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Füzetek: 
- 1 db vonalas füzet (16-32, famentes, margós)  Ez lesz az Üzenőfüzetük. 

- 1 db Mesefüzet 2. osztályos (16-32, egyik oldala sima, másik oldala vonalas, SÜNI) 

- 1db A/4-es méretű gumis dosszié (feladatlapok, rajzok tárolására) A jó állapotban lévő tavalyi 

is megfelelő!  

Más füzetet, köszönjük, egyelőre nem kérünk. 

A matematika, a környezetismeret, az ének-zene füzetet folytatjuk, csak a címkéket kérjük, hogy 

cseréljék át! (2. b osztály) 

Az írás tevékenységet 1. osztályos vonalazású füzetben kezdik meg a gyerekek, az osztályban 

maradtak ilyen füzetek.   

 

Tolltartóba: 
- 4 db HB-s grafit ceruza (pl. STABILO, Faber-Castell) 

- 12 db-os színes ceruza készlet (vékony) 

- 1 db rövid vonalzó (15 cm) 

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

- 1 db hegyező (kétlyukú, tartályos) 

 

Vizuális kultúra, technika: 
Mindenkitől szeretnénk kérni: 

- 20 db A/4-es műszaki rajzlap / 1 dosszié (ICO) 

- 10 db A/4-es kétoldalas színes karton (különböző színű) 

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

- 2 csomag famentes írólap 

- 1 db Hobbi ragasztó (extraerős, gyorsan száradó,vizes bázisú, 30-40 ml-es flakon) 

- 1 db stift ragasztó (Staedtler, Pritt) 

A tavalyi rajzdobozban a következő eszközöknek kell lennie.  

Kérjük, nézzék át, és szükség szerint pótolják, cseréljék ki vagy hozzák rendbe!  

- 12 db-os vízfesték (KOH-I-NOOR) 

- 6 db-os tempera (KOH-I-NOOR) 

- új: 2 tubus fehér tempera 

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

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

- 12 db-os vastag, színes ceruza (pl. MILAN)  

- 1 doboz natúr színű gyurma (KOH-I-NOOR) 

- 1 db fekete színű alkoholos filctoll (M) 

- új: 1 kis üveg fekete tus 

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

- 1 db széles, oszlató ecset 20-as (2 cm széles, lapos ecset) 

- új: 1 db szivacsecset 

- 1 db festékkeverő tálca 

- 2 db ecsetes tál (2 dl-es, csavaros fedelű üvegedény tetővel együtt) 

- törlőrongy  

- nagyobb méretű póló a festéshez 

 

Ének-zene: 
- furulya 

 

 

 

 



Testnevelés: 
- tornazsák 

- kék vagy fekete tornanadrág 

- fehér KÁROLYI-s póló (szeptemberben lesz lehetőség rendelni)  

- fehér zokni 

- tornacipő 

- hűvösebb időben melegítő 

 

Tisztasági eszközök: 
Csak a saját használatú, személyes tárgyaikat kérjük: 

- uzsonnás táska 

- kis törölköző akasztóval 

- műanyag pohár 

- váltócipő 

- vállfa 

A közösen használt tisztasági eszközökből elegendő készlet maradt az osztályban.  

 

Nyári könyvajánlás: 
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 
 

 Kérjük, hogy a könyveket, munkafüzeteket átlátszó nylonba kössék be, és rögzített könyvjelzőt 

tegyenek bele!  

 A füzetek borítását tetszőlegesen válasszák meg, de legalább nylonnal lássák el!  

 Minden felszerelésre írják rá gyermekük nevét és osztályát!  

 Az első tanítási napon a bizonyítványt, a füzeteket, a tolltartót és a tisztasági eszközöket kell 

elhozni a gyerekeknek.  

 

Budapest, 2020. június      Köszönettel: Zsuzsa néni, Anikó néni 

Kellemes pihenést kívánunk a nyárra!  


