Tanszerek 2. osztály

Rajz, technika:
2 csomag rajzlap A/3 (jó minőségű fehér műszaki rajzlap)
4 csomag rajzlap A/4 (jó minőségű fehér műszaki rajzlap)
1 db fűzőlap + tű
1 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
1 doboz színes tempera
1 doboz vízfesték
1 doboz zsírkréta
1 csomag filctoll
1-1 db ecsetek: 2-es, 4-es, 10-es
1 csomag színes gyurma
1 db gyurmatábla/rajztábla
10 db hurkapálca
1 db olló
1 db vizes tál
1 db törlőrongy vagy szivacs a festéshez
1 db festőpóló
A/4 2 db háztartási csomagolópapír 1 ív
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.)

Matematika:
2 db A/5-ös négyzetrácsos füzet
1 db A/4-es négyzetrácsos füzet
Matekos dobozban:
1 db műanyag vonalzó (30 cm-es)
1 db játékóra
3 csomag színes számolópálca
1 doboz logikai készlet
1 db papír mérőszalag
2 db dobókocka
1 db tükör

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

Testnevelés
Rövid és hosszú nadrág, fehér póló, tornacipő (fehér talpú), rossz idő esetére
hosszú ujjú felső

Tisztasági csomag
törölköző, pohár, kiskanál, uzsonnás szalvéta
wc papír 4db
100 db-os éttermi szalvéta

100 db-os papír zsebkendő
100 db-os uzsonnás zacskó

A múlt évből megmaradt jó állapotú eszközök második osztályban is jók, nem kell
újat venni.

A kötelező olvasmány a nyáron: Max Lucado: Berci egy közönséges hernyó c. könyve
A könyv ára: 990 Ft, kapható a Debreceni Református Könyvesboltban.

