Alsó tagozatos taneszközszükséglet 2020/2021-es tanév
1.a
A tolltartóban legyen: (ne hengeres tolltartó legyen, mivel ebben nem tudja még
átláthatóan elrendezni az írószereit)
4 db vékonyan fogó grafit ceruza /HB/
(a  formájú ajánlott, de nem kötelező)
2 db vastag, 2 db vékony postairon
12 színű színes ceruza készlet
vékony stiftes ragasztó

tolltartóban elférő vonalzó (mini)
jó minőségű radír (pl.: Tikky)
hegyező
2-2 db piros, kék és zöld színes ceruza

Testnevelés felszerelés: (tornazsákban, névvel, jellel minden ruhadarab legyen ellátva)
fehér póló
sötét rövidnadrág
fehér váltó zokni

tornacipő (talpán név)
lányoknak hajgumi
a hidegebb napokra hosszú nadrág + pamut
pulóver (időszakos)

Úszás felszerelés: (külön hátizsákban, vagy sporttáskában)
fürdőruha/fürdőnadrág
nagyméretű törülköző
papucs

fürdőköntös (nem kötelező)
úszósapka
úszószemüveg

Rajzhoz, technikához: (általunk vásárolt dobozban)
12 színű zsírkréta készlet (olajpasztel)
pl.:Adel, Lyra ne viaszkréta legyen
12 színű jó minőségű vízfesték
1 db 4-es, 1 db 6-os, 1 db 10-es ecset
ecsettörlő rongy (mini törölköző)
ecsetes tál (pl.: margarinos, vajas doboz)
munkaöltözék (nagyobb méretű póló)
2 csomag A4-es kétoldalas színeslap
vegyes színekkel
2 csomag origami papír
1 csomag hurkapálca
olló

3 csomag írólap
40 db famentes rajzlap (A/4-es dipa)
nagy kétoldalas karton (1 db piros, 1 db kék
+ 1 db bármilyen színű)
egyszínű gyurma
folyékony ragasztó
jó minőségű stiftes ragasztó (nagy)
Tixo ragasztó
2 db rajzlaptartó mappa (A/4)
1 csomag papírtányér (normál méret)
rajztábla

Magyar nyelv és irodalomhoz:
3 db vonalas füzet (száma: 14-32)

1 csomag írólap

Matematikához: (általunk vásárolt dobozban)
1 db négyzetrácsos füzet /száma: 27-32/
1 doboz számolókorong
3 db dobókocka
15 cm-es fa vonalzó
szám- és jelkártyák

1 csomag számolópálcika
1 db műanyag óralap
logikai készlet
kétoldalas kistükör

Egészségügyi felszerelés: (textilzsákban)
fogkrém
fogkefe
2 db műanyag pohár, amiből az egyiket a
szekrénybe tesszük
textilszalvéta

fésű (főleg lányoknak)
kisméretű törülköző
kiskanál
uzsonnás zacskó (amit összegyűjtünk)

Énekhez:
1 db kisméretű (A5) hangjegyfüzet
Egyéb:
1 db A/4 sima füzet (üzenő füzet)
Általános felszerelés:
3x 100 db-os papír zsebkendő
2 csomag éttermi szalvéta
2 db A/4-es gumis mappa a fénymásolt
lapoknak

váltónadrág
váltócipő (ne papucs legyen

Mi szeretnénk beszerezni egységesen:
rajzos, technikás doboz
matematikás doboz

Vidám készülődést kívánunk!

1.b
A tolltartóban legyen: (ne hengeres tolltartó legyen, mivel ebben nem tudja még
átláthatóan elrendezni az írószereit)
4 db vékonyan fogó grafit ceruza /HB/
2 db vastag, 2 db vékony postairon
12 színű színes ceruza készlet
vékony stiftes ragasztó

tolltartóban elférő vonalzó (mini)
jó minőségű radír (pl.: Tikky)
hegyező, ami összegyűjti a forgácsot
2-2 db piros, kék és zöld színes ceruza

