Kedves Szülők!
Szeptemberben az iskolai csengő már a gyermeküket is hívogatni fogja! Sok örömöt és
kitartást kívánunk hozzá!
Eszközszükséglet 1.b 2020/21
Tolltartó: (javasolt: kihajtható, cipzáras)
 6 db háromoldalú grafitceruza (HB-s)
 2 db ceruzafogó gumi
 2 db kétvégű (piros, kék) postairon (1 vastag, 1 vékony)
 12 színű ceruzakészlet (kék, zöld, piros legyen tartalékban is)
 radír (tartalék is legyen)
 1 db vonalzó, kb. 15 cm-es
 kisolló
 kis méretű ragasztó stift (8 g-os)
 kétlyukú tartályos hegyező
Anyanyelv:
 4 db vonalas füzet (2 iskolai, 1 otthoni gyakorló, 1 üzenő), száma 14-32
 1 db sima füzet (rajzok, meseillusztrációk készítéséhez), száma 20-32
 1 db nagyalakú kapcsos dosszié (minél vékonyabb, hogy könnyen elférjen a padban,
illetve a táskában)
 50 db lefűzhető tasak (genoterm)
 1 csomag 500 db-os A4-es méretű ( 80 g/m2 ) fénymásoló papír (kb. 2 évre lesz elegendő)
 2 doboz gémkapocs szamárfül ellen
 Színező (olyan, amiben sok szöveg van)
 Csak ha van otthon: Ablakzsiráf, Gőgös Gúnár Gedeon
Matematika:
 3 db négyzethálós füzet, száma 27-32
 Színesrúd-készlet
 Logikai készlet
 1. osztályos számkártyák
 1 db papír mérőszalag
 1 doboz korong
 1 csomag pálcika
 2 db dobókocka
 1 műanyag számegyenes
 30 cm-es vonalzó
 Fehérlapú spirál vázlatfüzet, mérete B/4-32 (34x24 cm)
 Vastaghegyű fekete filc
 2 db műanyag lefűző mappa
Technika, rajz:
 Piros színű technokol ragasztó - 60 g-os
 Általános hobbiragasztó, (pl. Pentart márkájú, 20 ml-es)
 Stift ragasztó – 40 g-os
 2 db cellux – 2 cm szélességű
 1 db színtelen cellux – 5 cm szélességű
 1 db 3B grafitceruza

















1 db 2B grafitceruza
1 jó minőségű hegyes olló
1 nagyobb szivacs
1 db (Vileda) itató kendő
Viaszos vászon terítő, mérete kb. 60 cm x 50 cm
12 db-os olajpasztell kréta
12 színű vízfesték készlet
3 db ecset: 4-es, 8-as, 10-es (eltérő is lehet)
1 csomag négyzet alakú színes origami papír (kb. 20x20 cm)
1 csomag A4-es méretű különböző színű karton ( 200 g/m2 )
50 db fehér műszaki rajzlap, famentes
6 csomag fehér színű írólap
1 papírdosszié
1 db hangjegyfüzet, száma 36-16
Aki tud, hozzon színes fénymásoló papírt.

Testnevelés:
Tornazsákban:
 Lányok, fiúk: fehér rövid ujjú póló, kék rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő, melegítő
alsó, - felső.
Egyéb:
 Egyénileg vagy közös pénzből: szalvéta, papír zsebkendő.
A tanítás rendje
 Érkezés: 7.30-ra.
 7.30 – 8.00-ig: közös reggeli az ebédlőben, felszerelés kikészítése padrendben,
ráhangolódás a napra.
 Délelőtt tanítás.
 9.45 – 10.00: tízórai, melyet otthonról kell hozni.
 Tanórák után közös ebéd az ebédlőben, játék az udvaron.
 14 órától tanulás, délutáni foglalkozás, esetleg testnevelés óra, vagy valamelyik
készségtárgy.
 15.00-tól uzsonna, értékelés, pakolás, a terem rendberakása.
 16.00-kor sorakozó, az iskola elé kikísérjük a gyerekeket.
 16.00 – 17.30-ig iskolai ügyelet azoknak, akikért még nem érkeztek meg a szülei.
Feladatok a nyárra
 A szülőktől kérnénk egy jellemzést a gyerekeikről az évnyitóra: Olyan információkat
várunk, amit fontos, hogy tudjunk. Pl.: betegség, gyógyszerallergia, szokások, érzelmi élete,
kedvenc időtöltése, testvérek, családi viszonyok.
 Az evőeszközök használata, a cipőkötés lehetőleg begyakorlott legyen szeptemberre.
 Legyen otthon saját feladata – célszerű közösen kitalálni, hogy miben segítene szívesen
rendszeresen. Előre megbeszélt időpontokban érdemes újra átbeszélni, hogy esetleg
átcserélné-e valami másra.
 Az este zárása lehetőleg meseolvasás legyen. (Másnap délelőtt pedig akár rajzolhat is az
olvasottakról.)
 Augusztus 20. után alvás 20 órakor!!!

Kérések
 A ceruzák minden tanítási napra legyenek kihegyezve!
 Tankönyveket ne kössék papírba, csak nylonba, mert így könnyebb megkülönböztetni a
gyerekeknek azokat! A címkére csak nevet, osztályt kell ráírni.
 Hétköznap csak azt a felszerelést kell hazavinniük, amiben dolgoztak, viszont azt a
szüleiknek alá kell írniuk minden nap.
 Első hetekre „segélycsomag” (bugyi, harisnya, nadrág, póló)
 Egy kedvenc, apró játék hozható az iskolába.
 Jó, ha van náluk mesekönyv.
 Az első két hét a beszoktatási idő, ekkor még felkísérhetik a gyerekeket, lehetőleg utána
ne zavarják a tanítás rendjét!
 Októbertől áprilisig váltócipő használata kötelező iskolánkban.
 A nevet (monogramot) legyenek szívesek mindenre ráírni (egyenként a ceruzákra,
ecsetekre stb.)!
 A tankönyvek ingyenesek lesznek.
Évnyitó: Időpontja augusztus 31. hétfő 18 óra, melyre ünneplő ruhában kell jönni (fehér felső,
fekete alj).
2020. szeptember 1-jén a gyermeknek hoznia kell: felszerelt tolltartó, 1 db kapcsos dosszié,
benne lefűzött tasakkal.
Szülői értekezlet: 2020. szeptember 1., kedd 16.30, melyre legyenek szívesek behozni az
összes felszerelést.
Sok közös játékot, pihenést kívánunk a nyárra!
Ildi néni és Marcella néni

