2. osztályos eszközszükséglet (2.a osztály)
Magyar:
 4 db „16-32”-es vonalas füzet: írás, nyelvtan, üzenő, Mit tudok?( felmérő füzet)
 2 db „varázsfüzet” ( 1 sima-1 vonalas oldalú füzet)- olvasás, angol
 1 db sima füzet (dicsérő)
 1 db A/4 –es méretű iratgyűjtő
 1 db A/5 –ös méretű füzetgyűjtő
Matematika :
 3 db négyzetrácsos füzet
 matek zsákban:20 cm-es vonalzó, számoló korong, tangram, logikai készlet, 2 db evőpálcika,
babzsák, 2 db dobókocka, műanyag óra, papír mérőszalag, 2 db egyforma műanyag pohár
Rajz, technika: 1 db vászonzsák a tároláshoz
 25 db A/4-es méretű famentes rajzlap, 25 db A/4-es méretű félfamentes rajzlap, 3 cs. írólap,
1 cs. A/4-es Origami hajtogatólap, 2 sima füzet (Élmény, Rajzos), 3-4 db fotókarton
 tempera, 3 db ecset (vékony, közepes, vastag), 1 db vizes tálka, 1 db alátét, törlőruha, szivacs
 2 db ragasztó( 1 folyékony, 1 stift ),2 tekercs cellux
 12 színű filctoll ( két végű), 2 kihúzó filc, 3-4 alkoholos filc (vékony, vastag),
 1 cs. zsírkréta (12 színű), 1 cs. fehér gyurma, 3-4 dekorgumi
 2 gombolyag vastag pamut, zsákvarrótű, hímzőfonal
 2 db ping-pong labda, gombok, színes gemkapcsok, 1 db fém olló,
Etika: 1 db sima füzet
Testnevelés:
lányok fehér póló, piros rövidnadrág, fehér váltózokni, tornacipő
fiúk: fehér póló, egyszínű rövidnadrág (kék), fehér váltózokni, tornacipő
Vászonzsák a tároláshoz névvel ellátva (ugrálókötél, labda - tavalyi).
A tolltartó tartalmazzon: 5 db HB-s grafit ceruzát
3 db piros-kék színest, 12 db színes ceruzát, radírt
Egyebek: 2 cs. ( 100 db-os) papír zsebkendő, 1 cs. szalvéta, 1 tekercs WC papír, 1 flakonfolyékony
szappan; törölköző akasztóval, névvel ellátva; fésű; könyvjelzők ( minden tankönyvbe) műanyag
pohár névvel ellátva, textil uzsonnaszalvéta

Minden eszközre , felszerelésre kerüljön rá a gyermek neve!
Az üzenő füzetbe kérnénk az alábbi adatokat beleírni!

Név:___________________________________ TAJ szám:_______________________________
Szül. hely: ______________________________év________hó________ nap__________
Anya neve:_________________________________
Leánykori neve:________________________
Munkahelye:___________________________tel. szám.:___________
Foglalkozása: __________________________
Apa ( gondviselő )neve:_________________________________
Munkahelye:___________________________tel. szám: _____________
Foglalkozása: _________________________
Lakcím:_______________________________tel.szám:_____________________
Elérhetőség:_________________________________________________
Gyógyszerérzékenység:________________________________________
Gyermekek száma:____________________________________________
Ki, mikor viszi haza a gyermeket?________________________________
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