Tanszerlista 2017/2018 2. d osztály.

Batayné Sinka Márta

Kérjük a nevet mindenre ráírni!

Vargáné Asztalos Márta

Tolltartóban:

2.oszt. szám- és jelkártya (kivágva, összegumizva)

3 db HB-s ceruza

1 db tükör

1 db B-s ceruza

1 db műanyag óra

1 db vékony piros-kék ceruza

Rajz, technika műanyag dobozban:

1 db vastag postairon

12 színű vízfesték

12 db színes ceruza

6 színű tempera

(ceruzák végén monogramm)

12 db-os zsírkréta

tartályos hegyező

6 db-os filctoll

radír

1 db gumis mappa

Füzettartóban:

2-es, 10-es ecset

6 db vonalas füzet (16-32 számú)

vizes tálka, ecsettörlő rongy, szivacs

4 db négyzethálós füzet (27-32 számú)

viaszos vászon alátét

1 db üzenő füzet vonalas (elöl beragasztott
adatlappal)

1 db Sulifix folyékony ragasztó

1 db nagy alakú sima füzet környezethez
1 db leckefüzet
1 db hangjegyfüzet (36-16 számú)
1 db nagyalapú logopédiai füzet
2 csomag írólap
2 csomag fénymásoló papír
Magyar nyelv és irodalom:
Ablak – Zsiráf lexikon
5 db lefűző tasak
1 db A4-es műanyag boríték/irattartó a plusz
feladatoknak
Matematika: cipősdobozban, műanyag
dobozban

2 db stift ragasztó
egyszínű gyurma
1 db olló (balkezeseknek balkezes olló)
1 cs. színes kivágó lapok
1 cs origami lapok
2 db különböző színű karton (kétoldalas)
2 cs. krepp-papír
1 db cellux ragasztó
10 db hurkapálca
30 db félfamentes rajzlap
30 db famentes rajzlap
Testnevelés: tornazsákban

1 db matek boríték

Tornacipő, fehér póló, fekete nadrág,fehér zokni,
melegítő

1 csomag számoló pálcika (20 db)

ugrálókötél

1 db logikai készlet

gumi labda

1db papír mérőszalag

polifoam matrac

2 db műanyag vonalzó ( kicsi, nagy )

Tisztasági csomag:

1 doboz számoló korong

törölköző
fésű lányoknak

pohár, fogkefe, fogkrém
1 db textil szalvéta tízóraira, uzsonnára
kiskanál, ivópohár, kistányér
Minden hónapban:
1 cs. papír zsebkendő
1 cs. szalvéta
1 folyékony szappan
Váltócipő kötelező már az első naptól kezdve!
Ünnepélyekre:
fehér blúz/ing, fekete nadrág/szoknya, fehér
zokni/harisnya, fekete cipő

Nyári szünetben:
Iskola honlap: www.ksai.hu itt mindenről
tájékoztatást kapnak, illetve a tankönyvosztás
időpontjáról, ebédbefizetésekről az iskola ajtóján
is lesz kihelyezett tájékoztatás.
Iskola telefonszám: 06-1-277-0967
Ügyeleti napok: szerdánként
Diákigazolványt helyettesítő igazolást is az
ügyeleti napokon lehet kérni.
Tanévnyitó: 2017. 09. 01. 8.00
Első napra kérnénk hozni:
-

bizonyítvány, aláírva
üzenő füzet
tolltartó
tisztasági csomag
váltócipő
tankönyvek, füzetek
nyári gyakorló feladatsor

Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést
kívánunk!
Márta nénik
Budapest, 2017. június 21.

