
Taneszköz lista a 1.a osztály számára 

2022/2023. tanév 

Füzetek: jól látható vonalazású, MARGÓVAL ellátott, vastagabb lapú legyen 

− 5 db 1. osztályos vonalazású füzet (14-32)  

− 1 db 1. osztályos mesefüzet (14-32-es vonalazású és sima lapok) 

− 1 db kis négyzetrácsos füzet (27-32), 

− 1 db nagy alakú négyzetrácsos füzet (87-32) (A/4-es, nem spirálozott) 

− 2 db sima füzet (20-32)  

− 1 db kottás füzet (36-32) (32 lapos, álló) 

− 2 db A/4-es nagyalakú sima füzet (80-32) (nem spirálozott, nem kell design) 

− gumis betűtartó, + betűsín, a betűkártyák szeptemberben mellékletként 

− gumis mappa 

 

Matematika: 

− 1 db számolópálcika 

− 2 doboz számolókorong 

− 1 db kétoldalas iskolai tükör (keret nélküli, téglalap alakú) 

− 3 db dobókocka 

− 1 db logikai készlet (kis dobozba, ömlesztve) 

− 1 db műanyag óralap 

− kinyomtatott játékpénz kivágva (gyufásdobozokba vagy kis tasakokba külön-külön) 

− mérőszalag (IKEA-s is jó, ingyenes) 

− 30 cm-es vonalzó 

− egységes doboz (lehet fagyis is) 

− KÖZÖS: 1 db fekete táblafilc/ gyermek, 21 facsipesz/gyermek 

 

Rajz és technika: 

− gumis mappa 

− másik gumis mappában: 30 db famentes (hófehér) rajzlap, 60 db műszaki karton (nem műszaki rajzlap, 

hanem vastagabb, min. 160g-os, nem keretes) 

− 1 db rajztábla (a kapcsokat próbálják ki) 

− min. 12 db-os színes ceruza 

− 12 db-os filctollkészlet (ne sünis vagy ICO márkájú legyen) 

− 2 db fekete filctoll 

− 12 db-os zsírkréta 

− 12 db-os vízfesték (preferált: sünis ICO vagy ALDI, LIDL, a piros, piros legyen, a citromsárga ne 

neonsárga) 

− 12 db-os sünis ICO tubusos tempera (nyomós, nem tégelyes) 

− 3 db ecset (2, 4, 8), ecsettörlő rongy vagy szivacs, padot letakaró viaszos vászon (kb. 60x60cm), vizes tál 

NEM kell, konzerves dobozok lesznek 

− hegyes végű olló (ne olcsó, kisméretű, mert hamar eltörik) 

− 1 db technika csomag 1. osztályosoknak 

− 1 cs. színes hajtogató papír enyvezetlen 15cmx15cm (egyik oldala színes, másik fehér) 

− 1 cs. origami hajtogató lap négyzet alakú, erőteljes színekkel 

− 1 cs. origami hajtogató lap téglalap alakú A/4, erőteljes színekkel 

− 1 cs. hurkapálcika 

− 1 cs. színes gyurma 

KÖZÖS: 2 db nagy Pritt ragasztó stift/gyermek, folyékony ragasztó / 2 gyermek, 

szeptemberben egységes dobozokat szeretnénk vásárolni 



Tolltartóba: (ne legyen túl nagy, legjobb a kihajtható) 

− 5db HB-s ceruza (gyermek írásnyomatékának megfelelően válasszanak) 

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

− zöld színű javító színes,  

− színes ceruzák, vékony, jobb minőségű, 12 darabos (Süni, Auchan, Lizzy nem jó), legyen benne bőrszín 

− hegyező, kétlyukú, tartályos 

− 1 db puha radír (elefántos, KOH-I-NOOR vagy sima fehér Rotring) 

− rövid vonalzó (15-20 cm-es) beférjen a tolltartóba! 

 

Testnevelés: 

− fehér zokni, iskolai BENKŐS póló, fekete rövidnadrág, melegítő alsó és cipzáras felső 

− tornacipő 

− KÖZÖS: 1 mosható babzsák/gyermek, 1 ugrálókötél /2 gyermek, 6 Decathlon-os labda 

 

Tisztasági csomag: 

− 2 csomag 100-as papír zsebkendő 

− 3 csomag 100 db-os szalvéta nagy (~30cmx30cm) 

− uzsonnás doboz, műanyag kulacs 

− váltócipő (nem papucs) 

− KÖZÖS: uzsonnás táska, műanyag pohár, kéztörlő 

3 műanyag kancsó 

 

KÉREM, MINDENRE ÍRJÁK RÁ 

GYERMEKÜK NEVÉT 

VAGY MONOGRAMMJÁT! 

Lehet a nyáron jégkrémes pálcikát gyűjteni!  

 

Vidám nyarat, jó pihenést kívánunk! 

Zsófi néni és Ildikó néni 

 


