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1. A Központi Iskola Eszköz- és felszerelési jegyzéke
Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését 
az  osztálytermekben  és  a  szaktantermekben  az  alábbi  alapfelszerelések  és 
eszközök szolgálják (tantermenként egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, 
televízió, videó lejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó.
Az  alsó  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő  felszerelések  és  
taneszközök (tantermenként):
Képek, betűkártyák, szótagkártyák.
Hívóképek.
Írott és nyomtatott ABC. (falikép)
Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. (falikép)
Betűsín.
Írott kis és nagy ABC.
Bábok (10 db).
Fali tablók:
Hangtani ismeretek.
Szavak alakja, jelentése.
A szó.
A mondat.
Az állítmány fajtái.
A jelzők rendszere.
Ok és célhatározó.

Történelmi arcképsorozat.
Helyesírási szabályzat és szótár (10 db).
Gyermeklexikon (10 db).
Szólások, közmondások könyve.
Nemzeti jelképek. (fali tabló)
Fali táblák:
Igék.
Az igenév.
A teljes hasonulás.
Mondat.

Az  alsó  tagozatos  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök (tantermenként):
Űrmértékek (cl, dl, l).
Demonstrációs óra.
Táblai vonalzók.
Táblai körző.
Számkártyák (1-1000-ig).
Színes rudak: kiegészítő fehér kockák (1000 db)
Táblai demonstráció: színes rudaknak megfelelő papírcsíkok
Számegyenes tanári demonstráció (7 db) 
Színes rudak.

Applikációs képek a számosság szemléltetéséhez Játékpénz: 
táblai demonstráció (7 db)
Helyiérték táblázat: tanári demonstráció (7 db)
Számkártyák, relációs jelek tanári demonstráció (7 db)Helyi 
értéktáblázat.
Kéttányéros mérleg és súlysorozat.
Hőmérő 
Hőmérőt jelképező táblai demonstráció (7 db)
számok és számképei 1-10-ig: tanári demonstráció. (7 db).

Az  alsó  tagozatos  környezetismeret  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Az idő (oktatótábla).
Iskolai iránytű.
Magyarország domborzati térképe.
Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel.
Szobai hőmérő.
Borszeszégő.
Domborított földgömb.
Videokazetták:
Életközösségek I.
Életközösségek II.

Homokasztal.
Tanulói kísérleti dobozok (8 db).
Ásványok.
Magyar nemzet jelképei (fali tabló)
Élő természet (dia pozitívok).
Testünk (videofilm).
Közlekedés szabályai (videofilm).
Nagyító.
Szűrőpapír.
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Életközösségek III.
Életközösségek IV.
Vadon nőtt gyógynövényeink.
Dunántúli középhegység.
Dunántúli dombvidék.
Alpokalján.

Az  alsó  tagozatos  ének-zene  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob.
Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n:
Magyar népzenei anyag.
Gyermekdalok.
Himnusz.
Szózat.
Magyar és rokon népek dalai.
Cselekményes zenék – nőikar, férfikar, vegyes kar.

Iskolai ünnepek újabb dalai.
Európai népdalok.
Egyházi énekek.
Jeles napok, ünnepkörök dalai.
Kórusművek, műzenei szemelvények.

Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Diapozitívek:
Steindl Imre: Országház.
Kispaládi parasztház.
Thököly vár - Késmárk.
Medgyessy Ferenc: Anyaság.
Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra.
Kovács Margit: Szamaras, Sámson dombormű.
Szőnyi István: Este.
Csontváry Kosztka Tivadar: Mária kútja.
Pabló Picasso: Maia arcképe.
Ferenczy Noémi: Noé bárkája - gobelin.
Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék.
Hollókői ház.
Füstös konyha.
Matyó tisztaszoba.
Mai lakóház külső és belső képe.
Árva vára.
Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum.
Schaár Erzsébet: Kirakat.
Albrecht Dürer: Nyúl, Önarckép - ezüstvessző rajz, Hónapok 
- Berry herceg hóráskönyvéből.
Eugéne Delacroix: Villámtól megriadt ló.
Paul Cézanne: Csendélet.
Ferenczy Károly: Festőnő.
Fényes Adolf: Testvérek.

Vaszilij Kandinszkij: Festmény három folttal.
Bálint Endre: Vándorlegény útra kél, 
Ember alakú butella.
Kerített ház - Pityerszer.
Botpaládi ház.
Faragott, festett, oromzatos ház - Hegyhátszentpéter.
Hősök tere.
Vajdahunyad vára.
Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház.
Ligeti Miklós: Anonymus.
Ferenczy Béni: Bem érem.
Götz János: Szarvas.
Cseh László: Táncolók.
Michelangelo: Ádám teremtése.
Ferenczy Károly: Október.
Fényes Adolf: Babfejtők.
Koszta József: Tányértörölgetők.
Glatz Osztkár: Birkózók, 
Kapatisztító,  kunsági  gyapjú  hímzés,  hímes  tojás, 
mézeskalács báb.
aratókorsó, tálak, miskakancsó.
Magyar koronázási jelvények.

Az  alsó  tagozatos  technika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Olló, kés, vonalzó 40 db.
Mintázó eszközök 20 db.
Építőkocka (fa).
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Szövőkeret 30 db.
Csiszolópapír.

Az alsó és felső tagozatos testnevelés tanítását segítő felszerelések és 
taneszközök:
Síp.
Mérőszalag (2 db).
Stopperóra (3 db).
Jelzőtrikó (20 db).
Tornapad (8 db).
Zsámoly (10 db).
Bordásfal (20 db).
Mászórúd (5 db).
Mászókötél (5 db)
Röplabda háló (2 db)
Kosárpalánk (1 pár)
Kézilabda kapu (1 pár)
Gyűrű (1 pár)
Gerenda (2 db)
Ugrószekrény (3 db)
Dobbantó (3 db)
Tornaszőnyeg (16 db)

KTK (5 db)
Ugrókötél (40 db)
Kislabda (40 db)
Karika (40 db)
Gumilabda (40 db)
Kosárlabda 5-ös (30 db)
Kosárlabda 7-es (30 db)
Kézilabda (15 db)
Futball labda (20 db)
Medicinlabda
1 kg (30 db)
2 kg (30 db)
3 kg (10 db)
5 kg (10 db)
Oktatófilmek, videokazetták
Mozgásfázis bemutató képek

A  felső  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő 
felszerelésekés taneszközök:
Térkép (irodalomtörténeti) (3 db).
Írói arcképsorozat (3 db).
Magyar értelmező szótár (5 db).
Szinonima szótár (5 db).
Helyesírási tanácsadó szótár (5 db).
Életrajzi lexikon (5 db).
Helyesírási szabályzat és szótár (20 db).
Hanganyag (hangkazetta, CD):
Népdalok, népmesék.
János vitéz.
Mitológiai és bibliai történetek.
Versek (Petőfi, Arany).
A kis herceg.
Görög regék és mondák.
Rege a csodaszarvasról.
Népballadák.
Arany: A walesi bárdok.
Toldi.
Egri csillagok (részletek).
Janus  Pannonius,  Balassi  Bálint,  Zrínyi  Miklós,  Csokonai 
Vitéz Mihály versei.
Kölcsey Ferenc,  Vörösmarty Mihály,  Petőfi  Sándor,  Arany 
János Jókai Mór művei.
Halotti beszéd és könyörgés.
Ómagyar Mária – siralom
Móricz  Zsigmond:  Hét  krajcár,  Légy  jó  mindhalálig 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (30 db).
Szigligeti Ede: Liliomfi (30 db).
Videofilmek:
Magyar népmesék.
János vitéz (rajzfilm).
A Pál utcai fiúk (film).
Rab ember fiai (film).
Magyar mondák: 
Álmos vezér,
A fehér ló mondája,
A szentgalleni kaland,
Botond,
Lehel kürtje,
István megkoronázása.
Arany: A walesi bárdok.
Ludas Matyi (rajzfilm).
Egri csillagok (film).
Janus Pannonius emlékére.
Mátyás könyvtára.
A Corvinák.
Balassi, Csokonai: A felvilágosodás.
Mikszáth : Szent Péter esernyője (film).
Mikszáth prózája.
Liliomfi (film).
A reformkor I-II.
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(rádiójáték).
Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, 
Radnóti Miklós versei.
Megzenésített versek.
Petőfi.
Egy magyar nábob (film).
Kárpáti Zoltán (film).
A kőszívű ember fiai (film).
Halotti beszéd.
Légy jó mindhalálig (film).
Móricz és a Légy jó mindhalálig.
Móricz élete.
Nyugat.
A fiatal József Attila.
Erőltetett menet (film).
Könyv:  
Népmesegyűjtemények (10 db).
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (5 db).
Gabnai Katalin: Drámajátékok (5 db).
Kaposi László: Drámafoglalkozások (5 db).
Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam (5 db).
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (30 db).
Gárdonyi Géza: Egri csillagok (30 db).
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (30 db).

Fali tablók:
Hangtan.
A teljes hasonulás.
Jelentéstan.
Szótan.
A szófajok.
Jelentés.
Szerkezet.
Mondattan.
Magyar nyelvemlékek.
Nyelvcsaládok.
Egyéb eszközök:
Petőfi (diasorozat).
Fogalmazás 5. (diasorozat).
Arany János: Toldi (diasorozat).
Petőfi, Arany, Vörösmarty (diafilm).
A főnév (oktatócsomag).
Móricz Zsigmond: Hét krajcár (diafilm)
Ady és a nyugatosok, József Attila (diafilm).

Kortárs és határon túli magyar irodalom válogatott művei.
Líra, epika és dráma világirodalmi válogatásai.

A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Falitérkép:
Az ókori Kelet.
Az ókori Görögország.
A Római Birodalom.
Bibliai országok - Pál apostol utazásai.
Magyarország X-XI. sz.
A magyar népvándorlás és a honfoglalás.
Európa Nagy Károly korában.
Magyarország a korai feudalizmus idején.
A  feudális  Magyarország  a  XIII.  sz.  közepétől  a  XV.  sz. 
elejéig.
A tatárjárás Magyarországon 1241-42.
A Föld népei a XIV-XV. Században.
Magyarország 1526-1606.
Európa a XIV-XV. Században.
A feudális Magyarország a XV. században.
Magyarország a XVII. Században.
Európa a XVII. század közepén.
Az  európaiak  felfedezései  és  a  gyarmatosítás  XV-XVII. 
Század.
Magyarország Bethlen Gábor korában (1629).
Magyarország népei a XVIII. század végén.
Európa a XVIII. század végén.
A Föld népei a XVI-XVIII. Században.
Az 1848/49-es szabadságharc.

