
 
 

2.m osztályos taneszközök és egyéb felszerelések  
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füzetek:  

 5 db 2. osztályos vonalazású füzet (16-32) jól látható 

vonalazású, margós (üzenő, írás, nyelvtan, környezet, hittan)  

 1 db 2. osztályos mesefüzet, egyik oldala vonalas, másik oldala 

sima (olvasás)  

 1 db sima füzet (20-32) (firka)  

 1 db leckefüzet  

  

matematika:  

 1 doboz számolókorong   

 1 csomag számolópálcika  

 1 db tükör (kétoldalú, keret nélküli)  

 1 db műanyag óra  

 3 db dobókocka  

 matematika füzet (27-32)  
  

 
 



rajz-technika:  

 20 db famentes A/4 – es rajzlap  

 10 db félfamentes A/4-es rajzlap  

 1 cs. origami hajtogató lap (négyzet alakú)  

 1 cs. origami hajtogató lap (téglalap alakú)  

 12 db-os sünis (Ico) olajpasztell (zsírkréta)  

 12 db-os filctoll  

 1 db fekete F – es alkoholos filctoll  

 12 színű sünis (Ico) vízfesték   

 10 db-os sünis (Ico), tubusos temperakészlet nyomós   

 4-es és 10-es gömbölyű ecset   

 vizes tál (NE joghurtos, könnyen felboruló legyen, hanem ami 

stabilan megáll!) ecsettörlő rongy  

 viaszos vászon (amivel le tudjuk teríteni az asztalt, 

kb. 60x60 cm-es) nagy póló (festéshez védőruha) 

 hegyes végű olló  

 1 csomag sünis (Ico) fehér gyurma  

 2db nagy Pritt stift ragasztó  

 1 db folyékony ragasztó (piros Technokol Rapid)  

 1 db iratgyűjtő dosszié A/4-es méretű  

A jó állapotú tavalyi eszközök is megfelelőek, csak ragasztóból 

kell újat venni.  

 

tolltartó:  

 4 db HB-s grafit ceruza színes ceruza (jobb 

minőségű, legalább 12 db-os) +2-2 db 

piros, sötétkék és sötétzöld színű vékony 

ceruza  

 2 db piros-kék postairón (2 db 

vastag) radír  

 hegyező (kétlyukú, tartályos)  

 15 cm-es átlátszó, „fehér” vonalzó (a legegyszerűbb, mérésre 

jól használható)  

  

 



testnevelés:  
tornazsákba: 

 iskolai (fehér Benkős) póló 

 fekete rövidnadrág 

 1 db. fehér zokni 

 tornacipő  

 babzsák  

 ugrókötél 

 1 gumilabda  

 

egyéb:  

2 csomag szalvéta, 2 csomag papírzsebkendő 

váltócipő 

2 csomag írólap 

1 csomag nyomtatópapír/fénymásolópapír 
  

Legyenek szívesek mindent névvel, monogrammal 
ellátni!  MINDENT!!!! 

  

Az első tanítási napra a sok szép nyári élmény mellé, a tolltartót, az 

üzenőt, a bizonyítványt, a rajz-és technikaórára vásárolt 

felszereléseket, a szalvétát és a papírzsebkendőt hozzák be a 

gyerekek!  
 

 

  

Ajánlott olvasmányok:  

Most én olvasok! 1. szint  

Berg Judit: Lengemesék 

Kőrösi Zoltán: Ami a szívedet brummja...  

Szegedi Katalin: Lenka 

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 

             

  

        Vidám, élményekkel teli nyarat, jó pihenést kívánunk! 


