TANESZKÖZLISTA 2.a OSZTÁLY
Tolltartó: 3 db grafit ceruza (HB)
2 db grafit ceruza ( B ), 12 db-os színes ceruza
2 db piros ,2 db kék ,
1 db postairon (kék-piros) 1 db puha radír, 2
lyukú hegyező (tartályos) 1 db 12 cm-es
vonalzó
Füzetek: 4 db vonalas- olvasás, írás, nyelvtan,
gyakorló (a füzetcsomagból)
1 db A/4-es négyzethálós matematika
1 db sima ( 20-32)
etika
1 db sima A/4-es nagyságú (80-32) környezet
2 csomag írólap
1 db kisméretű hangjegyfüzet
1db vonalas füzet üzenőnek
(javaslat: vastagabb fedelű, színes, mintás
borítójú)
A füzetek jól látható vonalazásúak (margó is)
legyenek!
Matematika- kis dobozban:
1m-es papír mérőszalag
„0” középpontú kék – piros számegyenes
szám-és jelkártyák, számolókorong
1 db műanyag óralap, logikai készlet
3 db dobókocka
1 db tükör (kétoldalú, keret nélkül)
1 csomag pálcika
Testnevelés - tornazsákban:
fehér zokni , fehér póló, piros tornanadrág
szabadidőruha , tornacipő
fésű, lányoknak hajgumi
babzsák
Ünnepélyekre: fekete nadrág/szoknya ,
fehér ing/blúz és fekete cipő a megszokott
viselet.
A füzeteket és a könyveket átlátszó fóliába
legyenek szívesek bekötni, minden eszközt (az
íróeszközöket is) névvel ellátva kérünk!
Minden tankönyv gerincére legyenek szívesek
ragasztani egy papírcsíkot v. szalagot, amelyet
a gyerek könyvjelzőként fog használni!
(Hosszabb legyen a könyvnél!)

Rajz és technika – dobozban:
A rajzlapokat mi vesszük meg!
Kérjük, hogy azt semmiképpen ne
vegyenek!
1 csomag origami lap
6 színű tempera
12 színű zsírkréta - javasolt
márka( Adel, Stabilo, Giokonda )
12 színű vízfesték
színkeverő paletta
4 db ecset (2, 4, 6, 10) fanyelű
szőrecset
2 db nagy alakú ecsettál
ecsettörlő rongy (puha)
nagy póló festéshez
12 színű filctollkészlet (nem
vastag)
1 db nagy ragasztó stift (Pritt)
1 db technokol ragasztó
1 db olló (hegyes végű, éles, jó
minőségű)
1 cs. fehér gyurma
1 db cellux
viaszos vászon (90*70 cm-es) az
asztal letakarásához
1 db gumis mappa
1db műanyag hosszú vonalzó
1 db derékszögű vonalzó
Tisztasági felszerelés:
Kisméretű törülköző akasztóval,
műanyag pohár – tányér
beadandó :
1CSOMAG SZALVÉTA! SEMMI
MÁS!!!

Az első tanítási napon mindenki
hozza magával:  üzenő füzet,
váltócipő, tolltartó
Jó vásárlást és kellemes pihenést
kívánunk a nyárra!
Gabi néni, Csilla néni
Bp., 2019. 06. 27.