Testnevelés felszerelés: (tornazsákban, névvel, jellel minden ruhadarab legyen ellátva)
fehér póló
tornacipő (talpán név)
sötét rövidnadrág
lányoknak hajgumi
a hidegebb napokra hosszú nadrág + pamut pulóver (időszakos)
Váltóruha: (külön táskába: nadrág, póló, pulóver, zokni, bugyi/gatya)
Úszás felszerelés: (külön hátizsákban, vagy sporttáskában)
fürdőruha/fürdőnadrág
nagyméretű törülköző
papucs

fürdőköntös (nem kötelező)
úszósapka
úszószemüveg

Rajzhoz, technikához: (általunk vásárolt dobozban)
12 színű zsírkréta készlet (olajpasztel)
pl.: Adel, Lyra ne viaszkréta legyen
12 színű filctoll
12 színű jó minőségű vízfesték
1 db 4-es, 1 db 6-os, 1 db 10-es ecset
ecsettörlő rongy (mini törölköző)
ecsetes tál (pl.: margarinos, vajas doboz)
munkaöltözék (nagyobb méretű póló)
2 csomag A4-es kétoldalas színeslap
vegyes színekkel
olló

5 csomag írólap
40 db famentes rajzlap (A/4-es dipa)
nagy kétoldalas karton (1 db piros, 1 db kék
+ 1 db bármilyen színű)
egyszínű gyurma
folyékony ragasztó
jó minőségű stiftes ragasztó (nagy)
Tixo ragasztó
1 csomag papírtányér (normál méret)

Magyar nyelv és irodalomhoz:
1 db vonalas füzet (száma: 14-32)
A/4-es méretű nagyalakú patentos irattartó tasak, boríték alakú
100 db normál méretű boríték

Matematikához: (általunk vásárolt dobozban)
1 db négyzetrácsos füzet /száma: 27-32/
1 doboz számolókorong
3 db dobókocka
15 cm-es fa vonalzó
szám- és jelkártyák

1 csomag számolópálcika
1 db műanyag óralap
logikai készlet
kétoldalas kistükör
10 db Kinder figura

Egészségügyi felszerelés: (textilzsákban)
kulacs, és iskolába egy bögre
vászonszalvéta
100 db zacskó, amit összegyűjtünk
Uzsonnás doboz

fésű (főleg lányoknak)
kisméretű törülköző (névvel)
kiskanál

Énekhez:
1 db kisméretű (A5) hangjegyfüzet
Általános felszerelés:
3x 100 db-os papír zsebkendő

1 db A/4-es gumis mappa a fénymásolt
lapoknak

Mi szeretnénk beszerezni egységesen:
rajzos, technikás doboz
matematikás doboz

Vidám készülődést kívánunk!

2.a
Matek:
 A tavalyi füzet újra csomagolva
 1db.hagyományos rácsozású, A/5-ös matek füzet
A matek doboz esetleges hiányosságainak pótlása:
 Pálcikák
 Korong
 Mérőszalag
 Tükör
 Játékpénz
 Dobókockák
 Műanyag óra, hőmérő
 Logikai készlet
Környezetismeret:
 1 db. sima, A/5-ös füzet
Magyar :
 4 db vonalas füzet, száma 16-32 (margós)
Református hittan:
 A tavalyi füzet újra csomagolása
Ének-zene:
 A tavalyi füzet újra csomagolása
Úszás felszerelés ellenőrzése:
Lányoknak hajgumi, fésű, törölköző, papucs, fürdőruha-nadrág, úszószemüveg, úszósapi
Egyéb:
 Írólap 3 csomag
 Szalvéta 2 csomag
 Papírzsepi 2 csomag
 Uzsonnás zacsi 1 csomag
 A/3-as rajzlap 10 db, A/4-es 20 db, műszaki lap(szép fehér)
 Színes lapok 1 csomag A4-es
 1 db. leckefüzet (vonalas)
 Váltócipő,(legyen könnyen felvehető) váltóruha-évszaknak megfelelően!
A tisztasági csomag ellenőrzése:
 Uzsonnás szalvéta, kiskanál, fogkefe, fogkrém, pohár, ivóspohár, kistörölköző
Rajzdoboz ellenőrzése
 12 gombos vízfesték
 6db-os tempera
 3db ecset (vastag, közepes, vékony)
 vizes tál (joghurtos, tejfölös,..2-3db)
 ecsettörlő rongy
 filctoll (vastag) 12db-os
 zsírkréta
 gyurma
 stiftes ragasztó
 technokol
A tavaly megvásárolt eszközök megfelelnek, de rendbetételük szükséges!
Tolltartó rendbetétele:
 5 grafit, esetleg 1 rotring ceruza,(bél hozzá)12db. színes ceruza, jó minőségű radír,
tartályos hegyező,15 cm-es vonalzó

