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TANTÁRGY

Tk._Mf.megnevezése

Tk._Mf. kiadói kódja

EGYÉB: füzet, eszköz, felszerelés

MATEMATIKA

Matematika 2. osztályosoknak I. kötet
Matematika 2. osztályosoknak II. kötet
Matematika munkafüzet 2.
osztályosoknak I. kötet
Matematika munkafüzet 2.
osztályosoknak II. kötet

OH-MAT02TA/I
OH-MAT02TA/II
OH-MAT02MA/I

2 db négyzetrácsos füzet
papírcenti mérőszalag
(A teremben vannak a tavalyi év során behozott
színes pálcák, korongok, logikai lapok.)

OH-MAT02MA/II

MAGYAR

ANGOL

Kérjük szépen, hogy mindenre írjátok fel a
gyermek nevét/monogramját.

Játékház 2. Anyanyelvi munkafüzet
Játékház. Képes olvasókönyv 2.

NT-98290/M/1
NT-98288/1

Játékház. Olvasási munkafüzet 2.
Let's Explore 1 tankönyv

NT-98289/M/1
OX-4050715

Let's Explore 1 munkafüzet

OX-4050739

Ének-zene 2.

OH-ENZ02TA

1 db 16-32-es vonalas füzet második füzet
nyelvtanra
1 db 16-32-es másodikos mesefüzet olvasásra
(A mesefüzet egyik oldala vonalas, a másik
oldala sima.)

Elsőben használt könyvet fogjuk befejezni.

2 db 16-32-es vonalas füzet (egyik szótár füzet
lesz)

NÉMET
ÉNEK
RAJZ

TECHNIKA

HITTAN
TESTNEVELÉS

Gyere velem Jézushoz!

CL-63354x

1 db kisalakú hangjegyfüzet (jó a tavalyi, elsős
füzet)
40 db famentes rajzlap, jó minőségű (12 db-os)
vízfesték, ecsetek (3 különböző méretű),
vizestál, festőpóló, törlőrongy és
mosogatószivacs, zsirkréta, színesceruzák,
filctoll, fekete filctoll (S,M méret), rajztábla
1 db nagy, jó minőségű stiftes ragasztó a
technika dobozba, 1 db kicsi, jó minőségű
stiftes ragasztó a tolltartóba, olló, gyurma, 1 db
álló irattartó karton

1 db 16-32-es vonalas füzet
sportcipő, iskolai egyenpóló, nadrág, melegítő
felső, hajgumi lányoknak, fehér zokni

1. osztályban használt jó állapotú
eszközök, alapanyagok jók lesznek
második osztályban is, nem szükséges
újat venni. Kérjük, hogy technika
dobozban hozzák be ezt a gyermekek.

SZOLFÉZS - zeneiskolásoknak

Csicsergő – olvasókönyv és foglalkoztató
(ÚJ kiadás, a régi Csicsergő 2-vel nem
azonos! Meg kell venni az újat!)
Csicsergő munkafüzet - (az új kiadást
használjuk, a régi munkafüzet NEM JÓ!)

hangjegyfüzet (A 4 méretű, amit évről-évre
lehet használni, NEM KELL ÉVENTE ÚJ!)

mindez egy MAPPÁBAN EGYÜTT
tolltartó (GRAFIT!) és radír is

Egyéb eszköz:

Tolltartó
Bartos Erika: Hoppla meséi
üzenő füzet
mappák
tisztasági csomag

benne: színes ceruzák, grafit ceruzák (3 db), piros-kék postairon, radír, a technika felszereléshez felírt kis méretű
ragasztó, vonalzó (ami belefér a tolltartóba)
című könyvet dolgozzuk fel a tanév elején, amennyiben lehetséges, kérem hogy szerezzétek be a könyvet. Nem
szükséges saját példány, nem fogunk beledolgozni.
egy db sima füzet
1 db mappa a fénymásolatoknak, 1 db
A felmérős mappák az iskolában vannak, kivéve: L.Barnus, M.Áron - őket
álló irattartó karton technikára és rajzra
kérem a pótlásra
(ott is szerepel, összesen 1 db kell)
zsebkendő, szalvéta (1-1 csomag)

