
Tanszerlista a 2021/2022-es tanévre 
Autista tagozat 

 
1. osztály 

Grafit ceruza HB 6 db 
Radír 3 db 
Nagy alakú spirálos füzet 1 db 
Nagy alakú sima füzet 1 db 
Színesceruza 12 darabos 1 csomag 
A/4-es fehér famentes rajzlap 50 db 
A/4-es rajzlap, félfamentes 50 db 
Színes kivágó lap 2 csomag 
Kockás füzet 2 db 
Vonalas füzet 14-32-es (elsős vonalazású) 3 db 
Sima füzet 2 db 
Gyurma  1 csomag 
Vízfesték (12-es) 1 db 
Mappa 3 db 
Ragasztó stift 2 db 
Ragasztó, technocol 2 db 
Ragasztó, cellux 2 db 
Filckészlet 12-es 1 csomag 
Postairon (vékony-vastag) 3-3 db 
Zsírkréta 1 csomag 
Tempera 12-es 1 csomag 
Számegyenes 1 db 
Vonalzó  1 db 
Tolltartó 1 db 
Faragó, hegyező 2 db 
Ecset (4-es, 8-as, 12-es) 1-1 db 
Olló 1 db 
Színes kartonok legalább 10 

féle szín 
Krepp papír legalább 10 

féle szín 
Hurkapálca 20 db 
Korong 1 csomag 
Logikai készlet 1 csomag 
Számegyenes 1 db 
Írólap 2 csomag 
Tornazsák: tornacipő, sötét rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni, tréning 
ruha 

 

Tisztasági csomag: 100 db papír zsebkendő, 1 cs. szalvéta, folyékony 
szappan, kisméretű törölköző (2db) váltócipő, kézfertőtlenítőszer 

 

Úszófelszerelés: úszónadrág vagy dressz, papucs, úszósapka, törölköző  
Tízóraihoz: 1-1 műanyag tányér, pohár, kiskanál, tányéralátét  

 



2/a osztály 

Négyzethálós füzet 3 db 
Vonalas füzet (16-32-es másodikos vonalazású) 4 db 
Sima füzet 2 db 
Mesefüzet 1 db 
Hangjegy füzet 1 db 
Grafit ceruza HB-s 5 db 
Színesceruza 12 darabos 1 csomag 
Piros-kék toll 1 db 
Rajzlap 100 db 
Mappa 2 db 
Origami hajtogatós színes papír 2 csomag 
Színes nagy kartonok (barna, zöld, piros, narancs, kék, fekete) 1-1 db 
Színes papírok 3 csomag 
Krepp papír legalább 10 

féle szín 
Hurkapálca 20 db 
Gyertya  2 db 
Írólap 5 csomag 
Ragasztó stift 1 db 
Ragasztó, technocol 1 db 
Ragasztó, cellux 1 db 
Vízfesték, ecset, víztartó tálka  
Zsírkréta 1 csomag 
Tempera 12-es 1 csomag 
Olló 1 db 
Tornazsák: tornacipő, sötét rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni, tréning 
ruha 

 

Tisztasági csomag: 100 db papír zsebkendő, 1 cs. szalvéta, kisméretű 
törölköző 2 db, kézfertőtlenítő gél, váltócipő 

 

Úszófelszerelés: úszónadrág vagy dressz, papucs, úszósapka, törölköző  
Tízóraihoz: 1-1 műanyag tányér, pohár, kiskanál, tányéralátét  

  



