Арт-технолог ї
4 клас
1. Папка для креслення (А-4), альбом для малювання
2. Пензлики № 3, 5, 10, 12 (круглі і пласкі)
3. Склянка для води, палітра
4. Гуаш (12 кольорів)
5. Акварельні фарби (12 кольорів)
6. Кольорові олівці, фломастери
7. Воскові олівці (крейдинки)
8. Гелеві кольорові ручки
9. Кольоровий двосторонній папір (А-4)
10. Білий та кольоровий двосторонній картон (А4)
11. Папір для орігамі
12. Ножиці
13. Циркуль
14. Лінійка 30 см
15. Простий олівець з гумкою на кінці
16. Прості олівці (Н, НВ, 2В, 4В тощо)
17. Степлер
18. Голка для шиття з широким вушком; голка з тупим кінцем
для вишивання по канві
19. Нитки для шиття та для вишивання (муліне) 2 кольори
20. Суперклей «Момент»
21. Клей ПВА з пензликом
22. Пластилін (12 кольорів), кольорова глина, дощечка + стеки
23. Клаптики тканини
24. Рама для картини формату А4
25. Порожні білі пляшечки з-під йогурту
26. Футляри від кіндер-сюрпризу
27. Газети, аркуші з журналів
28. Гільза картонна (від фольги)
29. Природний матеріал (листочки, різні крупи, насіння,
зернятка кави, горіхова шкаралупа, шишки, жолуді, каштани
тощо)
30. Кільце з ручкою з-під великої пляшки для води (2 шт.)

"Св т чекає крилатих"

Арт-технолог ї
4 клас
Матер али, як задля економ ї
бажано закуповувати колективно
31. Цупкий білий папір формату А3 (з папки для креслення А-3)
32. Фольга або харчова плівка
33. Різнокольорові сміттєві пакети
34. Флізелін (формат А4)
35. Паперова одноразова склянка
36. Біла тканини (бавовна) 20*20 см
37. Канва (біла 20*20см)
38. Канцелярські кнопки
39. Шпажки дерев’яні
40. Дерев’яні прищепки (22 шт.)
41. Дріт для бісеру
42. Ґудзики з двома отворами (15–20 штук різнокольорові),
ґудзик на ніжці
43. Фетр (кольоровий)
44. Намистини (бісер) різні за розміром та кольором
45. Пластмасові трубочки для коктейлю (з різним діаметром)
46. Стрічки, нитки (різнокольорові, в’язальні: товсті та тонкі),
шерстяні нитки (махер) білого, блакитного, синього, жовтого,
темно-зеленого кольорів
47. Блискітки, паєтки, «живі» очі
48. Серветки білі паперові двошарові
49. Вата
50. Дріт пухнастий (синельний)
51. Гофрований папір
52. Повітряні кульки (маленькі)
53. Кольоровий скотч
54. Порожні квадратні лотки для яєць
55. Продукти харчування для канапок і корисних цукерок

"Св т чекає крилатих"

