
1. osztályban szükséges eszközök listája 

Magyar 

2 db   14-32-es vonalas füzet 

1 db   A4-es  vonalas  füzet 

2 csomag írólap 

200 db A/4-es sima , fehér lap 

1 db műanyag irattartó , patentos, 22,5cmx 13cm  

1 db iratgyűjtő (papír vagy műanyag) A4-es méretű 

Matematika 

2 db  27-32-es négyzetrácsos füzet 

1 doboz színes korong 

1 csomag  színes számolópálcika 

1doboz logikai készlet 

1 db zsebtükör (keret nélküli,kétoldali) 

2 db dobókocka 

1 db 30cm-es vonalzó 

1 db papír mérőszalag (mm-es beosztású) 

óralap 

1 db iratgyűjtő (papír vagy műanyag) A4-es méretű 

Rajz, technika 

50 db famentes rajzlap 

1 db rajzgyűjtő (papír vagy műanyag) A4-es méretű 

2 db ragasztó- ebből  1db stift, 1 db technokol 

1 db olló –szükség esetén balkezes 

1 csomag színeslap, A/4-es méretű 

vízfesték – 12 színű 

tempera- 6 színű 



1 db rajztábla 

3 db ecset –különböző méretű (készletben kapható) 

1 db zsírkréta- 6-12 szín  

gyurma-  színes  

ecsetmosó pohár + puha ecsettörlő rongy (pici) 

fictoll készlet -12 szín 

1 csomag háztartási csomagolópapír- fehér 

5 db hurkapálcika 

Ének-zene 

1 db 36-16 -os hangjegyfüzet 

Testnevelés 

tornacipő- gumitalpú 

tornanadrág+ fehér póló (lányoknak is jó) 

tornazsák 

Sportágválasztó –csak az „A” osztályosoknak 

1 db A/4-es méretű füzet, vonalas 

Etika 

1 db A/4-es méretű füzet, vonalas 

Tolltartóba 

4 db HB-s grafitceruza (háromszög alakú) – jó minőségű 

6-12 db színesceruza, filctoll 

2 db postairon (vastag, vékony) 

radír, faragó – kétlyukú, kisméretű, tartályos 

 vonalzó (15cm-es) 

Tisztasági „csomag” 

1 csomag 100 db-os papír zsebkendő 

1 csomag szalvéta-pl. SOLO-ALDI-s – 45 darabos 



 

 

Egyéb 

1db babzsák 

1 db ülőpárna 

nagyméretű karton (mindkét oldal színes), krepp papír- későbbi megbeszélés alapján 

1 db magatartás füzet A/5-ös méretű, bármilyen lehet 

váltócipő- kényelmes legyen 

1 db műanyag tárolódoboz vagy cipősdoboz  , kb. 26x17x12cm  

1 db üzenőfüzet – A5-ös méret 

1 db háromszög alakú műanyag ceruzafogó (igény szerint) 

Kérjük az eszközöket névvel, óvodai jellel ellátva küldjék a gyerekekkel! 

A könyveket  átlátszó, öntapadós fóliába csomagolják! 

 

                                 


