TANESZKÖZLISTA – 2021/2022. tanév
2.a osztály
1 db dosszié (A/5) az üzenőnek és a hazaküldött papíroknak

Üzenőfüzet: (16‐32‐es vonalas füzet) Az első oldalán az alábbi adatokkal: Név, apja neve, anyja
neve, telefonszámuk, lakcím, ki viheti haza a gyermeket. A gyermek betegségei, érzékenysége,
gyógyszerszedés.

Tolltartóba:
 12 színű színes ceruza
 4‐5 db HB‐ grafitceruza
 1 db vastag és 2 db vékony postairon (piros‐kék)
 puha, fehér radír
 kicsi, egyenes vonalzó
 órarend
 tartályos, postairon hegyezésére is alkalmas hegyező

Beadandó közös használatra: (Zacskóban, arra írjanak nevet.)
 50 db rajzlap / fehér, famentes/
 3 cs. hófehér írólap

Dossziék tantárgyanként (műanyag):
Legyen különböző színű: 1 db piros vagy rózsaszín a magyarhoz, 1 db kék a matematikához
Dolgozatoknak 1db sima papír dosszié
A gyerekek neve legyen feltüntetve a mappákon!

Matematika:
 2 db A/5 méretű négyzetrácsos füzet
matekdoboz – iskolában van. Remélhetőleg az eszközök a dobozokban vannak. Akinek hiánya van,
legyen kedves pótolni. Ez szeptemberben is jó.
 1 db papír mérőszalag
 2 doboz kék‐piros korong (könnyen nyitható kis műanyagdobozba öntve)
 3 db dobókocka
 logikai lapok: könnyen nyitható kicsi műanyagdobozban, de ne az eredeti dobozában!
 kétoldalú tükör (Keret nélkül!)

 műanyag óra
 műanyag hőmérő
 100 db számolópálca, tízesével összegumizva, műanyagdobozban

Új tartozékok, amit nyáron érdemes beszerezni:
 2. osztályos játékpénz
2. félévben 1db 10‐es tojástartó – ehhez 100 db üveggyöngy vagy gomb vagy bab is jó

Magyar nyelv és irodalom:





5 db füzet 16‐32 számú (másodikos vonalazású), javítósorral. 2 db füzetben alulról a 3. sornál
kell zöld vonalat húzni még nyáron.
1 db A/4‐es (80‐32) zöld sima füzet
Ablak‐Zsiráf gyermeklexikon
Kötelező olvasmány: az évzárón kiosztott Szélike királykisasszony c. könyv
Nyári ajánlott‐ NEM KÖTELEZŐ olvasmány: Csukás István: A téli tücsök meséi Bálint Ágnes:
Mazsola, Frakk Janikovszky Éva: Nagy zuhé Bármilyen gyermekeknek való könyv
Jó lenne, ha nem telne el nap nyáron 15 perc hangos olvasás nélkül!

Etika :


1db másodikos vonalazású szendvicsfüzet (olvasónapló néven kapható)

Rajz‐technika doboz:
Egységes rajz‐technika dobozok maradnak továbbra is. Reméljük jó állapotban hozzák vissza a
gyerekek a tavalyi dobozokat. A nagyon megrongálódott dobozok helyett újakat veszünk. (Év végén
4‐5 doboz állapotát láttam súlyosabbnak.)
 12 színű vízfesték
 6 színű tempera
 12 színű zsírkréta
 12 színű jó minőségű filckészlet
 1 doboz gyurma
 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
 festékes tálka
 vízhatlan téglalap alakú tányéralátét‐ezt beszedtem, az iskolában van.
 nedvszívó rongy
 2 db ragasztó használható állapotban (1 db folyékony, 1 db jó minőségű stiftes‐ PEPCO‐ban
kapható nem túl jó minőségű))
 jó minőségű, hegyes olló‐iskolában van

 póló vagy kötény a festéshez
 gumis sárga műanyag mappa a kész munkáknak

Testnevelés:
fehér póló, fiúknak tornanadrág (sötét), lányoknak cicanadrág, tornacipő, váltó zokni, melegítő (alsó
és fölső), tornazsák (mindenen monogram, név legyen).
1 db meggymaglabda vagy babzsák

Ének:
1 db hangjegyfüzet A/5‐ös (36‐16)‐ a tavalyi jó

Angol: 1db A/5 ‐ös (20‐32) sima zöld füzet a tavalyi jó

Kérem, hogy – a félreértések elkerülése végett – mindenre írják rá a
gyermekük nevét vagy monogramját (a ceruzákra is)!

Mindenkinek tartalmas, vidám, gondtalan nyarat és feltöltődést kívánunk!
Domonkosné T. Anikó, Kórusz Evelin

TANESZKÖZLISTA – 2021/2022. tanév
2.B osztály
Üzenőfüzet: (16-32-es vonalas füzet) Az első oldalán a következő adatokkal: Név; apja neve; anyja
neve; telefonszámuk; lakcím; ki viheti haza a gyermeket. A gyermek betegsége; érzékenység;
gyógyszerszedés.

