
Tanszerlista 2022/2023-es tanévre 

1. osztályosoknak 

 

Füzetek:  

 5 db 1. osztályos vonalas füzet, kódja: (14-32)! /lehet 60 lapos is a füzet, a lényeg, 

hogy 1. osztályos legyen a vonalazása/ 

 4 db négyzetrácsos füzet 

 2 db sima füzet  

 1 db kisalakú kottafüzet 

 A/4-es irattartó papucs (álló) /merevebb falú ajánlott, mert az tartósabb/ 

 2 db A/4-es gumis, vagy csatos mappa /mindegy, hogy papír vagy műanyag/ 

 3 csomag írólap 

 60 db A/4-es műszaki rajzlap /famentes/ 

 2 db vonalzó (hosszú és egy rövid) /nincs szükség teljes készletre a többi formával/ 

Rajz és technika 

 1 doboz zsírkréta 6 színű 

 1 db 12 színű vízfesték - /SÜNI típus nagyon jó/ 

 1 doboz jó minőségű tempera 6 színű /nyomós a praktikus/ - SÜNI típus nagyon jó 

 3 db ecset (vékony, vastag) /6-os, 10-es méret elég/ 

 1 db ecsettál (margarinos doboz vagy tejfölös vödörke, ha kifogyott)  

 1 db ecsettörlő rongy (nedvszívó) 

 2-3 csomag színes papír kétoldalas, élénk színű 

 10 db hurkapálca  

 2 db ragasztó (stift legyen, lehetőség szerint UHU vagy PRITT) 

 1 db jól vágó olló /ha már tudják, hogy a gyermek bal kéz domináns, akkor javasolt a 

balkezes olló/ 

 1 doboz színtelen gyurma 

 1 db nagyobb méretű, használt (akár felnőtt) póló /festőpólónak/ 

Matematika dobozba kerül: 

 1 doboz korong 

 1 csomag színes számoló pálcika  

 1 db műanyag óra 

 2 db dobókocka 

 1 db papír mérőszalag 

 számegyenes (műanyag, pozitív negatív számokkal) 

Tolltartóba kerül majd: 

 4-5 db HB-s grafitceruza /mindegy, hogy háromszög vagy hatszögforma, sok fogy 

belőle az évben/ 

 1-1db piros, kék, zöld ceruza (ezek fogynak leginkább, érdemes többet venni belőle) 

 1 db 10 cm-es vonalzó 

 2 db postairón vastag 

 12 db-os színes ceruza készlet 

 1 db puha radír /érdemes többet vásárolni belőle/ 

 1 db hegyező 

Tornazsák 

 Sötétkék vagy fekete rövid tornanadrág /fiúknak, lányoknak egyaránt/ 

 Az iskola logójával ellátott póló, ezt az iskola szerzi be /a szülői megrendelés után/ 



 világos talpú tornacipő /a mindennapi testnevelés miatt érdemes olyan cipőt 

választani, ami jól tartja a gyermek lábát/ 

 hidegebb napokra melegítő /pulóver, hosszú alsó/ 

Folyosói szekrénybe: 

 Esőkabát, vagy kisebb méretű esernyő /amikor ebédelni megyünk, szükséges lehet/ 

 Vállfa  

 1 db cipős doboz vagy tálca: cipőtartónak a szekrénybe / műanyag tálca  a 

legpraktikusabb  / 

Egyéb dolgok: 

 2 db cipős doboz /praktikusabb a műanyag, mert azt 4 éven keresztül tudja használni a 

gyermek / (1 matematikához: ez kicsi doboz legyen, akkora amely a padban elfér, 

 1 doboz: rajz-technikához szükséges )  

 Műanyag, könnyen zárható doboz (tízórai, uzsonna) 

 Kulacs vagy fél literes műanyag flakon napközbeni innivalónak 

 Textilszalvéta tízóraihoz, uzsonnához 

 Törölköző /kézi, kisméretű, saját célra/  

 Igény szerint fésű /főleg hosszú hajú kislányoknál/ 

 Váltócipő: szandál vagy vászoncipő /a papucs, pántos papucs nem javasolt, mert 

kicsúszik belőle a gyermek lába/ 

„Ünnepi” ruha: 

 Fehér ing/blúz (nem mintás) 

 Sötétkék vagy fekete nadrág/szoknya 

 Nyakkendő ezt a szülői munkaközösség szerzi be és megkapják az évnyitón a 

gyerekek 

 cipő  

Az első héten kérjük majd:  

 1 csomag papírzsebkendő (100 db)  

 1 csomag papírszalvéta 

 1 flakon folyékony szappan 

 

 

Szeretnénk megjegyezni, hogy vannak olyan eszközök (pl: vonalzó, olló), tanszerek (pl: 

kottafüzet), anyagok (pl: vízfesték), melyek akár több évig is használhatóak, illetve használni 

is fogjuk, ezért kérjük, hogy mindent igyekezzenek névvel ellátni, amit lehet, kössenek be! 

A tankönyveket, füzeteket, munkafüzeteket kérjük átlátszó fóliába kössék be! 

Kérjük, hogy mindenre /ceruzára, ruhára, felszerelésre/ írják rá a gyermek nevét, /kezdetben 

az óvodai jelét, amit ő is felismer/ osztályát, mert nagyban megkönnyíti gyermekük és tanítóik 

munkáját! 

 

Az iskolakezdéshez jó készülődést kívánunk: 

 

Nyúl, 2022. április                    Anna néni, Csilla néni 


