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2.a osztály 

 
Füzetek: 
               2db vonalas  (16-32, margós) Üzenő füzet, etika 
 Más vonalas füzetet egyenlőre nem kérünk, mert az 1.osztályból megmaradt vonalas füzetekben folytatjuk a nagybetűk írását 

az első félévben. 

                     2 db Mesefüzet 2.oszt. (16-32-es sima és vonalas egyben SÜNI) 

                 1 db négyzethálós  (27-32, margós) 

                 1 db hangjegyfüzet (A/5-ös, 36-16) 

 

Tolltartóba: 
                 4 db HB-s grafitceruza (1 db háromszögű, fogást javító) 

                  12 db-os színes ceruza készlet (vékony) + 1 vékony sötétzöld színes ceruza 

                  1db jó minőségű puha, fehér radír (pl. Rotring)   

                  1db rövid vonalzó (15 cm) 

                  hegyező (két lyukú)          

         

Matematikához:  

               műanyag doboz  /a tavalyi/ 
                  1 csomag korong 

                  1 csomag pálcika 

                  1 db papír mérőszalag (1 m) 

                  1db kis tükör (kétoldalú) 

                  2db dobókocka 

                  logikai készlet /kis dobozban/ 

                 

Magyar nyelv és irodalom: 
                  Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon  (a tavalyi, kék színű ) 

                  1db dosszié 

 

Ének-zene: 

                  Yamaha szoprán C furulya /a tavalyi!/ 

 

Vizuális kultúrához: 

               műanyag doboz /a tavalyi/ 
                 2 db dosszié /A/4-es méret/ 

                  30 db A/4-es famentes rajzlap 

                  10 db A/3-as famentes rajzlap 

                  20 db A/4-es műszaki rajzlap (fehér) 

                  20 db A/4-es kétoldalas színes karton (vegyes színek) 

                  10 db A/4-es foto karton (fekete) 

                  2 csomag origami lapok (20x20-as) 

                  2 db 2B-s grafit ceruza 

                  2 db alkoholbázisú fekete rostiron (M-es, fekete) 

 

 

 

 

 

 



Jó minőségű 
 12 db-os vízfesték (KOH-I-NOOR) 

 12 db-os tempera    + 2 tubus fehér tempera 

 12 db-os zsírkréta  (pl. Trivax Jovi, KOH-I-NOOR, TRIO WAX-aquarell) 

 12 db-os olajpasztell (ICO) 

 12 db-os vastag, színes ceruza  

 12 db-os kétoldalú (vékony-vastag) filctoll  (ICO vagy STABILO) 

 ecsetek: 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 12-es (puha, hegyesre nyírott fejű)  

 

1db széles, oszlató ecset (a legkisebb, 20-as méret, vagy 30-as)  

1 db szivacsecset 

festékkeverő paletta 

éles, hegyes olló (ICO) 

1 tubus cseppmentes ragasztó (Sulifix) 

1 db stift (Pritt, Staedtler) 

1 doboz natúr gyurma 

ecsetmosó pohár (2dl-es, fedeles) 

törlőrongy, újságpapír  

nagyobb méretű póló 
 

Testnevelés: 
kék tornanadrág 

fehér póló (Károlyi felirattal) 

tornacipő 

fehér zokni 

melegítő 

 

Egyéb: 
kis, rövid törölköző, akasztóval 

uzsonnástáska 

váltócipő, vállfa 

műanyag tálca, névvel ellátva /tavalyi!/ 
 

Ajánlott irodalom ( nyárra és/vagy a 2. osztályban, egyéni választással) 
Benedek Elek: Szélike királykisasszony 
Weöres Sándor: Bóbita vagy más gyermekverskötet 
Pungor András: Hogyismondják? (verseskötet kicsiknek) 
Kiss Ottó: A nagypapa távcsöve 
Kiss Ottó: Csillagszedő Márió 
Kiss Ottó: Emese almája 
Marék Veronika: Boribon – sorozat 
Marék Veronika: Kippkopp a fűben 
Bálint Ágnes: Mazsola 
Bálint Ágnes: Frakk – sorozat   
Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé  
Berg Judit: Két kis dinó kötetek 
Csukás István: A téli tücsök meséi 
Csukás István: Süsü; Pom-pom meséi 
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok 
La Fontaine: A tücsök és a hangya 
Lackfi János: Domboninneni mesék 
Lázár Ervin: A Manógyár  
Nemes Nagy Ágnes: Bors néni 



Romhányi József: Doktor Bubó 
Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék  
Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi 
 

 

Minden tankönyvbe, munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk. (szalag, fonal) 

Kérjük, hogy átlátszó borítóba kössék be a könyveket, munkafüzeteket! Minden felszerelésre írják rá 

gyermekük nevét és osztályát! 

 

 

 
Budapest, 2020. június   Köszönettel: Tari Magdolna és Csábi Ágnes 

 

 

 

Kellemes pihenést, feltöltődést kívánunk a nyárra!  

 


