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Kedves Szülők!

Kérjük, olvassák fel gyermeküknek a következő levelet!

KEDVES LEENDŐ TANÍTVÁNYUNK!

NAGYON ÖRÜLÜNK, HOGY SZEPTEMBERTŐL OSZTÁLYUNK TANULÓJA 

LESZEL!

MILYEN JÓ, HOGY MÁR SOK KÖZÖS ÉLMÉNY KÖT MINKET ÖSSZE! AZ 

ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOKON SOKAT JÁTSZOTTUNK 

EGYÜTT, ISMERKEDTÜNK AZ ISKOLAI ÉLETTEL.

HA MÉG NEM TALÁLKOZTUNK VELED, ÖRÖMMEL VÁRJUK, HOGY 

MEGISMERHESSÜNK!

AZ ELŐTTED ÁLLÓ NYARAT TÖLTSD JÁTÉKKAL, NEVETÉSSEL! RAJZOLJ 

NEKÜNK ERRŐL, VAGY BÁRMIRŐL, AMIRŐL SZERETNÉL!

ŐSSZEL KEZDETÉT VESZI A NAGY KALAND: MEGTANULSZ ÍRNI, 

OLVASNI, SZÁMOLNI! EZT A KIS SZÍNEZŐT PEDIG SZÍNEZD KI JÓ 

KEDVVEL ÉS HOZD MAGADDAL AZ ELSŐ ISKOLAI NAPRA!

SZERETETTEL: KATI NÉNI ÉS SZILVI NÉNI

Rajz



                                                       TANSZERKÉRELEM
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Tolltartó
- 3 db háromszögű HB-s grafit ceruza (Milan)
- 1 db háromszögű zöld színes ceruza (Milan)
- radír
- 6 db-os színes ceruza készlet, háromszögű (Milan)
- 1-1 db vékony, háromszögű postairon (Milan), ill. vastag postairon (Koh-i-Noor)-

piros-kék
- két lyukú (vastag – vékony) hegyező (otthonra!)
- 1 db hosszúkás vonalzó, kb. 15-20 cm-es, ami belefér a tolltartóba

Mindenre nevet kérünk!
Kérjük, a szülők minden nap ellenőrizzék a tolltartókat, hogy hiánytalanok-e és 
hegyesen küdjék vissza a ceruzákat!

Olvasás és írás
- 3 db 14-32-es számú, vonalas füzet
- 1 db 14-32-es számú mesefüzet (egyik oldala sima, a mellette lévő vonalas)
- 1 csomag írólap
- vékony zsenília szál, 30 cm hosszú, 10db/cs. (kreatív boltokban beszerezhető)

Mindenre nevet kérünk!

Matematika
- 2 db 27-32-es számú, négyzethálós füzet
- 1 doboz korong (név legyen a dobozon)
- 1 csomag műanyag pálcika (összegumizva)
- 1 db papír mérőszalag (1 méteres, névvel ellátva)
- 2 db dobókocka
- 1db kétoldalú tükör
- 1 sorozat szám-és jelkártya

Mindenre nevet kérünk!



Etika 
- 1 db mesefüzet 14-32 (egyik oldala sima, a másik vonalas)

Ének
- 1 db A5-ös hangjegyfüzet (36-15)

Technika

- 1 csomag A4-es méretű origami papír
- 1 db jól vágó fém olló (lehetőleg hegyes végű)

o ha esetleg bal kezes a gyermek, jelezzék és a csomagban lévő ollót 
kicserélik

- 2 db erősebb ragasztó
o 1 db Nebulo, Milan stift
o 1 db Technokol folyékony (piros)

- 1 doboz natúr gyurma
- 1 doboz színes gyurma

Mindenre nevet kérünk!

Testnevelés (tornazsákban)
- tornacipő
- váltózokni (fehér), heti 3db ajánlott
- fiúknak: piros tornanadrág, fehér trikó vagy póló
- lányoknak: piros tornaruha vagy piros tornanadrág, feher trikó vagy póló
- melegítő (hűvös idő esetén)
- hajgumi 
- 1 kisméretű törülköző 

Rajz doboz: Férficipő méretű  (Max. 23 cm széles, különben nem fér a szekrénybe.)
- 1 db 2B-s ceruza
- 12 db-os vastag, háromszögű színes ceruza (Milán, v. Süni)
- 12 db-os olajpasztell zsírkréta (ne a legolcsóbb, mert az használhatatlan!)

o Süni vagy ICO,v.Milán)
- 1-1db ecset (4-es, 6-os, 10-es)
- 12 db-os nagy gombú vízfesték (Milán, v.Koh-i-Noor)
- 1 db vizes tál (lehet konzervdoboz, pl.sűr
- 1 db törlőrongy
- 1 db fehér tempera
- 1 db fekete tűfilc
- műszaki rajzlap, A4-es méretű, 40 db
- 12 db-os filctoll (Milán, v.ICO Süni)
- 6 db-os tempera (Milán, ICO Süni, Koh-i-Noor)

Mindenre nevet kérünk!
A festéshez lehet beküldeni egy váltópólót, hogy a gyerekek ne a szép ruháikat 
koszolják össze, ha esetleg történik valami kisebb baleset.



Néptánc
- fiúknak: testnevelés felszerelés
- lányoknak: „pörgős” szoknya és „kopogós” cipő

Úszás
- fürdőruha
- papucs
- törülköző
- úszósapka
- hajszárító (műszakilag megbízhatóan működő)
- fésű és hajgumi
- úszószemüveg

Mindenre nevet kérünk!

Tisztasági felszerelés
- 2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
- 1 csomag „kávéházi” szalvéta
- 2 tekercs papírtörülköző
- váltócipő (lehetőleg szandál, a  papucs TILOS!)

Mindenre nevet kérünk!

Egyéb

- szorgalmi, „Hangya” és „Mágus”, füzetnek kérünk 1 db A4-es méretű vonalas és 1 
db A4-es méretű négyzetrácsos füzetet.

- 1 db vonalas üzenő füzet
- uzsonnás táska (jól zárható, utántölthető kulacs és kis textilszalvéta)
- kis méretű babzsák

Kérjük, hogy a tanszereket tanévkezdésig szerezzék be!
A neveket a konfliktusok elkerülése érdekében feltétlenül 
írják rá a felszerelésekre!
A könyveket nem, de a füzeteket kérjük bekötni! A 
könyvekre elég ha csak átlátszó fólia borítás kerül.
Ezek után biztosan sok idő marad még a nyaralásra. 
Használják a nyarat pihenésre és szórakozásra!

                               Üdvözlettel: Kati néni és Szilvi néni

Budapest, 2022. június 9.


