
Taneszközlista 1. osztály 

2023-2024-es tanév 

Füzetek  -4 db négyzetrácsos füzet  

-6 db vonalas füzet (14-32)  

-1 db hangjegy füzet  

-2 db sima füzet (20-32)  

-1 db szótár füzet 

-1 db üzenő füzet (bármilyen vonalazású)  

-1 db A/4-es sima füzet  

Matematika tantárgyhoz -1 db doboz/műanyag/  

-1 db két oldalas tükör  

-3 db dobókocka  

-2 doboz piros-kék korong  

-1 csomag számolópálcika  

-1 db logikai lapok készlet  

-1 db babzsák  

Vizuális kultúra és technika és tervezés 

tantárgyakhoz  

-60 db A/4-es famentes rajzlap  

-10 db A/3-as famentes rajzlap  

-1 csomag A/4-es origami papírkészlet  

-2 db eltérő színű krepp- papír 

-4 csomag írólap  

-4 db iratgyűjtő mappa  

-1 db álló iratrendező mappa /A/4-

es,álló,papír/  

-1 db rajz doboz/műanyag,5 L-es/  

-1 db  A/4-es rajztábla  

-20 db hurkapálca  

-1 csomag 6 színű gyurma  

-3 db Pritt stiftes ragasztó  

-1 db éles, tompa végű olló/ a 

balkezeseknek balkezes olló!/  

-1 csomag 12-es filctoll készlet  

-1 csomag 12-es zsírkréta készlet  

/olajpasztell/ 

-1 db 12-es vízfesték  

-1 db 12-es tempera  

-1-1-1 db ecset /4-es,6-os,10-es/  

-1 db vizes tál/tenyérnyi/  

-1 db puha nedvszívó rongy  

Tolltartó: (lehetőleg gumiházas, amiben 

minden ceruzának helye van) 

-1 csomag 12-es színes ceruza készlet  

-4 db HB-grafit ceruza  

-2 db piros-kék ceruza 

-2 db vastag postairón  

-2 db piros, 2 db kék, 2 db zöld színes  

-1 db ceruzahegyező (kétlyukú) 

-1 db radír/ami nem maszatolós/  

-1 db kicsi vonalzó  



Testnevelés  -tornazsák  

-fekete rövidnadrág  

-Noszlopy feliratú póló/Fándli Péternél lehet 

megvásárolni a Rákóczi utcában/  

- póló /Az 1.a osztályosok pólója sárga, 

 az 1.b osztályosoké fehér, az 1.c 

osztályosoké kék színű / 

-tornacipő  

-váltóruha/fehérnemű, 2 pár zokni, 

melegítő alsó-felső/ 

-1 db gumilabda  

-1 db ugrálókötél  

-hajgumi a hosszú hajúaknak  

Tisztasági csomag  -1 db textil szalvéta  

-1 db textil kisméretű kéztörlő  

1 db műanyag pohár névvel ellátva 

-1 db fém kiskanál  

-1 db fésű  

egyéb: esőkabát vagy esernyő  

 

 

A könyveket és a munkafüzeteket kérjük átlátszó fóliába csomagolják, amelyen a gyermek 

neve szerepel!  

 

Minden felszerelést jelöljenek névvel, vagy monogrammal! (pl. alkoholos filccel)  

 

Abban az esetben, ha valamilyen eszközt, tanszert nem sikerül beszerezni, akkor szeptember 

elején még lehet pótolni.  


