Első osztályos taneszközök a 2021/2022-es tanévben 
Füzetek:
 5 db 1. osztályos írásfüzet 14-32-es
 2 db négyzetrácsos füzet 27-32-es
 1 db sima füzet (spirálos A/5
vázlatfüzet szabad rajzoláshoz)
 1 db A/4-es hangjegyfüzet
 3 db iratgyűjtő (lehetőleg gumis)
 2 cs. írólap
 1 db firkafüzet (amilyet ő szeretne)
 10 db kisméretű boríték
 1 db A/5 füzettartó
Íróeszközök:
 4 db HB-s ceruza (névvel ellátva)
 2 db piros színes ceruza (névvel
ellátva)
 2 db kék színes ceruza (névvel
ellátva)
 2 db zöld színes ceruza (névvel
ellátva
 2 db piros-kék postairón (névvel
ellátva)
 1 db színes ceruzakészlet, 12 szín
 1 db kétlyukú tartályos hegyező
 Tolltartó: kettényitható vagy
emeletes, amiben a ceruzákat
gumipántok fogják.
Matematika: Carte d’or jégkrémes
dobozban (névvel ellátva):
 1 cs. számolókorong
 1 cs. műanyag pálcika
 2 db dobókocka
 1 db papír centiméter
 1 db kétoldalú tükör
 1 db óralap
 1 db egyenes kicsi vonalzó
 1 db logikai készlet
 2 db facsipesz

Rajz: Cipős dobozban:
 100 db A/4-es rajzlap,
famentes
 20 db A/3-as rajzlap
famentes
 12 db-os vízfesték Ico Süni)
 10 db-os tempera (Ico)
 + 2 fehér, 2 fekete
 1 ecset készlet (2, 4, 6, 8,
10-es)
 Zsírkréta (akár 6-os, 12-es)
 2 dl-es konzervdoboz/vizes edénynek
 5 db A/4-es fekete fotókarton
 5 db A/2-es kétoldalú színes karton
 munkapóló – festőköpeny 
 rongy
 keverőpaletta
 Osztálynak lemosható abrosz
(Érdemes az osztálynak egyben megvenni, és
az asztalokra szabni.)
 Lehetőség szerint 1 cs fehér fénymásoló papír

Technika:
 1 cs Mala Ikea papír (1450Ft)
 1 cs színes fénymásoló lap (5 szín)
 1 db olló (névvel ellátva)
 3 db nagy stift Pritt (névvel ellátva)
 1 db cellux
 2 cs gyurma (színes, natúr)
 2 cs krepp papír
Testnevelés:
 Tornazsák (névvel ellátva)
 Rövidnadrág, fehér póló (névvel ellátva)
 Fehér zokni
 Tornacipő (névvel ellátva)
 1 db babzsák (házi készítésű is jó)
 Melegítő-(alsó/felső), kinti tornára (névvel
ellátva)

Tisztasági csomag:
 2x100 db-os papír zsebkendő
 1000 db-os éttermi, vagy kávéházi
szalvéta
 1 cs wc- papír (2 db-os)
 1 db tartós műanyag pohár (névvel
ellátva)
 5-6 db papír tányér
 Uzsonnás zsák + textil szalvéta

Ruházat:
 Váltócipő - szandál (akár a nyári), kötős vagy
tépőzáras cipő
 Papucs vagy tornacipő nem jó!
 Tartalék váltóruha (Bugyi, zokni, nadrág v.
szoknya, póló, harisnya)
Minden ruházatot kérünk névvel ellátni és
zsákba betenni!
Dráma- Néptánc:
 Lányoknak pörgős szoknya

Minden füzetet kérünk legalább nejlonba bekötni és mindent névvel ellátni!
Adatok:

Telefonszám: 225-09-64 ;

225-09-67 ( a portáról kapcsolják a tanárit)

Cím: 1122 Városmajor u. 59.
Iskola honlapja: http://koskarolyiskola.hu/
Iskola e-mail címe: titkarsag.koskaroly@gmail.com
Itt megtekinthető:
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