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2. b osztály
2 db négyzetrácsos füzet (27-32)
10 db vonalas füzet (16-32) olvasás, írás, nyelvtan, környezetismeret, hittan,
angol/német, üzenő, dolgozat, 2db tartalék
1 db kottafüzet a tavalyi (ugyanazt fogják használni) + furulya
1 db leckefüzet
3 db A/4-es gumis dosszié a rajzokat, munkákat hazavinni és szállító mappa,
borítékos az üzenőnek és a leckefüzetnek és a hittanhoz
1 ív dekorációs karton füzetalátétnek/ minden füzetbe feldarabolva, névvel
ellátva/






Matematikadoboz (a tavalyi kiegészítve):
2 doboz korong
1 db műanyag óra
1 db kétoldalas kistükör
2 csomag pálcika (100db – tízesével összegumizva)
2. osztályos számkártyakészlet (0 – 9 – ig, minden számjegyből több
darab)
2 db dobókocka
1 db papír mérőszalag
1 cs. játékpénz
Logikai készlet










Rajzdoboz(a tavalyi kiegészítve):
1 db 12 színű vízfesték és 1 doboz tempera
3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
1 db ecsettál
1 db ecsettörlő rongy
1 doboz zsírkréta
1 cs. gyurma
1 db viaszosvászon (50X70 cm) alátétnek
3 db stift ragasztó(nagyobb méretű)







Sakkra (a tavalyi):
 1 db bármilyen színű táblafilc
 1 törlőrongy

Tolltartó:







2-3 db B-s grafitceruza
2 db HB-s grafitceruza
1 doboz 12 színű színes ceruza
1 db puha radír
1 db hegyező
1 db tolltartó méretű kisvonalzó

Tornazsák:
 sötétkék tornanadrág, fehér póló, fehér zokni, világos talpú tornacipő,
szabadidőruha, lányoknak néptánchoz szoknya
Tisztaságcsomag:
 törölköző /tavalyi, névvel és akasztóval ellátva/
Uzsonnás zacskó:
 1 db műanyag pohár, textil szalvéta, nejlon zacskó
Váltócipő:
 szandál
Egyenruha:






galléros fehér ing/ blúz
SÖTÉTKÉK nadrág/ szoknya
sötét alkalmi cipő(nem sportcipő)
sötét zokni / testszínű vagy fehér harisnyanadrág
nyakkendő jelvénnyel

Első tanítási napra kérjük:
 2 csomag szalvéta, 8 tekercs WC papír, 1 db folyékony szappan, 4 db papír
kéztörlő, 1 csomag (100 db) papírzsebkendő

Nyári olvasmány:
Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme
A füzeteket, könyveket - könyvjelzővel ellátva - kérem bekötni, már az első
tanítási napra!/ Csak nevet és osztályt írjunk rá!
Kérem, a könyveket csak műanyag fóliával borítsuk be!
Kérem, hogy a gyermek nevét mindenre írjuk rá!

