
1. OSZTÁLYOS TANSZERLISTA       2020/2021. 

Kedves Szülők! 

Az alábbi listával szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek leendő első osztályos gyermekük 

tanszereinek megvásárlásához. 

Kérjük, hogy a tanulók minden holmiját szíveskedjenek névvel vagy monogrammal 

ellátni! 

Iskolakezdéskor az alábbi felszerelésekre lesz szükség: 

Iskolatáska, füzetek:          

4 db első osztályos vonalazású füzet (14-32) 

3 db négyzetrácsos füzet  

4 db sima füzet (20-32)                                                     

1 db nagyalakú sima füzet (80-32) 

2 db Mesefüzet 1. osztály 

1 db kottafüzet 

1 db üzenő füzetnek alkalmas bármilyen füzet, az első oldalon beírva a tanulói adatokkal, 

telefon elérhetőség, TAJ szám. 

Tolltartó:  

5 db grafit ceruza, 

1 db puha radír,  

2 db kék ceruza, 2 db piros ceruza,  

2 db postairón,  

12 színű ceruza,  

12 színű filctoll, 

1 db kicsi vonalzó, 

1 db faragó (zárt, gyűjtős) 

 

Matematika doboz: 

1 db logikai készlet, 

1 db papír mérőszalag,  

2 db dobókocka,  

1 csomag pálcika gumival összefogva, 

2 doboz színes korong egybeöntve, 

műanyag óra 

 

Testnevelés felszerelés: 

fehér zokni, tornacipő,  

lányoknak kék tornaruha, fiúknak fehér atléta, kék tornanadrág,  

babzsák 14cmx10 cm 

 

Rajz-technika felszerelés: 

2 csomag írólap,  

2 db iratgyűjtő mappa,  

1 db fekete fotókarton,  

2 db mindkét oldalán színes karton, 

1 csomag csomagolópapír, 

12 színű zsírkréta,  



1 csomag gyurma,  

30 db félfamentes rajzlap (A/4), 

30 db famentes rajzlap (A/4),  

10 db A/3-as félfamentes rajzlap, 

12 színű vízfesték, 

6 színű tempera + 1 db fehér,  

1 db olló (hegyes, éles),  

1 csomag színes kivágó lapok,  

2 csomag Origami papír (1cs. négyzet alakú, 1cs. A/4-es méretű),  

1 db Technokol ragasztó,  

2 db kenőfejes papírragasztó stift, 

ecsetek: 1-1 db 10/6/4,  

vizes tál, 

újságpapír,  

kicsi rongy (ecsetekhez),  

cipősdoboz a  rajz eszközök tárolására, 

1 csomag hurkapálca 

Tisztasági csomag: 

2 csomag papírszalvéta, 2 csomag papírtörlő, 2 tekercs WC-papír, 1 csomag 100 db-os papír- 

zsebkendő, 1 db adagolós folyékony szappan, műanyag uzsonnásszalvéta, műanyag pohár, 

1 db kiskanál 

Váltócipő (ősztől tavaszig) 

Ablak - Zsiráf Gyermeklexikon 

 

Szeretettel várjuk a gyerekeket szeptemberben, addig is jó készülődést és kellemes 

pihenést kívánunk a nyárra! 

Üdvözlettel: A tanító nénik 

 


