TANESZKÖZLISTÁK – ALSÓ TAGOZAT 2019/2020.
Taneszközlista 1.a
Amit közösen szeretnénk beszerezni:
 rajzdoboz
 olló




matek füzet
írás füzet

Olvasás,írás:
 2 csomag félfamentes írólap
 3 db vonalas füzet, száma 14-32 (margós)
 Fekete- fehér újságból egy füzet mérető kis könyvecske készítése (névvel ellátva)
 1 kis gombolyag fonal
 kb. 100 db levélboríték (otthonra, ebbe teszik majd otthon az előre kivágott kártyákat)
Matek:





2db.dobókocka
1 db.kétoldalú tükör
1 doboz korong
1 db papír mérőszalag

Ének:
 1.db. Hangjegyfüzet
Technika,rajz:
 piros technokol
 stift ragasztó
 12 színű színes ceruza
 filctoll
 12 színű vízfesték
 6 színű tempera
 vékony,közepes,vastag ecset
 12 színű zsírkréta






1 csomag számolópálca
1 db.műanyag óra
1db.műanyag hőmérő
1db.logikai készlet

Református hittan:
 1 db. A/5-ös sima füzet







vizes edény,ecsettörlő rongy
gyurma(natúr)
1 csomag a/4-es színes lap
20db. A/4-es rajzlap,20db.A/4-es műszaki
rajzlap,10db.A/3-as műszaki rajzlap
1 db nagyméretű „festős” póló (védeni a
felsőruhát)
10 db hurkapálca

Tisztasági felszerelés:
 vászonzsákban: pohár (névvel ellátva) kis törölköző, kiskanál, textil szalvéta (konyharuha), fésű, fogkefe,
fogkrém
Testnevelés:
 Úszócucc (papucs, törölköző,/ köntös ,fürdőruha, úszósapka, esetleg úszószemüveg)
Tesi cucc (vászonzsákban)
 fehér póló, kék /fekete tornanadrág , tornacipő, fehér zokni, lányoknak hajgumi , melegítő
Egyéb:
 Iskolatáska
 Váltócipő, váltó ruha,- évszaknak megfelelően
 Ünneplő ruha:
o fehér ing,blúz (galléros, mert az iskolai
nyakkendő viselése kötelező)
o fekete alj
o fekete /sötétkék cipő
o szép kardigán,pulóver
Tolltartóba:
 5 grafit ceruza hb-s
 2 db vastag postairon (kék,piros)
 1db vékony postairon(kék,piros)
 12 színű színes ceruza








1 db ivópohár(névvel ellátva)
2 csomag írólap
2 csomag szalvéta
1 csomag uzsonnás zacskó
2db.gumis mappa (műanyag)
1 nejlonba 10 db 10 Ft –os (templomi
perselypénz)





tartályos hegyező
15 cm-s vonalzó
puha radír

Minden tankönyvbe, munkafüzetbe, rögzített könyvjelzőt kérünk. (szalag, fonal) A gyerekek minden holmijában legyen
benne a monogramja! Kérjük, hogy átlátszó borítóba kössék be a könyveket, munkafüzeteket!
Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes pihenést kívánunk.

Taneszközlista 1.b
Amire lehet, kérjük, írják rá a gyermek nevét!
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 ami tetszik …)
1 db vastag, 1 db vékony postairon
12 színű színes ceruza készlet

tolltartóban elférő vonalzó (mini)
jó minőségű radír (pl.: Tikky)
hegyező

Egészségügyi felszerelés: (textilzsákban)
fogkrém
fogkefe
1 db műanyag pohár
vászonszalvéta

fésű
kisméretű törülköző
kiskanál
kb. 100 db uzsonnászacskó (amit összegyűjtünk)

Testnevelés felszerelés: (tornazsákban, névvel ellátva)
fehér póló
sötét rövidnadrág
fehér váltó zokni

tornacipő (talpán név)
lányoknak hajgumi
a hidegebb napokra „cica”nadrág + pamut
pulóver

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

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)

5 csomag írólap
egyszínű gyurma
folyékony ragasztó
jó minőségű stiftes ragasztó (nagy)
1 cs. origami papír

Magyar nyelv és irodalomhoz:
3 db vonalas füzet (száma: 14-32), amiből az egyik lesz az üzenő füzet
Matematikához:
2 db négyzetrácsos füzet /száma: 27-32/
1 doboz számolókorong, egyikre se legyen ráírva
a név
2 db dobókocka, ezekre se legyen ráírva a név

1 csomag számolópálcika
1 db műanyag óralap

Énekhez:
1 db kisméretű (A5) hangjegyfüzet
Általános felszerelés:
2 csomag 100 db-os papír zsebkendő
1 csomag éttermi szalvéta
váltócipő (pl: papucs, névvel…)
3 db A/4-es gumis mappa
a feladat/fénymásolt lapoknak
Mi szeretnénk beszerezni egységesen:
olló
technikás doboz
matematikás doboz

ha elfogyott a készlet, majd jelezzük

Taneszközlista 2.a
Mivel matematikából, környezetből főleg a munkatankönyvben dolgoztunk, ezért idén ezekhez nem kérünk füzetet,
maradt tavalyról. Rajzlapunk is sokáig elég még.
Szükség lesz
 4 db másodikos vonalazású füzetre (16-32-es), és
 1db fehér lapos vázlatfüzetre B4-es méretben.
A tolltartók eszközeit is fel kell újítani, ahol szükséges.
A többi eszközt szeptembertől igény szerint fogjuk beszerezni. (Kartonok, színes lapok, ragasztó stb.)

