 2.b osztály taneszközeinek listája 
(2020/2021-as tanév)
(Kérjük a kedves szülőket, hogy az alábbi eszközöket névvel +jellel  szíveskedjenek
ellátni!)
A pirossal írt dolgokból újat szeretnénk, a többit, ha jó állapotú, lehet használni

tavalyról!!!
Füzetek:
2 db (kisalakú) négyzetrácsos füzet
1 nagyalakú négyzetrácsos füzet
3 db (kisalakú) vonalas - 2. osztályos (16-32) 
2db (kisalakú) MESE FÜZET 1oldala vonalas és 1 sima (16-32)
3db nagyalakú vonalas füzet  : -1 Mesélő nyelvtan füzet lesz
-1 Ének –játék – népszokások füzet
… - 1 Erkölcstan füzet (csak az erkölcstanosoknak!)
1db hetiterves füzet  (1. oldalon minden adattal, telefonszámmal)

Ülőpárna, Váltó cipő – (Lehet nyári szandál/ vászoncipő is!!! Önállóan, gyorsan tudja fel-le venni!!!,

A  Rajz és technika dobozban (Benti dobozban tároljuk - nem kell külön doboz!)
12db-os zsírkréta (v.olajpasztell)
12db-os vízfesték 
12db-os filctollkészlet 
2-3db ecset  (Ha jó állapotú, tavalyi is jó!)
1db olló 
4db nagyméretű kenőfejes ragasztó 
1db technokol ragasztó
1db mosogatószivacs + 1 vizespohár - festéshez

Tolltartóban:
5db grafit ceruza  (Aki szeretne, 1 rotringot is tarthat már magánál.)
12 színű színes ceruza
1db toll
1db piros-kék posta iron 
1db (puha, fehér) radír 
1db kis vonalzó (ami a tolltartóban elfér)

Padban tárolt tanszerek:
1 db kisalakú füzetek tárolására alkalmas mappa A/5 
(be fogok szedni a kis füzetekből,, nem kell elférjen a dobozban.)

Matematika doboz:

pohár v. bögre, kiskanál

(Ami elfér a padban!!!)

1 db korongkészlet,
1 zacskó számolópálcika
10 db dobókocka,
számkártya 0-9-ig két sorozat

műanyag óra, francia kártya. logikai készlet, játékpénz,
kistükör (keretezetlen, téglalap alakú),
papír centi (1m-es)
Papírdoboz – (gyerek cipősdoboz) – tavalyi dolgok jók bele!!!
Játékdoboz: (magyar, ének)
1 db Békás csörgő – akinek nincs, kis dobozba zárjon magokat!
1db babzsák
1 doboz korong + 1 dobókocka
2 kis tasak / boríték (mgh. és msh. tárolása – Betűkkel együtt, még adok bele!!!)

Rajz és technika eszközök:
40 db A/3 műszaki rajzlap
60db A/4 műszaki rajzlap
100 db A4 géppapír
Színes papírt, karton papírt, temperát, különböző festékeket, filctollat, hurkapálcát, gyurma
alapanyagot, nejlonterítőt közösen veszünk, van belőle maradék is!
Tornazsák tartalmazzon:
1 pár tornacipő 
1 pár fehér zokni
1 fehér póló 
1 sötétkék vagy fekete rövidnadrág 
(1 tréningruha - a hidegebb napokra)
lányoknak: hajgumi, fésű

 „Tisztasági csomag”: (I. félévre való- tárolás miatt nem szedünk be többet!)
2 guriga papírkéztörlő
2 kéztörlő törölköző (akasztóval,  ellátva) (Hétvégén az egyiket mindig ki lehet mosni!)
4 db 100-as papír zsebkendő



A tankönyvek csomagolása átlátszó borítóval és könyvjelzővel, a borítóján
névvel ellátva! Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk.
A tankönyveket tanévkezdés előtt kell átvenni az iskolában: (Facebookon értesítés)
Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes időtöltést kívánunk!



Az évnyitó: 2020. szeptember 1-én lesz! Az iskolába háromnegyed 8-ra,
ünneplőben + nyakkendőben kell érkezni! Ügyelet fél 8-tól van.
Az első napra: váltó ruhát/cipőt + tankönyveket+ füzeteket és tolltartó és az itt felsorolt egyéb
eszközöket kell hozni!
 Kedvenc játékot szabad hozni! 
Szeretném kérni a szülők segítségét a cipekedésben, „beköltöztetésben”. Köszönjük!
Első napon a gyerekekért 15. 30-kor lehet jönni, ügyeletet 17 óráig biztosítunk!

 Mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra! 
Rita néni és Éva néni

