2.A osztályban szükséges eszközök









































3db 16-32 vonalas füzet
2db 27-32 négyzetrácsos füzet
1db sima füzet
1db hangjegyfüzet+ 1db szolfézsra(aki jár)
1cs írólap
2db dobókocka
1db mérőszalag
1db rövid vonalzó (16cm)-tolltartóba
1db derékszögű vonalzó
1db hosszú vonalzó
1db ragasztó ( stift), 1db technokol ragasztó
1db jó minőségű olló (szükség esetén balkezes)
1db technika csomag (2. osztály)
1cs színes papír
5db nagyalakú karton (különböző színű, mindkét oldal színes)- a szeptemberi szülői értekezleten egyeztetjük a színeket
2 cs. háztartási csomagolópapír
3db krepp papír
10 db hurkapálcika
50db rajzlap (famentes)
1db rajztábla
3db iratgyűjtő ( papír vagy műanyag)
3db ecset (2-3-as, 5-7-es, 10-12-es)
1cs vízfesték
Tempera 6 színű
Zsírkréta
Törlőrongy
1db közepes méretű konzerv doboz (ecsetes tálnak)
póló a festéshez
2 oldalú tükör
4db grafitceruza HB
1 db hegyező
radír( ne maszatolós)
1 csomag színes ceruza (12-es)
Váltócipő (nem papucs)
Tornacipő (gumitalpú)
Tornanadrág (fekete)
Fehér póló
Tornazsák ( névvel)
pohár ,pici törölköző(akasztóval), 0,5 l folyékony szappan, 200 db papír zsebkendő, 100 db
szalvéta,
20 db pici műanyag kanál

Az eszközöket névvel ellátva küldjék a gyerekekkel!

2.B osztályban szükséges eszközök
3db 16-32 vonalas füzet
2db 27-32 négyzetrácsos füzet
1db sima füzet
· 1db hangjegyfüzet+ 1db szolfézsra (aki jár)
2 cs. írólap
2db dobókocka
1db mérőszalag
1db rövid vonalzó (16cm)- tolltartóba
1db derékszögű vonalzó
1db hosszú vonalzó
az első osztályban használt matematikai eszközök (logikai lapok, pálcikák, óra, hőmérő,
korongok)
1db ragasztó (stift), 2 db technokol ragasztó
1db jó minőségű olló (szükség esetén balkezes)
1db technika csomag (2. osztály)
1cs. színes papír
5db nagyalakú karton (különböző színű, mindkét oldal színes
2 cs. háztartási csomagolópapír
3db krepp papír
10 db hurkapálcika
50db rajzlap (famentes)
1db rajztábla
4 db iratgyűjtő ( papír vagy műanyag)
3db ecset (2-3-as, 5-7-es, 10-12-es)
12 színű vízfesték
Tempera 6 színű
zsírkréta
törlőrongy
1db közepes méretű konzervdoboz vagy műanyag ecsetes tál (ecsetes tálnak)

póló a festéshez
2 oldalú tükör
4db grafitceruza B
· 1 db ceruzahegyező
·

radír (ne maszatolós)
12 színű színes ceruza
váltócipő (nem papucs)
tornacipő (gumitalpú)
tornanadrág (fekete)
fehér póló
tornazsák (névvel ellátva)
pohár, pici törölköző(akasztóval), 0,5 l folyékony szappan, 200 db papír zsebkendő, 100 db
szalvéta,
20 db pici műanyag kanál

Nagyon fontos!
Az eszközöket névvel ellátva küldjék a gyermekekkel az iskolába!

3. osztályban szükséges eszközök
3 db vonalas füzet 12-32-es, magyarhoz
1 db vonalas füzet 12-32-es , angolhoz, némethez
1 db szótár füzet
3 db négyzetrácsos füzet
1 db sima füzet
1 db hangjegy füzet + 1 db szolfézsra(aki jár)
1 db üzenő füzet (tetszés szerint)
1 db A4-es méretű füzet , sportágválasztóra(aki jár)+ 1 db babzsák
1 db gyűjtőmappa rajz órára
1 db gyűjtőmappa magyar órára
1 db gyűjtőmappa matematika órára
2 csomag famentes írólap
50 db famentes rajzlap
1 csomag mindkét oldalán színes fénymásolópapír vagy origami papír A4-es méretű
1 csomag háztartási csomagolópapír
kartonok (ezeket megbeszéljük majd az első szülői értekezleten)
1 db egyenes vonalzó 30cm-es
1 db egyenes vonalzó 15cm-es a tolltartóba
1 db ragasztó (stift), 1 db ragasztó Technokol-kék)
1 db jó minőségű olló (szükség esetén balkezes)
1 db 2 oldalú tükör
1 db rajztábla
1 db ecsetestál + egy törlőrongy + egy festőpóló(ez nem kötelező)
1 db 6-os tempera- jó minőségű
1 db 12-es vízfesték-jó minőségű
3 db ecset, különböző vastagságú
zsírkréta (tetszés szerint)

filctoll (tetszés szerint)
12-es vagy 24-es színes ceruza (rajz órára)
6-os vagy 12 –es színes ceruza a tolltartóba
3 db grafitceruza HB –s, 1 db 2B-s ceruza rajzórára
1 db jó minőségű golyóstoll a tolltartóba
1 db zárt hegyező, 1 db radír (ne maszatolós legyen)
váltócipő
tornacipő (gumitalpú)
tornanadrág (fekete)
fehér póló-nem mintás
tornazsák névvel ellátva
pohár
pici kéztörlő akasztóval
300ml-es folyékony szappan
2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
1 csomag 100db-os szalvéta
1 guriga WC papír
10db műanyag kanál
apró matricák a jutalmazáshoz
Mindenből jó a 2. osztályból megmaradt felszerelés is, ha még használható (pl. rajztábla, színesek, ecsetestál…..
Az eszközöket névvel ellátva küldjétek a gyerekekkel!
3. osztályban is szükségünk lesz az Ablak-Zsiráf gyermeklexikonra.
Kötelező olvasmány: Lázár Ervin : A négyszögletű kerek erdő (könyv+ olvasónapló)
Nem kell elolvasni a nyáron, közösen fogjuk feldolgozni magyar órákon!!!!!

4. osztályban szükséges eszközök































3db 21-32 vonalas füzet
2db 27-32 négyzetrácsos füzet
1db sima füzet
1db hangjegyfüzet+ 1db szolfézsra(aki jár)
1db mérőszalag
1db rövid vonalzó (16cm)-tolltartóba
1db derékszögű vonalzó
1db hosszú vonalzó
1db ragasztó ( stift), 1db technokol ragasztó
1db jó minőségű olló (szükség esetén balkezes)
1db technika csomag (4. osztály)
1cs színes papír
5db nagyalakú karton (különböző színű, mindkét oldal színes
2 cs. háztartási csomagolópapír
3db krepp papír
10 db hurkapálcika
50db rajzlap (famentes)
1db rajztábla
3db iratgyűjtő ( papír vagy műanyag)
3db ecset (2-3-as, 5-7-es, 10-12-es)
1cs vízfesték
Tempera 6 színű
Zsírkréta
Törlőrongy
póló a festéshez
2 oldalú tükör
4db grafitceruza HB
1 csomag színes ceruza (12-es)
Váltócipő (nem papucs)
Tornacipő (gumitalpú)
Tornanadrág (fekete)
Fehér póló
Tornazsák ( névvel)

Kérjük, az eszközöket névvel ellátva küldjék a gyermekekkel!