A kínai Nagy Fal.
Az ókori Hellász.
Görögország.
Az ókori Róma.
Róma és Pompei.Róma építészete.
A Colosseum, Róma.
Álmos vezér.
Honfoglalás, államalapítás.
Aquincum.
Élet a középkori Európában.
Céh, inas - legény - mester.
A románkori művészet.
A román stílus.
Mátyás király.
Hunyadi János.
Mátyás országa.
Mátyás király könyvtára.
A lovagok, a Hunyadiak.
Mohács.
Magyar ereklyék.
Nagy Szulejmán és kora.
Rákóczi szabadságharca.
A francia forradalom.
Reformkor I-II. rész.
Kossuth élete.
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Európa a XIX. század második felében.
Európa a XIX. században.
Európa 1815-1849.
Európa az I. világháború idején.
A gyarmati rendszer 1830-1914.
Az Osztrák - Magyar Monarchia 1914-ben.
A gyarmati rendszer felbomlása (1917-1975).
A Tanácsköztársaság honvédő harcai.
Európa a II. világháború idején. 
Hazánk felszabadulása.
Videokazetta:
Az ókori Egyiptom.
Egyiptomi hétköznapok.
Egyiptom, a Nílus ajándéka.
Széthi, a fáraó.
A piramisok.

A kiegyezés.
Oroszország a cártól Sztálinig.
Versailles.
A II. világháború.
1956. október 23.
Egyéb:
Írásvetítő transzparens
Transzparens  sorozat  az  általános  iskolai  történelem 
tanításához (5-8. évfolyam).
Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához 
(5-8. évfolyam).
A magyar államcímer története (falikép).
Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép).
A középkori társadalom (falikép).
Tanulói  egységcsomag  az  5.  és  a  6.  osztályos  történelem 
tanításához.
Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához.

Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Cambridge English for Scholls 1., 2., 3., 4.
tankönyv,
munkafüzet,
tanári kézikönyv,
hangkazetták.
World Club 1., 2., 3., 4.
tankönyv,
munkafüzet,
tanári kézikönyv,
hangkazetták.
New Project English 1., 2., 3., 4.
tankönyv,
munkafüzet,
tanári kézikönyv,
hangkazetták.
Spotlight on Britain (30 db)
Spotlight on USA (30 db)
Angol – magyar kisszótár (30 db)
Magyar – angol kisszótár (30 db)
Wordpower Dictionary – egynyelvű szótár (30 db)
Írásvetítő, fólia, vetítővászon, filc, ragasztó
CD lejátszó
Szemléltető játékóra (30 db)
Könnyített olvasmányok 1., 2., 3. szint (kötetenként 20 db)
Easy  English  Grammar:  a  nyelvtani  rendszer  áttekintését 
szolgáló eszköz.
Oxford  Graded  Readers:  az  irodalmi  műveltség 
megalapozását  szolgáló,  szépirodalmi  művek  részleteit, 
szemelvényválogatásokat  tartalmazó,  az  antik  szerzők 
műveinek utóéletét bemutató eszköz

Get Ready I. kötet
tankönyv,
munkafüzet,
tanári kézikönyv,
hangkazetták.
You and Me 1., 2.
tankönyv,
munkafüzet,
tanári kézikönyv,
hangkazetták.
Project English 1., 2., 3.
Project Video 1., 2., 3.
kazetták,
tankönyvek,
Munkafüzetek
Tanári kincsestár (Raabe Kiadó)
Magnetofonok
TV
Videó magnetofon
Szemléltető képek
Szókártyák
Nyelvtan gyakorlókönyv (30 db)
Térkép (fali)
Nyelvtani táblázatok

Jazz Chants: dalok, versek, próza- és drámakészletek globális 
megértését,  továbbá  a  helyes  kiejtést,  beszédhangsúlyt, 
beszédritmust fejlesztő eszköz

A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
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Deutsch für Dich I. (munkatankönyv, hangkazetta).
Tematikus képek:  (Család,  iskola,  lakás,  ünnepek,  színház, 
mozi,  művészet,  könyvtár,  közlekedés,  étkezés,  évszakok, 
időjárás, kerti munkák, öltözködés, sport, szabadidő).
Büderchen komm tanz mit mir (hangkazetta, daloskönyv).
Schulbus  I.  (  II.,  III.,  IV.,  V.,  VI.,  munkatankönyv, 
hangkazetta). 
ABC kártya (betűkártyák).
A névelő (fali tabló).
Gyenge ige ragozása (fali tabló)
Ping Pong I. (tankönyv, munkafüzet, hagkazetta).
A névelő (falitabló)
A főnév szótári alakjai (fali tabló).
Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló).
Európa (fali térkép)
Videó magnetofon (2 db)
TV készülék (2 db)

Deutschmobil 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta).
Erős ige ragozása (fali tabló).
Időbeli, módbeli segédigék (fali tabló).
A személyes névmás (fali tabló).
Az elöljárószó (fali tabló).
A melléknév ragozása (fali tabló).
A személyes névmás ragozása (fali tabló).
A főnév ragozása (fali tabló).
Deutschmobil II. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta).
A birtokos névmás (fali tabló).
A melléknév ragozása (fali tabló).
Németország (falitérkép, domborzati és gazdasági térkép)).
„Tag  für  Tag  auf  Deutsch”  munkatankönyv,  hangkazetta, 
bábok.
Kaspertheater rund ums Jahr
Kasperkalender (fali tabló, 12 hónap)
Videókazetták (A német nyelvterület országai)

A  felső  tagozatos  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Táblai körző fa (5 db).
Táblai vonalzó 450-os fából (5 db).
Táblai vonalzó 600-os fából (5 db).
Táblai szögmérő fából (5 db).
Méterrúd fából (5 db).
Összerakható m3 (5 db).  

Alaphálók, alapábrák (2 db).
Nagy matematikusok arcképei (5 db).
Sík és térmértani modellezőkészlet (2 db).
Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítő fólia).
Helyiérték táblázat (írásvetítő fólia)
Oszthatósági szabályok (falikép).
Százalékszámítás (falikép).
Kétkaros mérleg és súlysorozat.
Hatványozás azonosságai (falikép).
Halmazok (falikép).
Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítő fólia).
Lineáris függvény (falikép).
Másodfokú függvény (falikép).
Abszolút érték függvény (falikép).
Tanulói manipulációs eszköz a tört tanításához az általános 
iskolában (Barátom a tört.

Törtek tanításához kapcsolódó faliképek
Mértékegységek (falikép).
Területszámítások (falikép).
Kocka, téglatest (testek).
Űrmérték sorozat.
Szétszedhető dm3

Tükrözés (falikép).
Terület és kerületszámítások (falikép).
Négyszögek, kerülete, területe (falikép).
A kör kerülete, területe (falikép).
Szögpárok (falikép).
Hasábok (falikép).
Eltolás (falikép).
Pitagorasz-tétele (falikép).
Az egyenes körkúp, gúla (falikép).
Az egyenes henger, gömb (falikép).
Műanyag henger.
Műanyag kúp.
Műanyag gúla.
Műanyag hatszög alapú hasáb.
Műanyag ötszög alapú hasáb.
Testek felszíne, térfogata (falikép).
Algoritmus folyamatábra (falikép).

Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Pentium típusú számítógép (15 db).
Monitor (SVGA) (15 db).
Billentyűzet (15 db).
Egér (15 db).
CD meghajtó 40x (15 db)

Fali tablók:
A számítógép belső felépítése (IBM - 02)
Az input-output eszközök csatlakoztatása
A billentyűzet.
Alapvető programok:
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Hangkártya + hangfal (15 db).
Projektor (1 db). 
Modem MR 56 SVS-EX 2 (1 db).
Lézer nyomtató (1 db).
Síkágyas szkenner (1 db)

WINDOWS 98 vagy 2000.
OFFICE 97 vagy 2000.
Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéséhez.
Comenius Logo fejlesztőrendszer

A  természetismeret  és  a  földrajz  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Terepasztal.
5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához.
5-8. osztályos írásvetítő fólia-sorozat a környezetismeret és a 
földrajz tanításához.
Kőzetgyűjtemény.
5-8. osztályos táblai vak térképsorozat.
Hőmérő (15 db).
Iránytű (15 db).
Térképjelek.
Magyarország térképe (falitérkép).
A Föld éghajlata (falikép).
A Föld természetes növényzete (falikép).
A Föld domborzata (falitérkép).
Földgömb (10 db).
Tellurium.
A Föld felszíne (dombortérkép).
A  Föld  morfológiai  térképe  a  tengerfenék  domborzatával 
(falitérkép).

A Föld forgása és keringése (falikép).
Afrika domborzata és vizei (falitérkép).
Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép).
Afrika domborzata (falitérkép).
Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép).
Észak-Amerika,  Dél-Amerika  domborzata  és  vizei 
(falitérkép).
Ázsia domborzata és vizei (falitérkép).
Európa domborzata és vizei (falitérkép).
Európa országai (falitérkép).
Észak-Európa (falitérkép).
Kelet-Európa (falitérkép).
Ázsia domborzata (falitérkép).
Közép Európa (falitérkép).
A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép).

A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök.
Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8. osztály).
Mágneses rúd pár fatokban.
Táblai mágnes 25 mm-es.
Fényből áram (videokazetta).
Részecskemodell (videokazetta).
Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat).
SI mértéktáblázat (falikép).
Mágneses készlet (komplett).
A naprendszer (tabló).
Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz 10 db).
Mikolacső (15 db).
Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz 15 db).
Nyomás,  súrlódás  vizsgálatára  alkalmas  eszközkészlet  (25 
db).
Rugós erőmérő (25 db).
Kétkarú emelő (15 db).
Karos mérleg, súlysorozattal (15 db).
 Hőmérő. (32 db)
Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet 
(1 db).
Borszeszégő (15 db)

Kétütemű motorminta (1 db).
Négyütemű motorminta (1 db).
Áramátalakító (1 db).
Csengő redutkor (1 db).
Dugaszos ellenállásszekrény (1 db).
Generátor minta (1 db).
Elektromotor és generátor (4 db).
Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) (1 db).
Transzformátor modell (2 db).
Mérőműszer (Voltax) (25 db).
Tanulókísérleti  eszközkészlet  áramkörök  létrehozására  (25 
db).
Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet (25 db).
Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (2 db).
Prizmatartó (1 db).
Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára (15 db).
Demonstrációs hőmérő (1 db)
Tanulókísérleti eszközkészlet a hőtan vizsgálatához (15 db)

A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
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Biológiai egységcsomag.
Bonctű.
Csíráztató.
Diapozitívek az 5-8. osztályos biológia tanításához.
Kézi nagyító (15 db).
Metszettároló.
Mikroszkópizáló. 
Lámpa.
Mikroszkóp.
Szilvafa virága (modell).
Burgonya virága (modell).
Almafa (oktatótábla).
Rovarok (oktatótábla).
Lepkék (oktatótábla).
Sertés koponya.
Juh koponya.
Madár csontváz.
Emlős csontváz.
Fogtípusok.
Lábtípusok.
Szarvasmarha (oktatótábla).
Házityúk (oktatótábla).
Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla).
Fenyő (oktatótábla).
Erdei pajzsika (oktatótábla).
Kocsányos tölgy virága (oktatótábla).
Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák).
Keresztes pók (oktatótábla).
Mókus (oktatótábla).
Sün (oktatótábla).
Szarka (oktatótábla).
Sertés koponya. 
Róka (oktatótábla).
Szarvas v. őzagancs.
Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla).
Görény (oktatótábla).
Sáska (oktatótábla).

