Tanszerek 2. osztály
Matematika:
2 db matematika négyzetrácsos füzet 27-32
1 db egyenes vonalzó 30 cm-es
1 db játék hőmérő
1 db játékpénz (lehetőleg kivágva zacskóban/borítékban)
1 db játékóra
1 db színes korong (piros – kék)
1 doboz logikai készlet
1 db papír mérőszalag
2 db dobókocka
1 db tükör
1db műanyag számegyenes (pozitív és negatív számok)

Rajz, technika:
3 csomag írólap
2 csomag rajzlap A/3 (jó minőségű fehér műszaki rajzlap)
4 csomag rajzlap A/4 (jó minőségű fehér műszaki rajzlap)
1 db fűzőlap + tű
2 csomag origami papír négyzet alakú 20x20,
1 ív színes mintás csomagolópapír
3 csomag krepp-papír különböző színekben
1 db folyékony ragasztó
3 db stiftes ragasztó
1 ív fekete fotókarton
2 ív színes karton (mindkét oldalon színes, 2 különböző színű)
1 doboz zsírkréta vagy olajpasztell kréta
1 doboz színes ceruza (jó minőségű)
1 csomag filctoll
1 doboz színes tempera
1 doboz vízfesték
1-1 db ecsetek: 2-es, 4-es, 10-es
1 csomag színes gyurma

1 db gyurmatábla/rajztábla
10 db hurkapálca
1 db olló
3 db gyűjtőmappa (magyar, matek, rajz)
1 db vizes tál
1 db törlőrongy vagy szivacs a festéshez
1 db festőpóló
A/4 2 db háztartási csomagolópapír 1 ív
1 gombolyag színes fonal
Színes papír és pontháló csomag második osztályosoknak NEM kell!!!
Ezeknél sokkal jobbak a listában kért papírok.
1db hegyező
1 csomag fénymásoló papír (Maradt még, ezért kérek 1 csomaggal. Ha kell majd
szólok.)

Füzetek, ceruzák:
6 db vonalas 16-32
2 db sima 20-32
1 db hangjegy 36-16
1 db A/3-as sima füzet (angol órára)
4 db HB-s grafit ceruza
1 db radír
1 db Betűtartó + betűk
1 db tolltartó

Testnevelés
1 csomag testnevelés felszerelés (tornacipő, fehér póló, fehér zokni, rövid nadrág,
ugrálókötél, lányoknak hajgumi) +zsák

Tisztasági csomag
törölköző, pohár, kiskanál, uzsonnás szalvéta

Wc papír 4db
Folyékony szappan
100 db-os éttermi szalvéta
100 db-os papír zsebkendő
100 db-os uzsonnás zacskó
Iskolatáska
1 váltóruha.
Benti cipő
Eső kabát
Tersánszky Józsi Jenő: Misi Mókus című könyv (Kötelező olvasmány. 1 füzet,
melyben fejezetenként 1 rajz van.)
Ablak –Zsiráf (kék színű)
A múlt évből megmaradt jó állapotú eszközök második osztályban is jók, nem kell
újat venni.