Könyvek becsomagolása, elég az átlátszó! Kívül legyen ráírva a név!!
Ünneplő ruha, ahogyan tavaly kértük:
Lányok fekete szoknya, vagy nadrág, galléros fehér ing, blúz, iskolai nyakkendő, fekete
cipő, ünneplő, sötét, pulóver, kardigán.
Amit érdemes otthon elrakni, gyűjteni , tárolni, ha kell majd, be tudják hozni:
wc papír guriga 3-4 db, gyufás doboz 2-3 db, sajnos doboz 1-2 db,
Tesi felszerelés : tornacipő, fekete alsó, fehér póló,

2.b
A vakáció idején pihenjetek sokat, játsszatok jókat, ha kedvetek van, vezessetek rajzos
naplót a legizgalmasabb történésekről! Segítsetek szüleiteknek a házban és környékén.
Ha az időjárás engedi, töltsetek minél több időt a szabadban, rossz idő esetén pedig
gyakoroljatok egy kicsit, válogassatok a tankönyvek kimaradt feladatai közül.
Kisdiákjainknak a második évfolyam elkezdésekor az egyes tantárgyakból a könyvek
mellett más felszerelésre is szükségük lesz majd. Ebben szeretnénk Önöknek segíteni.
Magyar:
 jó minőségű HB-s ceruza;
 jó minőségű radír (pl. Tikky-Rotring);
 jó minőségű hegyező;
 5 db 2. osztályos vonalazású füzet;
 piros-kék ceruza.
Matematika:
 3 db négyzetrácsos füzet;
 tavalyról: műanyag óra, 3 db dobókocka;
 30 cm-es egyenes vonalzó;
Egyéb:
 2 db sima füzet (1 db hittanhoz és 1db környezethez);
 1 db iratgyűjtő mappa (dosszié).
Tisztasági csomag:
 törülköző; pohár; kiskanál; kisvilla
 textil szalvéta;
 aki délután is fogat mos: fogkefe, fogkrém.
Egyéb:
 Váltócipő, úszás felszerelés átnézése;
 2 csomag 100-as papír zsebkendő.
Rajz, technika, testnevelés:
 Az előző évről marad eszközök pótlása szükség szerint.
Ha esetleg hiányozna valami a listáról (pl.: karton, kreppapír, színeslap, stb.),
szándékosan van így, mert ezeket a tavalyihoz hasonlóan osztálypénzből, akkor fogjuk
beszerezni, amikor szükség lesz rá!

3.a
Füzetek:
 3 db 16-32 számú vonalas füzet (ez második osztályos vonalazás)
 1 db négyzetrácsos füzet
 1 db nagy méretű vázlatfüzet
 1 db kottafüzet (jó a tavalyi)
 1 db szótárfüzet (szintén jó a tavalyi)
A tolltartóba:
 4 db grafit ceruza
 1 db kéken író, vékony hegyű toll
 radír
 kicsi vonalzó
 12 színű ceruzakészlet
Rajzhoz:
 Legalább 12 színű vízfesték (jó a tavalyi)
 3 db ecset (jó a tavalyi)
 Vizesedények, zsírkréták és temperák vannak.
Tornazsákba:
 tornacipő
 zokni
 melegítő hűvös idő esetén
 rövidnadrág
 póló

3.b
Matematika:
 2 db négyzetrácsos füzet
 tükör
 vonalzó 15 cm-es a tolltartóban
 játékpénz
 mappa a fénymásolt lapoknak
 játékóra
 műanyag hőmérő
Rajz:










12-es vízfesték
zsírkréta
12 színű filctoll
tempera
nagy tubus fehér tempera
ecsettál (nagyobb méret)
ecset 2-es, 6-os és 10 -es
rongy
mappa a kész rajzoknak

Technika:
 2 db stift ragasztó
 színtelen gyurma
Ének:
 kis alapú kottafüzet
Magyar nyelv és irodalom:
 4 db vonalas füzet száma : 12-32
 1 db leckefüzet
Környezetismeret:
 1db vázlatfüzet
Testnevelés:
 1 pár tornacipő 1 pár zokni
 1 db fehér póló
 1 db fekete rövid nadrág
 hűvösebb időre hosszú nadrág és hosszúujjú felső
Tolltartó tartalma:
 4 db HB grafit ceruza 12 db-os színes ceruza 1 db kisméretű vonalzó 1 db jó
minőségű radír 1 db zárt hegyező 2-2 piros-kék ceruza ide kérünk a 1 db stift
ragasztót és a jó minőségű ollót

