
1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Magyar
3 db vonalas füzet,(14-32)     5 db vonalas füzet  (16-32) 

(ebből 1 db üzenőfüzet)

4 db vonalas füzet (12-32) 6 db vonalas füzet (21-32), toll ( 

piros, kék, zöld)

Matematika

2 db négyzetrácsos füzet,       1 

db jégkrémes doboz: 

ebbe:korong,pálcika, műanyag 

óra, 10 cm-es vonalzó, 

mérőszalag,  szám és jelkártya, 

tükör, kétoldalú logikai készlet,                          

3 db dobókocka

2 db négyzetrácsos füzet, 100-

cm-es papír mérőszalag, 

háromszög alakú vonalzó, 

műanyag óra, műanyag 

hőmérő, 10 cm-es egyenes 

vonalzó 

3 db négyzetrácsos füzet, vonalzó, 

műanyag óra, műanyag hőmérő,

3 db négyzetrácsos füzet, 

vonalzó, műanyag óra, 

műanyag hőmérő,

Környezetismeret  1 db sima füzet, 1 db sima füzet,                                 1 db sima füzet  1 db sima füzet

Rajz és technika

2 db papírmappa, cipős doboz, 

ebbe: 12 színű vízfesték, 12 db-

os olajpasztell,6 színű tempera, 

1 db 4-es ecset, 1 db 10-es 

ecset, 1 db technokol, 1 db stift 

ragasztó, 50 db famentes,  

ecsettál, törlőrongy,  olló, 20 db 

színes fénymásoló papírok, 2 db 

kétoldalas színes karton 

piros,zöld, kék, sárga, barna, 

fekete, 3 cs. írólap 

30 db famentes rajzlap, 12 db-

os olajpasztell, 6 db-os 

tempera, 1 db Technokol 

ragasztó, 1 db stift ragasztó, 1 

cs. origami papír, olló, 12 db-os 

színes ceruza, 3 cs. Írólap,  4 és 

10-es ecset, 12 színű 

vízfesték,10 db boríték, 2 db 

kétoldalas karton: piros,zöld, 

kék, sárga, barna, fekete, 2 db 

kreppapír hasonló színekben, 

10 db színes fénymásolópapír

50 db famentes rajzlap,    1 cs fehér  

csomagoló papír, 12 db-os filctoll, 12 

db-os olajpasztell, tempera, vizes 

tálka, 50X50-es viaszos vászon, 1 

vastag és 1 vékony ecset,  sulifix v. 

hobby ragasztó, olló,  1 cs. fűzőlap, 2 

db kétoldalas színes karton 

piros,zöld, kék, sárga, barna, fekete, 

2 db kreppapír hasonló színekben, 3 

cs. írólap, 20 db színes fénymásoló 

papír

2 cs. Színes papír , stift 

ragasztó, 40 db famentes 

rajzlap, 12 db-os olajpasztell, 

tempera, filctoll, olló, cellux, 

viaszos vászon, szivacs, ecsetek 

3 db, vizestál, 2 db kétoldalas 

karton: piros,zöld, kék, sárga, 

barna, fekete, 2 db kreppapír 

hasonló színekben 
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Testnevelés

tornazsák, fehér póló, 

rövidnadrág, (télen melegítő), 

tornacipő (lehet tépőzáras), 

ugráló kötél, babzsák 10X15, 

labda (kézilabda méretű)

tornazsák, tornacipő, fehér 

póló, rövidnadrág, ugráló kötél, 

gumilabda (közepes méretű), 

zokni

tornazsák, tornacipő, fehér póló, 

rövidnadrág, ugráló kötél, közepes 

méretű labda

tornazsák, tornacipő, fehér 

póló, rövidnadrág, ugráló kötél, 

labda

Ének kottafüzet kottafüzet kottafüzet kottafüzet

Angol/Német
vonalas füzet 1 db vonalas füzet  (21-32),   szótár 

füzet (tavalyi folytatható)

1 db vonalas füzet  (21-32),   

szótár füzet (tavalyi 

folytatható)

Tolltartóba

4 db grafit ceruza HB,    2 db 

vastag postairon piros-kék, 2 db 

piros- kék ceruza, 12 színű 

színes ceruza, radír, hegyező

5 HB-s ceruza, postairón, radír, 

hegyező, 2 db piros ceruza

3 HB-s ceruza, radír, hegyező, színes 

ceruza, vonalzó, 2 db vékony piros, 

kék, zöld ceruza

3 HB-s ceruza, radír, hegyező, 

kék, piros golyóstoll és ceruza

Egyéb

pohár, 1 db fénykép, üzenő és 

leckefüzet, váltócipő, wc papír, 

szalvéta, folyékony szappan, pzs

váltócipő, wc papír, szalvéta, 

folyékony szappan, pzs

váltócipő, pohár, üzenő és 

leckefüzet, wc papír, szalvéta, 

folyékony szappan, pzs

váltócipő, pohár, üzenő és 

leckefüzet,  wc papír, pzs, 

szalvéta, folyékony szappan, 

kéztörtlő (papír)

Könyvekre és füzetekre átlátszó borítót kérünk és mindenen legyen rajta a gyerek neve!  

Természetesen a meglévő és használható felszerelésekből nem kell újat venni, de folyamatosan pótolni kell a hiányokat.

Kérjük, a kedves szülőket, hogy gondoljanak a környezetvédelemre és újrahasznosított papírtermékeket, ökotermékeket részesítsék előnybe. 

Környezetvédelmi szempontból az uzsonnát lehetőleg ne nejlonba, hanem uzsonnás dobozba csomagolják. Köszönjük!

 