Ürge (oktatótábla).
Varjú (oktatótábla).
Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla).
Hal (csontváz).
Béka (csontváz).
Rák testfelépítése (oktatótábla).
Fürge gyík (csontváz).
Nemzeti parkjaink (falitérkép).Fali tablók: 
A sejtmagnélküli egysejtűek
Szivacsok, csalánozók
Gyűrűsférgek
Puhatestűek
Ízeltlábúak
Gerincesek
Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok
Nyitvatermők
Zárvatermők
A lomblevél működése
A virág és virágzat 
Termések, terméstípusok
Fásszár keresztmetszete
Egyszikű szár keresztmetszete
Az emberi bőr (bőrmetszet).
Emberi csontváz.
Csípőcsont.
Csövescsont.
Koponya.
Emberi torzó.
Lapos és csöves csont metszete.
Emberi nyelv fogakkal (modell).
Légzés (oktatótábla).
Szív-modell.
Vese (metszet).
Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla).
Szem (modell).
Hallás és egyensúly szerv (modell).
Emberi fejmetszet.
Fül (modell).

Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Videofilmek:
Az élelem
Alapvető élelmiszerek
Az izmok és a mozgás
A dohányzás és az egészség 
Vigyázz a gyógyszerekkel
Járvány, avagy a gyermek kábítószer, alkohol
Ép testben ép lélek
Az emberi szervezet reprodukciós rendszere

A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
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Kémcső (500 db).
Főzőpohár (100 db).
Óraüveg  (50 db).
Borszeszégő (25 db).
Kémcsőfogó (25 db).
Vasháromláb (8 db).
Azbesztháló (8 db).
Vízbontó készülék (1 db).
Lombik (20 db)
Gázfejlesztő készülék (1 db)
Tölcsér (30 db)
Dörzsmozsár (2 db)
Üvegbot (30 db)
Égetőkanál (30 db)
Vegyszeres kanál (50 db)
Dugósorozat (2 db)
Üvegkád (5 db)
Hőmérő (10 db)
Kémcsőállvány (20 db)
Kémcsőmosó (30 db)
Mérőhenger (6 db)
Tégelyfogó (3 db)
Vegyszerestálca (fém, 2 db)
Vegyszerek  (a  tanórához  szükséges  vegyszerek  folyamatos 
rendelése)
Kalotta molekulamodell (15 doboz).
Pálcika modell (1 garnitúra, 30 db).
Mágneses atommodell (1 garnitúra, 30 db).
Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl) (3 db).

Fali tablók:
Atomok elektronvonzó képessége
Fémek jellemerősségi sora
Periódusos rendszer
Elektronhéjak kiépülése
Oktatótáblák:
Fémek reakciói vízzel
Fémek reakciói savval
Sav-bázis reakció
Közömbösítés
Redukció a redukáló sorban
Videokazetták:
Ismeretlen ismerős a víz
Kincsek a homokban és a bányákban
A fémek általános jellemzése
A víz
Az élet elemei
Levegő, tenger, kőzet
Atom és molekula
A víz egy csodálatos nyersanyag
A konyhasó
Tűzijátéktól a házépítésig
A magyar ezüst, az alumínium
Az év fém a vas
Lidércfény és nitrátos vizek
Kénsav a felhőből és a gyárból
Szabadon és kötve
Atom és molekula
Írásvetítő  transzparens  sorozat  a  7.  és  8.  osztályos  kémia 
tanításához (1 db).

Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Pianínó.
A  kerettantervben  szereplő  zenehallgatási  anyag 
hangkazettán és CD lemezen.
Videofilmek:
Tánctípusok.
Klasszikus zeneművek: Beethoven IX. szimfónia
Operák: Mozart: Varázsfuvola; Erkel: Hunyadi László, Bánk 
bán.
Jeles napok népszokásai.
Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök. Kétkazettás 
hordozható magnó
HI-FI torony CD lejátszóval és magnetofon Deck-kel

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (35 db)
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok (35 db)
Basszus furulya (1 db)
Tenor furulya (2 db)
Alt furulya (2 db)
Szoprán furulya (2 db)
Kották a kórus működéséhez
Kodály: kórusművek (40 db)
Bartók: egynemű karok (40 db)
Bárdos: Húsz egynemű kar (40 db)
Csányi: Gyermekkórusok kottáskönyve (40 db)

A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák.
Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz.
Táblai körző (fém hegyű).
600-os táblai vonalzó.
450-os táblai vonalzó.

Videofilmek:
Képzőművészet a honfoglalás idején
A román stílus
A gótika
Reneszánsz
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100 cm-es táblai vonalzó.
Táblai szögmérő.
Műanyag, átlátszó kocka, tégla.
Demonstrációs testek (fa).
Diapozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre 
ajánlott műalkotásokról (1-1 db).

XIX. század művészete
XX. század művészete
Pásztorkodás a Hortobágyon
Testbeszéd, gesztus

A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Fareszelő lapos 25x200 (15 db).
Fareszelő gömbölyű 10x200 (15 db).
Fareszelő fél gömbölyű 25x200 (15 db).
Vasreszelő lapos 25x200 (15 db).
Vasreszelő gömbölyű 10x200 (15 db).
Vasreszelő fél gömbölyű 25x200 (15 db).
Laposfogó (10 db).
Kalapács 15-20 dekás (15 db).
Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó (15-15 db).
Fafűrész (illesztő), vasfűrész (15-15 db).
Lyukfűrész (10 db).
Kézi fúró (amerikáner) (4 db).

Lemezvágó olló (10 db).
Faliképek a fa megmunkálásáról (5 db).
Szerelő készlet, gépelemek tanításához (4 db).
Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 db).
Asztali fúrógép (állványos) (1 db).
Asztali körfűrész (1 db).
A gépek (fali tabló) (3 db).
Kerékpár (1 db).
KRESZ -táblák (oktató táblák) (1-1 db).
LEGO-DACTA építőkészlet (4 db).

2. Az Arany János Tagiskola Eszköz- és felszerelési 
jegyzéke

Helyiségek bútorzata és berendezési tárgyak:
1.Tanterem
 tanulói asztalok,székek 120 db asztal, 240 db szék

Beszerezve:

45db asztal
90  db szék

 nevelői asztal,szék tantermenként 1-1db 10 db szék
10 db asztal

sötétítő függöny ablakonként 1db
(13 tanteremre)

5 tanteremre

2.Szaktantermek
2.1. Nyelvi labor teljes felszerelése 15 tanuló egyidejű foglalkoztatására nincs
2.2. Számítástechnika terem 15  db.számítógép  és  tartozékai,  szoftverek,  15  db 

számítógépasztal
van

2.3. Természettudományi 
szaktanterem
vegyszerálló tanulói asztalok
(víz,gáz csatlakozással)

10db
nincs

elszívóberendezés   1 db nincs
vegyszerálló mosogató   5db nincs
eszközszállító kocsi   1db nincs
törpefeszültségű csatlakozások 10db nincs
3.Könyvtár
számítógép 1db van
nyomtató 1db nincs
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írásvetítő 1db van
vetítővászon 1db van
létra 1db van
folyóiratállvány 2db 1 db
Suli egyoldalas könyvállvány 5db van
4.Nevelőtestületi szoba
könyvszekrény   1db van
nevelői asztal 10db nincs
székek 20db 20 db

Szükséges továbbá 2 db diavetítő, 3 db írásvetítő és 3 db vetítő vászon, 3 db Tv, 3 db kazettás magnó és 2 db CD 
lejátszó - beszerezve

Matematika tanításához szükséges eszközök listája
ESZKÖZ NEVE DB
Demonstrációs szám és jelkombinációs készlet  1 van
Szám és alapműveletek jelkártyakészlet  4 van
Törtkorong készlet  4 van
Színes rudak készlete 25 van
Abakusz  4 1 db van
Tanítói számjeltablók készlete  4 van
Matematikai falitablók I.  4 van
                                    II.  4 van
                                   III.  4 van
Komplett geometriai falitablók  2 van
10 db-os matematikai falitabló  1 van
10 db-os geometriai falitabló  1 van
Számegyenes komplett garnitúra  2 van
Súlykészlet  2 van
Űrmértéksorozat  3 van
Szétszedhető dm3  2 van
Üreges mértani testsorozat  1 van
Táblai szögmérő  2 van
Méterrúd  2 nincs
Tányéros asztali mérleg  1 nincs
Tanulói mérleg súlykészlettel 10 5 db van
Demonstrációs óra  4 3 db van
Tanári demonstrációs hőmérő  4 van
Geometriai műanyag demonstrációs testek  2 van
Komplett KOH-INOOR garnitúra tanári (szögmérő, körző, hosszú vonalzó, 
derékszögű, egyenlő szárú vonalzók)

van

Fizika tanításához szükséges eszközök listája
Elektrovaria  1 van
Tápegység  1 van
Optikai pad  1 van
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Mikola féle üvegcső  1 van
Gravesande készülék 1 van
Folyadékáramlás hő hatására 1 van
Mágnes patkó záróvassal 1 van
Mágnes rúdpár fatokkal 8 van
Mágnestű műanyag állványon 8 van
Ebonitrúd,üvegrúd 1 van
Tolóellenállás 1 van
Borszeszégő 5 van
Fizikusok története időszalaggal 1 van
Közlekedőedények 1 van
Gázok tágulása hő hatására 1 van

Kémia tanításához szükséges eszközök listája
Periódusos rendszer(demonstrációs)  1 van
Bunsen állvány  2 van
Acélháromláb 15 van
Gumicsőszorító  5 van
Kémcsőállvány 15 van
Lombikfogó  2 van
Kémcsőfogó 15 van
Tégelyfogó  1 van
Dugófúró sorozat  1 van
Kémcsőmosó kefe 15 van
Dörzsmozsár  1 van
Csipesz 10 van
Vegyszeres kanál 5 van
Gumicső  1 van
Égető kanál  1 van
Mechanikai p. mérleg súlysorozattal  1 van
Kék lakmuszpapír  1 van
Vörös lakmuszpapír  1 van
Univerzális pH papír  2 van
Kísérleti tálca 14 van
Hoffman féle vízbontó készülék  1 nincs
Főzőpohár 50 van
Kémcső 120 van
Lombik  30 van
Mérőhenger  25 van
Üvegbot  25 van
Borszeszégő  15 van
Üvegtölcsér  16 van
Gázfejlesztő készülék    2 van
Liebig hűtő   1 nincs
Üvegkád   2 van
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Gázfelfogó henger   2 van
Óraüveg 10 van
Üvegcsövek 10 van
Hőmérő 15 van

