Tankönyvlista P1Hu 2021/2022-es tanév
MOZAIK Tankönyvkiadó tankönyvei

MAGYAR NYELV és IRODALOM
-

ÁBÉCÉS Olvasókönyv 1.
Olvasás munkafüzet 1.
Írásvázoló kisbetűk
Írásvázoló nagybetűk
Betűvető 1.
Írásfüzet 1-I.füzet
Írásfüzet 1-II.füzet

MS-1611U
MS-1614U
MS-1651U
MS-1652U
MS-1617U vagy MS-1617V
MS-1612U
MS-1613U

MATEMATIKA
-

Sokszínű matematika 1. I. félév
Sokszínű matematika 1. II. félév
Számvázoló 1.
Számolófüzet 1.

MS-1711U
MS-1712U
MS-1714U
MS-1713U

KÖRNYEZETISMERET
-

Környezetünk titkai 1.

MS-1411U

KÉPESSÉGFEJLESZTÉSHEZ
DIFER Fejlesztő füzetek-Tájékozódás

MS-9331V

DIFER Fejlesztő füzetek-Írás

MS-9329V

DIFER Fejlesztő füzetek-Számolás

MS-9330V

DIFER Fejlesztő füzetek-Betűfelismerés

MS-9333V

TANKÖNYVEKEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK:
Tolltartóban:
-

3 db HB-s grafitceruza;
2db piros—kék postairón;
12 db-os színes ceruzakészlet;
1 db kétlyukú hegyező;
1db rövid-egyenes műanyagvonalzó (15-16 cm);

Füzetek:
-

2 db első osztályos vonalas füzet (14-32);
1 db négyzetrácsos füzet (27-32);

Cipős-dobozban:
-

Logikai készlet;
Színes pálcikák;
Tükör
Korong;
Papír-mérőszalag 1 méteres;
12 színű vízfesték, 12 színű tempera, ecsetek (6-8-12 méretek);
Gyurma;
Műanyag óralap;
12 színű zsírkréta;
1 db stiftes ragasztó;
1 db olló;

EGYEBEK:
-

-

3 dosszié (1 sárga, 1 piros, 1 kék)
20 db A4-es műszaki karton;
1 csomag írólap
1 db A4-es gumis mappa (katolikus hittan órára)
1 db A4-es kemény borítású füzet (református hittan órára)

TESTNEVELÉS
-

Tornacipő;
Iskolai rövidnadrág;
Iskolai testnevelés póló;
1 pár fehér pamut zokni;

A könyveket átlátszó nejlonba kötve, az eszközökkel együtt névvel ellátva kell behozni!

KÉREM A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY A TANKÖNYVEKET ÉS A
TANESZKÖZÖKET AZ ELSŐ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETRE LEGYENEK SZÍVESEK
BEHOZNI!

Tankönyvlista P2Hu 2021/2022-es tanév

A tankönyvlista nem jelenti automatikusan a következő évfolyamba lépést. Erről a nevelőtestület
határoz.

Tankönyvrendelés
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
Magyar nyelv- és irodalom
Játékház 2. Képes olvasókönyv NT-98288
Játékház 2. Anyanyelvi munkafüzet NT-98290/M
Játékház 2. Olvasási munkafüzet NT-98289/M
Mozaik Kiadó kiadványai
Matematika
Sokszínű matematika 2. I.félév MS-1721U
Sokszínű matematika 2. II.félév MS-1722U
Sokszínű matematika Számolófüzet 2. MS-1723U
Környezetismeret
Környezetünk titkai 2. MS-1412U
Ének-zene
Ének-zene 2. MS-1625U
Ének-zene munkafüzet 2. MS-1626U

A könyveket átlátszó nejlonba kötve, névvel ellátva, könyvjelzővel (szalagot vagy fonalat hátulra
beragasztva) kérem szépen.

Tankönyveken kívüli eszközök - 2. osztály
Iskolatáska
Tolltartó: 3 db HB-s grafitceruza (lehetőleg háromszög alakú)

1-1 db vékony piros, kék és zöld színes ceruza
12 db-os színes ceruzakészlet
1 db kétlyukú hegyező
1 db rövid, egyenes, átlátszó vonalzó (15-16 cm)
radír
Minden egyes darabot névvel ellátva kérek szépen!

Füzetek: 3 db 2.o. vonalas füzet (16-32)
1 db négyzethálós füzet (27-32)
Borítóba kötve, névvel ellátva kérem szépen!
Matematikához: az elsős eszközök használhatók
logikai készlet - jól záródó, pl. krémes dobozba beleöntve
színes pálcikák – gumival összekötve

Rajzdoboz – cipősdoboz névvel ellátva, benne:
Vízfesték, tempera, ecsetek (6-os, 8-as, 12-es), vizestál, rongy
gyurma, zsírkréta, póló a festéshez

Egyéb:

2 dosszié (1 sárga, 1 piros)
1 csomag írólap
1 db A4-es méretű 4-5 cm-es gerincvastagságú gyűrűs mappa 30 db irattartó fóliával
(portfólióhoz)
3 db nagy stiftes ragasztó (PRITT)
1 db jól vágó, a gyerek kezének megfelelő olló
1 db A4-es gumis mappa (katolikus hittan órára)
1 db A4-es kemény borítású füzet (református hittan órára)

