
TANSZERLISTA 2. B OSZTÁLY SZÁMÁRA A 2017/2018-AS TANÉVRE 

 

Kedves Szülők! 

Az 1. osztályból maradt eszközök közül, ami használható, természetesen 2. osztályban is megfelelő lesz.  

A dobozainkat használjuk jövőre is. Fontos, hogy a dobozok, eszközök névvel el legyenek látva! 

Köszönöm! 

Magyar 

 5 db 16-32-es számú vonalas füzet 

 Mappa a feladatlapoknak 

Matematika 

 3 db négyzetrácsos füzet 

 Mappa a feladatlapoknak 

Matematika dobozban: mérőszalag, tükör, óra, 2 doboz korong, pálcika, 3 db dobókocka, körlapok, logikai lap, 

tojástartó doboz 

Környezetismeret 

 1 db sima lapú, nagy alakú füzet 

Ének 

 kottafüzet 

Rajz-Technika  

 doboz: olló, stift, ragasztó, folyékony ragasztó, 12 db-os zsírkréta, 12 db-os vízfesték, tempera, 3 ecset, vizestál, 

törlőkendő, póló festéshez, színes ceruza, rajztábla, 20 db félfamentes és 20 db famentes rajzlap, gyurma, filc, 

10 db A/4-es színes karton, 8x4 db A/4 –es színes fénymásolópapír, 5 db krepppapír 

 Mappa a rajzoknak 

Sakkpalota 

 1. osztályban megkezdett könyveket folytatjuk 

 Mappa az eszközöknek 

 Doboz: a benne lévő eszközök és TÁBLAFILC (nem sima és nem alkoholos filc) 

Angol 

 1 db 16-32-es vonalas füzet 

 Mappa a feladatlapoknak 

 1 db szótárfüzet 

 2. félévre veszünk majd tankönyvet és munkafüzetet 

 

Tantárgyi koncentráció: 

 1 db Vázlatok B4-32,  spirál füzet 

Testnevelés 

 ugyanaz, mint tavaly 

Tolltartóban legyen 



 4 db HB-s grafit, 2 db piros/zöld/kék ceruza, színes ceruzák, puha radír, hegyező, vonalzó, toll 

Tisztasági csomag 

 2 csomag papír zsebkendő 

 1 papírtörlő vagy 1 csomag eldobható nedves törlőkendő (kiborult dolgok takarításához, vagy festés utánra) 

 1 csomag 100-as éttermi szalvéta 

 kis törölköző 

 anyagszalvéta 

 váltócipő 

Szükség van még:  

 1 db vonalas üzenőfüzet  

 1 db leckefüzet (napokra lebontott) 

 

A Vakáció könyv matekos feladatainak (többnyire jó) megoldásáért adok ötöst év elején.  

Elmaradt feladatokat lehet oldani a tankönyvekben. Megjelölés: nap rajzolása.  

Tankönyvek: tavasszal megrendeltem őket, valószínű, első tanítási napon kapják meg a gyerekek. 

Lehetőség szerint 1 csomag fénymásoló papírt szeretnék kérni. Szintén, csak akinek van lehetősége, örülnék, ha tudna 

hozni lamináló fóliát, lefűzhető tasakokat, iratgyűjtő papucsot. 

 

Nagyon szép nyarat, jó pihenést kívánok! 

 

Bea néni 


