
Tanszerlista  2022 / 2023. 

1 

 

 

Kedves Szülők! 
 

Köszönjük, hogy az évkezdéshez szükséges holmik pontos és maradéktalan beszerzésével 
segítik munkánkat! 

Mivel az eszközök egy része több évig szolgálja gyermeküket, érdemesebb a jobb minőségűt 
megvásárolni. Sajnos használhatatlan festékek, ollók, ecsetek, nyomtatáshibás, kifényesedő 
füzetek is kerülnek kereskedelmi forgalomba. 

Az eszközök nevekkel, jelekkel való ellátását azért hangsúlyozzuk ki ennyire, mert sok 
galibát, esetleges könnyhullatást tud okozni, amikor a hasonló vagy egyforma ceruzákat, 
ecseteket, radírokat, tornacipőket stb. több gazda is magáénak vallja. Szeretnénk ezt elkerülni. 

 

 

Kellemes, izgalommal teli készülődést kívánunk az egész családnak! 

 

                                                                                           Tanító nénik 
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Tolltartóba : Mennyiség Készlet 

Vonalzó Centrum egyenes 15 cm  1 db 

Radír Rotring Tikky 30 1 db 

Postairón Koh-i-noor  piros-kék vastag 3 db 

Hegyezõ 2 lyukú fém 1 db 

Grafitceruza (Grafitirón Faber-Castell Grip 2001 HB - háromszögletű) 5 db 

Színes ceruza háromszögletű 12 db-os 1 készlet 

Rajz dobozba : Mennyiség Készlet 

Színes ceruza  háromszögletû 12 db-os klt. 1 készlet 

Tempera Ico Süni 6 db-os klt. 1 készlet 

Tempera Nebuló 12 ml fehér 2 db 

Vízfesték Koh-i-noor 12 db-os klt. kerek 1 készlet 

Zsírkréta  12 db-os klt. 1 készlet 

Ecsetkészlet Ico póniszõr fanyelû 5 db-os klt. 2/4/6/8/10 

1 db jó nedvszívó ecsettörlő rongy 

1 db ecsetmosó edény (magas falú lehet margarinos doboz vagy fém, magas falú 
konzervdoboz) 

 
1 készlet 

Filctoll Ico 300 12 db-os klt. 1 készlet 

Gyurma Creativ Kids natúr 200g 13 1 doboz 

Olló (jobbkezes vagy balkezes) 1 db 

Mûvészeti olajkréta Koh-i-noor Gioconda 12 db-os klt. 1 készlet 

Ragasztóstift Pritt 36/50/43g 2 db 

Ragasztó Technokol rapid 35g kék 1 db 

Hurkafa 0.4x45 cm vastag 10 db/csomag 1 csomag 

Rajzlap famentes A/4 180g mûszaki Dipa csomagos 10 lap/csomag 5 csomag 

Írólap pd A/5 famentes 20-50 3 csomag 

Lakossági csomagoló 70x100 cm 5 ív/csomag barna 1 csomag 

Rajztábla Nova A/4 csiptetõs 1 db 

Másolópapír színes  A/4 80g vegyes íves 12 ív 

Vastag szálú fonal (tetszőleges színű) 1 gombolyag 

Origamipapír 20x20 cm 20 lap 1 csomag 
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Krepp-papír 200x50 cm (meleg -hideg szín) 1-1 tekercs 

   

Matematika  dobozba: Mennyiség Készlet 

Játékpénz (1 Ft, 5 Ft, 10 Ft) 1 csomag 

Papírcenti 100 cm 1 db 

Számolópálca 1 csomag 

Számolókorong 2 csomag 

Óra műanyag 1 db 

Hőmérő műanyag 1 db 

Tükör 2 oldalas 1 db 

Dobókocka nagy 2 db 

Vonalzó Centrum egyenes 30 cm csomagolt 1 db 

Logikai lapok készlet 1 készlet 

Füzetek : Mennyiség Készlet 

Füzet kisalakú 14-32 1. o. vonalas 3 db 

Füzet kisalakú 27-32 kockás 2 db 

Füzet  nagyalakú A/4  sima (hittanra) 1 db 

Kottafüzet kisalakú (énekre) 1 db 

Spirálfüzet  A/4-60 lapos sima (rajzoláshoz – szabadidőben!) 1 db 

Gumis mappa karton pd A/4 (rajz, írás) 2 db 

Füzet kisalakú Elsõ matematikafüzetem nagykockás 32 lapos 2019 2 db 

Füzet Írok és rajzolok (mesefüzet) 14-32 vonalas és sima 1 db 

Gyorsfûzõ műanyag A/4  (Kincses füzet -matematika) 1 db 

 

 

Testnevelés: 

 tornazsák 

 fehér zokni 
 fehér talpú tornacipő (aki nem tud cipőt kötni, tépőzáras legyen!!) 
 lányoknak tornadressz vagy fehér póló és gumis derekú rövidnadrág 

 fiúknak gumis derekú tornanadrág és fehér póló 
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Egyéb: 

 tépőzáras benti cipő vagy szandál (nem papucs!!) 

 3 csomag 100-as papír zsebkendő 

 fénymásoló papír 3 csomag 

 kulacs ( pohár nem kell, covid idején nem higiénikus a tárolása) 
 szükség esetére az időjárásnak megfelelő váltóruha 

 székre párna 

 NEM KELL TISZTASÁGI FELSZERELÉS (POHÁR, TÖRÖLKÖZŐ, SZALVÉTA) 

 

Ünnepekre: 

 fekete szoknya / nadrág 

 fehér, minta nélküli ing / blúz 

 nyakkendő (iskolai) ajándékba kapják az elsősök a tanévnyitón 

 március 15-én kokárda 

 

Kérjük, hogy mindenre írják rá a gyermek nevét, vagy jelét! (a ceruzákra is). 

Minden füzetet, tankönyvet bekötve (átlátszó), névvel ellátva kérünk behozni! 

Kérjük, hogy a dobozokba kerülő eszközökre is írják fel gyermekük nevét! 

A ruhaneműk és cipők belsejébe is helyezzék el gyermekük monogramját az elkallódás 
elkerülése érdekében. 

A könyvekbe, füzetekbe kérünk beragasztani szalag könyvjelzőket!  

(Hosszabbra hagyják, mint az oldalak hossza!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


