
SZÜKSÉGES ISKOLAI FELSZERELÉSEK  
az 1. b osztályban a 2020/2021-es tanévre 

 
 
 
Füzetek: 

4 db vonalas füzet (kódszáma: 14 – 32)  
2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 
1 db hangjegyfüzet (kisalakú – A5) 
2 db sima füzet (20-32) 
1 db sima füzet (nagyalakú-A4) 

 
Tolltartóba: 

3 db HB grafit ceruza (ajánlott Faber Castell ) 
3 db postairón (piros-kék, 2 vastag, 1 vékony) 
6 db-os színes ceruzakészlet + 1 db zöld ceruza 
radír (fehér) 
hegyező (tartályos) 
kis vonalzó (15cm-es), nem hajlítható 
1 kicsi stift ragasztó 

 
 

Tornafelszerelés:  
tornazsákban fehér talpú cipő, fehér zokni, fehér póló, tornanadrág (kék v. fekete), 
babzsák 
 
Matematikához: 

1 db papír mérőszalag (1m-es) 
1 db zsebtükör (keret nélkül) 
2 db dobókocka 
1 csomag számoló pálcika 
2 doboz piros-kék korong 
1 db műanyag vonalzó (30cm-es) 
1 db műanyag óra 
1 db logikai készlet 
játékpénz (kivágva, ha lehet A/5-ös műanyag borítékban) 
1. osztályos szám- és jelkártya készlet (kivágva, ha lehet A/5-ös műanyag 

borítékban) 
ajánlott: színesrúdkészlet 

  
Rajz, technika felszerelés: 

12 db-os vízfesték, tempera, ecsettál (lehetőleg nagyobb), festőpaletta 
ecsetek (vékony, közepes, vastag), törlőrongy 
12 db-os zsírkréta 
2 csomag gyurma (színes és fehér),  
2 db ragasztó (1 vastag stift, 1 folyékony) 
1 db cellux (ha lehet, akkor tépővel) 
olló  
12 db-os színes ceruza készlet 
6 db-os filctoll 
20 db hurkapálca 
50 db műszaki rajzlap (a fekete keret nem kell hozzá) 
10 db A3-as műszaki rajzlap 
A/4-es méretű rajztábla 
barna csomagoló papír (festéshez letakarni az asztalt) 
színes papírt és krepp papírt majd közösen vásárlunk 



 
Tisztasági csomag: 
 

 2 csomag éttermi szalvéta 
 2 csomag 100-as zsebkendő (illatmentes) 

4 db-os wc papír (szín-és illatmentes) 
 1 db folyékony szappan 

1 db kis törölköző (akasztóval) névvel ellátva,  + ovis jellel 
 kis konyharuha, műanyag (Ikeás) pohár, szintén névvel és jellel 
 

Egyéb felszerelés: 
2 db gyűjtő mappa (A4-es, rajzoknak, feladatlapoknak) 
3 csomag írólap 
10-10 db boríték (kis-és közepes méretű) 
1 csomag fénymásoló papír 

Kényelmes váltócipő (ne papucs), váltóruha kis zsákban. 

A gyerekek székeire lehet hozni szivacs ülőpárnát. Ezekre célszerű megkötőt 
varrni, vagy tépőzárasat venni, amivel rögzíteni lehet a szék csővázához, így nem 
esik le. 

Kérem, hogy minden felszerelésre legyenek szívesek alkoholos filccel ráírni a 
gyermek nevét, ovis jelét!  

Kellemes nyarat, az iskolakezdéshez pedig jó készülődést kívánok!  

Kósa Veronika, Széles Enikő 

 

Bp., 2020. június 15. 


