
A 2.b osztályban szükséges taneszközök listája

• 5 db vonalas füzet, száma:16-32 (margós) 

• 2 db négyzethálós füzet, száma 27-32 (margós)  

• 1 db leckefüzet  

• 1 db kottafüzet A/5-ös  

• 1 csomag fénymásoló papír  
A füzetekre csak a gyermek nevét, osztályát kell ráírniuk. 

A tolltartóba:  
• 3 db HB-s grafit, 

• 1 db piros-kék ceruza, 

• 12 db-os vékony színes ceruza 

• puha, fehér radír, 

• kis vonalzó (15 cm),  

• hegyező (két lyukú, zárt), 
Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja! 

(Alkoholos filccel egyszerűen megoldható.) 
 

Technika dobozba (cipős):  
• 2 db dobókockát, 

• 1 db 30 cm-es vonalzót, 

• 1 db háromszög vonalzót, 

• 1 db papír mérőszalagot 100 cm-est. 

• 50 db famentes A/4 rajzlap, 

• 1db stiftes ragasztó, (Pritt) 

• 1 db olló, 

• 12 db-os jó minőségű zsírkréta vagy olajpasztell,( pl.Trió STABILO) 

• 12 db-os filctoll  (vékony és vastag hegyű, kétoldalas), 

• 12 db vastag színes ceruza,  

• 2 db fekete tűfilc, 

• 2B-s fekete grafitceruza  

• 12 gombos jó minőségű vízfesték, 

• Ecsetek jó minőségű, 2-es, 6-os,  10-es, 

• Ecsettál- margarinos doboz 

• 1csomag színes gyurma, 

• 1csomag fehér/natúr gyurma, 

• kivágópapír( fényes, fehér hátú, színes ) 

• Origami Papír ( A/4-es) 

• 2 db vékony A/4-es dosszié 
 

Aki új dobozt venne, annak javasoljuk a műanyagot, jól zárható fedéllel! Kérjük, 
hogy itt is legyen rajta mindenen a gyermek monogramja! 

  
Testneveléshez:  

• fehér póló, 

• kék vagy fekete tornanadrág, 

• tornacipő, 

• fehér zokni, 

• melegítő alsó és felső, 

• lányoknak hajgumi. 
Egyéb:  
váltócipő, uzsonnás szatyor 
tisztasági felszerelés (fogkefe, fogkrém, pohár, törölköző,lányoknak fésű) 
 

Az elmúlt évhez hasonlóan átlátszó műanyaggal kössék be a könyveket! 
 A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja! 

 
Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes időtöltést 

kívánunk: 
 

Anna néni + Zsuzsa néni 
 
 
 
 
 
 



A 2.a osztályban szükséges taneszközök listája 
 

5 db vonalas füzet, száma:16-32  
2 db négyzethálós füzet, száma 27-32 
1 db A/3 sima füzet   
1 db olvasónapló füzet A5 száma:16-32   
1 db leckefüzet  
1 db kottafüzet A/5-ös  
1 db A/4-es dosszié 
1 csomag fénymásoló papír  

A füzetekre csak a gyermek nevét, osztályát kell ráírniuk. 
Olaszosoknak:Bianka néni: A vastag mappába legyen a tavalyi A/3 sima olasz füzet, 
1db vonalas A/5 füzet, 1 db nagy stiftes ragasztó, olló.  
Gabi néni: A vastag mappába legyen a tavalyi A/3 sima olasz füzet, 1db új sima A/3 
füzet, 1 db nagy stiftes ragasztó, olló. 
Angolosoknak: A vastag mappában legyen:1db olvasónapló füzet A5 (száma:16-32 ), 
1 db nagy stiftes ragasztó, olló.  
A tolltartóba:  
3 db HB-s grafit, 
1 db piros-kék ceruza,  
12 db-os vékony színes ceruza 
puha, fehér radír, 
kis vonalzó (15 cm),  
hegyező (két lyukú, zárt), 
ragasztó (kicsi stiftes), 
olló. 

Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja! 
(Alkoholos filccel egyszerűen megoldható.) 

Matematika dobozba: 
A gyerekek matekdobozát megtartottuk, jó lesz másodikban is ami benne van. 
Kiegészítésül kérnénk  
1 db 30 cm-es vonalzót, 
1 db háromszög vonalzót, 
1 db papír mérőszalagot, 
1 db kétoldalas  tükröt 
Technika dobozba:  
30 db famentes A/4 rajzlap, 
2 db nagy stiftes ragasztó, 
olló, 
 

 
 
12 db-os jó minőségű zsírkréta vagy olajpasztell,( pl.Trió STABILO) 
12 db-osfilctoll  (vékony és vastag hegyű), 
12 db vastag színes ceruza,  
2 db fekete tűfilc,  
12 gombos jó minőségű vízfesték, 
festékkeverő paletta (ICO)ne kis tálkák , 
ecsetek jó minőségű, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 
törlőrongy (max. 15X10 cm), 
vizes edénynek konzervdoboz, pl.: csemege kukoricás, min.: 2 dl-es 
1csomag színes gyurma, 
1csomag fehér/natúr gyurma. 

Aki új dobozt venne, annak javasoljuk a műanyagot, jól zárható fedéllel! Kérjük, 
hogy itt is legyen rajta mindenen a gyermek monogramja! 

Testneveléshez:  
fehér póló,  
kék vagy fekete tornanadrág, 
tornacipő,  
fehér zokni, 
melegítő alsó és felső,   
lányoknak hajgumi. 
Egyéb:  
váltócipő, 
tisztasági felszerelés (fogkefe, fogkrém, pohár, törölköző,lányoknak fésű) 

Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk. 
 A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja! 

 
Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes időtöltést 

kívánunk: 
Judit néni + Ildikó néni 

 


