10 db boríték 

100 db fénymásoló papír 

 

Kisméretű cipős dobozba kérjük (technika-rajz) 

1 doboz fehér gyurma 

1 db stiftes ragasztó (Uhu, Pritt) 

1 db jól vágó olló 

1 db vízfesték (12 gombos) 

1 db ecsetkészlet  

1 db vizes tál 

1 doboz zsírkréta (12-es, jó minőségű) 

Színes ceruzakészlet (vastag ceruzák) 

1 törlőrongy 

 

Kisméretű textil zsákba kérjük (matematika) 

1 doboz korong 

1 cs. pálcika 

1 doboz logikai készlet 

1 db papír mérőszalag 

1 db műanyag óra 

2 db dobókocka 

1 db kétoldalú tükör 

Számkártyák 0-10-ig (házilag is elkészíthető) 

 

Tolltartóba kérjük (Minden ceruzán jelet, monogramot) 

4 db HB-s ceruza (nem rotring) 

2 db piros-kék ceruza 

1 db piros-kék postairón (vastag) 

12 db-os színes ceruzakészlet (vékony) 

1 db 16 cm-es vonalzó 

1 db fehér radír 

 

Testneveléshez: 

Fiúknak: fehér póló, kék tornanadrág 

Lányoknak: kék tornadressz 

Mindenkinek: fehér zokni, tornacipő (nem edzőcipő!), télen melegítő,  

babzsák 

 

Úszáshoz: 

Fiúknak: úszónadrág 

Lányoknak: egyrészes fürdőruha/úszódressz, fésű /hajkefe (hajcsat, gumi) 



Mindenkinek: törölköző, papucs, úszósapka (főleg lányoknak) 

 

Ünneplő ruha: 

Lányok: sötét szoknya, fehér blúz 

Fiúk: sötét nadrág, fehér ing 

 

 

Tisztasági felszerelés: 

 

2 db törölköző (monogrammal, akasztóval ellátva) 

1 kis zsákba: műanyag pohár, kiskanál, fésű (elsősorban lányoknak) fogkefe, fogkrém 

1 db folyékony szappan 

1 cs. 100-as papír zsebkendő 

1 cs. egyrétegű szalvéta 

1 pár váltócipő – nem papucs! (könnyű, kényelmes) 

 

A papír törlőkendő, színes lapok, wc-papír, uzsonnás zacskó beszerzését közösen szeretnénk megoldani. 

 

MINDEN HOLMIBA JELET, MONOGRAMOT KÉRÜNK! 

 

Kérjük, hogy a könyveket átlátszó borítóba csomagolják, a név nyomtatott nagybetűvel legyen rajta. 

(könyvjelző) 

Első tanítási nap: szeptember 1. péntek 

Az első szülői értekezletre minden felszerelést kérünk elhozni. 

 

 

Nyár:  

 

- Sokat játsszanak, beszélgessenek, meséljenek, ajánljuk a tanszerek közös megvásárlását, 

összekészítését. 

- Az ujjak izmait játékokkal érdemes fejleszteni (gyurma, formázás, tésztagyúrás) 

- A beszédhibák javítása nagyon fontos. 

- A jó térbeli tájékozódás, irányok ismerete nélkülözhetetlen. 

- Legyenek önállóak a mindennapi szokásokban, öltözködésben, étkezésben, teendőkben. 

- A gyerekeket bátorítani kell, önbizalmukat erősíteni, kedvet és erőt adni a tanuláshoz, kitartáshoz. 

 

 

 

 Köszönjük!   Sikeres felkészülést kívánunk! 

 

 Tanító nénik 

 


