
TANESZKÖZJEGYZÉK – alsó tagozat  

 

1. osztály  

 

Matematika:  

 

3 db négyzetrácsos füzet  

1 doboz számolókorong  

1 csomag számolópálcika  

1 db 15 cm-es vonalzó  

1 db számegyenes 

 

  

Magyar nyelv-és irodalom:  

 

3 db vonalas füzet (14-32)  

5 csomag írólap  

 

  

Rajz, technika (cipős dobozban):  

 

1 doboz egyszínű gyurma  

1 db éles olló  

12 színű vízfesték  

12 színű zsírkréta  

vajas doboz vizes edénynek 

ecsettörlő ruha  

ecsetek (6-os, 8-as, 10-es)  

40 db famentes rajzlap  

2 db Rajzgyűjtő mappa  

6-12db-os filctoll 

 

 

A/4-es színes fénymásoló papír, színenként 5 db 

(piros, narancs, barna, zöld, kék) 

 

1db ragasztóstift 

1db Technocol/Sulifix 

  

Ének-zene:  

 

1 db A/5 méretű hangjegyfüzet (36-32) 

 

Testnevelés:  

 

Anyagból készült tornazsák  

Tornacipő  

Fehér zokni  

Kislányoknak: fekete tornanadrág és fehér póló  

Kisfiúknak: tornanadrág és fehér trikó  

 

Úszás: hátizsákban úszósapka, fürdőruha, törölköző, papucs 

 

Tolltartóba:  

 

3 db HB-s grafit  

2 db vékony piros-kék ceruza  

1 db postairon  

12 színű színes ceruzakészlet  

Radír  

Hegyező  

 

  

1cs fénymásolópapír 

 
 



 

2. osztály  

 

Magyar nyelv-és irodalom:  

 

6 db (16-32) másodikos vonalas füzet  

5 cs. írólap  

 

 

Matematika:  

 

3 db négyzetrácsos füzet  

Számegyenes  

32 cm-es rugalmas vonalzó  

2. o-s játékpénz  

Dobókocka 2 db  

Műanyag dosszié 2 db  

 

Ének:  

 

1 db hangjegyfüzet  

 

 

Tolltartóba:  

 

3 db HB-s grafit  

2 db vékony piros-kék ceruza  

12 színű színes ceruzakészlet  

Radír  

Toll  

Rövid vonalzó  

 

  

 

 

 Rajz, technika:  

 

1 doboz egyszínű gyurma  

1 db gyurmatábla  

1 db éles olló  

12 színű vízfesték  

12 színű zsírkréta  

12 színű filctoll 

vizes edény (nagyobb)  

ecsettörlő ruha  

ecsetek (6-os, 8-as, 10-es)  

20 db félfamentes rajzlap  

20 db famentes rajzlap  

Rajzgyűjtő mappa  

Rajztábla  

1 tubus piros Technocol vagy Sulifix ragasztó 

1 db ragasztóstift 

 

 

Testnevelés:  

 

Anyagból készült tornazsák  

Tornacipő  

Fehér zokni  

Kislányoknak: fekete tornanadrág és fehér póló 

Kisfiúknak: tornanadrág és fehér trikó 

  

Úszás: hátizsákban úszósapka, fürdőruha, törölköző, papucs 

  

  

 



 3. osztály  

 

Irattartó papucs 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

8 db 21-32-es számú vonalas füzet  

(olvasás, nyelvtan, fogalmazás,  

üzenő füzet, mesefüzet, angol füzet)  

  

Matematika:  

2 db négyzetrácsos füzet (27x32)  

Rövid és hosszú vonalzó (rugalmas) 

óra, hőmérő, dobókocka, tükör 

 

Környzetismeret – erkölcstan: 

1 db sima füzet-1db vonalas füzet 

 

Rajz:  

Anyagból készült rajzzsák  

Vízfesték (12 színű)  

Tempera (6-12 színű)  

Zsírkréta (12 színű)  

Filctoll (12 színű) 

4-es, 6-os, 10-es ecset  

2 db ecsettál – pl. margarinos doboz  

Ecsettörlő rongy  

12 színű színes ceruza  

50 db famentes rajzlap  

10db A/3 famentes rajzlap 

1 db Rajzgyűjtő mappa  

Műanyag tányéralátét 

 

 

 Technika:  

 

1 tubus piros Technocol ragasztó, olló 

3 db Pritt ragsztóstift 

20 db hurkapálca 

2 cs. írólap  

A/4-es színes fénymásoló papír, színenként 10 db 

(piros, narancs, barna, zöld, kék, sárga) 

 A/3-es színes kartonpapír, színenként 2 db 

(piros, narancs, barna, zöld, kék, sárga) 

 

Testnevelés:  

Anyagból készült tornazsák  

Tornacipő  

Fehér zokni  

Kislányoknak: fekete tornanadrág és fehér póló  

Kisfiúknak: tornanadrág és fehér trikó  

 

Úszás:  

Hátizsákban: Úszódressz, úszósapka, papucs, törölköző 

(fürdőköpeny)  

 

Tolltartóba:  

3 db HB-s grafitceruzák (töltőceruza)  

2 db Piros-kék ceruza  

Tartályos hegyező  

Radír, rövid vonalzó 

Színes ceruza (12 színű) 

Toll  

 

Ének: 

1 db A/5-ös méretű hangjegyfüzet (36-32) 

 



4. osztály  

 

Magyar nyelv és irodalom:  

 

8 db 21-32-es számú vonalas füzet  

(olvasás, nyelvtan, fogalmazás,  

üzenő füzet, gyakorló füzet)  

 

Matematika:  

 

3 db négyzetrácsos füzet (27x32)  

Rövid és hosszú vonalzó  

  

Ének:  

 

1 db A/5-ös méretű hangjegyfüzet (36-32) 

 

Nyelv:  

 

1 db vonalas füzet  

1 db szótár füzet  

  

Testnevelés:  

Anyagból készült tornazsák  

Tornacipő  

Fehér zokni  

Kislányoknak: fekete tornanadrág és fehér póló  

Kisfiúknak: tornanadrág és fehér póló 

 

Úszás:  

 

Úszódressz/nadrág, úszósapka, papucs, törölköző, úszószemüveg 

(fürdőköpeny)  

 

Rajz:  

 

Vízfesték (12 színű)  

Tempera (12 színű)  

Zsírkréta (12 színű) 

Filctoll (12 színű)  

4-es, 6-os, 10-es ecset  

2 db ecsettál – pl. margarinos doboz  

Ecsettörlő rongy  

12 színű színes ceruza  

30 db félfamentes rajzlap  

20 db famentes rajzlap  

Rajzgyűjtő mappa  

Rajztábla  

 

Technika:  

 

1 tubus piros Technocol ragasztó  

1 ragasztó stift 

Olló  

A/4-es színes fénymásoló papír, színenként 5 db 

(piros, narancs, barna, zöld, kék) 

Gyűjtőmappa 

Tolltartóba:  

 

HB-s grafitceruzák (töltőceruza)  

Piros-kék ceruza  

Tartályos hegyező  

Radír , toll  

A jövő tanévi közös olvasmányunk:  

 

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön  
 


