
2017/2018-as tanévben ajánlott felszerelések 2. osztályban 
 
 

Matematika: 
2 db füzet (négyzetrácsos) 
1 db hosszúkás műanyag vonalzó kicsi tolltartóba 

1 db papír mérőszalag 1 m-es 

(Ha valami hiányzik, a tavalyi matekos dobozból azt kérem pótolni, pl. szögletes tükör,2 dobókocka stb.) 

Magyar: 
4 db vonalas füzet (FIGYELEM! A füzet száma változik 16-32-esre!) 

Ének: 
A tavalyi füzet megfelelő, a tanító néni kért furulyázáshoz beszerezni 1 db C szoprán furulyát. 

Testnevelés: 
1 pár fehér zokni 

1 tornaruha vagy nadrág, póló 

1 pár tornacipő (nem szobacipő! ) 

Technika, rajz: 
1 doboz gyurma 

1 doboz zsírkréta 

1 doboz vízfesték 

1 doboz 6 vagy 12 színű temperafesték 

1-1 vékony, közepes és vastag ecset 
Festékkeverő paletta, puha nedvszívó törlőkendő (a tavalyi rajztábla megfelelő) 

20 db félfamentes és 30 db famentes rajzlap 

20 db színes fénymásoló papír (bármilyen színű) 

2 csomag színes hajtogató lap kétoldalas A/4-es méretben 

20 db átlátszó lefűzhető irattartó tasak 

1 csomag fűzőlap +1 db fűzősín  

1-1 hímző- és varrótű, hímzőfonal 2 színben, kötőfonál szintén  

1 db olló 

2 db ragasztó (stift + tubusos) 

1 db kétoldalas színes karton (bármilyen színben, fekete is lehet) 
2 db mappa (jó a tavalyi) 

1 db doboz, amiben ezeket tároljuk 

Tolltartóba: 
3 db grafit (HB-s) 

2 db zöld színű ceruza a javításhoz 

1-1 db piros és kék színű ceruza 

Radír, faragó 

1 csomag 12 színű színes ceruza  

Tisztasági felszerelés: 
1 db kéztörlő 

1 db műanyag pohár 

1 db textil szalvéta 

1 cs 100 db-os papír zsebkendő 
1 cs szalvéta 

2 tekercs WC-papír 

1 db váltócipő 

Egyéb: 
1 db füzet szabadidőben rajzoláshoz, 1 db LECKEFÜZET (jó egy vonalas füzet is! ) 

1 db sorvezető, környezet órára a füzetben íráshoz 

Ülőpárna (rögzíthető) 

Könyveket átlátszó borításban, füzeteket (és minden felszerelést) névvel ellátva kérem borítani. 

Gyűjteni színes újságokat képanyaghoz (állatos, virágos, növényes, járműves stb.); textil hulladékot; szárított 

termést stb. 

Megunt, de használható játékot elfogadunk. Köszönöm. 