Tolltartóba:
 12 színű színes ceruza
 4 db HB- grafitceruza
 1 db vastag és 1 db vékony postairon
 1 db fekete színű alkoholos filctoll
 radír
 kicsi, egyenes vonalzó
 tartályos hegyező

Matematika:
 2 db A/5 méretű négyzetrácsos füzet
 kék színű mappa (a tavalyi tökéletes)
Amennyiben a már meglévő matematika doboz tartalma foghíjassá vált, az alábbi lista alapján lehet
pótolni.
 1 db papír mérőszalag
 2 doboz kék-piros korong (könnyen nyitható kis műanyagdobozba öntve)
 3 db dobókocka
 logikai lapok: könnyen nyitható kicsi műanyagdobozban, de ne az eredeti dobozában!
 kétoldalú tükör
 műanyag óra
 műanyag hőmérő
 100 db számolópálca, tízesével összegumizva, műanyagdobozban

Még szükséges:
 2. osztályos játékpénz

Magyar nyelv és irodalom:






5 db füzet 16-32 számú (másodikos vonalazású). A füzetekbenben alulról a 3. sornál (javítósor)
kell zöld vonalat húzni a nyár folyamán.
2 db másodikos vonalazású szendvics füzet (olvasónapló néven kapható)
Ablak-Zsiráf gyermeklexikon
1 db piros/rózsaszín mappa (a tavalyi tökéletes)
Kötelező olvasmány: Csukás István- A téli tücsök meséi
Az olvasmányt a hozzá tartozó munkafüzet segítségével fogjuk feldolgozni:
Bayné Bojcsev Mónika – Csukás István: A téli tücsök meséi – Szövegfeldolgozó munkafüzet

A nyár folyamán ajánlatos sokat olvasni. Mindenki válasszon az érdeklődési területének és
életkorának megfelelő könyvet. A városi könyvtárba is érdemes ellátogatni.

Etika :
 1db másodikos vonalazású szendvics füzet (olvasónapló néven kapható)

Rajz-technika doboz:
Egységes rajz-technika dobozok maradnak továbbra is.
 12 színű vízfesték
 6 színű tempera
 12 színű zsírkréta
 1 db fekete tűfilc
 1 doboz gyurma
 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
 festékes tálka
 vízhatlan alátét
 nedvszívó rongy

 festős póló/ köténny
 2 db ragasztó (stiftes)
 olló
 mappa

Testnevelés:
fehér póló, fiúknak tornanadrág (sötét), lányoknak cicanadrág, tornacipő, váltó zokni, melegítő (alsó
és fölső), tornazsák (mindenen monogram, név legyen).
babzsák

Ének:
1 db hangjegyfüzet A/5-ös (36-16)- a tavalyi jó

Angol:
1db másodikos vonalazású szendvics füzet (olvasónapló néven kapható)

Közös használatra:
 50 db rajzlap / fehér, famentes/
 3 csomag írólap

Taneszközlista
3.a osztály
Füzetek:
‐ 6 db 12‐32 számú vonalas füzet
(olvasás, nyelvtan, fogalmazás 2‐2db)
‐ 2 db négyzetrácsos füzet
‐ 1 db hangjegyfüzet (ha nem telt be, a tavalyi is jó)
‐ 1 db leckefüzet, 1 db üzenőfüzet
‐ 1 db mesefüzet (környezetismeretre)
Matematika dobozba:
‐ 1 db műanyag vagy papír játékóra
‐ 1 db kétoldalú tükör
‐ 2 db dobókocka
‐ műanyag hőmérő
‐ papír mérőszalag
‐ stiftes ragasztó, olló
Tolltartóba:
‐ 4 db H‐s vagy HB‐s grafitceruza/rotring
‐ 2 db vékony piros‐kék színes
‐ 2 db zöld színes
‐ 1 db golyóstoll
‐ 1 db puha radír
‐ sárga, narancs, barna színes
‐ 1 tartályos faragó
‐ rövid vonalzó (tolltartóba)

Testnevelésre:
‐ rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni, tornacipő, melegítő
Rajzdobozba:

‐ színes ceruza (12 db‐os)
‐ vízfesték (12‐es)
‐ tempera (6‐os)
‐ ecsetek (3db)
‐ festékes tál
‐ ecsetrongy
‐ filctoll (12 db‐os)
‐ zsírkréta (12‐es)
‐ 1 db stiftes ragasztó
‐ tűfilc (4 db‐os)
‐ 1db A/4‐es mappa (jó a tavalyi)
‐ A/4‐es színes papír (élénk színű)
‐ 1 doboz gyurma (színes)
Egyéb:
‐ 2 db gumis mappa (matek, magyar – jó a tavalyi)
‐ 50 db A/4‐es rajzlap
‐ 1 cs. írólap
‐ 1 db folyékony szappan
‐ 1‐1 db 30 cm‐es és derékszögű vonalzó
‐ uzsonnás zacskó
‐ 1 doboz ragtapasz
‐ műanyag pohár
ANGOL
1 db szótárfüzet
1 db A/5 méretű vonalas füzet (12-32-es)
1 csomag írólap

Kötelező olvasmány: Bosnyák Viktória: A sirály a király?

