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2b. osztály 
 

A tolltartóba: 4 db HB-s vagy grafitceruza / A Rotring nem célszerű. / 

• 2 db vékony piros-kék ceruza 

• 1 db kisvonalzó, radír 

• 12 színű színes ceruza, faragó 
A magyar tanításához:  

• 6 db vonalas füzet /16-32-es (Írás, Olvasás, Nyelvtan, Gyakorló, 
Környezetismeret.) 
 /A füzetekre csak a nevet és az osztályt kérjük ráírni! / 

• Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon /Akinek van, de megvenni nem szükséges, mert 
tudunk adni az iskolai könyvtárból. / 

• 3 cs. Írólap 

• 2 db alátét a füzetbe (1 nagy + 1 kicsi) 
Angol nyelv tanításához: 1 db vonalas füzet(16-32-es) 
 
A matematika tanításához: 

• 2 db négyzetrácsos füzet        

• 1 db papír mérőszalag                                                      

• 1 db hosszú vonalzó                            

• műanyag óra 
 
A technika és a rajz tanításához:  
Egy papírdossziéban: 40 db A/4-es famentes rajzlap 
 
Egy papírdobozban: 
12 színű vízfesték és zsírkréta, legalább 6 színű tempera, vizes edények, 2 db vastag 
ecset, 2 db vékony ecset, 1cs. gyurma, origami papír, 1 db folyékony ragasztó, 2 db 
stiftes ragasztó, 1 db éles olló, 12 színű filctoll (Az 2 féle krepp-papírt és a két ív színes 
kartont megvesszük közösen szeptemberben, a szükséges színekben!) 
 
A képességfejlesztő sakk órához: 
táblafilc, törlőrongy 
 
A testnevelés tanításához: fehér tornacipő, fehér zokni 
A LÁNYOKNAK: kék tornaruha 
A FIÚKNAK: kék tornanadrág, fehér ujjatlan atléta 
 
1 db 16-32-es füzet, ÜZENŐFÜZETNEK, hogy a gyerekek is könnyen írhassanak bele! 
Könnyen fel-és levehető kényelmes váltócipő. (Nem papucs!) Tisztaságcsomag külön 
nem szükséges, csak egy névvel és akasztóval ellátott, közepes méretű törülköző. 
Kérek szépen beadni: 1 cs. szalvétát, 1 cs. 100 db-os papírzsebkendőt, 1 cs. WC papírt, 
1 folyékony szappant, 1 papír kéztörlőt. 
 
Kérem szépen, a füzeteket valamivel csomagolják be, hogy időtállóak legyenek! A 
könyvekre elegendő az átlátszó, vastag nylonborító, mert így a gyerekek könnyen meg 
tudják különböztetni könyveiket, könyvjelzőt kérnénk a könyvekbe úgy, mint tavaly is! 
 


