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Székely Eszter osztályfőnökök 2022-2023

TANTÁRGY Tk._Mf.megnevezése Tk._Mf. kiadói kódja EGYÉB: füzet, eszköz, felszerelés

MATEMATIKA Matematika 2. osztályosoknak I. kötet OH-MAT02TA/I 1 db négyzetrácsos füzet (27-32)

Matematika 2. osztályosoknak II. kötet OH-MAT02TA/II

Matematika munkafüzet 2. 
osztályosoknak I. kötet

OH-MAT02MA/I

Matematika munkafüzet 2. 
osztályosoknak II. kötet

OH-MAT02MA/II

MAGYAR Játékház. Képes olvasókönyv 2. NT-98288/1
3 db 2.osztályos mesefüzet ( vonalas és üres oldalak 
váltakoznak benne) (16-32)

Játékház. Olvasási munkafüzet 2. NT-98289/M/1

Játékház 2. Anyanyelvi munkafüzet NT-98290/M/1

Szövegértést fejlesztő gyakorlatok2 AP020125

ANGOL Let's Explore 1 Tankönyv OX-4050715

Let's Explore 1 Munkafüzet OX-4050739

NÉMET
Jana und Dino 2 Kursbuch online 
hanganyaggal 

HV-515-201061 

Jana und Dino 2 Arbeitsbuch HV-516-211061 

ÉNEK Ének-zene 2. OH-ENZ02TA 

RAJZ

TECHNIKA

rajz-technika: cipősdoboz pótlása : Mindenen legyen 
rajta alkoholos filccel a név! Köszönöm!
vízfesték (akinek nincs meg, ne vegyen, mert nekem 
van),
 3 db ecset (vékony, közepes, vastag), 

1 db fekete tűfilc és  1 db fekete alkoholos filc, 
akinek nincs víznek festéshez tálja, legjobb egy 
tejfölös vödör (külön fogjuk tárolni ezt, csak legyen 
rajta a név)

színes ceruzákból, filctollból is jó az elmúlt évből 

maradt, ha fognak és még megfelelő a mérete (Ha a 
tolltartóban van a ceruza és a filctoll, akkor nem kell 
külön a dobozba!)
stiftes ragasztó - legyen a dobozban  1 db
20 db famentes rajzlap

HITTAN

TESTNEVELÉS

SZOLFÉZS - zeneiskolásoknak

- Csicsergő olvasókönyv és foglalkoztató Zenei előképző (Ro-Mi Suli kiadvány)

- Csicsergő Munkafüzet Zenei előképző (Ro-Mi Suli kiadvány)

- 1 db hangjegyfüzet (lehetőleg A4-es) Folyamatosan használjuk, minden tanévben jó lesz ugyanaz
- 2 db GRAFIT ceruza és radír is!                 Mindezt egy A4-es mappába összerakva

Egyéb eszköz:
tolltartó: 2 postapista, 3 grafit (HB),  zöld, c.sárga, n.sárga, lila, barna színű ceruza, olló, kicsi ragasztó, kicsi vonalzó 

(amit nem lehet hajlítgatni), tavalyi szövegkiemelők, radír, szépen fogó, nem maszatolódó golyóstoll (zselés és egyéb 
toll ne legyen, mert átüt a papíron)

üzenőnek: 1 db vonalas (16-32)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek/!kir_tkv_jegyzek_portal/Search/Details/OH00212447
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek/!kir_tkv_jegyzek_portal/Search/Details/OH00212456
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek/!kir_tkv_jegyzek_portal/Search/Details/OH00212483
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek/!kir_tkv_jegyzek_portal/Search/Details/OH00212474

