Taneszközök 1-4. osztályig
Utassy József Általános Iskola és Bükkszenterzsébeti Tagiskolája
2. osztály
3. osztály

1. osztály







5 db elsős vonalazású vonalas
füzet (14-32)
3 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 db kottafüzet
5 csomag írólap








4 db másodikos vonalazású
vonalas füzet (16-32)
2db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 db kottafüzet
3 csomag írólap



30 db rajzlap





1 db rajztömb



4. osztály







4 db harmadikos vonalazású
vonalas füzet (12-32)
2db négyzetrácsos füzet
1 db nagy alakú sima füzet
1 db kottafüzet
3 csomag írólap






4 db negyedikes vonalazású
vonalas füzet (21-32)
2db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 db kottafüzet
2 csomag írólap

40 db rajzlap



30 db rajzlap



30 db rajzlap



1 db rajztömb



1 db rajztömb



1 db rajzlaptartó mappa

5 db grafit ceruza



3 db grafit ceruza



3 db grafit ceruza



3 db grafit ceruza



3 db piros-kék színes ceruza



2 db piros-kék színes ceruza



2 db piros-kék színes ceruza



2 db piros-kék színes ceruza



1 doboz 12 darabos színes ceruza



2 db radír



2 db radír



2 db radír



2 db radír



1 db faragó



1 db faragó



1 db faragó



1 db faragó



1 db vízfesték



1 db vízfesték



1 db vízfesték



1 db vízfesték



2 db (1 vékonyabb 1 vastagabb) 
ecset

2 db (1 vékonyabb 1 vastagabb) 
ecset

2 db (1 vékonyabb 1 vastagabb) 
ecset

2 db (1 vékonyabb 1 vastagabb)
ecset



1 db ecsettál (margarinos doboz is
megteszi)

1 db ecsettál (margarinos doboz is
megteszi)

1 db ecsettál (margarinos doboz is
megteszi)

1 db ecsettál (margarinos doboz is
megteszi)



1 doboz zsírkréta



1 doboz 12 darabos színes ceruza

1 doboz zsírkréta



1 doboz 12 darabos színes ceruza

1 doboz zsírkréta



1 doboz 12 darabos színes ceruza

1 doboz zsírkréta
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1. osztály

2. osztály

3. osztály




1 doboz egyszínű gyurma



1 doboz egyszínű gyurma



1 db elsős technika tasak



1 db másodikos technika tasak 



1 tasak színes papírkészlet



1 tasak színes papírkészlet



1 tasak színes papírkészlet



2 tasak színes papírkészlet



1 db olló



1 db olló



1 db olló



1 db olló



2 db ragasztó (tubusos és stift) 







Tornafelszerelés:
1db piros póló
1 db fekete rövidnadrág
1 pár tornacipő
zokni






Tisztasági csomag:

Pohár, kiskanál

papír zsebkendő

kis kéztörlő, szappan (folyékony)



számolókorong



vonalzó 30 cm-es



vonalzó 30 cm-es



vonalzó 30 cm-es



Számolópálcika



1 méteres mérőszalag (papír)



Kicsi derékszögű vonalzó



Kicsi derékszögű vonalzó



tükör



tükör



tükör



tükör



számegyenes 20-ig





körző



1 pár váltó cipő vagy papucs





1 pár váltó cipő vagy papucs









4. osztály

2 db ragasztó (tubusos és stift) 
Tornafelszerelés:
1db piros póló
1 db fekete rövidnadrág
1 pár tornacipő
zokni







Tisztasági csomag:

Pohár, kiskanál

papír zsebkendő

kis kéztörlő, szappan (folyékony)

1 doboz egyszínű gyurma

1 db harmadikos technika tasak 

2 db ragasztó (tubusos és stift) 
Tornafelszerelés:
1db piros póló
1 db fekete rövidnadrág
1 pár tornacipő
zokni









Tisztasági csomag:

Pohár, kiskanál

papír zsebkendő

kis kéztörlő, szappan (folyékony)


1 pár váltó cipő vagy papucs

1 doboz egyszínű gyurma

1 pár váltó cipő vagy papucs

2 db ragasztó (tubusos és stift)
Tornafelszerelés:
1db piros póló
1 db fekete rövidnadrág
1 pár tornacipő
zokni
Tisztasági csomag:
Pohár, kiskanál
papír zsebkendő
kis kéztörlő, szappan (folyékony)

A tankönyveket és füzeteket kérjük beborítani és névvel vagy 1 osztály esetén óvodai jellel ellátni!
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