Taneszközlista 2.b

Magyar:
 3 db 16-32-es vonalazású füzet
 1 db nagy alakú vonalas füzet (közösen vásároljuk meg)
Matematika:
 tavaly megvásárolt füzetek
 vonalzók (2 háromszög, egy egyenes)
 matematikadoboz
Környezetismeret:
 1 db vázlatfüzet
Technika, rajz:
 A rajzdobozt szíveskedjenek átnézni, a hiányosságokat pótolni!
Testnevelés: a tavalyi tornafelszerelés
Ének: az 1. osztályos énekfüzet
Hittan: 1 db vonalas füzet
Egyéb:







leckefüzet, 4 cs. írólap
1 db vonalas füzet ( üzenő füzet )
tolltartó:
o 5 db grafitceruza,
o vékony piros-kék ceruza
o legalább 6 színű filctoll, zárt dobozú hegyező
o 12 színű színes ceruza, radír, kisvonalzó
o jó minőségű kisolló
tisztasági felszerelés: pohár, textilszalvéta, kiskanál, uzsonnás doboz
tisztasági csomag:
o 1 cs. éttermi szalvéta
o 3 cs 100-as papír zsebkendő
o 2 guriga papírtörlő
(B. Hanna, Áron, Tomi, Cs-L. Dóri, Milán, Mia, Titi, Dorka, Lara, Zorka, Nimi)

Taneszközlista 3.a
Kívánjuk, hogy érezd jól magad, pihenj, játsszál sokat, nyaraljál!
Azért kérünk, ne felejtsd el a nyáron, amit a 2. 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 3. osztályos leszel, ez nagyon hasznos lesz.
Mit kell majd 3. 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
Magyar:
6 db
Leckefüzet 36 hetes
1 db

másodikos vonalazású füzet!!
A házi feladat feljegyzésére
hangjegy füzet

Matematika:
1 db
1 db
1-1 db

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

Rajz, technika:
10 db
12 színű
12 színű
12 színű
6 db-os
3db
1db
1db
1 db
1 db
1 db
A rajzdoboz újrarendezése!

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!

Testnevelés:
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 olvasmányok:
 Csukás István: Téli tücsök meséi
 Bálint Ágnes: Frakk és a foci
A kiválasztott nyári olvasmányhoz kérnék lapbook- ot készíteni !!




Bálint Ágnes: Frakk és a macskák
Pálffy Julianna: Egy kölyökkutya naplója

Taneszközlista 3.b
Felújított tolltartó, rajzdoboz, tisztasági, testnevelési felszerelés






50 db. A/4-es rajzlap
3 cs. írólap
1 db stift ragasztó
1 db A/4-es négyzetrácsos spirálfüzet
6 db. hagyományos, 3.-os (12-32-es számozású) vonalas füzet /gyakorló, fogalmazás, olvasás, nyelvtan,
felmérési + üzenő/

Énekhez megfelelő az eddig használt füzet
A zsebkendőt, szalvétát, színes papírokat a közös kasszából szeretnénk beszerezni.

Taneszközlista 4.a
Osztályfőnöki:
 1 db leckefüzet
 1 db A/4-es sima füzet (üzenőfüzet)
Tolltartóba:
 3 db HB-s grafitceruza
 hegyező
 jó minőségű radír
 kisméretű vonalzó, amely elfér a tolltartóban
 2 db vékony hegyű golyóstoll
Magyar nyelv és irodalom:
 6 db 4. osztályos füzet /21-32/
 1 db A/4-es sima füzet
Matematika:
 1 db négyzetrácsos spirálfüzet
 2 db 30 cm-es vonalzó (egyenes és derékszögű)
 2 db dobókocka
 1 db műanyag óralap
 1 db műanyag hőmérő
 1 db A/4- es gumis mappa a fénymásolatoknak
Környezetismeret:
 1 db A/4- es méretű sima füzet
 1 db papír sorvezető
Ének:
 1 db A/5- ös hangjegyfüzet
Idegen nyelv:
 1 db szótárfüzet
Testnevelés:
 fehér póló
 fekete rövidnadrág
 fehér zokni
 sportcipő
Úszófelszerelés:
 úszónadrág/fürdőruha
 úszósapka
 úszószemüveg
 papucs
 törülköző






1 db rottring ceruza+ betét
12 színű színesceruza
1 db kicsi stiftes ragasztó
2db fekete tűfilc