Biológia tanításához szükséges eszközök listája
Csontváz 1 van
Koponya 1 van
42 cm-es torzó(női,férfi) 1 van
Agy modell 1 van
Szem modell 1 van
Fül modell 1 van
Orr modell 1 van
Gége modell 1 van
Vese modell 1 van
Fogak 3 db-os készlet 1 van
Emberi arc 1 van
Szív modell (méretazonos) 1 van
Egyszikű szár 1 van
Kétszikű szár 1 van
Barackfa virága 1 van
Repce virága 1 van
Növények felépítése és életfolyamatai (12 fólia,
színes kép és szöveg)

1 van

Tanulói vizsgáló mikroszkóp 2 van
Emlős csontvázak 1 van
Hal csontvázak 1 van
Emlős koponyák 1 van
Madár csontvázak 1 van
Oktatótáblák 1 van

Földrajz tanításához szükséges eszközök listája
Föld vetődése 1 van
Föld gyűrődése 1 van
Vulkán modell 1 van
Szerkezeti földgömb 1 van
Földgömb (tanári) 2 van
Magyarország domborzati,term.védelmi térképe 2 van
Magyarország megyéi és közlekedése 2 van
Nógrád megye (térkép) 1 van
Európa domborzata és vízrajza 1 van
Ázsia domborzata és vízrajza 1 van
Észak-Amerika domborzata és vízrajza 1 van
Dél-Amerika domborzata és vízrajza 1 van
Afrika domborzata és vízrajza 1 van
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Ausztrália és Óceánia domborzata és vízrajza 1 van
Afrika gazdasága 1 van
Észak-Amerika gazdasága 1 van
Közép-és Dél-Amerika gazdasága 1 van
Ausztrália és Óceánia gazdasága 1 van
Európa gazdasága 1 van
Környezetvédelmi falitablók (9 darabos) 4 van
Környezetvédelmi diafilmek 4 van
Oktatótablók 4 van
Ásványgyűjtemény 1 van
Hőmérő 10 van
Iránytű 10 van
Tellurium 1 nincs

Magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges eszközök listája
ABC falitablók 4 van
Faliképek a beszédfejlesztéshez 4 van
Képes betűkártyák 4 van
Kirakható tanítói betűkártya készlet 4 van
Betűsín, fa 4 van
Nyelvtan és helyesírási falitablók 4 van
Eseményképek a szófajok tanításához 4 van
Falitáblák a szófajok tanításához 4 van
Magyar irodalom történeti térkép 3 van
Magyar irodalmi és nyelvtani szaktárgyi falitábla sorozat 2 van

Ember és társadalom tanításához szükséges eszközök listája
Térkép
A korai civilizáció központjai 1 nincs
Az ókori kelet 1 van
Az ókori görögország 1 van
A római birodalom gazdasága és kultúrája 1 Nincs
A népvándorlás 1 nincs
Európa Nagy Károly korában 1 van
A magyar történelem áttekintése a honfoglalás idejétől 1 nincs
Magyarság Szent István korában 1 nincs
Magyarság a XIII. században 1 nincs
Magyarság a Hunyadiak és a Jagellók korában 1 van
A Föld a XVI-XIII. században 1 van
A földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás a XV-XVII. században 1 nincs
A három részre szakadt Magyarország 1 nincs
Az ipari forradalom Európában 1 nincs
Európa a XIX.század II. felében 1 van
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 1 van
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1 van
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Az 1. világháború 1 van
A 2. világháború 1 van
A megoszlott Európa 1945 után 1 van
Magyarország közigazgatása 1 nincs
Nógrád megye 1 van
A magyar államcímer története falikép 1 nincs
Egyéb taneszközök van
Új képes történelem (1-1 pld. a könyvtárba) 1 van
Az élet fejlődése, természeti képződmények(tabló) 1 van

Informatika tanításához szükséges eszközök listája
Falitablók (9 db-os) 1 van
Szoftver Windows 2000-8 munkaállomásra 8 XP 15 db
CD író 1 3 van
Projektor 1 6 db van
CD lemezek van
Office programcsomag van
Képszerkesztő program van
Turbó Pascal program van
Webszerkesztő-Front Page 2000 van
Vírusirtók van
Tantárgyi oktatóprogramok 15 db van
Számítástechnikai szakszótár van
Szaktanári szabadpolcos könyvtár nincs
Hordozható számítógép 7 van
Interaktív tábla 3 van
Interaktív tábla (mobil) 2 van

Művészetek tanításához szükséges eszközök listája
„Kulcs a muzsikához” (Zeneismereti falitabló,8 db) 1 van
Ritmus és dallam hangszer készlet 1 van
Videókazetták

Bartók Béla művei 1 nincs
Erkel Ferenc művei 1 nincs
Kodály Zoltán művei 1 nincs
J.S. Bach művei 1 nincs
Beethoven IX. szinfónia 1 nincs
Modellállvány 1 nincs
Korok művészete I. II. III. IV. V. (videókazetta) 1 van
Építészeti stílusok  (videókazetta) 1 van
Képzőművészeti stílusok 1 van
Tánctípusok 1 van

Élő idegen nyelv tanításához szükséges eszközök listája
Diakép (120 db, szövegkönyvvel és hangkazettával) angol és 1 nincs
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német nyelvhez 2 nincs
CD-Romok angol és német van

Életvitel,gyakorlati ismeretek tanításához szükséges eszközök listája
Háztartástan (60 lapos fólia) 1 van
Anyagok technológiai tulajdonságai (fóliasorozat) 1 van
Anyagok mechanikai tulajdonságai 1 van
Kertgazdaság alapjai 1 van
Közlekedési ismeretek 1 van
Szerszámok 1 van
Villamosenergia 1 van
Kötések a gépészetben 1 van
Szerelőkészlet 1. o. 26 van
Szerelőkészlet 2. o. 26 van
Szerelőkészlet 3.-4. o. 25 van
Építőkészlet 56 26 db van

Testnevelés tanításához szükséges eszközök listája
Kézilabda,kosárlabda,röplabda,foci 15 30 db van
Hálólkészlet a választott labdajátékhoz 2 van
Gumilabdák 2-3 féle átmérővel 15 30 db van
Kézisúlyzó 1, 2, 3, kg (30-30-30 db) 90 30 db van
Tornabot 15 nincs
Tornapad 2 m-es 8 van
Mászókötél 4 van
Jelzőszalag 2 féle színben (15-15 db) 30 van
Tornazsámoly 20 van

3. A Beszterce-lakótelepi Tagiskola Eszköz- és felszerelési 
jegyzéke

Az  alsó  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő  
felszerelések és taneszközök
Képek, betűkártyák, szótagkártyák
Fali betűtartó 4 db
Hívóképek 4 db
ABC falikép 1-2.o. 7 db
Irodalmi hanganyag CD-n 2 db
Írott és nyomtatott ABC. (falikép) 8 db
Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. (falikép) 8 db
Betűsín 8 db
Írott kis és nagy ABC 8 db
Applikációs képek a fogalmazás előkészítéséhez 2-3.o. 8 db
Nyelvtani applikációs készlet 2-4.o. 12 db
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Fali tablók, táblák: 8 db
Hangtani ismeretek 8 db
Szavak alakja, jelentése 8 db
A szó 8 db
A mondat 8 db
Nemzeti jelképek 8 db
Fali betűtartó 4 db
Igék 8 db
Az igenév 8 db
A teljes hasonulás 8 db
Az állítmány fajtái 8 db
A jelzők rendszere 8 db
Ok és célhatározó 8 db
Bábfigura készletek 8 db
Írói arcképsorozat 30 db-os 8 db
Helyesírási szabályzat és szótár 12 db
Magyar értelmező kéziszótár 8 db
Gyermeklexikon (10 db) 12 db
Így élt sorozat könyvei 2 db
Szólások, közmondások könyve
Videókazetták:
Fekete István: Vuk 1db
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön 1db
Mátyás mondák
Magyar népszokásokat megörökítő műsoros videókazetták
Irodalmi hanganyagok kazettán
Magnetofon
Írásvetítő

Az  alsó  tagozatos  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök
Szabványos űrmértékek (cl, dl, l). 5 db
Műveletek az idővel (tabló) 4 db
Számkártyák 1. o. 4 db
Számkártyák 2. o. 4 db
Kéttányéros mérleg + súlysorozat 2 db
óralap 12 db
Szétszedhető dm3 1 db
Matematikai applikációs készlet 1-4.o. 4 db
Szétszedhető méterrúd 12 db
Színes rudak.
Logikai lapok
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Az  alsó  tagozatos  környezetismeret  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök
Tanulókísérleti eszköz készlet 1.o. 30 db
Tanulókísérleti eszköz készlet 2.o. 30 db
Tanulókísérleti eszköz készlet 3.o. 30 db
Diasorozatok: érzékszerveink 1 db
Az erdő jelentősége 1 db
Az erdő fái 1 db
Az erdő szintezettsége 1 db
Az erdő állatai 1 db
A tavak élete 1 db
Ehető és mérgező gombák 1 db
Gyógynövények 1 db
Terepasztal és tereptárgyak 1 db
Magyarország domborzati térképe 1 db
Fotósorozat legjellemzőbb hazai állatainkról és növényeinkről 2 db
Hőmérő 2 db
Iskolai iránytű.  2 db
Közlekedési társasjáték és kártyák
Borszeszégő.

Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Olló, kés, vonalzó 30 db
Háromszög reszelő 30 db
Mintázó eszközök 30 db
Építőkocka (fa). 30 db
Szövőkeret 30 db
Építő doboz 1.o. 30 db
Szerelőkészlet 1-4.o. 30-30 db

Az alsó tagozatos ének tanítását segítő felszerelések és taneszközök
triangulum, xilofon, kisdob
Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n: 1 db
Magyar népzenei anyag
Gyermekdalok
Himnusz
Szózat
Magyar és rokon népek dalai.
Európai népdalok.
Jeles napok, ünnepkörök dalai.
Iskolai ünnepek újabb dalai.
Dallamkirakó ( tanulói )
Dallamkirakó ( tanári ) 12 db
Hónapsoroló videókazetta 1 db
Ritmus és betűkottás olvasókészlet 1-4 osztályoknak 12 db
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Hangjegyvonalas tábla 1.db

Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Olló 30 db
Híres festmények reprodukciói, diái

A  felső  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő 
felszerelések és taneszközök
Irodalmi hanganyagok CD lemezen 2 db
Irodalmi hanganyagok kazettán
Magnetofon
CD lejátszó 1 db
Irodalmi videó anyagok
Magyar írók arcképei keretezve 29 db-os garnitúra 1 db
Világirodalmi arcképsorozat 20 db-os 1 db
Szinonima szótár 8 db
A magyar helyesírás szabályai 12 db
Magyar értelmező kéziszótár 8 db
Idegen szavak szótára 8 db
A magyar irodalom története 3 db
A világirodalom története 3 db
Irodalomtörténeti atlasz 20 db
Falitáblák 1 db
Jelentéstan 1 db
Szótan 1 db
A szófajok 1 db
Jelentés 1 db
Mondattan 1 db

A  felső  tagozatos  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök
Kéttányéros mérleg + súlysorozat 2 db
1611g-os Súlysorozat tömeg szemléltetésére 1 db
Táblai műanyag vonalzók és körzők 3-3 db
Terület és űrmérték-számításhoz oktatótabló 1 db
Négyzetméteres lap 8 db
Szétszedhető dm3 1 db
Összerakható m3 1 db
Geometriai formák előállítására szolgáló egységcsomag 1 db
Műanyag üreges mértani testek beosztással 1 db
Hossz- és területmérés, koordináta rendszer 1 db
"Binostál" modell a valószínűség szemléltetésére 1 db
Dobókocka készlet 15 db

Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök
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Video kazetták:
Christmas
Great-Britain
Hangkazetták: 
Let's Speak English 1 1 db
Chatterbox 1
Chatterbox 2
Project 1
Project 2
Dalok, mondókák, mesék
Cambridge English for Schools 1
Képkártyák
Angol nyelvű folyóiratok
Videolejátszó
Magnetofon
CD lejátszó 1 db
Kisszótár 15 db
Nagyszótár 1 db 
Nagy-Britania térkép
Angol DVD 1 db
Angol CD okt.anyag 1 db

A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Tematikus képek
Németország (falitérkép)
Nyelvtani falitablók 1 db
Kisszótár 15 db
Nagyszótár 1 db 
ABC kártya (betűkártyák) 1 db
Hangkazetta:
Das Deutschmobil 1-2
Német gyermekdalok
Videokazetta:
Spielt mit 1-2
Magnetofon

A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Magyarország közigazgatása ( térkép )
A magyar nép vándorlása és a Honfoglalás ( térkép )
Nógrád ( térkép )
Az ókori kelet ( térkép )
Képes térkép az Újszövetséghez 1 db
Az ókori Görögország ( térkép ) 1 db
A kereszténység elterjedése a IV. sz. végén ( térkép )
A magyar nép vándorlása Honfoglalás ( térkép ) 1 db
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Magyarország a Hunyadiak és Jagellók korában ( térkép ) 1 db
Az ipari forradalom Európában ( térkép )
Forradalom és szabadságharc ( térkép )
Mo. a korai feudalizmus idején ( térkép )
Feudalizmus Mo-on XIII:-XV. sz. ( térkép )
Mo. a XVIII. sz-ban ( térkép )
Mo. 1526-1606-ig ( térkép )
Az Osztrák-Magyar Monarchia ( térkép )
Európa országai ( térkép )
Föld  országai ( térkép )
A Római birodalom ( térkép )
Európa az I. világháború idején ( térkép )
Az emberiség népei az ókorban ( térkép )
A trianoni békeszerződés ( térkép )
Európa a II. világháború idején ( térkép )
Falitáblák:
A magyar történelem a honfoglalás idejétől
Képes térkép az ószövetség 1 db
Forradalom és szabadságharc 1848-1849
Budapestet és a megyeszékhelyeket bemutató videókazetták
Applikációs időszalag 8 db
Transzparens sorozat 5-8.o.
Tematikus rendszerező falitáblák 8.o.
Történelmi áttekintés (1440-1800 ) időegyenessel
Történelmi áttekintés (1800-1930 ) időegyenessel

A földrajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök
5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához.
5-8. osztályos táblai vak térképsorozat.
Ásványgyűjtemény
Időjárási kísérleti készlet
Tellurium.
Iránytű 2 db
Tájoló 10 db
Tanulói földgömb 15 db
Földgömb 1 db
Szerkezeti földgömb
A Föld domborzata
3 dimenziós Naprendszer modell
Térképek:
A Föld felszíne 
A Föld morfológiai térképe a tengerfenék domborzatával 
A Föld népsűrűsége
A Föld mezőgazdasága
A Föld bányászata
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A Föld éghajlata
A Föld csapadéka
Észak-Amerika, Dél-Amerika domborzata és vizei
USA gazdasága
Ázsia domborzata és vizei 
Dél-Ázsia domborzata
Európa politikai térképe
Európa domborzata és vizei 1 db
Ausztrália és Új-Zéland domborzata 
Európa országai 
Európa ipara
Európa mezőgazdasága
Közép-Európa 1 db
Észak-Európa
Dél-Európa
Benelux államok
Kárpát medence domborzata 1 db
Mo. domborzata
Mo. gazdasága
Mo. megyéi és közlekedése 1 db
Mo. természetvédelme
Észak-Mo.
Észak-Dunántúl
Dél -Dunántúl
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Budapest 1 db
Nógrád megye 1 db
Fali táblák: 3 db
A Naprendszer
Az északi és déli félteke csillagképei
Írásvetítő
Diavetítő
Szlovákia domborzata 1 db
Ny-Európa 1 db

A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Diasorozatok az 5-8. osztályos biológia tanításához.
Transzparenskészlet 4-8.
Emberi csontváz
Makettek
Emberi torzó 1 db
Fülmodell 4 részes 1 db
Szemmodell 6 részes 1 db
Agy 4 részes
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Emberi bőr
Petesejt beágyazódása és fejlődése
Fogápolási modell
Fogmodell sorozat 1 db
Szívmodell 2 részes 1 db
Szár szövettani felépítése
Levél szövettani felépítése
Növényi sejt 1 db
Dobozos és nedves preparátumok:
Bab csírázása
Kukorica csírázása
Madár szárny és toll
Lapos és csövescsont szerkezeti metszete
Rák tagolt váza
Rovartest tagoltsága dobozos 1 db
Állati fogtípusok
Tőkésréce kitömött 1 db
Nyest kitömött
Cserebogár fejlődése
Béka
Fürge gyík
Fali táblák:
Mozgás szervrendszer
Elsősegélynyújtás
Gombák
Galamb belső szervei
Nyúl belső szervei
Egyokuláros labormikroszkóp
Mikroszkópi metszetek
Biolgiai kísérleti készlet
Video filmek:
Légzés
Csontok, porcok, inak
Evolúció, emberré válás
Bőr mélyebb rétegei
Látás, hallás
Vízháztartás, kiválasztás
Táplálkozás
Táplálék lebontása
Szívműködés
Vérnyomás
Idegműködés
Belső védelmi rendszer
Megtermékenyítés
Elsősegélynyújtás
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Sarkvidéki tengerek élővilága
Élet a sivatagban
Trópusi esőerdők élővilága
Veszélyeztetett állatok
Diavetítő
Írásvetítő
CD rom 2 db

A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6-8. osztály). 1 db
Mágneses rúd pár fatokban. 1 db
Patkómágnes 1 db
Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat). 1 db
SI mértéktáblázat (falikép). 1 db
Mágneses készlet (komplett). 1 db
A naprendszer (tabló). 1 db
Lejtőmodell 1 db
Mikolacső 10 db
Mechanikai eszközkészlet (tanulói) 1 db
Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet 1 db
Rugós erőmérő tanulói 25 db
Rugós erőmérő tanári 10 db
Kétkarú emelő 1 db
Karos mérleg, súlysorozattal 3 db
Hőmérő. 10 db
Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet 1 db
Kétütemű motorminta 1 db
Négyütemű motorminta 1 db
Gőzgép modell 1 db
Áramátalakító tápegység 1 db
Csengő reduktor 1 db
Dugaszos ellenállásszekrény 1 db
Generátor minta 1 db
Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) (1 db). 1 db
Elektromotor és generátor 15 db
Transzformátor modell 1 db
Mérőműszer (Voltax) 25 db
Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására 25 db
Elektroszkóp 1 db
Sztatikus elektromosságot létrehozó vizsgáló eszközkészlet 1 db
Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) 1 db
Prizmatartó 1 db
Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára 15 db
Közlekedőedény fatalpon 1 db
Hajszálcsöves közlekedőedény 1 db
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Felhajtó erő mérésére szolgáló eszköz 1 db
Eszköz a hővezetőség vizsgálatára 1 db
Eszköz a vonalas hőtágulás vizsgálatára 1 db
Forgó aljzat rúdmágneshez 1 db
Hőtani demonstrációs készlet 1 db
Demonstrációs áram és feszültségmérő műszer 2 db
Borszeszégő 3 db
Vasháromláb azbesztráccsal 3 db
A hidrosztatikai nyomást bemutató demonstrációs eszköz 1 db
Ferdeköpűs légszivattyú 1 db
Magdeburgi féltekék 1 db
Szívó-nyomókút modell 1 db
Mérőhenger 1 db
Üvegkád 2 db
Hullámgép… 1 db
Fizikai mértékegység 1 db
DVD, VHS 4 db

A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Kémcső 50 db
Főzőpohár 25 db
Óraüveg 10 db
Borszeszégő 10 db
Gömb lombik 10 db
Oldalcsöves gömb lombik 5 db
Gömb (talpas) lombik 10 db
Erlenmayer lombik 10 db
Bunsen állvány 3 db
Szorítódiók 5 db
Lombik fogó 5 db
Dörzscsésze 10 db
Üvegkád 2 db
Kémcsőfogó 11 db
Kémcső állvány 10 db
Vasháromláb 8 db
Azbesztháló 8 db
Vízbontó készülék 1 db
Kalotta molekulamodell 1 garnitúra
Pálcika modell 4 garnitúra
Mágneses atommodell (1 garnitúra). 4 garnitúra
Kristályrács  (gyémánt,  grafit,  NaCl,  Kálium szulfát,,  Kalcium-karbonát,  Jód, 
Kalcium- dioxid, Térközepes,  hatszöges kockarács) 

