
TANSZERLISTA 2. osztály TANSZERLISTA 2. osztály 

Taneszköz neve, típusa Mennyiség Taneszköz neve, típusa Mennyiség 

16-32 vonalas füzet 10 db 16-32 vonalas füzet 10 db 

27-32 négyzetrácsos füzet 3 db 27-32 négyzetrácsos füzet 3 db 

hangjegyfüzet / kicsi 1 db hangjegyfüzet / kicsi 1 db 

írólap 3 csomag írólap 3 csomag 

grafitceruza (HB) 4 db grafitceruza (HB) 4 db 

vékony piros-kék ceruza 2 db vékony piros-kék ceruza 2 db 

erős zöld színű ceruza (vékony) 2 db erős zöld színű ceruza (vékony) 2 db 

filctoll készlet 6-os 1 db filctoll készlet 6-os 1 db 

radír 1 db radír 1 db 

A/4 rajzlap (fehér) 50 db A/4 rajzlap (fehér) 50 db 

A/3 rajzlap (fehér) 10 db A/3 rajzlap (fehér) 10 db 

tempera (vödrös) 6-os 1 db tempera (vödrös) 6-os 1 db 

vízfesték 12-es 1 db vízfesték 12-es 1 db 

ecset (4-es,8-as,10-es) 1-1-1 db ecset (4-es,8-as,10-es) 1-1-1 db 

zsírkréta 12-es 1 db zsírkréta 12-es 1 db 

színes ceruza 12-es 1 db színes ceruza 12-es 1 db 

ragasztó – stiftes, nagy 3 db ragasztó – stiftes, nagy 3 db 

ragasztó – technokol (kicsi) 1 db ragasztó – technokol (kicsi) 1 db 

olló (fém, hegyes végű) 1 db olló (fém, hegyes végű) 1 db 

A/4 színes papír (kétoldalas) 1 csomag A/4 színes papír (kétoldalas) 1 csomag 

gyurma (natúr) 1 csomag gyurma (natúr) 1 csomag 

vonalzó(rövid, tolltartóba való) 1 db vonalzó(rövid, tolltartóba való) 1 db 

műanyag hőmérő 1 db műanyag hőmérő 1 db 

hegyező(tartályos) 1 db hegyező(tartályos) 1 db 

korong, dobókocka 2 cs.-2 db korong, dobókocka 2 cs.-2 db 

színes karton((25x35 cm, 
16 szín,225gr, Printkerben kapható 
vagy Lidl-is) 

1 csomag színes karton((25x35 cm, 
16 szín,225gr, Printkerben kapható  
vagy Lidl-is) 

1 csomag 

hajtogatós dosszié (fehér, papír) 2 db hajtogatós dosszié (fehér, papír) 2 db 

irattartó papucs 1 db irattartó papucs 1 db 

táblafilc (csak a sakkos osztálynak) 1 db táblafilc (csak a sakkos osztálynak) 1 db 

filc anyag 3 db filc anyag 3 db 

 

A jó állapotú eszközökből felhasználható az előző évi is!                                                   A jó állapotú eszközökből felhasználható az előző évi is! 

 


