
Bevásárlólista 2. 3. és 4. osztály részére

1 db 15 cm-es egyenes vonalzó (hogy beleférjen a tolltartóba)
2 db vékony kék-piros ceruza
4 db grafit ceruza
1 db zöld ceruza
1 db zöld golyóstoll
1 db kék golyóstoll
1 db jó minőségű radír
1 db tartályos ceruzahegyező
1 db 12 színű színes ceruzakészlet – jó minőségű
Füzetek:
4 db 16-32 es vonalas füzet - 2. osztályban
5 db 12-32 es vonalas füzet – 3. osztályban
5 db 21-32 es vonalas füzet – 4. osztályban
2 db 27-32-es négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet (kis alakú) német nyelvhez – 4. osztályban
1db 27-32-es négyzetrácsos füzet informatikához – 4. osztályban
1 db kottafüzet (tavalyi megfelel)
1 db leckefüzet
1 db üzenő füzet (nagy méretű)
2 cs. írólap
40 db A4 famentes rajzlap
20 db A4 félfamentes rajzlap
2 db ragasztó az egyik Stiftes, egy Technokol
1 db 12 színű vízfesték – jó minőségű
1 db 6 színű tempera – jó minőségű
1 cs. ecset készlet (2-es, 4-es, 6-os, 10-es) – jó minőségű (pl. Nebuló)
1 db 12 színű zsírkréta – jó minőségű
1 db gyurma – egyszínű
1 db jó minőségű papírvágó olló
2 cs. A4 origami papír (mindkét oldalán színes)
1 cs. 12 színű filctoll készlet
1 db mappa ( rajzfelszerelésnek, olcsó is jó)
1 db gumis iratgyűjtő mappa
1 db egyenes hosszú vonalzó (30 cm)
1 db derékszögű vonalzó
10 db kisméretű boríték
1 db matematika doboz tartalma: papír mérőszalag, korong, pálcika, óralap, hőmérő, 2 db dobókocka, 1 cs. játékpénz (4.
osztályban körző)
2 csomag uzsonnás tasak
2 folyékony szappan

1 db könnyen le- és felvehető váltócipő
1 db tornazsák tartalma:

(tornacipő, fehér zokni fehér póló, piros rövidnadrág + melegítő)
1 db tisztasági csomag tartalma:

(1 db pohár, 1 db kiskanál, fésű, fogkefe, fogkrém, törölköző,)
1 doboz rajzfelszerelésnek nagyméretű,(pl. cipősdoboz)
Ajánlott írószermárkák: Lyra, Herlitz, Stabilo, Faber-Castell, Adel,

Papírzsebkendőről és szalvétáról mindenki saját maga gondoskodik.

Kérem, hogy minden könyvet, füzetet legyenek szívesek becsomagolni, a gyermek nevét ráírni mindenre, a
könyvekbe könyvjelzőt ragasztani!

Alsós munkaközösség


