
2. osztályos tanszercsomag   
Füzetek:  
2 db A/5-ös 1. osztályos vonalas füzet, (jó a tavalyi is, ha még jó állapotban van.) 

2 db A/5-ös 2. osztályos vonalas füzet 

2 db A/5-ös négyzetrácsos matematika füzet,  

1 db A / 5-ös kottafüzet,  
1 db A / 5-ös bármilyen, vonalas füzet az üzeneteknek,  

2 db A /4–es sima füzet, (1 db a környezethez, 1 a Hittan/Erkölcstanhoz) 

1 db leckefüzet – előre nyomott 

2 db A / 4-es lefűzhető mappa, (és a 2 db tavalyi gumis mappa) 

1 csomag írólap  
Tolltartó:   

4 db jó minőségű grafitceruza /HB/,  

1 db 4B-s ceruza rajzhoz  

1 db postairon  - jó a tavalyi is 

1 db zöld színes a javításokhoz  

12 db-os színes ceruza, radír, hegyező (két lyukú, tartályos),  

2-3 db fekete filc  

Rajz és technika felszerelés:  nagyobb dobozban (félfamentes rajzlapok nem kellenek) 

40 db A /4-es műszaki rajzlap,  

10 db A/3-as műszaki rajzlap  

1 csomag színespapír készlet 

Origami lapok + 10 db hurkapálca 

1 db hosszú, egy derékszögű és egy rövid kis vonalzó,  
12 színű zsírkréta,  
12 színű vízfesték,  

12 színű tempera. Néhány színből még maradt tavalyról, azok nálam vannak. 

12 színű filctoll,  (lehet több is) 

2 db ecset (6-os, 10-es), jók a tavalyiak is. A 12-esek nálam vannak. (vastag) 
1 db ecsettál (jó a tavalyi, de lehetőleg ne az a fedeles, nagyon nehéz kezelni. Margarinos doboz!) 

1 db ecsettörlő rongy (nedvszívó), + újságpapír alátétnek 

2 db ragasztó (stift),  
1 db jól vágó olló,  

1 csomag gyurma /egyszínű/ + gyurmakés 

Számoló eszközök: kis méretű dobozban  

1 db műanyag óra, (tavalyi) 

2 db dobókocka,  (tavalyi) 

1 db papír mérőszalag, Logikai készlet, tükör (tavalyi) 

Tornazsák: /felakasztható, névvel vagy jellel ellátva/ sötétkék vagy fekete tornanadrág, fehér póló, 

zokni, világos talpú tornacipő   
Egyéb:  

2 db 100-as papír zsebkendő és szalvéta. Ha napközis, akkor dupla) 

Mindenből jó a tavalyi is, ha még jó állapotban vannak. Az idén is 

működik a „2 dobozos rendszer”. Egy nagyobb a rajz-technikának, 

és egy kicsi a matematikának.   


