TANESZKÖZLISTA – 2018/2019. tanév

1. a
Osztályfőnök: Halász Erika
Osztályfőnöki dosszié (A/5) az ellenőrzőnek, az üzenőnek és a hazaküldött felméréseknek.
Üzenőfüzet: (vonalas)
Az első oldalán az alábbi adatokkal: Név, apja neve, anyja neve, telefonszámuk, ki viheti haza a
gyermeket. A gyermek betegségei, érzékenysége, gyógyszerszedés.
Tolltartóba:
• 12 színű színes ceruza
• 4-5 db HB- s grafitceruza (Semmiképp sem Rotring!)
• 2 db vastag postairón (piros-kék)
• 1db zöld golyóstoll (nem zselés) a javításhoz
• puha, fehér radír
• kicsi, egyenes vonalzó
• órarend (Rajzos lesz, hogy a gy. is értse.)
• tartályos, postairón hegyezésére is alkalmas hegyező
Beadandó közös használatra: (Zacskóban, arra írjanak nevet.)
• 50 db rajzlap / fehér, famentes/
• 5 cs. hófehér írólap
• 3 db krepp-papír különböző színben
• 1 cs. négyzet alakú origami papír
• 1 cs. téglalap alakú origami papír
• 2 db kétoldalú színes karton (piros, sárga, kék, zöld)
Dossziék tantárgyanként (műanyag)
Legyen különböző színű, az írás, olvasás, matematika mindenképp!
Jelölések a név és az óvodás jel mellé:
-matek: dobókocka
- olvasás: nyitott könyv
- írás: ceruza
- környezetismeret: lombos fa
- ének: kotta
- erkölcstan: száj (beszélgetős óra)
- angol: angol zászló

Matematika:
• 2 db A/5 méretű négyzetrácsos füzet
matekdoboz (Egyforma, éveken át használható műanyag dobozt vásárolunk.)
• 1 db papír mérőszalag
• 2 doboz kék-piros korong (egy dobozba öntve)
• 3 db dobókocka (a megüresedett korongos dobozba öntve)
• színesrúd készlet műanyag dobozban (A doboz ne legyen fölöslegesen nagy, de öntve férjen
bele a készlet, pattintással záródjon!)
• logikai lapok kis műanyag dobozban (Egyforma dobozt vásárolunk, az eredeti használhatatlan.)
• szám- és jelkártyák (1.o.) kivágva, cipzáras műanyag tasakba rakva
• kétoldalú tükör (Keret nélkül!)
• kék-piros számegyenes (műanyag)
• műanyag óra
• műanyag hőmérő
• 30 db számolópálca (Egyforma dobozt vásárolunk.)
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Magyar nyelv és irodalom:
• 2 db füzet 14-32 számú (elsős vonalazású), javítósorral. Alulról a 3. sornál kell zöld vonalat
húzni még nyáron.
• 2db gumis dosszié a könyveknek, füzeteknek (olvasás, írás)
• betűtartó (Még ne vegyék meg!)
• betűsín
• zipzáras műanyag tasak a hangjelölő korongok, szócsíkok számára
Rajz- technika doboz: (Mindenen név, ovis jel!)
Erre jó egy erősebb cipősdoboz, de ha tudnak rá áldozni, a műanyag zárható dobozok megfelelőbbek, s
4 éven keresztül bírják a használatot. Ne legyen nagyobb a szükségesnél!
• 12 színű vízfesték
• 6 színű tempera (a kupak alatt kilyukasztva)
• színes és színtelen gyurma margarinos dobozban
• 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
• festékes tálka
• viaszos vászon 40x40cm-es alátétnek
• nedvszívó rongy vagy szivacs
• 3 db ragasztó „beüzemelve” (folyékony ill. folyékony stiftes)
• 2 csomag színes papír (csak az egyik oldala színes)
• 12 színű zsírkréta
• jó minőségű, hegyes olló
• gumis mappa a kész munkáknak (Ez nem fér a dobozba, majd külön adják oda!)
Testnevelés:
Több db piros póló (Iskolai emblémával ellátott piros pólókat lehet venni a testnevelő
tanároknál.), tornanadrág (kék), fehér talpú edzőcipő, fehér zokni, melegítő alsó és fölső (csak
hűvösben), tornazsák.
A testnevelők szerint a legegyszerűbb edzőcipő is jobb, mint a hagyományos tornacipő.
Ének:
Etika:
1 db hangjegyfüzet A/5-ös (36-16)
1 db sima füzet A/5-ös (20-32)
gumis dosszié
gumis dosszié
Környezetismeret:
1 db sima füzet A/5-ös (20-32)
gumis dosszié

Angol:
1 db sima füzet A/5-ös (20-32)
gumis dosszié

uzsonnás táska: benne kicsi asztalkendő, zárható palack.
Kérem, hogy – a félreértések elkerülése végett – mindenre írják rá a gyermekük nevét, óvodai
jelét vagy monogramját (a ceruzákra is)!
Ebédbefizetés szeptember hónapra: 2018. augusztus 7. (kedd) 7.00–17.00, aug. 8. (szerda) 7.0015.00 között. Pótbefizetés: 2018. augusztus 10. (péntek) 8.00–12.00 óra között.
Tankönyv: a tankönyveket a tanulók az első tanítási napon kapják meg.
Évnyitó ünnepség és első tanítási nap – 2018. szeptember 3. (hétfő)
- Üzenőfüzetet, tolltartót, tízórait és innivalót is hozzanak magukkal a gyerekek!
- A beadandó eszközöket és a rajz- technika dobozt az első héten juttassák be a gyerekekkel! Ne
az évnyitó reggelén, de szülőire már lehet hozni délután (2018.09.03. 17.00 óra).
- A második naptól legyen testnevelés felszerelés!
- Ezen a napon a tanévnyitó után 3 osztályfőnöki órát tartunk. Ebéd után (kb. 12.30-tól) haza
lehet menni.
- Kérem, hogy az üzenőfüzetben jelezzék, hogy első nap mikor és kivel mehet haza gyermekük.
A megjelenés iskolai ünneplő ruhában (fekete cipő, fekete nadrág ill. szoknya, fehér ing ill. blúz)
kötelező, gyülekező 7.45 órakor lesz a tanteremben.
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