
Taneszköz lista 2.b osztály 2016-2017-os tanévre 

-4 db 2. osztályos vonalazású füzet /16-32/      

-2 db négyzethálós füzet /27-32/ 

 -1 db A/5 –ös sima füzet 

-1 db kottafüzet ( az elsős füzetet lehet folytatni ) 

-1 db napközis üzenő füzet / ez lehet bármilyen egyéb iskolai füzet is/ 

-3 db gumis mappa (jó a tavalyi is) 

-1 db 30 cm-es vonalzó 

- a tolltartóban egy kis vonalzó 

-1 db keret nélküli kétoldalú tükör (a tavalyi is jó) 

-1 db szótárfüzet 

-1 db papír mérőszalag (a tavalyi is jó) 

(a korongot és a pálcikát ugyanúgy kis zsákban kérem majd) 

A rajz és technika felszerelést idén is cipős dobozban kérem szépen és az alábbi dolgok 

legyenek benne, ami használható a tavalyi csomagból abból nem kell új: 

1db 12-es vízfesték, 1 db 6-os tempera+külön fehér, 3 db ecset /2-es, 5-6-os, 10-es/, vizes 

edény, törlő rongy és festékkeverő tálkák 

- 1 db 12-es zsírkréta készlet, 12 db- os ceruzakészlet 

- 1 db éles olló 

- 2 csomag origami lap (négyzet, nem  

- 50 db famentes rajzlap 

- 1-1 db folyékony ragasztó, cellux és stift 

- 3 db A/2-es fotókarton /bordó, piros, fekete, barna, sötét zöld vagy sötét kék színben/ 

- 5 db A/4-es fotókarton (piros, zöld, sárga, fekete) 

- 10 db kemény dipa 

- 1 csomag (10db-os) színes, A/4-es dekorgumi 

Tornafelszerelés /monogram mindenbe!/ 

- tornanadrág 

- fehér, egyszínű póló 

- tornacipő (világos talpú) 

- melegítő 

- fehér zokni 

- tornazsák 

- kis törölköző 

 



Jövőre is kérnék mindenkitől kimosható szalvétát (tízóraihoz) 

Szükséged lesz még ezeken kívül 3db HB-s grafit ceruzára, egy zöld és egy piros színes 

ceruzára, 1db postaironra, radírra, egy tartályos ceruzahegyezőre. Kérlek, majd csomagold be 

a könyveidet és füzeteidet és érdemes a ceruzáidat is monogrammal ellátnod. 

A nyári füzet:  

 írhatsz bele élményeket, amiket rajzzal díszíthetsz (mit csinálsz a nyáron) 

 verseket másolhatsz, hozzá rajzot készíthetsz 

 olvashatsz meséket, történeteket, melyből mondatokat másolhatsz + rajz 

 és még bármit, a fantáziádra van bízva, a lényeg, hogy írj is 

Ezt olvasd el a nyáron: 

Pálfy Julianna: Egy kölyökkutya naplója  

(nem kell belőle olvasónapló, mert együtt dolgozzuk majd fel év közben) 

 Ajánlom még Neked a nyárra a következő könyveket: 

Bodó Béla: Brumi (sorozat) 

Marék Veronika könyvek (Kippkopp könyvek, Öcsi és Bátyó…) 

Bartos Erika könyvek (ezek közül a versek másolásra is jók) 

Jeronimo Stilton könyvek 

Leszkai András: Moha bácsi meséi (ebből is több van) 

Már én is tudok olvasni sorozat kötetei 

 

 

Szép nyarat, szeretettel gondolok Rád és várlak:          

  Zsóka néni              
                                                                         

   


