
SZÜKSÉGES ISKOLAI FELSZERELÉSEK 

az 1. a osztályban a 2021/2022-es tanévre: 

 

Minden iskolai ünnepélyen fehér ing/blúz, sötét szoknya/nadrág és kitűző 

kötelező! (A kitűzőt a gyerekek a tanévnyitón kapják meg.) 

 

Füzetek: 

 

5 db vonalas füzet (kódszáma: 14 – 32) Ezekből egy az üzenőnek kell! 

3 db négyzetrácsos füzet (27-32) 

1 db hangjegyfüzet (kisalakú – A5) 

2 db sima füzet (20-32) (környezetismerethez és firka füzetnek) 

 

Tolltartóba: 

 

3 db grafit ceruza (erősen ajánlott: háromszögű, Faber Castell - HB) 

3 db postairón (piros-kék, 2 vastag, 1 vékony) 

színes ceruzák (12 db-os készlet + 1 db zöld a javításokhoz) 

radír (fehér) 

kis vonalzó (15cm-es) 

1db kis stiftes ragasztó, ami belefér a tolltartóba 

Hegyező (tartályos) 

 

Tornafelszerelés: 

 

tornazsákban fehér talpú hagyományos (aminek hajlik a talpa!) tornacipő, fehér 

zokni, fehér póló, tornanadrág (kék v. fekete), babzsák 

 

Matematikához: 

 

1 db papír mérőszalag (1m-es) 

1 db zsebtükör (keret nélkül) 

3 db dobókocka 

1 csomag számoló pálcika 

2 doboz piros-kék korong 

1 db logikai készlet 

matekzsák (kis vászon zsák aminek van füle és beleférnek a matek 

eszközök, kivéve a számolórúd szett) 

1 csomag számolórúd szett (Sokba kerül, de négy éven át használjuk majd.) 

 

Rajz, technika felszerelés: 

 

1db közepes méretű cipős doboz (a fénymásoló papírnak, háztartási 

csom. papírnak, krepp papírnak, rajzlapoknak nem kell beleférnie! Azokat 

máshol tartjuk majd! 

vízfesték ( Anilinky 12-es készlet) 

tempera (12-es készlet + külön 1 tubus fehér) 

ecsetek (vékony, közepes, vastag) 

ecset törlő rongy 

filctoll (12-es készlet) 



1 készlet Progresso pasztellkréta (Sokba kerül, de nyolc éven át használjuk 

majd.) 

2 csomag színes gyurma 

1 db nagy stift ragasztó 

1 tubus piros Technokol 

1 tekercs cellux 

1 db jó minőségű olló 

2 háztartási csomagoló papír 

3 tekercs krepp papír (különböző színűek) 

50 db műszaki rajzlap (legalább 190gr-os teljesen famentes) 

10 db A3-as műszaki rajzlap (legalább 190gr-os teljesen famentes) 

2 csomag írólap 

2 csomag színes fénymásoló papír 

Tisztasági csomaghoz: 

2 csomag szalvéta 

1 db kis törölköző (akasztóval) 

kis konyharuha textil szalvétának 

1 db pohár 

1db műanyag tízórais doboz, amiben naponta hozza az elemózsiát 

 

Egyéb felszerelés: 

 

10-10 db boríték (kis-és közepes méretű) 

Váltócipő (nem papucs, okt. 1-ig ajánlott, utána kötelező) 

Kérjük, hogy minden felszerelésre legyenek szívesek alkoholos filccel ráírni a 

gyermek nevét! 

 

Kedves Szülők! 

 

Kellemes nyarat, az iskolakezdéshez pedig jó készülődést kívánunk! 

 

Bp., 2021. 06. 17. Kiss Zsuzsanna és György Eszter 


