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Kedves Szülő! 
 

A 2021/2022-es tanév megkezdésére a következőkben felsorolt felszerelésekre lesz szüksége 
2.A osztályos gyermekének: 

 
Füzetek: 
8 db vonalas füzet (2. osztályos 16-32) 
(olvasás, írás, helyesírás, nyelvtan, verses, üzenő, 2 
db tartalék füzet) 
1 db mesefüzet 
2 db vonalas Aió füzet 
2 db négyzetrácsos füzet (27-32) 
1 db kisalakú hangjegyfüzet (ének-zene) 
1 db kisalakú sima füzet (Bibliaismeret) 
1 db leckefüzet 

Tolltartóba: (Ne olyan tolltartó, amiben ömlesztve 
vannak a ceruzák): 
2 db postairón 
5 db HB-s grafit ceruza 
1 db színes ceruza készlet (12 darabos) 
1 db hegyező (2 lyukú, kicsi-nagy) 
1 db puha radír  
1 db 15 cm-es vonalzó 
1 db zöld színű ceruza pluszban (javításhoz) 
 

Technika és rajz tantárgyakhoz: 
12 színű tempera 
12 színű vízfesték 
12 db-os zsírkréta 
1-1 db ecset (2-6-8-12) (nem műanyag szőrű) 
1 db ecsettál 
1 db törlőrongy 
12 db-os filctoll készlet 
natúr színű gyurma 
színes gyurma csomag 
„Festőpóló” (Apa vagy anya már használt pólója 
tökéletes) 
1 db Cellux (tépővel) 
2 db nagy Stift ragasztó (Pritt vagy UHT)  
1 db hagyományos technokol folyékonyragasztó 
1 db hegyes végű olló 
40 db A/4-es famentes rajzlap 
2 db Origami papírcsomag (négyzet alakú) 
1 db Origami papírcsomag (téglalap alakú) 
1 db rajzlap tartó dosszié 
az 1. osztályban használt viaszos vászon alátét 
3 csomag fénymásoló papír (jó minőségű) 
2 csomag írólap 
10db A/3 rajzlap 
50dbA/4 rajzlap 
20dbA/4 famentes rajzlap 
4 ív delfinkarton különböző színekben( mindkét 
oldala színes, könnyen vágható) 

tubusos tempera :sárga, piros(!) , kék, fehér, 

fekete színben 

Matematika tantárgyhoz: 
1 doboz piros-kék korong 
1 csomag színes pálcika 
2 db dobókocka 
1 db műanyag óra 
1 db téglalap alakú tükör 
logikai készlet 
1 db 100 cm-es számegyenes (papír) 
játékpénz kivágva, borítékban (1, 2, 5, 10, 20,100 
Ft-os érmékkel) 
1 db 30 cm-es vonalzó 
100 db bab, sárgaborsó, vagy valami apróbb dolog 

Tornafelszerelés: 
tornazsák, 1 db fehér póló, 1 db iskolai póló, 1 db 
tornanadrág, fehér zokni, tornacipő 
Kinti testneveléshez megfelelő alsó, felső. 
Lányoknak hajgumi.  
Úszás felszerelés: 
egyrészes fürdőruha/úszónadrág, papucs, 
törölköző, fésű, úszószemüveg, úszósapka, 
hajszárító 

Tisztasági felszerelés: 
pohár (névvel ellátva) 
2 csomag szalvéta, 2 csomag papír zsebkendő 
1 db textilszalvéta (tízóraihoz, uzsonnához) 
 
Váltócipő (nem papucs) 
váltóruha (évszaknak megfelelő, külön zsákban) 

 
Kérjük Önöket, hogy jó minőségű eszközöket vásároljanak a gyerekeknek, hiszen azok 
megkönnyítik iskolai munkájukat! 
 
A gyerekek eszközeit, - a ceruzákat is - kérjük, lássák el névvel! Füzeteket, könyveket 
átlátszó borítóval befedni és felcímkézni! 
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