Tanszerlista
2.a osztály
Tolltartóban:


3 db HB-s grafitceruza



1 db postairon (kék-piros, kétvégű)



12 színű ceruzakészlet



ezen felül: 2 db zöld ceruza



1db puha radír, fehér színű



hegyező, lehetőleg kétlyukú, tartályos



kicsi (tolltartóban elférő), egyenes vonalzó!

Kérjük, hogy mindenre írják rá a gyermek nevét, vagy monogramját! (A ceruzákra is!)

Magyarhoz és matematikához:


2 db irattartó dosszié (a külön fénymásolt feladatlapok gyűjtésére)



1 nagy alakú sima füzet A4-es méretű 80-32-es gyakorlónak



3 db vonalas füzet, másodikos vonalazású, 16- 32 számú, nem a legvékonyabb lapú, az könnyen
átszakad



1 db mesefüzet, másodikos vonalazású



2 db négyzethálós füzet

A megrendelt tankönyveken kívül a KI(S)SZÁMOLÓ feladatok 2. osztályosoknak (Ligetfalvi Mihályné,
Műszaki Könyvkiadó) című kiadványt fogjuk használni. Az osztály nagy része már megvette, kérem,
aki még nem, lehetőség szerint szerezze be a nyáron!



matek doboz: 6 db nagyméretű gyufásdoboz összeragasztva. Ennek „fiókjaiba” továbbra is a
következőket kérem:

1. színes műanyag pálcikák
2. korongok (kék-piros)
3. logikai készlet
4. számkártyák
5. „száz apróság”, nem pontosan száz (pl. babszem, gomb, apró száraztészta, miltonkapocs,
stb.), amit könnyen, gyorsan tudnak számolgatni a gyerekek (ne guruljon!)
6. kis, kétoldalú tükör, 3 db dobókocka
Minden füzetet bekötve (átlátszó borító is jó), névvel ellátva kérünk behozni! Ne írják rá, milyen füzet!

Etikához:


1 db mesefüzet

Angolhoz:
 1 db vonalas füzet 14-32-es
Énekhez:
 1 db hangjegy füzet 36-16-os
Rajzhoz és technikához:
rajzdoboz: Az elsős felszerelést kérem átnézni! Ami használható, maradhat, ami már nem
annyira, ahelyett kérek másikat!
Néhány új dolog is kerüljön bele, ezeket a felsorolásban megtalálják.


színes ceruzakészlet (minimum12 színű), vastag fajta



1 db B-s rajzceruza



12 színű zsírkréta, vastag, jó minőségű



fekete tűfilc és M-es méretű fekete filctoll



40 db famentes rajzlap



1db jól vágó (hegyes végű) olló



1 db zöld Technokol (nagy)



1 db cellux



vízfesték, jó minőségű (minimum 12 színű), nagy korongos



ecsetes tál (nagy margarinos doboz, vagy konzerv kukoricás méretű konzervdoboz tökéletes)



ecsettörlő rongy



kötény, ing, vagy póló a festéshez (ruhák védelmére)



ecsetek: (vízfestékhez valók) 1 db vastag (14-es), 1 közepes (8-as), 1 vékony (4-es) vastagságú



6 színű tempera, nem tégelyes, csak kinyomós a színkeverés miatt! +1 fehér tempera (külön)



paletta



1 db kicsi szivacs (mosogató)



12 színű filctoll

Kérjük, hogy a dobozba kerülő eszközökre is írják fel gyermekük nevét!


10 db A4-es nagyságú fotókarton



10 db hurkapálca



1 db gumis mappa a rajzoknak

Testneveléshez
tornazsákban:


tornacipő (NE fekete talpú legyen, csíkot húz a burkolaton!)



fehér póló



piros nadrág (rövid)



lányoknak lehet piros tornadressz



fehér zokni



melegítő a kinti testnevelés órákra

Úszáshoz (ha mindenki jelentkezik)
úszózsákban:






úszódressz vagy nadrág
törülköző
úszósapka
hajszárító
fésű vagy hajkefe, hosszabb hajhoz hajgumi

A ruhaneműk és cipők belsejébe is helyezzék el gyermekük monogramját az elkallódás elkerülése
érdekében.

Egyéb








Váltócipő (lehet szandál is, de papucs nem jó)
kis, a pad szélére akasztható uzsonnástáska (benne textil szalvéta)
2 nagyobb csomag szalvéta
2 csomag papírzsebkendő
2 tekercs papírtörlő
rajzolós füzet (bármilyen sima füzet, amelybe szabadidejében rajzolhat)
üzenő füzet (osztálypénzből egyformát veszünk)

A könyveket átlátszó borítóba kérjük majd kötni, hogy a gyerekek megismerjék!

Kedves Szülők!
Köszönjük, hogy az évkezdéshez szükséges holmik pontos és maradéktalan beszerzésével segítik
munkánkat.
Mivel az eszközök egy része több évig szolgálja gyermeküket, érdemesebb a jobb minőségűt
megvásárolni.

Nyári gyakorlás (nem kötelező!)
Azt tanácsoljuk, azért, hogy a gyerekek ne felejtsék el az első osztályban tanultakat, nyáron
is olvassanak! Egy általuk választott könyvet biztosan szívesen elolvasnak, akár esti
meseként is (hangosan)! A nyáron így elolvasott könyveket szeptemberben bemutathatják a
többieknek, és a jutalom sem marad el!
Íráshoz küldtem haza nyári gyakorló füzetet, a szójegyzéket a szülőknek elküldöm.
Fejben számoljanak minden, az életben adódó alkalommal, ha kell, az összeadást, kivonást
is lehet gyakorolni, hogy gyorsabban menjen!
A Vakáció füzet is nagyon jó erre a célra! A nyári gyakorlókat is hozzák be szeptemberben,
azért is jutalom jár!

Elérhetőségünk:
Mi eddig az osztályt érintő üzeneteket, információkat az 1.a 2021/ 2022 csoportba küldtük el
Önöknek. A csoport nevét megváltoztattuk, mostantól Szafari kölykök (2.a) a neve.
Hivatalos emailünk:
kajati.judit@drszentgyorgyi,hu
boka.eszter@drszentgyorgyi.hu
Kérjük, kísérjék figyelemmel az iskola honlapját http://www.drszentgyorgyi.hu/ és az iskolai
facebook csoportot (Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola)! Az iskola
telefonos elérhetősége:
06-1 367-1429
06-1 430-1906
06-1 430-1907

Adatok (szülői, gyermek):
Amennyiben bármilyen adatuk (pl. telefonszám, lakcím, egyéb) megváltozik, kérjük, azonnal jelezzék!

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk az egész családnak.
Szeptemberben találkozunk! (Az évnyitó buliról majd időben tájékoztatást
adunk.)
Judit néni és Eszter néni

Budapest, 2022. 06. 22.