3 db

Fali tablók:
Atomok elektronvonzó képessége 1 db
Hatszögű fémrács 1 db
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Fémek jellemerősségi sora 1 db
Periódusos rendszer 1 db
Elektronhéjak kiépülése 1 db
Oktatótáblák: 1 db
Sav-bázis reakció 1 db
Közömbösítés 1 db
Videokazetták: 1 db
Ismeretlen ismerős: a víz 1 db
Kincsek a homokban és a bányákban 1 db
A fémek általános jellemzése 1 db
A víz 1 db
Az élet elemei 1 db
Levegő, tenger, kőzet 1 db
Atom és molekula 1 db
A víz egy csodálatos nyersanyag 1 db
A konyhasó 1 db
Tűzijátéktól a házépítésig 1 db
A magyar ezüst, az alumínium 1 db
Az ég fém a vas 1 db
Kénsav a felhőből és a gyárból 1 db
Atom és molekula 1 db
Írásvetítő transzparens sorozat a 7. és 8. osztályos kémia tanításához (1 db). 1 db
Laboratóriumi táramérleg 2 db
Súlysorozat 2 db
Egyszeres és többszörös kovalens kötés 1 db
Szerves- és szervetlenkémiai molekula modell készlet 1 db
Írásvetítő

A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Ráspoly lapos 25x200 2x16db
Ráspoly gömbölyű 10x200 2x16db
Vasreszelő lapos 25x200 2x16db
Vasreszelő gömbölyű 10x200 2x16db
Satu (fém) 2x16db
Laposfogó  2x16db
Kalapács 10-20 dekás  2x2x16db
Csípőfogó 2x16db
Kúposfogó 2x16db
Fafűrész (illesztő), 2x16db
Fafűrész (rókafark) 2x16db
Vasfűrész 2x16db
Fonalfűrész-asztalkával 2x16db
Szlöjdkés 2x16db
Olló  2x16db
Kézi fúró (amerikáner) 2x4 db
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Lemezvágó olló 2x16db
Karctű 2x16db
Fémkörző 2x16db
Faliképek a fa megmunkálásáról 1-1 db
Szerelő készlet, gépelemek tanításához 2x4 db
Elektromos szerelőkészlet I-II. 4-4 db
Négyütemű motor makett 1 db
Kétütemű motor makett 1 db
Gőzgép makett 1 db
Kormányszerkezet modell (csigás-dobfék) 1 db
Kormányszerkezet modell (fogasléces-tárcsafék) 1 db
Nyomatékváltó modell 1 db
Forgácsoló gépmodell 1 db
Kerékpár első és hátsóagy 2-2 db
Csonkolható testek térbeli demonstrációs eszköz 1 db
Géptani modellező készlet 2x4 db
KRESZ oktató táblák 1-1 db
Asztali fúrógép (állványos) 2x1 db
Kerékpár 2x1 db
A gépek (fali tabló)  3 db
Számítógépes irányítású robot 1 db
Számítógép működését bemutató CD-ROM 8 db
Táblai rajzeszközök (vonalzó, körző, rajzasztal) (1-1 készlet) 1-1 db
Írásvetítő transzparens készlet 5, 6, 7, 8. osztály 1-1 db
Videófilmek:  Anyagok,  termékek  előállítását  (vas,  alumínium,  papírgyártás, 
építkezés...) foglalkozásokat, szakmákat bem. filmek

1-1db

Számítógépes tervező program 6 db
Írásvetítő
Diavetítő
Számítógép

A felső tagozatos rajz-vizuális kultúra, mozgóképismeret, média tanítását 
segítő felszerelések és taneszközök:
Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák. 1 db
Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz. 1 db
Táblai körző (fém hegyű). 1 db
600-os táblai vonalzó. 1 db
450-os táblai vonalzó. 1 db
100 cm-es táblai vonalzó. 1 db
Táblai szögmérő. 1 db
Műanyag, átlátszó kocka, tégla. 1 db
Demonstrációs testek (fa). 1 db
Diasorozatok:  a  kerettantervben  a  megismertetésre,  elemzésre  ajánlott 
műalkotásokról

1 db

Videofilmek: 1 db
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Képzőművészet a honfoglalás idején 1 db
A román stílus 1 db
A gótika 1 db
Reneszánsz 1 db
XIX. század művészete 1 db
XX. század művészete 1 db
Pásztorkodás a Hortobágyon 1 db
Reneszánsz 1 db
Fali transzparens ( színtani ismeretek) 1 db
Agyag, mintázófák 1 db
Gyöngyfűző készlet 20 db
Ollók, ragasztók 20 db
Videomagnetofon 1 db
TV készülék 1 db
Színszűrők 1 db
Faragókések 30 db
Videoprojektor 1 db
Videokamera 1 db
Modellező festék 30 db
Magnetofon mikrofonnal 1 db
Számítógép 1 db
Nyomtató 1 db
Digitális fényképezőgép 1 db
Rajzbak 30 db
Rajztábla 30 db
Írásvetítő

A felső tagozatos ének tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Zongora vagy pianínó
Összeállítás hazai és európai népek legszebb dalaiból (kazetta)
A  kerettantervben  szereplő  zenehallgatási  anyag  hangkazettán,  CD-n  vagy 
hanglemezen
Zeneszerzők arcképsorozata
Kottás tábla
Hi-fi berendezés CD lejátszóval
Xilofon
Kvintkör transzparens
Citera
Doromb
Szintetizátor
Xilofon
Konga
Falitábla: Zenetörténeti tablósorozat
Szakkönyvek:
Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához (könyv) 3 db
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Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához   (kazetta sorozat) 1 db
Ritmus táska 1 db

A testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Tornaterem,
Kézilabdapálya
Kosárlabdapálya
Salakos kispálya
Tanuszoda
Futópálya
Jégpálya
Ugrógödör
Súlylökő hely
Karika 30 db
Ugrókötél 30 db
Gumikötél 30 db
Tornabot 30 db
Medicin labda (1-2-3-5 kg-os) 15-15 db
Kézi súlyzó (1-2-3 kg-os) 30-30 db
Magasugró állvány léccel 4 db
Rajttámla 15 db
Bordásfal
Tornapad 8 db
4 m-es tornapad 2 db
Ugrószőnyeg (2 m-es) 10 db
Talajszőnyeg  32 db
Ugrózsámoly 20 db
Ugrószekrény, dobbantó 6-6 db
Mászókötél, mászórúd 4-4 db
Korlát
Felemás korlát
Nyújtó
Gerenda
Alacsony gerenda
Gyűrű 2 pár
Húzó-kötél 2 db
Asztali-tenisz asztal, háló 7 db
Asztali-tenisz ütő 20 db
Tollaslabda ütő 20 db
Tollaslabda háló és állvány 2 garnitúra
Eredményjelző táblák
Kézilabda 30 db
Kézilabda kapuháló 2 pár
Labdatartó kosár 2 pár
Kosárlabda állvány palánkkal, hálóval 4 pár
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Röplabda 10 db
Röplabda állvány hálóval
Futball labda 10 db
Kislabda 30 db
Gumi vagy műa. labdák 30 db
Színes bóják 15 db
Jelző mez 15 db
Sílécek kötésekkel, cipővel bottal 15 pár
Korcsolya cipővel 30 pár
Mérőszalag 2 db
Súlypont-emelkedés mérő
Stopperóra  5 db
Labdafujtató kompresszor
Pályavonalzó kocsi
Magasságmérő
Személymérleg
Megafon
Rádió-magnetofon
Erősítő készülék
Hangfalak
Hangkazetták
Magnézia tartó
Baleseti fektető ágy
ugródomb 1 db

Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Szerver számítógép 1 db
Hálózati elemek (kártya+kábelek, router stb…)
Pentium típusú számítógép (tanulói+ tanári) 16 db
Monitor (SVGA) 16 db
Billentyűzet 16 db
Egér 16 db
CD meghajtó 16 db
Hangkártya + hangfal 16 db
LCD panel 1 db
LCD panel kivetítésére alkalmas írásvetítő 1 db
Tintasugaras, vagy lasernyomtató 1 db
Mátrix nyomtató 1 db
Scanner 1 db
Fali tablók: 1 db
A számítógép belső felépítése 1 db
Az input-output eszközök csatlakoztatása 1 db
Alapvető programok:
Operációs rendszer WINDOWS xxxx 16 db
Irodai programcsomag OFFICE xx 16 db
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Hálózati operációs rendszer 
Vírus irtó, tömörítő, levelező programok 16 db
Multimédiás CD-ROM ( tantárgyakhoz kapcsolódó ) 
Tantárgyakhoz kapcsolódó számítógépes programok

A nép és honismeret tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Videofilmek népi mesterségekről
CD-DVD lejátszó
Pátria népzenei sorozat-CD
Magyarország történelmi térképe

4. A Bóna Kovács Károly Tagiskola Eszköz- és felszerelési 
jegyzéke

1.  Az  alsó  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő 
felszerelések és taneszközök:
Képek, betűkártyák, szótagkártyák.
Hívóképek.
Írott és nyomtatott ABC. (falikép)
Betűsín. 
Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. (falikép)
Írott kis és nagy ABC.
Bábok (10 db).
Fali tablók:
• Hangtani ismeretek.
• Szavak alakja, jelentése.
• A szó.
• A mondat.
Gyermeklexikon.
Szólások, közmondások könyve.

Nemzeti jelképek. (fali tablók)
Fali táblák:
• Igék.
•  Az igenév.
• A teljes hasonulás.
• Mondat.
• Az állítmány fajtái.
• A jelzők rendszere.
• Ok és célhatározó.
Történelmi arcképsorozat.
Helyesírási szabályzat és szótár (10 db)
Programok:
Olvasás iskola
Helyes-hejtelen

2.  Az  alsó  tagozatos  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Űrmértékek (cl, dl, l).
Táblai vonalzók.
Táblai körző.
Számkártyák.
Kéttányéros mérleg és súlysorozat.
Demonstrációs óra.
Helyi értéktáblázat.
Hőmérő.

Programok:
Manó matek 1-2-3 CD1
Manó matek 1-2-3 CD2
Manó matek 1-2-3 CD3
Gyöngyszámoló I. szorzás-osztás
Gyöngyszámoló II. összeadás-kivonás

3. Az alsó tagozatos környezetismeret tanítását segítő felszerelések és 
taneszközök: 
Meglévő eszközök:
Az idő. (oktatótábla)
Borszeszégő.

Homokasztal.
Ásványok.
Testünk (videofilm).
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Tanulói kísérleti dobozok (8 db).
Magyar nemzet jelképei (fali tabló).
Iskolai iránytű.
Magyarország domborzati térképe.
Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel.
Szobai hőmérő
Domborított földgömb.
Videokazetták
• Életközösségek I.
• Életközösségek II.
• Életközösségek III.
• Életközösségek IV.
• Vadon nőtt gyógynövényeink.
• Dunántúli középhegység.
• Dunántúli dombvidék.
• Alpokalján.

Közlekedés szabályai (videofilm).
Nagyító.
Programok:
Erdők mezők vízpartok élővilága
Életközösségek a természetben
Kalandozások a természetben I.
Kalandozások a természetben II.
Természetismeret
Környezetismeret
Természetismereti kisenciklopédia

4.  Az  alsó  tagozatos  ének-zene  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n:
• Gyermekdalok.
• Himnusz.
• Szózat.

