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2. a  osztályos tanszerek listája: 

Magyar nyelv és irodalom/Etika 

4 db. vonalas füzet (16-32) – ráírni: írás, nyelvtan, 

másolás, dolgozat 

2. db mesefüzet olvasás és etika órára (vonalas és sima 

oldalak váltakoznak 2. osztályos vonalozású legyen!) 

1 db.  A/4-es sima füzet- képességfejlesztő füzet 

1. db lefűzhető műanyag dosszié 10 db genotermával 

 

Vizuális kultúra 

1 db. A/3-as rajzgyűjtő (tavalyi is jó) 

1 db. cipős doboz (ami befér a padba és beleférnek a 

rajzeszközök is) 

50 db. A/4-es famentes rajzlap 

2 db. A/3-as akvarell papír (rajzszakkörösöknek ajánlott  

több darab is) 

1 db ecsetes tál  

1 db keverő paletta 

1-1 db 4-es, 8-as, 10-es ecset  

1 db.  12 vagy 24 színű vízfesték (Anilinky- 

szakkörösöknek ajánlott, a többieknek:  Adel, Milan, 

Giotto ….) 

1 db. tempera  ( 6-10 színű) 

1 db. 24 színű olajpasztell  

1-2 csomag vastag hegyű filctoll 24-36 színű                       

( Kérem, hogy a vékony hegyűt ne vegyék meg, az 

nem alkalmas színezésre, csak vonalas rajz 

készítésére!) 

1-1 db alkoholos filc a kontúrozáshoz ( S, M) 

1 db kisméretű szivacs 

1 db lufi  

10 db színes fénymásoló papír 

4 db színes A/4-es karton (kék, zöld, piros, sárga, 

narancs, bordó….) 

( Az ügyesen és szívesen rajzolóknak: ezüst, aranytoll, toll 

formájú hibajavító) 

 

Technika és tervezés 

1. db olló 

1 db. gyurma 

1 db. ragasztó stift (nem folyékony!!!) 

 

Matematika:  

3 db négyzetrácsos füzet 

20 cm- es vonalzó 

műanyag óra 

papír mérőszalag 

 

 

Testnevelés:  

lányok: fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, tornacipő 

fiúk: fehér póló, sötét nadrág, fehér zokni, tornacipő 

BABZSÁK, UGRÁLÓKÖTÉL 

 

Egyebek:  

Üzenőfüzet- 2. osztályos vonalazású 

Tolltartóba: 3 db HB jelű grafitceruza, 12 színű színes 

ceruza, piros-kék ceruza, radír, hegyező (csak tartályos) 

Tisztasági csomag (törölköző, pohár, kiskanál, 

ruhaszalvéta) 

 

Napközis foglalkozás: 

Napközis rajzfüzet (sima füzet) 

3db A/4- es dekorgumi (csillámos) 

3db A/4-es filc anyag 

1 gombolyag vastag pamut fonal 

2db tompa hegyű tű vagy zsákvarrótű 

2db hímzőfonal (zöld+ egy szabadon választott szín) 

 

 


