
2.a 

 
 

Üzenő füzetnek kizárólag vonalas füzet, elsős vagy másodikos vonalazású, hisz ebbe már a 

gyerekek is fognak írni. 

 

magyar 
 

-  2 db másodikos vonalazású füzet (szeptemberben a tavalyi első osztályos füzetbe kezdünk 

el írni.) 

- tollal írásra a második félévtől kerülhet sor, tollra még nincs szükség 

- a tavalyi babzsák 

 

matematika és környezetismeret 
 

- 1 db kockás füzet kisméretű, margó legyen! 

- 1 db sima füzet kisméretű, margó legyen! 

- 1 nagy alakú sima füzet (környezetismeret - az ideit is lehet folytatni) 

- golyós számológép (neolms-ban van kép róla) 

- papír mérőszalag, 100 cm-es 

 

technika – rajz felszerelés egy dobozban 
 

- olló 

- vízfesték (Süni vagy cseh vagy olasz) Ne névtelen, márka nélküli! Jó, ha fehér festékkorong     

van benne. 

- 12 darabos zsírkréta (Süni vagy cseh vagy olasz) Ne névtelen, márka nélküli! (Kérem, 

műanyag dobozba rakják be, mert az eredeti csomagolás szétszakad, és hetek alatt 

elvesznek a zsírkréták!) Fehér szín is legyen benne! 

- 2 csomag írólap 

- 3-féle ecset, hegyes végű a szőre (vékony, közepes, vastag 2-6-10 -es) 

- 30 db „műszaki” rajzlap (A/4) fehér, famentes, keret nélküli  

- 12 színű filctoll 

- vastag fekete filc (ne kívülről legyen vastag, a hegye legyen, hogy vastag legyen a vonal, 

amit húzni lehet vele) 

 

tolltartóban 
 

- 3 db grafit ceruza (HB-s) 

- 12 darabos vékony színes ceruza 

- postairón 1 db vékony 

- zöld ceruza, vékony, javításhoz 

- jó minőségű radír, ami nem maszatol 

- kicsi vonalzó (15 cm-es) 

- tartályos! ceruzahegyező 

 

 

néptánc és testnevelés 
  

- tornanadrág, fehér póló vagy atléta, egyszerű vékony talpú tornacipő, (nem vastag talpú 

sportcipő!), (kis textilzsákban!), lányoknak szoknya a tánchoz 

 

 



a felszerelés rendben tartásához 

 

- egyszerű papír vagy műanyag dossziék magyarhoz is 2 db, 

- a tavalyi iratpapucs,  

- egy kisebb doboz, amibe a magyarhoz szükséges taneszközöket, például a tavaly kivágott 

betűket, bele tudják pakolni, 

- 1 db nagyalakú (A4 méretű) sima füzet a szabadidőben való rajzoláshoz, így nem kallódnak 

el, gyűrődnek össze a szép munkák 

  

 
 

 

Kérjük, a tanév elején a könyvekre, munkafüzetekre tegyenek címkét (ne a neylonra, hanem 

a könyvre ragasszák), és írják rá a gyerek nevét! 

Kérjük, hogy a füzetekre, könyvekre, munkafüzetre neylon borítót tegyenek, így az év 

végéig tiszta marad! 

 

Váltócipőre gondoljanak, mert ősszel hamar szükség lesz rá! 

Az uzsonnás doboz mellett kulacs vagy flakon is szükséges, naponta legyen valami, amiből 

inni tudnak! Hasznos dolog egy kis textilkendő a padra tízóraihoz és uzsonnához. 

 

 

 

Kellemes nyaralást, és vidám készülődést kíván: 

 

Bea néni és Dóra néni 