Ritmus eszközök: triangulum, xilofon, kisdob.
Iskolai ünnepek újabb dalai.

5.  Az  alsó  tagozatos  technika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Építőkocka (fa).
Szövőkeret.

Olló, kés, vonalzó 
Szerelőkészlet

6.  Az  alsó  tagozatos  testnevelés  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Tornapad.
Tornazsámolyok.
Medicinlabda.
Karika.
Ugrószekrény
Dobbantó.
Tornaszőnyeg.
Bordásfal.

Mászókötél.
Mérőszalag.
Síp
Gumilabda.
Babzsák.
Ugrókötél.
Kislabda.
Jelzőszalagok.

7.  A  felső  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő 
felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök:
Írói arcképsorozat.
Magyar értelmező szótár.
Szinonima szótár.

Programok:
A magyar irodalom története térképeken és képekben I.
A magyar irodalom története térképeken és képekben II.
A magyar irodalom története térképeken és képekben III.
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Helyesírási tanácsadó szótár.
Életrajzi lexikon.
Helyesírási szabályzat és szótár.
Videofilmek:
• A Pál utcai fiúk 
• Egri csillagok
• A kőszívű ember fiai
Könyv:
• Népmesegyűjtemények
• O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
• Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
• Gárdonyi Géza: Egri csillagok
• Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig!

A magyar irodalom története térképeken és képekben IV.
Magyar 5.o. – Repeta Junior
Magyar 6.o. – Repeta Junior
Magyar 7.o. – Repeta Junior
Magyar 8.o. – Repeta Junior
Magyar nyelvtan feladatgyűjtemény 5-8.o.

8. A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök: 
Falitérképek:
• Az ókori Kelet.
• Az ókori Görögország.
• A Római Birodalom.
• Magyarország X-XI. sz.
• Európa Nagy Károly korában.
• Magyarország a korai feudalizmus idején.
• A feudális Magyarország a XIII. sz. közepétől a XV. sz. 

elejéig.
• A Föld népei a XIV-XV. században.
• Magyarország 1526-1606.
• Európa a XIV-XV. században.
• Európa a XVII. század közepén.
• Az európaiak felfedezései  és a gyarmatosítás  XV-XVII. 

század.
• Európa a XVIII. század végén.
• Európa a XIX. század második felében.
• Az Osztrák – Magyar Monarchia 1914-ben.
•  Európa a II. világháború idején.
• Hazánk felszabadulása
• Európa az I. világháború idején.
• A Tatárjárás Magyarországon 1241-1242.
Egyéb: 
• Transzparens sorozat az általános iskolai történelem 

tanításához (5-8. évfolyam)
• Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem 

tanításához (5-8. évfolyam)
Programok:
Kivi Történelem
Történelem kikérdező 1
Történelem kikérdező 2
Britannica Hungarica Lexikon
Pallas Nagy Lexikonja
Pannon Enciklopédia
Az ókori Hellász

Videokazetta:
• Az ókori Egyiptom.
• Egyiptomi hétköznapok.
• Egyiptom a Nílus ajándéka.
• A piramisok.
• A kínai Nagy Fal.
• Görögország.
• Az ókori Róma.
• Ókori Hellász
• Róma és Pompei.
• Róma építészete.
• A Colosseum, Róma.
• Álmos vezér.
• Honfoglalás, államalapítás.
• Aquincum.
• Élet a középkori Európában.
• Céh, inas – legény – mester.
• A románkori művészet.
• A román stílus.
• Mátyás király.
• Hunyadi János.
• Mátyás országa.
• Mátyás király könyvtára.
• A lovagok, a Hunyadiak.
• Mohács.
• Magyar ereklyék.
• Nagy Szulejmán és kora.
• Rákóczi szabadságharca.
• A francia forradalom.
• Reformkor I-II. rész.
• Kossuth élete.
• A kiegyezés. x
• Oroszország a cártól Sztálinig.
• Versailles. x
• A II. világháború. x
• 1956. október 23. 
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Honfoglalás
1848-1849
Magyar királyság vármegyéi

• Európa vigyázz!
• Magyarország a II. világháborúban
• A forradalom képei 1956.
• II. József intézkedései
• II. Lipót és a magyar nemesség
• A magyar nyelv ügye
• 1847/1848. évi törvények
• Jobbágyfelszabadítás
• A rabszolgatörvény
• I. István törvényei
• Szent László törvényei
• IV. Béla törvényei
• Az ősiség
• Mátyás törvényei
• Reformáció és a törökv.
• A magyar nép vándorlásai
• Élet az ókori keleten
• A Római Birodalom
• Olimpikonok
• A pergamon múzeum kincsei
• Európa bölcsője
• A mükénei monarchiák
• A polisz kialakulása
• Gyarmatok és rabszolgák
• A perzsa háborúk
• A demokrácia fényes százada
• Ókori villámháborúk
• A hellénizmus
• A magyarok  elődeiről  és  a  honfoglalásról  –  források  – 

nyelvrokonok
• Mondani a mondhatatlant
Hiányzó eszközök:
Falitérképek:
• A magyar népvándorlás és a honfoglalás.
• Az 1848/49-es szabadságharc.

9. Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök:
Chatterbox  1.,  2.,  3.,  (tankönyv,  munkafüzet,  hangkazetta, 
tesztek, szemléltető képsor).
Project  English  1.,  2.,  3.,  (tankönyv,  munkafüzet, 
hangkazetta,  tesztek,  videokazetta,  munkafüzet 
videokazettához).
New Project 1., 2., (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta).
Angol sorozat: „To have” ige
Angol sorozat: „To be” ige
Személyes névmás, birtokos névmás
Melléknév fokozása
Kérdőnévmás, vonatkozó névmások
Elöljárószók
A határozatlan névmás

Befejezett folyamatos, múlt, jelen, jövő idő
Folyamatos múlt, jelen, jövő idő
Programok:
Manó Angol 1
Manó Angol 2
Beszélő képesszótár 
Süni suli: Tanuljunk angolul
Kezdő angol kicsiknek
Nyelvi puzzle (szó-kép kirakó)
Lopva angolul (kezdő szint)
Tell me more angol I.
Tell me more angol II.
Tell me more angol III.
Hiányzó eszközök:
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Egyszerű jelen, múlt és jövő idő
Befejezett múlt, jelen és jövő idő
A mutatónévmás
Time and Seasons 
Angol ABC

Videokazetták:
• Muzzy in Godoland
• Muzzy Comes Back
• Window on Britain
Guide to Britain

10.  A  felső  tagozatos  német  nyelv  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Falitáblák:
• A határozatlan névelő és tagadó szavának ragozása
• A személyes névmások négy esetben
• Melléknév fokozása
• A melléknév gyenge ragozása
• A melléknév erős ragozása
• Jelen idejű igeragozások kijelentő módban
• A határozott névelők ragozása
• A  múltbeli  segédigék  jelen  idejű  ragozása  kijelentő 

módban
• A visszaható személyes névmások és ragozások
• Kérdőszavak és ragozásuk
• Időbeli segédigék jelen idejű ragozása kijelentő módban
• Tőszámnevek
• Számnevek
• Német ABC

Videofilmek:
• Spielt mit I-II.
Programok:
• Beszélő képesszótár
• Süni suli: Tanuljunk németül
• Nyelvi puzzle
• Tell Me More I-II-III.

11.  A  felső  tagozatos  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Táblai körző fa.
Táblai vonalzó 450-os fából.
Táblai vonalzó 600-os fából.
Méterrúd fából
Kétkaros mérleg és súlysorozat.
Mértékegységek (falikép).
Kocka, téglatest, (testek).
Űrmérték sorozat.
Műanyag henger.
Műanyag kúp.
Műanyag gúla.
Programok:
Matematika alapismeretek 5.o.
Egyenletek egyenlőtlenségek
Függvények 6.o.
Transzformációk
Algebra 6.o.
Függvények 7-12.o.
Algebra 7-12.o.
Sík- és térgeometria 7-12.o.
Törtek 5.o. számára

Másodfokú függvény (falikép).
Abszolút érték függvény (falikép).
Területszámítások (falikép).
Szétszedhető dm3.
Tükrözés (falikép).
Terület és kerületszámítások (falikép).
Négyszögek kerülete, területe (falikép).
A kör kerülete, területe (falikép).
Szögpárok (falikép).
Az egyenes körkúp, gúla (falikép).
Az egyenes henger, gömb (falikép).
Műanyag hatszög alapú hasáb.
Műanyag ötszög alapú hasáb.
Hiányzó eszközök:.
Összerakható m3.
Alaphálók, alapábrák.
Nagy matematikusok arcképei.
Sík és mértani modellezőkészlet.
Számegyenes, koordinátarendszer (írásvetítő fólia).
Helyiérték táblázat (írásvetítő fólia).
Oszthatósági szabályok (falikép).
Százalékszámítás (falikép).
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Sík- és térgeometria 5.o.
Matematika gyakorló 5.o.
Matematika gyakorló 6.o.
Matematika gyakorló 7.o.
Matematika gyakorló 8.o.
Táblai szögmérő fából.
Lineáris függvény (falikép).

Hatványozás azonosságai (falikép).
Halmazok (falikép).
Derékszögű koordinátarendszer (írásvetítő fólia).
Hasábok (falikép).
Eltolás (falikép).
Pitagorasz-tétele (falikép).
Algoritmus folyamatábra (falikép).

12. Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök:
Tintasugaras nyomtató
Lézernyomtató
Pentium típusú számítógép
Monitor (LCD)
Egér
Billentyűzet
DVD meghajtó  
Hangkártya + hangfal + headset
Webkamera
Szünetmentes tápegység
Lapolvasó
Projektor 
Digitális videokamera
Digitális fényképezőgép + 256 Mbyte-os SD kártya
Motoros vetítővászon 
Lézeres mutatóeszköz
Flippchart mágneses tábla
Írásvetítő + kocsi

Házimozi erősítő + hangfalszett
100 Hz-es televízió
Asztali DVD író
HI-FI videomagnó
Fali tablók:
• A számítógép belső felépítése (IBM – 02).
• Az input-output eszközök csatlakoztatása.
• A billentyűzet.
Programok:
Windows server 2003 standard edition
Windows XP
Microsoft Office 2003.
Symantec Norton Internet Security 2006
Microsoft ISA Server 2006
Vírusbuster víruskereső
Total Commander Filekezelő
NetSupport School Professional v.8.02 – tantermi felügyeleti 
rendszer
Számítástechnika szoftver
Manó informatika 1. szoftver

13.  A  természetismeret  és  a  földrajz  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Terepasztal.
5-8. osztályos írásvetítő fólia-sorozat a környezetismeret és a 
földrajz tanításához.
Kőzetgyűjtemény.
5-8. osztályos táblai vak térképsorozat.
Hőmérő.
Iránytű.
Magyarország térképe (falitérkép).
A Föld éghajlata (falikép).
A Föld természetes növényzete (falikép).
A Föld domborzata (falitérkép).
• Földgömb.
• Tellurium.
• Afrika domborzata és vizei (falitérkép).
Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép).
Észak-Amerika,  Dél-Amerika  domborzata  és  vizei 
(falitérkép).