Taneszközlista
3.b osztály
A 3. osztályban a következő dolgokra lesz
szükségünk:
Füzetek:
‐ 6 db 12‐32 számú vonalas füzet
(olvasás, nyelvtan, fogalmazás 2‐2db)
‐ 2 db négyzetrácsos füzet
‐ 1 db hangjegyfüzet (tavalyi is jó, ha nem telt be)
‐ 1 db leckefüzet
‐ 1db üzenő
‐ 1 db mesefüzet környezetre
Matematika dobozba:
‐ 1 db műanyag vagy papír játékóra
‐ 2 db dobókocka
‐ 1 db 30 cm‐es vonalzó
‐ 1 db derékszögű vonalzó
‐ 1 db kétoldalú tükör
‐műanyag hőmérő
‐ 1 db papír mérőszalag
‐ stiftes ragasztó
‐ olló
Tolltartóba:
‐ 4 db H‐s vagy HB‐s grafitceruza/rotring

‐ rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni, tornacipő,
melegítő
rajz doboz: Jó a tavalyi doboz, ha olyan
állapotban van, ha nem, új vásárlásánál kérnénk a
kis méretet tartani!
‐12 színű vízfesték.
‐ 6 színű tempera
‐ 12 színű színes ceruza
‐ 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
‐ festékes tál
‐12 színű filctoll
‐ 12 színű zsírkréta
‐1 db stiftes ragasztó
‐ 4 színű tűfilc
‐ színes papír A/4 ( élénk színű)
‐ színes gyurma ( jó a tavalyi)
Egyéb:
‐ 2 db gumis mappa (magyar, matek, jó a tavalyi)
‐ 50 db A/4‐es rajzlap
‐ 3 cs. írólap
‐ 1 db folyékony szappan
‐ uzsonnás zacskó
‐ 1doboz ragtapasz
‐pohár, ha tudunk szerezni tartót.
ANGOL

‐ 2 db vékony piros‐kék színes
‐ 2 db zöld színes
‐ 1 db golyóstoll
‐ 1 db puha radír

1 db szótárfüzet
1 db A/5 méretű vonalas füzet (12-32-es)
1 csomag írólap

‐ sárga, narancs, barna színes

Kötelező olvasmány:

‐ 1 tartályos faragó

‐Misi Mókus kalandjai

‐ kis vonalzó

‐ Bosnyák Viktória: A sirály a király?, de csak a 2.
félévtől

Testnevelésre:

Taneszközlista, 4.évfolyam
2021‐2022.
Testnevelés:
tornazsák
1 pár tornacipő (név)
fehér póló (név)
(kék) rövidnadrág (lányoknak is)
fehér zokni
lányoknak hajgumi
melegítő alsó, felső (hűvösebb időben)
Tolltartó:
3‐4 db HB‐s ceruza
2 db puha fehér radír
1 csomag színes ceruza (12 db)
kis vonalzó
2 zöld színes
tartályos hegyező
Matematika:
2 db négyzetrácsos füzet
1 db 32 cm‐es vonalzó
1 db A4‐es dosszié (jó a tavalyi)
Magyar:
4 db vonalas füzet negyedikes vonalazású (21‐32)
1 db A4‐es dosszié (jó a tavalyi)
Környezet:
1 db sima füzet
Etika:
1 db szendvics füzet (olvasónapló)
Ének:
A tavalyi füzetet használjuk! Nem kell venni!!
Angol:
1 db szótárfüzet
1 db A/5 méretű vonalas füzet (21‐32‐es)
1 csomag írólap

Üzenő:
1 db bármilyen füzet – tavalyi maradék is jó!
Rajz‐ Technika: (elég felfrissíteni a tavalyit)
50 db rajzlap (A/4)
1 db A4‐es dosszié (jó a tavalyi)
ragasztó: 2 db stift, 1 db adagolós folyékony ragasztó
12 színű zsírkréta
12 színű vízfesték

6 színű tempera + 1 fehér
12 színű filctoll + fekete alkoholos filc
1 db vastag , 1 db közepes és 1 db vékony ecset
(4,8,10‐es)
ruhadarabka
nagy méretű vizes edény (pl. vajas doboz)
jó minőségű hegyes olló
2 cs. origami papír (négyzet alakú és A4‐es is)
3 cs. írólap
1 db cellux „tépővel” együtt
Egyéb:
kis ruhatörülköző
ruhaszalvéta az uzsonnás dobozba
1 műanyag pohár (név)
1 folyékony szappan
1 cs. szalvéta
1 db kiskanál
kis ülőpárna a székre
A tankönyvek legyenek átlátszó fóliába bekötve és
kívülről névvel ellátva!
Váltócipő!
Az év folyamán megfelelő „ünneplő ruha” legyen
iskolai ünnepségekre (fekete nadrág/szoknya, fehér
ing/blúz, sötét cipő, iskolai nyakkendő).
A megvásárolt eszközökre kérem, hogy írják rá a
gyermek nevét.
Kérjük a kedves szülőket, hogy lehetőség szerint
környezetkímélő, környezetbarát, valamint egészséget
nem károsító anyagokból készült termékeket
válasszanak gyermeküknek!