Testnevelés: tornazsák – benne: tornacipő, zokni, iskolai rövidnadrág, iskolai póló
Mindent névvel ellátva kérek szépen!
Úszáshoz: Úszódressz (lányoknak), úszónadrág (fiúknak), törölköző, úszószemüveg,
Tisztasági csomag: 2 doboz papírzsebkendő (fölül húzható)
2 tekercs kéztörlő
1 kézfertőtlenítő

Kellemes készülődést kívánok!

iskolai úszósapka

Tankönyvlista P3Hu 2021/2022-es tanév
A tankönyvlista nem jelenti automatikusan a következő évfolyamba lépést.
Erről a nevelőtestület határoz.
Tankönyvek:
Mozaik Kiadó
Rendelhető: www.mozaik.info.hu oldalon
https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/tankonyvrendeles.php?cat=3
MS-1631 - OLVASÓKÖNYV 3.o.
MS-1632 - NYELVTAN munkatankönyv 3.o. I. félév
MS-1633 - NYELVTAN munkatankönyv 3.o. II. félév
MS-1634 - OLVASÁS munkafüzet 3.o.
MS-1635V - ÉNEK-ZENE munkatankönyv 3.o.
MS-1423U – Környezetünk titkai 3.o.
MS-1637 - FOGALMAZÁS munkatankönyv 3.o.
MS-1731 - Sokszínű matematika - Munkatankönyv 3.o. I. félév
MS-1732 - Sokszínű matematika - Munkatankönyv 3.o. II. félév
MS-1733 - Sokszínű matematika - Számolófüzet 3.o.
MS-1522 - Írjunk szépen, helyesen Sünivel 3. Munkafüzet
AP-031801/1 Az én világom 3. (Etika tantárgyhoz)
A munkafüzeteket és könyveket átlátszó nejlonba kötve, a borítón névvel ellátva kérem.
Füzetek:
6 db A5 méretű 12-32 vonalas füzet (3. osztályosoknak)
3 db A5 méretű 27-32 négyzetrácsos füzet
1 db A5 méretű 20-32 sima füzet
1 db A5 méretű 36-16 hangjegyfüzet
Kötelező olvasmány: Fekete István: Vuk

Taneszközök:
tolltartó: 3 db HB-s grafitceruza
1 db H-s ceruza
1 db 2B-s ceruza
1 db Rotring ceruza (0.5 mm vagy 0.7 mm)
1 db kék színű, 0.7 mm-es radírozható toll (radír a toll tetején van) – pl. Frixion
2 db zöld ceruza
2 db kék ceruza
2 db piros ceruza
radír
vonalzó (15 cm-es)
ceruzahegyező
12-színű színesceruza
12-színű filctoll
1 db papírvágó olló, a gyerekek kezének megfelelő, 13-15 cm-es
1 db ragasztóstift (36g vagy 45g)
1 db 30 cm-es egyenes vonalzó
1 db derékszögű vonalzó

Egy nagyobb méretű műanyag doboz vagy papír cipősdoboz névvel ellátva, benne:
12-színű temperafesték
12-színű vízfesték
12-színű zsírkréta
ecsetkészlet: 1 vékony (2), 1 közepes (4-6) és 1 vastag (10) ecset
törlőrongy

1 ecsetes tálka
1 kis műanyag pohár
1 nagy póló, amit a gyerekek a festésnél fel tudnak venni
tükör, műanyag játékóra (papír írószerben beszerezhető)

3 csomag (30db) A4-es famentes, fehér rajzlap
1 csomag (10 db) A4-es félfamentes rajzlap
1 csomag (10db) A3-as famentes, fehér rajzlap
2 csomag Színes papírkészlet, pontrácsok és vonalhálók 3. osztály
1 csomag A4-es színes papírkészlet 80 gr
1 csomag írólap

2 db A4-es gumis mappa
1 darab kék színű: levelek, iskolai üzenetek számára
1 darab sárga színű: ebbe kerülnek a dolgozatok, felmérők
1 db 4 cm-es gerincvastagságú gyűrűs mappa 50 db fóliával (portfólióhoz)
1 db A4-es gumis mappa (katolikus hittan órára)
1 db A4-es kemény borítású füzet (református hittan órára)
Minden taneszközön kérem a gyermek nevét feltüntetni.

