
ESZKÖZJEGYZÉK 1-4. ÉVFOLYAM 
 

 

Tantárgy   1. Évfolyam   2. évfolyam   3. évfolyam   4. évfolyam   
 

Olvasás  
3 db vonalas füzet, HB ceruza, kékpiros 
ceruza /postairon/ , írólap, 1 mappa a 
fénymásolt napoknak  

5 db vonalas füzet, (16-32 számú)   
HB ceruza, kék-piros ceruza 
/postairon/ , írólap, 1 mappa a 
fénymásolt napoknak  1 db vonalas füzet (19-32), HB ceruza  1db vonalas füzet (21-32), HB ceruza, kék 

toll  

Írás/nyelvtan  
3 db vonalas füzet, HB ceruza, kékpiros 
ceruza /postairon/ , írólap, 1 mappa a 
fénymásolt napoknak  

5 db vonalas füzet, (16-32 számú)  ,  
HB ceruza, kék-piros ceruza 
/postairon/ , írólap, 1 mappa a 
fénymásolt napoknak  1db vonalas füzet (19-32), 1db 

felmérő füzet, HB ceruza   1 db vonalas füzet (21-32), HB ceruza, kék 
toll, 1 db vonalas füzet felmérőnek  

Fogalmazás  -  -  1db vonalas füzet (19-32)  1 db vonalas füzet (21-32)  

Matematika  
2 db négyzetrácsos füzet, korongok, 
pálcikák, mérőszalag, kék-zöld- piros 
színes, vonalzó  

5 db négyzetrácsos füzet, vonalzó, 
tükör, mérőszalag, játékpénz, 
korongok, műanyag óra  

1 db. négyzetrácsos füzet, 1 db.  
dolgozat füzet, műanyag óra, körző, 
vonalzó  1 db. négyzetrácsos, 1 db. négyzetrácsos 

felmérőnek, vonalzó, körző, tükör  

Környezet-ismeret  1 db vonalas füzet  1 db vonalas füzet  1 db vonalas füzet (19-32)  1 db vonalas füzet (21-32)  



Technika  

alátét, olló, ragasztó, stift, 5 db 

hurkapálca, színes papír csomag (élénk 

színű), sima-színes gyurma, 1 db  
mappa  1 cs. színes papír, olló, ragasztó, 

gyurma, alátét, 1 db. sima füzet  

2 csomag színes papír,, A/4 
kétoldalas, négyzet alakú, vonalzó, 
olló, ragasztó, 1 db. dosszié, gyurma, 
tükör  

1 cs. színes papír, 5 db. A/4 műszaki rajlap, 
hosszú vonalzó, olló, ragasztó, gyurma, 
dosszié, színes ceruza  

Testnevelés  tornacipő, kék rövidnadrág, fehér póló, 
zokni, melegítő, ugrálókötél, babzsák  tornacipő, póló, rövidnadrág, zokni, 

babzsák, ugrálókötél, szabadidő  

tornacipő, póló, rövidnadrág, zokni, 

ugrálókötél, babzsák, szabadidő ruha  
(ősz – tavasz)  

tornacipő, póló, rövidnadrág, zokni, 
ugrálókötél, babzsák, szabadidő ruha (ősz – 
tavasz)  

Idegen nyelv  -  -  
1 db vonalas füzet (19-32), 1 db.  
szótár füzet  2 db vonalas füzet, 1 db. szótár füzet  

Rajz  

1 db rajztábla, 50 db műszaki rajzlap,  
12 színű vízfesték, ecsettál, ecset 

(2,4,10), törlőrongy, temperakészlet, 12 

színű zsírkréta, színes ceruzák, 2 db.  
dosszié, filctoll (12)  

50db. műszaki rajzlap, 1 db. dosszié, 
színes ceruza, vízfesték, 2-es, 4-es, 
10-es ecset, vizes edény, zsírkréta, 
fehér tempera, rajztábla  

50 db műszaki rajzlap, 2 db. dosszié, 

színes ceruza, vízfesték, ecset, 2 cs.  
írólap  

rajztábla, 40 db műszaki rajzlap, 12 színű 
vízfesték, 6 színű tempera, 1 db. dosszié, 
színes ceruzák, vizes edény, törlőruha, 
gyurma, 3 különböző vastagságú ecset (2es, 
6-os, 10-es)  

Ének  1 db. kottafüzet  1 db. kottafüzet  1 db. vonalas füzet  1 db. kottafüzet  

Üzenő  1 db. vonalas füzet  1 db. vonalas füzet  1 db. vonalas füzet  1 db. vonalas füzet (21-32)  

Hittan  1 db. vonalas füzet  1 db. vonalas füzet  1 db. vonalas füzet  1 db. vonalas füzet  



 

Egyéb kérés  12-es színes ceruza készlet  

2 cs. írólap, ceruzák, kék, zöld, 
színes ceruza, faragó, radír, kis 
vonalzó, csere cipő, tisztasági 
csomag  2 cs. írólap, kék – zöld színes ceruza  4 színű toll (zöld, piros, fekete, kék)  


