
Kedves Szülő!

Szeptemberben megváltozik gyermeke életmódja, egész életrendje. A kötetlen szabad élet után
órákhoz, percekhez kötött ritmushoz kell alkalmazkodnia. A sok türelem, odafigyelés mellé fontos,
hogy megfelelő felszerelést biztosítsunk részére.

A tolltartóba:
● 4 db HB-s vagy F-es grafitceruza (A Rotring nem ajánlatos!)
● 2 db vékony piros-kék ceruza (Radírt csak a 2. félévtől használunk!)
● 2 db vastag  piros-kék ceruza
● 12 színű színes ceruza
● 1db 15 cm-es vonalzó
● 1db táblaíró filc
● 1 db stiftes ragasztó

A magyar tanításához: 4 db vonalas füzet / 14 -32-es /
3  cs. írólap, kb. 50 db normál méretű boríték a feladatokhoz és egy cipősdoboz
1db papírdosszié a gyerekek munkáinak

A matematika tanításához: 2 db négyzetrácsos füzet, 1 doboz korong, 1 cs. pálcika,
1 doboz logikai készlet

Az etika-hittan tanításához: 1db sima füzet (80-32)

A technika és a rajz tanításához:
1 papírdossziéban: 30 db A/4-es félfamentes rajzlap

20 db A/4-es műszaki karton (keret nélküli)
1 cs. színes fénymásoló papír (erős, élénk színekkel)

1 papírdobozban:  12 színű vízfesték 12 színű zsírkréta, 12 színű filctoll
legalább 6 színű tempera,  vizesedények, rongy,
2 db vastag ecset, 2 db vékony ecset,
1db folyékony ragasztó (Technokol)
1 db stiftes ragasztó, 1 db olló, 2 cs. gyurma (1 natúr, 1 színes)

A színes kartont, krepp-papírt majd megvesszük, amikor szükséges.

A testnevelés tanításához: fehér tornacipő, fehér zokni
Lányoknak: kék tornaruha
Fiúknak: kék tornanadrág, fehér atléta  -  tornazsákban.

1 db Üzenőfüzet (vonalas – 14 -32-es)
Könnyen fel-és levehető, kényelmes váltócipő (Ne papucs legyen, mert az balesetveszélyes!)

Tisztaságcsomag külön nem szükséges, csak egy névvel és akasztóval ellátott, közepes méretű
törülköző, 1cs. szalvéta, 1cs. 100db-os papír zsebkendő, 1cs. WC papír, 1 papír kéztörlő,
1 folyékony szappan.

Kérjük szépen, hogy a füzeteket valamivel csomagolják be, hogy időtállóak legyenek! A könyvekre
elegendő a vastag nylonborító, mert így a gyerekek könnyebben meg tudják különböztetni a
tankönyveiket.