Egyéb felszerelések:
Tisztasági csomag: 2 tekercs törlőpapír, 2 doboz 100 db-os kihúzható papírzsebkendő
Testnevelés felszerelés: sötétkék rövidnadrág + iskolai egyenpóló, fehér sport zokni, sportcipő,
tornazsák
Úszásfelszerelés: iskolai egyen úszósapka, lányoknak egyrészes úszódressz, fiúknak úszónadrág,
papucs, törölköző, úszószemüveg, tornazsákban vagy kicsi hátizsákban kell tárolni.
Kérem, hogy minden felszerelésre jól láthatóan írják rá a gyermek nevét!
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TANSZERLISTA
4.osztály
Matematika:
MS-1743 Számolófüzet 4.
MS-1125 DINÓSULI Matematika gyakorló 4.o. - Összeadás, kivonás
MS-1126 DINÓSULI Matematika gyakorló 4.o. - Szorzás, osztás
2 db A4-es négyzetrácsos füzet
1 db A4-es sima füzet
1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (60 lapos)
körző, vonalzó (egyenes és háromszög alakú), szögmérő
Magyar:
MS-1641 Olvasókönyv 4.
A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás
5 db A4-es vonalas füzet
Kötelező olvasmány:
Nyulász Péter: Helka
MS-1466 Nyulász Péter: Helka-Olvasónapló
Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Kertész Erzsi:Panthera
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány feladatgyűjtemény ISBN: 9786155591259
Szabadon választott
Természetismeret:
MS-2860U Időutazó napló
MS-4115U Történelmi atlasz 5-8.
MS-4105U Képes földrajzi atlasz 5-10.
1 db A4-es vonalas füzet
Etika:
AP-041801 Az én világom 4.
Ének-zene:
1 db A4-es hangjegyfüzet
Rajz:
40 db A4-es rajzlap
40 db A3-as rajzlap
4 db ragasztó (stift)

2 csomag A5-ös írólap
1 csomag színes papír
12 színű vízfesték
12 színű tempera
ecsettál
3 db jó ecset: 6, 8, 10-es vagy 8, 10, 12-es
1 doboz zsírkréta
1 db filctollkészlet
2 db fekete tűfilc
olló

Tolltartó:
3 db HB-s grafit
radír
2 db kék toll
1 db piros toll
1 db zöld toll
15 cm-es vonalzó
hibajavító
12 db-os színes ceruza
Egyéb:
1 csomag (100 db) lefűzhető irattartó tasak A4
1 db gumis irattartó sárga
1 db gumis irattartó piros
1 db A4-es gumis mappa (katolikus hittan órára)
1 db A4-es kemény borítású füzet (református hittan órára)
Tisztasági csomag:
2 doboz zsebkendő
4 db papírtörlő
2 db kézfertőtlenítő
2 db szórófejes tisztítószer
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A tankönyvlista nem jelenti automatikusan a következő évfolyamba lépést. Erről a
nevelőtestület határoz.
Mozaik kiadó kiadványai: www.mozaik.info.hu
Matematika:
Sokszínű matematika 5.

MS-2305U

Sokszínű matematika mf. 5.

MS-2315U

2 db A4-es négyzetrácsos füzet
1 db A4-es sima füzet
körző, vonalzó (egyenes és háromszög alakú), műanyag szögmérő
Magyar:
Sokszínű irodalom 5

MS-2345U

Sokszínű irodalom mf.5

MS-2346U

Sokszínű magyar nyelv 5.

MS-2362U

Sokszínű magyar nyelv mf. 5.

MS-2363U

4 db A4-es vonalas füzet
1 db A5-ös vonalas füzet
Kötelező olvasmány:
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Wéber Anikó : Az osztály vesztese
Történelem:
Történelem 5.

MS-2655U

Történelem mf. 5.

MS-2855U

Történelmi atlasz 5-8.

MS-4115U

1 db A4-es vonalas füzet

Természetismeret:
Természetismeret 5.

MS-2604U

Természetismeret mf. 5.

MS-2804U

Középiskolai földrajzi atlasz 9-12. évf. Cartographia Kiadó

CR-0033

1 db A4-es vonalas füzet

Ének-zene:
Ének-zene 5.

MS-2455U

1 db A4-es hangjegyfüzet
Erkölcstan:
Embertan,erkölcstan 5.

MS-2445U (annak,aki etika tárgyat választott)

Rajz:
20 db A4-es rajzlap
20 db A3-as rajzlap
2 csomag A5-ös írólap
2 csomag színes papír
Rajzdoboz (cipősdoboz névvel ellátva) benne:
12 színű vízfesték, 12 színű tempera, ecsetek (6,8,10-es, vagy 6,8,12-es), ecsettál, 2 db
ragasztó, 1 doboz zsírkréta, 1 db filctollkészlet, 2 db fekete tűfilc, olló, rongy, póló a festéshez
Tolltartó:
3 db HB-s grafit
radír
2 db kék toll
1 db piros toll
1 db zöld toll
15 cm-es vonalzó
hibajavító

12 db-os színes ceruza
hegyező
Testnevelés:
Tornazsák – benne: tornacipő, zokni, iskolai rövidnadrág, póló (minden névvel ellátva)
Tisztasági csomag:
2 doboz papírzsebkendő
4 db papírtörlő, 1 db folyékony szappan
1 db kézfertőtlenítő
kéztörlő
Egyéb: 1 csomag (100 db) lefűzhető irattartó tasak A4, 1 db gumis irattartó sárga, 1 db
gumis irattartó piros, 1 db A4-es gumis irattartó (katolikus hittan órára), 1 db A4-es kemény
borítású füzet (református hittan órára)

