Gyere velünk 2. osztályba!
Számok, betűk, angol szavak, a természet érdekességei, mozgás, játék, dalok
és hangszerek várnak második osztályban. Ugye, velünk tartasz?!
A vakáció alatt olvass el legalább egyet ezek közül a könyvek közül (Ha
másik könyvet választasz, annak is nagyon örülünk!):
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Olvasó Fáni / Olvasó Kalóz sorozat bármelyik kötete
Most én olvasok! sorozat bármelyik kötete
100 Benedek Elek-mese (Válogass kedvedre a mesék közül!)

Munkádhoz a következő eszközökre, felszerelésekre lesz szükséged:
Matematika:
- 3 db négyzetrácsos füzet (27-32) (Legyen margója!)
- 2 db műanyag, piros, lefűzős dosszié
Természetismeret:
- 1 db vonalas füzet (16-32)
Angol:
- 1 db vonalas füzet (16-32)
Magyar:
- 1 db vonalas füzet (14-32)
- 2 db vonalas füzet (16-32)
- 1 db A/4-es gumis dosszié (Jó az elsőben használt is!)
Ének:
- 1 db hangjegyfüzet (36-16) (Jó az elsőben használt is!)
Rajz – technika:
- 1 db A/4-es gumis dosszié (Jó az elsőben használt is!)
- 50 db A/4-es famentes, vastag, fehér rajzlap
- 3 db ragasztóstift (közepes méretű, nem színes)
- 1 db olló (Ha nincs a dobozban!)
Dobozokba ajánlott felszerelések, eszközök:
- póló festéshez, nedvszívó rongy,
- 1 db folyékony ragasztó,
- 1-1 db fekete, alkoholos filc (S, M vastagságú),
- 12 db-os filctoll (Giotto, vékony),
- 12 db-os zsírkréta (Olajpasztell is jó!) (Faber-Castell),
- 6 db-os tubusos tempera,
- 12-es vízfesték (Giotto),
- 2-es, 4-es, 6-os, 10-es ecset.
Egyebek:
- Okoska (négyzetrácsos füzet, 27-32),
- 5 cs. írólap,
- testnevelés és úszás felszerelés,
- tolltartó (színes ceruzákkal, kicsi vonalzóval, radírral).
A tankönyveket, füzeteket célszerű átlátszó borítóval bevonni,
címkét ragasztani rájuk, könyvjelzőt tenni mindegyikbe.
Minden felszerelésen, eszközön legyen név!
Köszönjük!

Bevásárlólista:
- 4 db mat. füzet (27-32)
- 1 db magy. füzet (14-32)
- 4 db magy. füzet (16-32)
- 1 db hangjegyfüzet (36-16) ???
- 2 db piros, lefűzős dosszié
- 2 db A/4-es gumis dosszié ???
- 50 db rajzlap, A/4, famentes,
vastag, fehér
- 3 db ragasztóstift,
- folyékony ragasztó,
- olló ???
- fekete, alkoholos filc (S, M),
- 12 db-os filc (Giotto, vékony),
- 12 db-os zsírkréta (Faber-C.),
- 6 db-os tubusos tempera,
- 12-es vízfesték,
- ecsetek: 2, 4, 6, 10,
- 5 cs. írólap.
___________________________
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Csodás vakációt kívánunk! Edit néni, Edit néni