Rajz/technika:
 1 db A/4- es mappa a munkáknak
 12 színű vízfesték
 12 színű tempera
 1db fehér színű tempera
 12 színű filctoll
 12 színű zsírkréta
 3 db B-s ceruza
 4 db ecset (2- es, 4- es, 6- os, 10- es)
 ecsettörlő rongy, ecsettál









1 db rajztábla
1 db nagyméretű stiftes ragasztó
1 db folyékony ragasztó (Technokol)
1 db olló (hegyes végű)
50 db A/4-es műszaki rajzlap
2 csomag színes papír A/4-es
10 db A4-es méretű tónuspapír (tetszőleges
színekben)

Tisztasági felszerelés:
Textilzsákban:
 1 db textilszalvéta az uzsonnához
 1 db kiskanál
 1 db műanyag pohár
Egyéb:
 3 csomag papírzsebkendő
 2 csomag széthajtós illetve 2 csomag 100 db- os éttermi szalvéta
 uzsonnás zacskó
 váltócipő
Nyári olvasmány ajánlat:

Antonie de Saint-Exupery: A kis herceg

Fekete István: Tüskevár

Janikovszky Éva: Velem mindig történik valami

Kányádi Sándor: Virágon vett vitéz

Bálint Ágnes: Szeleburdi család

Móra Ferenc: A kincskereső kisködmön

Békés Pál: Borz a sámlin

Varró Dániel: Túl a Maszat hegyen

Békés Pál: Törzsi viszonyok

Ulli Schubert: Focitörténetek (Olvasó Kalóz)
(Fabula Stúdió)

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr
Erich Kastner: A repülő osztály

Nem kérek külön olvasónaplót, de szeretném, ha egy rövid ismertetőt készítenél szép rajzzal valamelyik számodra
kedves könyvről, amit a nyár folyamán olvastál, tehát frissek az élmények. Örülnék egy nyári élményfüzetnek is, melybe
a nyári élményeidről írnál, rajzolnál, viszonylag sűrű időközönként. A könyvismertetést és a beszámolót írhatod ugyan
abba a füzetbe, amit aztán majd folytathatsz év közben. Szeptember 3-ig add oda munkádat!

Taneszközlista 4.b
Tolltartóban legyen:
 1 db vékony hegyű golyóstoll
 1 db Rotring ceruza + betét
 3 db HB-s grafit ceruza
 1 db stiftes ragasztó
Magyarhoz:
4 db vonalas füzet (száma: 21-32).





jó minőségű radír
 12 színű színes ceruza
tolltartóban elférő
 +1 db kék színű ceruza
vonalzó
hegyező
 +1 db piros színű ceruza
 1 db szövegkiemelő

Matematikához:
1 db A4-es méretű négyzethálós spirálfüzet (normál vastagságú), jó minőségű
1 - 1 db 30 cm-es egyenes és háromszög vonalzó (jó a tavaly megvásárolt)
1 db kisméretű négyzethálós füzet (nem kell becsomagolni, a legegyszerűbb, legolcsóbb változatot
válasszátok)
2 dobókocka, műanyag óralap, műanyag hőmérő. Nem kell már matekos doboz!!!
Természetismerethez: 1 db A4-es méretű sima füzet, mellé papír sorvezető.
Énekhez: Új hangjegyfüzet.
Rajzos-technikás doboz felszereléséhez: (frissítsétek a tavalyit)
1 db 2B-s grafit ceruza, Tikky radír
12 színű zsírkréta
12 színű vízfesték

1 db nagy stiftes ragasztó

12 színű tempera

1 db technokol, 1 db cellux

2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset

1 csomag egyszínű! gyurma

ecsettál, rongy

12 színű filctoll + 1 tűfilc készlet

1 nagyalakú vázlatfüzet, hogy a jövő év remekeit ebben rendezhessük el!
Testneveléshez (vászonzsákba): Fehér póló, fekete rövidnadrág, fehér zokni, tornacipő, a hidegebb
napokra „cica”nadrág + pamut pulóver.
Úszás felszerelés (külön hátizsákban): fürdőruha/fürdőnadrág, nagyméretű törülköző, papucs,
úszósapka, úszószemüveg, fürdőköntös.
Tisztasági felszerelés (vászonzsákba): Törölköző (névvel „díszítve”), bögre, kanál. Évszaknak megfelelő
„pótruházat” vászonzsákba, váltócipő.
Egyéb „kellékek”:
Gumis mappa a fénymásolatokhoz
2 csomag írólap

Vonalas füzet (leckefüzetnek)

4 db kétoldalú színes karton

400 darab szalvéta (nem éttermi, de a legolcsóbb
megteszi, van olyan fehérben)

60 db A4-es famentes rajzlap

3 csomag 100-as papír zsebkendő

20 db A3-as famentes rajzlap

3 csomag színes lap A4-es méretben (fénymásoló
lapot szoktak összecsomagolni)

1 csomag uzsonnás zacskó

