
Kedves Szülők! A sikeres első osztály után hamarosan az új tanévre készülünk. A 2022/2023-as 

TANÉVRE a következő TANESZKÖZÖK-re lesz szükségünk.  

 

Amiből az előző évi még használható, abból ne vásároljatok újat! 

2X 12  db színes ceruza (1 doboznyi a tolltartóba,1 doboz a rajz dobozba kerüljön) 

      10  db   grafit ceruza (HB) ne legyen radíros végű (3db legyen a tolltartóban, a többi otthon) 

 filctoll nem kötelező 

       2  db radír (1 a tolltartóban 1db otthon) 

 ceruzahegyező (2 lyukú) 

 rövid vonalzó (a tolltartóba) 

      50 db iskolai rajzlap A4-es 

 műanyag dosszié 

      1 doboz zsírkréta 

      1 doboz vízfesték 

 gyurma (doboz) 

      1 db origami lapok (csomag) 

      3 db ragasztó (stiftes) 

      3 db ecset (4, 8, 10-es) 

 papírvágó olló 

      1 db írólap (csomag) 

      8 db vonalas füzet 2. o. vonalazású 16-32. számú 

      2 db négyzethálós füzet 

      1 db kottafüzet (jó a tavalyi) 

      1 db leckefüzet 

      2 db sima füzet A4-es (rajz füzet) 

      2 db 100-as papír zsebkendő 

      1 db 100-as éttermi szalvéta 

• A vonalas füzeteket kérlek így címkézzétek:1 nyelvtan, 1 írás, 2 olvasás, 1 olvasónapló, 1 hittan vagy 

erkölcstan, 1 angol, 1 gyakorló 

• A négyzethálós füzet:1 matematika, 1üzenő,  

• A rajz felszerelést a rajzlapok kivételével cipős dobozba tegyétek! 

• A matematika dobozt (mindennel, ami benne van) és a golyós számolót hozzátok vissza! 

• Egyéb: Varga Katalin: Mosó Masa mosodája, kötős ülőpárna, pihenő párna, amire leülünk a földre, vizes 

tál (tejfölös pohár), újságpapír, váltócipő (bebújós), 2 vállpántos könnyű iskolatáska, uzsonnás doboz 

• Tisztasági zsákba kérek: kéztörlőt, műanyag poharat, konyharuhát, kiskanalat, műanyag tányért 

• Testnevelés felszerelés tornazsákban: fehér póló, kisnadrág, fehér zokni, kötős tornacipő 

• Ünneplő ruha 

Kérem, hogy a könyveket, füzeteket műanyag védőborítóval kössétek be!  

Mindenre (még a tornacipőre is) írjátok rá a gyermek nevét! 

Ajánlott olvasmányok a nyárra:  

Bármilyen mesekönyv, ami otthon van,  

Kormos István: Vackor az első bében, Vackor világot lát! 

Fésűs Éva: Csupafül 22 meséje; Mirr-Murr kalandjai 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika; A Négyszögletű Kerek Erdő; A kisfiú meg az oroszlánok 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány; Ezt nevezem! 

Békés Pál: A kétbalkezes varázsló 

Csukás István: A téli tücsök meséi 

 

A gyerekek a nyáron nagyon sokat olvassanak! Ez megkönnyíti majd a továbbhaladást. A jó 

olvasási technikát csak rengeteg olvasással lehet elsajátítani. Minden tanulás alapja az olvasás. 

Szép nyarat, jó pihenést kívánok! Szeretettel: Gabi néni 


