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TANTÁRGY Tk._Mf.megnevezése Tk._Mf. kiadói kódja EGYÉB: füzet, eszköz, felszerelés

MATEMATIKA Az én matematikám 1. AP-010806

Az én mat feladatgyűjt 1. AP-010807
MAGYAR Az én ábécém 1. AP-010121/1

Első olvasókönyvem AP-010122/1

Gyöngybetűk munkafüzet AP-010201

Szépen, helyesen!1. AP-010217

Anyanyelvecske 1. Kisbetűző AP-010215
ANGOL 1 db sima füzet,  stiftes ragasztó

NÉMET

ÉNEK Ének-zene munkafüzet 1-2 AP-012006
RAJZ

TECHNIKA

HITTAN Isten szeret engem CL-633465
TESTNEVELÉS

HITTAN Isten szeret engem CL-633465
TESTNEVELÉS

Egyéb eszköz:
lásd az alábbi listát

AJÁNLOTT IRODALOM

2 db négyzetrácsos füzet matek

1 db sima füzet idegen nyelv

1 db hangjegyfüzet ének

1db 12-32-es számú vonalas füzet (mindenes)

Matematika

Kis doboz az alábbi eszközökkel:

1.c 
osztály_felszerelései

Vágyiné Soltész Katalin                                        
  osztályfőnök

Füzetek  (füzet minősége fontos: nem fényes lap, 
vonalazás jól látható)4 db vonalas füzet 14-32-es számozású (2 
magyar, 1 hittan, 1 üzenő)



Logikai lapok

1 doboz korong (piros-kék)

1 cs. színes számolópálcika

2 db dobókocka

Technika, rajz

30 db A4-es famentes rajzlap

10 db A4-es műszaki rajzlap

1 csomag színes papírkészlet A4

1 cs. színes origami papír (mindkét oldala színes)

10 db hurkapálca

1 gombolyag fonal
Nagyméretű doboz az alábbi eszközökkel:

1 db ragasztó névvel ( stift)

Olló (névvel ellátva)

Vízfesték (12 színű) – ne kínai

Zsírkréta (6 színű minőségi)

3 db ecset (vékony, közepes, vastag,

kb.:4-es, 8-as, 12-es)

Vizes edény

1 db törlő rongy

Festős póló

egyszínű (fehér) gyurma

Egyéb

2 db gumis mappa névvel ellátva

4 csomag írólap

50 db fénymásoló papír

Tolltartóba

3 db HB-s grafit ceruza (ajánlatos háromoldalú)

2 db B-s grafit ceruza

12 db-os színes ceruza

(praktikus lenne egy jól záródó műanyag doboz, névvel 
ellátva)



2 db postairón

1 db jó minőségű radír

1 db kisméretű vonalzó

Testnevelés

Fiúk: iskolapóló, fekete rövidnadrág

Tornazsák, tornacipő (fűzős)

melegítő

váltó zokni, váltó bugyi

Tisztasági

Váltócipő

Asztalkendő vagy alátét (uzsonnához)

kanál, ivópohár névvel ellátva

1 cs. szalvéta (1. félévre)

2 cs. papír zsebkendő (1. félévre)

Ajánlás (jobb minőségű márkák) ICO(süni), 
Faber-Castell, Nebulo

Lányok: iskolapóló, fekete rövidnadrág v. 
cicanadrág

Fogmosó felszerelés (pohár, fogkefe, fogkrém 
névvel ellátva kis pamut zsákban)
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