2/b. osztály 

Kockás füzet 2 db 
Vonalas füzet (16-32-es másodikos vonalazású) 2 db 
Sima füzet 2 db 
Mesefüzet 3 db 
Grafit ceruza B-s, 2B-s 3-3 db 
Színesceruza 12 darabos Jobb minőségű 1 csomag 
Piros-kék toll 1 db 
Rajzlap (famentes) 100 db 
Origami hajtogatós színes papír 2 csomag 
Színes nagy kartonok (barna, zöld, piros, narancs, kék, fekete) 1-1 db 
Színes papírok 3 csomag 
Krepp papír legalább 5 féle 

szín 
Hurkapálca 10 db 
Gyertya (nem mécses) 1 db 
Írólap 3 csomag 
Ragasztó stift 2 db 
Ragasztó, technocol 1 db 
Ragasztó, cellux 1 db 
Ecset 4-6-10-es 1-1 db 
Zsírkréta (olaj pasztel) 1 csomag 
Tempera 12-es 1 csomag 
Olló (jó minőségű) 1 db 
Fénymásoló papír 1 csomag 
Lamináló lapok 1 csomag 
Tornazsák: tornacipő, sötét rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni, tréning 
ruha 

 

Tisztasági csomag: 200 db papír zsebkendő, 1 cs. szalvéta, 
papírtörölköző 

 

Úszófelszerelés: úszónadrág vagy dressz, papucs, úszósapka, törölköző  
  



3. osztály 

Vonalas füzet (3. osztályos)-nyelvtan, olvasás, fogalmazás, etika, 
környezet 

5 db 

Négyzetrácsos füzet 2 db 
Ének-zene füzet  1 db 
Sima füzet 2 db 
Leckefüzet (üzenő) 1 db 
Radír  2 db 
Nagy alakú spirálos füzet (bármilyen) 1 db 
12 színű színes ceruza (jó minőségű) 1 csomag 
A/4-es rajzlap famentes fehér 50 db 
A/4-es rajzlap, félfamentes 50 db 
színes kivágó lap 2 csomag 
Gyurma  1 csomag 
Vízfesték 12-es 1 db 
Mappa 3 db 
Ragasztó stift 2 db 
Ragasztó, technocol 2 db 
Filckészlet 12-es  1 csomag 
Postairon (vékony) 3 db 
Zsírkréta 1 csomag 
Tempera 12-es 1 csomag 
Számegyenes 1 db 
Vonalzó 1 db 
Tükör (kétoldalú) 1 db 
Tolltartó 1 db 
Faragó (hegyező) 2 db 
Ecset (4-es,8-as,12-es) 1-1 db 
Színes kartonok legalább 10 

féle szín 
Krepp papír legalább 10 

féle szín 
Hurkapálca 20 db 
Tornazsák: tornacipő, sötét rövidnadrág, fehér póló, fehér zokni, tréning 
ruha 

 

Tisztasági csomag: 100 db papír zsebkendő, 1 cs. szalvéta, folyékony 
szappan, kisméretű törölköző (2db) váltócipő, kézfertőtlenítőszer 

 

Úszófelszerelés: úszónadrág vagy dressz, papucs, úszósapka, törölköző  
  



4. osztály 

Leckefüzet 1 db 
Üzenőfüzet (vonalas) 1 db 
Írólap 1 csomag 
Fénymásoló papír 1 csomag 
Pritt ragasztó (kicsi) 1 db 
Vonalas füzet (21-32) 8 db 
Olvasónapló füzet (21-32) 1 db 
Szótárfüzet 1 db 
Mesefüzet (21-32) 1 db 
Kotta füzet 1 db 
Dosszié 2db 
Ceruza HB-s 4 db 
Kék-piros 2 db 
Négyzetrácsos füzet 4 db 
A/4-es sima lapú füzet 1 db 
Dobozban matematikához:   
- dobókocka 2 db 
-  szegély nélküli tükör 1 db 
- műanyag óramodell 1 db 
- műanyag hőmérő 1 db 
- 30 cm-es vonalzó 1db 
- derékszögű vonalzó 1 db 
- első és második osztályos számkártyák összegumizva  
- második osztályos játékpénz  

