Eszközlista: 2.a osztály
5 db 2. oszt. vonalazású (16-32) füzet (2 írás, 1 olvasás, 1 angol, 1 üzenő füzet)
2 db négyzetrácsos füzet (matematika)
1db A4-es sima füzet (rajz füzet)
1 db hangjegy füzet → Beszedtük a tavalyit!
1 cs. A4-es színes origami lap
1 cs. origami lapok (négyzet alakú)
40 db A4-es műszaki rajzlap (keret nélküli, sima fehér)
10 db A3-as rajzlap
2 cs. írólap
váltócipő
2 db A4-es méretű iratgyűjtő (1 rajzoknak, 1 feladatlapoknak)→ Jó a tavalyi!
Rajz doboz (cipős doboz) tartalma:
12 színű színes ceruza
12 színű zsírkréta (Süni)
12 színű filctoll
12 színű vízfesték (Süni)
6 színű, tégelyes tempera (Süni)
ecsetek Brush Paints 10-6-4-es (Süni)
vizes edény (Vajas vagy tejfölös doboz is jó!)
újságpapír (2-3 db napilap, nem reklámújság)
3 db ragasztó (2 db stift, 1 db folyékony)
1 doboz színes gyurma (Süni)
1 db papírvágó olló
Külön szatyorban:
1 cs. 100 db-os papír zsebkendő
1 cs. éttermi szalvéta
1 db folyékony szappan
1 cs. WC papír (4 db-os)
Tolltartó tartalma:
5 db HB grafit ceruza
2 db vastag postairon (kék-piros)
12 db-os színes ceruza
1 db puha radír
1 db rövid vonalzó, ami belefér a tolltartóba
1 db 2 lyukú hegyező
Matek doboz (Carte d’or fagyis doboz) tartalma:
1 db 100 cm-es papírszámegyenes
1 db kis tükör
1 db műanyag játék óra
1 db műanyag játék hőmérő
2 db dobókocka
1 cs. számolópálca
logikai készlet

Testnevelés felszerelés (tornazsákban):
fehér póló/atléta
rövidnadrág
fehér zokni
fehér talpú tornacipő
Váltás ruha (szatyorban)
melegítő felső és nadrág
váltás fehérnemű
Tisztasági csomag (textil zsákban):
1 db műanyag pohár
1 db műanyag tányér
1 db kiskanál
Ünnepi viselet:
fehér ing/blúz
sötét nadrág/szoknya
lányoknak fehér harisnya
alkalmi cipő
avatás után iskolajelvény
Önkéntes:
- 1 cs. színes fénymásoló lap
- 1 db 40x40 cm-es kötős ülőpárna
- nedves törlőkendő
- ugrókötél, labda (Napközi idejére.)
Kérem, hogy csak azokból az eszközökből vásároljanak újat, ami hiányos! Sok esetben
használható a tavalyi.
Mindenre írják rá a gyermek nevét!
A füzeteket, könyveket csak átlátszó borítóval, névcímkével lássák el!
Köszönettel: Németh Erika

