Vajalikud õppevahendid 1. klassis (2021/2022 õppeaastal)
Õpilaspäevik, suures formaadis
Kirjutusalus (A4 mõõdus, klambriga, õuesõppe jaoks)
3 kiirköitjat lisamaterjalide ja töölehtede jaoks (A4)
VIHIKUD
❖ 1 jooneline vihik ( 16 joonega, sise- ja välisservad joonitud);
❖ 1 ruuduline vihik (tavalise ruuduga, sise- ja välisservad joonitud);
❖ 1 abijoonega vihik (sise- ja välisservad joonitud);
❖ 2 valget kaustikut (A5, 96 lehte).
Kattepaberid ja kilekaaned vihikutele.
Õpikute ja tööraamatute kattepaberid või kaaned (tasub osta alles siis, kui tv-d on kätte saadud).
PINALISSE
❖ harilikud pliiatsid ilma kustutuskummita (3 tk, keskmise tugevusega HB);
❖ värvipliiatsid (soovitavalt 12 pliiatsit komplektis ja katsetage poes, kas ikka joonistavad
hästi);
❖ teritaja - kahe augu ja kogumistopsiga;
❖ kustutuskumm (valge, pehme);
❖ joonlaud (mahub pinalisse);
❖ liimipulk (väike).
KUNSTI- JA TÖÖÕPETUS
Klassi tuleb tuua sobiliku suurusega kast/karp, millesse panna järgmised vahendid:
❖ viltpliiatsid (6 tk komplektis);
❖ värvilised paberid (mõlemalt poolt värvilised, lahtised lehed kilepakendis);
❖ 1 plokk A4 ja 1 plokk A3 joonistuspabereid (paksus 180-200 g/m2);
❖ 1 plokk A4 ja 1 plokk A3 akvarellipabereid (paksem);
❖ käärid, terava otsaga (võimalusel koos vutlariga);
❖ joonlaud (30cm);
❖ pulgaliim (suur), PVA liim;
❖ plastiliinid (võimalusel poes vaadata, et plastiliin oleks pehme);
❖ guaššvärvid (6 värvi);
❖ akvarellid ehk vesivärvid (12 värvi);
❖ värvide segamise alus;
❖ veetops (spetsiaalne, 2-osaline);
❖ guaššvärvi pintslid (lapikud, 3 eri suurust sh üks, millega on hea tausta maalida);
❖ akvarelli pintslid (ümarad ja pehmed, 3 eri suurust);
❖ õlipastellid;

❖ lapp (pintslite ja töölaua puhastamiseks).
A3 mapp kunstitööde jaoks.
Lauamatt maalimise ja meisterdamise ajal laua kaitsmiseks.
Suur T-särk või põll käelise tegevuse tundideks.
Vahetusjalatsid, mis ei jäta põrandale musti triipe
Kehaliseks kasvatuseks: dressid, T- särk, lühikesed püksid, sokid, käterätik, tüdrukutel
juuksekummid, spordijalatsid.
Igale asjale lapse nimi peale!
Klassijuhataja: jana.adari@puhja.edu.ee
Haridustehnoloog: riin.saadjarv@puhja.edu.ee
Stuudium: puhja.ope.ee - Esita andmed ning taotle kontot - Lapsevanema konto taotlemine