Pritt ragasztó nagy (43g) 2 db 
Technokol ragasztó 1 db 
Olló jó minőségű (hegyes végű) 1 db 
Színes papír A/4 kétoldalas színes 1 csomag 
Színes karton A/4-es 20 db 
Színes karton A/3-as 5 db 
Műszaki vastag fehér rajzlap 50 db 
Dobozban vizuális kultúrához:   
- 12 színű vízfesték 1 db 
- 12 színű tempera 1 db 
- fehér színű tempera   2 db 
- 12 színű filctoll 1 db 
- 12 színű zsírkréta (Adel) 1 db 
- 6 színű pasztellkréta 1 db 
- fekete tűfilc S 1 db 
-  ceruza 3B-s 1 db 
- ecset (2-es, 4-es, 6-os, 10-es) 4 db 
- ecsettörlő rongy 1 db 
- nagyobb erős műanyag edény-ecsettálnak 1 db 
- szivacs 1 db 



- maréknyi vatta  
- gyurma 1 db 
- színes ceruza 12 színű ( jó minőségű)  1 cs 
- A/4 -es méretű tónuspapír (tetszőleges színekben) 10 db 

Testnevelés: tornazsák, tornacipő, fehér póló, fehér zokni, kék vagy 
fekete rövid nadrág 

 

Úszófelszerelés: úszónadrág vagy dressz, papucs, úszósapka, törölköző, 
úszószemüveg, fésű 

 

Tisztasági csomag: műanyag pohár, textilszalvéta, törölköző, kiskanál  
váltócipő  
100 db-os papír zsebkendő  
50 db-os szalvéta  
2 db papírtörlő  
Tolltartóba: 16 cm-es vonalzó 1 db 
12 színű ceruza 1 db 
Radír 4 db 
Hegyező (jó minőségű) 2 db 
 B , 2B ceruza  3 -3 db 

  



5. osztály 

Leckefüzet 1 db 
Fénymásoló papír 1 csomag 
Pritt ragasztó (kicsi) 1 db 
Pritt ragasztó (nagy) 1 db 
Dosszié 3 db 
Vonalas füzet (21-32) (1 üzenőfüzet, 3 magyar nyelv és irodalom,  
1 természetismeret, 1 történelem,1 angol) 

7 db 

Mesefüzet (21-32) 1 db 
Négyzetrácsos füzet 2 db 
A/4-es sima lapú füzet 1 db 
Kotta füzet 1 db 
dobókocka 2 db 
szegély nélküli tükör 1 db 
műanyag óramodell 1 db 
műanyag hőmérő 1 db 
17 cm-es vonalzó (tolltartóba) 1 db 
4 db-os vonalzó készlet (1 db 30 cm-es vonalzó, 1 db 60°-os, 21 cm-es 
számskálájú vonalzó, 1 db 45°-os, 21 cm-es átfogójú vonalzó, 1 db 180°-
os szögmérő) 

1db 

 ceruza 3B-s 1 db 
12 színű ceruza 1 db 
Radír 4 db 
Hegyező (jó minőségű) 2 db 
Ceruza HB-s 4 db 
Kék-piros 2 db 
Műszaki vastag fehér rajzlap 50 db 
12 színű vízfesték 1 db 
12 színű tempera 1 db 
fehér színű tempera   2 db 
12 színű filctoll 1 db 
12 színű zsírkréta (Adel) 1 db 
6 színű pasztellkréta 1 db 
fekete tűfilc S 1 db 
ecset (2-es, 4-es, 6-os, 10-es) 4 db 
ecsettörlő rongy 1 db 
nagyobb erős műanyag edény-ecsettálnak 1 db 
szivacs 1 db 
maréknyi vatta  
gyertya 1 db 
A/4 -es méretű tónuspapír (tetszőleges színekben) 10 db 
Tornazsák  



Fehér póló  
Kék vagy fekete rövid nadrág  
Fehér zokni  
Tornacipő  
Úszófelszerelés: úszónadrág vagy dressz, papucs, úszósapka, törölköző, 
úszószemüveg, fésű 

 

Tisztasági csomag: műanyag pohár, textilszalvéta, törölköző, kiskanál  
váltócipő  
100 db-os papír zsebkendő  
50 db-os szalvéta  
4 db papírtörlő  
Vizuális kultúra doboz  
 Matematika doboz  

 