4.a
Kívánjuk, hogy érezd jól magad, pihenj, játsszál sokat, nyaraljál!
Azért kérünk, ne felejtsd el a nyáron, amit a 3. osztályban tanultál. Hűvösebb, esős
napokon vedd elő a számodra kedves könyveidet és olvassál hangosan, de magadban is!
Még egy jó tanácsot szeretnénk adni. Augusztus közepétől már érdemes minden
nap egy kicsit gyakorolni. Meglátod szeptemberben, amikor már 4. osztályos leszel, ez
nagyon hasznos lesz.
Mit kell majd 4. osztályra vásárolni? A tankönyveket augusztus végén az iskolában.
Figyeld az időpontot, az iskolai honlapon vagy a kapun levő hirdetésen!
Jól szereld fel a tolltartódat is:
 1 db kék színű zebra toll
 5 db grafit ceruza (HB)
 1 db piros, kék és zöld vékony színes – nem postairon!
 1 db egyszerű fehér radír
 Tartályos hegyező
 12 db-os színes ceruzák
 Kis 15-20 cm-s vonalzó
 Vékony hegyű golyóstoll
Magyar:
6 db
Leckefüzet 36 hetes
1 db

negyedikes vonalazású füzet!!
A házi feladat feljegyzésére
hangjegy füzet

Idegen Nyelv:
1 db szótárfüzet és 1 db vonalas füzet
Matematika:
1 db
1 db
1-1 db
Rajz, technika:
20 db
12 színű
12 színű
12 színű
6 db-os
3db
1db
1db
1 db
1 db
1 db
A rajzdoboz újrarendezése!
Testnevelés:

Négyzetrácsos nagy spirálfüzet
Sima lapú nagy füzet sorvezetővel
Egyenes (30cm) ill. háromszögvonalzó

A4-es rajzlap
Zsírkréta
Vízfesték (amiben van fehér szín, vagy
Külön 1 tubus fehér tempera szükséges
Filctoll
Tempera
ecset 2-es, 5-ös, 10-es
ecsettál
stift ragasztó (vastagabb)
Nebuló folyékony ragasztó
festékesrongy
cellux
Jó a tavalyi felszerelés is, ha
működőképes!

Vászon zsákba: minta, felirat nélküli fehér póló, fekete vagy sötétkék rövid nadrág, fehér
zokni, tornacipő
1 db váltónadrág, zokni, váltócipő
Egyéb:
2 cs.
2cs.
2 cs.
1db
1db
2 db

írólap
szalvéta
100-as papírzsebkendő
vászonszalvéta (uzsonnához)!!!
uzsonnásdoboz
uzsonnás zacskó

A füzeteidet, könyveidet szépen csomagold be, és ne felejtsd el mindenre ráírni a nevedet!
(Átlátszó borítás tökéletesen megfelel)
Nyári olvasmány:
Bálint Ágnes: Egy egér naplója
Nyári olvasmányhoz kérnék lapbook- ot készíteni !!

4.b
 Felújított tolltartó
 Rajzdoboz (-12-es zsírkréta, 12-es vízfesték, min. 6-os tempera, 12-es filc,
1 db stift ragasztó, 1 folyékonyragasztó, ecsetek: 10-es, 4-es, ecsettál /pl. nagy
konzervdoboz/, ecsettörlő rongy, munkaöltözék.
 Tisztaságis textilzsákban:pohár, fésű, textilszalvéta, kiskanál, egyéni fertőtlenítő)
 Testnevelési felszerelés: lányoknak és fiúknak is sötét színű, sztreccs tornanadrág ,
fehér póló, fehér zokni, tornacipő, /vászon, fehér v. fekete/ használt tréning ruharossz idő esetére
 50 db. A/4-es rajzlap
 1 db A/4-es négyzetrácsos spirálfüzet
 6 db. hagyományos, 4.-es (21-34-es számozású) vonalas füzet /gyakorló,
fogalmazás, olvasás, nyelvtan, felmérési + üzenő/
 Énekhez megfelelő az első osztály óta használt hangjegyfüzet
A zsebkendőt, szalvétát, színes papírokat a közös kasszából szeretnénk beszerezni.
Ajánlott olvasmány: CSUKÁS ISTVÁN: KEMÉNYKALAP ÉS KRUMPLIORR
Az idén sem kérek olvasónaplót! Ne dolgozzanak fölöslegesen sem a szülők, sem a
gyerekek, mint tavaly! Csak annyit kérek, készítsenek a gyerekek egy színes saját ötletű
lapkönyvet (lap-book)!
Jó pihenést! 