Programok:
A nap titkai
Levegő és vízszennyezés
Pusztuló világunk
Interaktív földrajz
A föld élővilága
Természetismeret
Erdei iskola – környezeti, nevelési program pedagógusoknak
Magyarország nemzeti parkjai I.
Magyarország nemzeti parkjai II.
Európa-Magyarország
Földrajz kikérdező 1.
Földrajz kikérdező 2.
Földrajz kikérdező 3.
Földrajz kikérdező 4.
Földrajz összefoglaló – Repeta Junior
Videofilm:
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Ázsia domborzata és vizei (falitérkép).
Európa domborzata és vizei (falitérkép).
Európa országai (falitérkép).
Észak-Európa (falitérkép).
Kelet-Európa (falitérkép).
Ázsia domborzata (falitérkép).
Közép-Európa (falitérkép).

A Kárpát-medence természeti  földrajza 2. rész – Dunántúli 
középhegység
Járóföld 3.  – A Körös körül 1-2.,  Somló királynő,  Egy kis 
Nógrád
Bükki Nemzeti Park
Hiányzó eszközök:
Térképjelek.
A Föld felszíne (dombortérkép).
A  Föld  morfológiai  térképe  a  tengerfenék  domborzatával 
(falitérkép).
A Föld forgása és keringése (falikép).
Afrika domborzata (falitérkép).
Ausztrália és Új-Zéland domborzata (falitérkép).
A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép).

14. A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök: 
Mikolacső
Mechanikai eszközkészlet (tanulókísérleti eszköz)
Rugós erőmérő.
Karos mérleg súlysorozattal.
Hőmérő.
Hőtágulást bemutató tanári eszközkészlet.
Kétütemű motorminta.
Négyütemű motorminta.
Áramátalakító.
Csengő reduktor
Elektromotor és generátor.
Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet).
Transzformátor modell.
Mérőműszer (Voltax).
Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozására.
Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel).
Programok:
Fizika kalauz 1. – játékos mechanika 10 db
FIZI-KA-LAND
Magyarok a világ tudományos műszaki haladásáért
Fizika 6.o. – Repeta Junior
Fizika 7.o. – Repeta Junior
Fizika 8.o. – Repeta Junior
Fizika teszt 6.o. – Repeta Junior
Fizika 7.o. – Repeta Junior
Fizika 8.o. – Repeta Junior
Fizika teszt 6.o.
Fizika teszt 7.o.
Fizika teszt 8.o.
Fizika gyakorló 6.o.
Fizika gyakorló 7.o.
Fizika gyakorló 8.o.
Fizika (nem csak) általános iskolásoknak

Hiányzó eszközök:
Írásvetítő fólia-sorozat (fizika 6/8. Osztály).
Mágneses rúd pár fatokban.
Táblai mágnes 25 mm-es.
Fényből áram (videokazetta).
Részecskemodell (videokazetta).
Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat).
SI mértéktáblázat (falikép).
Mágneses készlet (komplett).
A naprendszer (tabló).
Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz).
Nyomás, súrlódás vizsgálatára alkalmas eszközkészlet.
Kétkarú emelő.
Dugaszos ellenállásszekrény.
Generátor minta.
Sztatikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet.
Prizmatartó.
Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára. 
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15. A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök:
Csíráztató.
Metszettároló.
Mikroszkópizáló.
Lámpa.
Mikroszkóp.
Sertés koponya.
Madár csontváz.
Emlős csontváz.
Lábtípusok.
Kocsányos tölgy virága (oktatótábla).
Ehető és mérgező gombák (oktatótáblák).
Szarvas v. őzagancs.
Hal (csontváz).
Béka (csontváz).
Rák testfelépítése (oktatótábla).
Fürge gyík (csontváz).
Fali tablók:
• Fásszár keresztmetszete
• Egyszikű szár keresztmetszete.
Az emberi bőr (bőrmetszet).
Emberi csontváz.
Emberi torzó.
Lapos és csöves csont metszete.
Emberi fejmetszet.
Biológiai egységcsomag
Rovarok
Juh koponya
Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla)
Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla)
Folyók, tavak legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla)
Csípőcsont
Koponyacsont
Nyelv
Csövescsont
Szív-modell
Szem (modell).
Hallás ás egyensúly szerv (modell).
Fül (modell).
Programok:
Az emberi test
Manó élővilág
Interaktív biológia 5.o.
Anatómiai atlasz – Az emberi test
X professzor a biológus
Emlősök – A föld állatai
Halak -  A föld állatai
Hüllők, kétéltűek – A föld állatai
Pannon Enciklopédia – Magyarország növényvilága
Pannon Enciklopédia – Magyarország állatvilága

Videofilmek:
Életközösségek I. – Kis növényismeret
Életközösségek II. – Erdők mélyén
Életközösségek III. – Vadvirágos réten
Életközösségek IV. – Vizek mentén
Ceres kincsei
Magán? Terület
Biológia 8. osztály – Az evolúció, Az emberré válás
Stop!  Túlsúly!  –  A  három  „M”,  Rendhagyó  utazás, 
Professzor a konyhában
Oroszlánok
Afrikai elefántok
Veszélyeztetett állatok
Európa vadvilága – a tundra és a tajga
Sivatagi show
Az élet erőpróbái – Táplálékszerzés, Hajsza és menekülés
Testrészek – Az agy, Genetika, Orr
Európa vadvilága – tengerpartok, folyópartok
Egyszer volt, hol nem volt – Az élet, A sejt, A születés, A test 
őrei, A csontvelő, A vér, A vérlemezkék
Kicsinyek az élet iskolájában – Örökös rohanás
Hihetetlen állattörténetek
Erdőn-mezőn Európában
Ragadozók – gyilkos bálna
Az afrikai elefánt
Állatkerti ábécé – az oroszlán
Európa vadvilága – síkságok és erdők
A kültakaró
Étellabirintus
Színek szárnyán
Nappali lepkéink védelmében
Mikrokozmosz – Füvek népe
Atlantisz – A második elem
Hiányzó eszközök:
Diapozitívek az 5-8. osztályos biológia tanításához.
Szilvafa virága (modell).
Almafa (oktatótábla).
Lepkék (oktatótábla).
Fogtípusok.
Szarvasmarha (oktatótábla).
Házityúk (oktatótábla).
Keresztes pók (oktatótábla).
Nemzeti parkjaink (falitérkép).
Fali tablók:
• A sejtmagnélküli egysejtűek
• Szivacsok, csalánozók
• Gyűrűsférgek
• Puhatestűek
• Ízeltlábúak
• Gerincesek
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3D Emberi test
Biológia
Biológiai kikérdező I.
Biológiai kikérdező II.

• Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok
• Nyitvatermők
• Zárvatermők
• A lomblevél működése
• A virág és virágzat
• Termések, terméstípusok
Emberi nyelv fogakkal (modell).
Légzés (oktatótábla).
Vese (metszet).
Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla).

16. Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Videofilmek:
• Utazás táplálékországba
• Anyaság, gyermek, egészség
• Őszintén a felnőtté válásról
• Az egészséges táplálkozás
• Szép mosoly
• Goofy fogat mos
• Gyümölcsök és vitaminok

• AIDS- amit az AIDS-ről tudni kell
• Mi az igazság a dohányzásról
• Mi az igazság az ivásról
• „Mielőtt…” drogprevenciós oktató film
•  Szemelvények a mindannyiunkat fenyegető veszélyekről
• - Káros szenvedélyek

17. A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök:
Kémcső
Főzőpohár
Óraüveg
Borszeszégő
Kémcsőfogó
Vasháromláb
Azbesztháló
Kalotta molekulamodell 
Pálcika modell
Írásvetítő  transzparens  sorozat  a  7.  és  8.  osztályos  kémia 
tanításához
Vízbontó készülék
Mágneses atommodell
Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl)
Fali tablók:
• Atomok elektronvonzó képessége
• Fémek jellemerősségi sora
• Periódusos rendszer
• Elektronhéjak kiépülése
Programok:
Általános kémia
Kémia 7.o. – Repeta Junior
Kémia 8.o. – Repeta Junior

Hiányzó eszközök:
Oktatótáblák:
• Fémek reakciói vízzel
• Fémek reakciói savval
• Sav-bázis reakció
• Közömbösítés
• Peptidkötés
Videokazetták:
• Kincsek a homokban és a bányákban
• A fémek általános jellemzése
• Az élet elemei
• Levegő, tenger, kőzet
• Atom és molekula
• A víz egy csodálatos nyersanyag
• A konyhasó
• Tűzijátéktól a házépítésig
• A magyar ezüst, az alumínium
• Az év fém a vas
• Lidércfény és nitrátos vizek
• Kénsav a felhőből és a gyárból
• Szabadon és kötve
• Atom és molekula

18. Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök: Videofilmek

41



Pianínó
A kerettantervben szereplő zenehallgatási anyag 
hangkazettán vagy CD lemezen.

• Tánctípusok.
• Jeles napok népszokásai.
Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök.

19. A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Meglévő eszközök:
Diapozitívek: a kerettantervben a megismertetésre, elemzésre 
ajánlott műalkotásokról.
Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák.
Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz.
Táblai körző (fém hegyű).
600-os táblai vonalzó.
450-os táblai vonalzó.
100 cm-es táblai vonalzó.
Táblai szögmérő.
Műanyag átlátszó kocka, tégla.
Demonstrációs testek (fa).
Videofilmek:
Színek, színek mindenhol

Programok:
A magyar festészet
A népművészet
Hiányzó eszközök:
Képsíkrendszer a vetületi ábrázoláshoz.
Videofilmek:
• Képzőművészet a honfoglalás idején
• A román stílus
• A gótika
• Reneszánsz
• XIX. század művészete
• XX. Század művészete
• Pásztorkodás a Hortobágyon
• Testbeszéd, gesztus

20.  A  felső  tagozatos  technika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Fareszelő lapos 25x200.
Fareszelő fél gömbölyű 25x200.
Vasreszelő lapos 25x200.
Laposfogó.
Kézi fúró (amerikáner).
Faliképek a fa megmunkálásáról.
Asztali fúrógép (állványos).
KRESZ-táblák (oktató táblák).
Videofilmek:
A villamosenergia-rendszer
Légi közlekedés
Vízi közlekedés
Bence közlekedik
Bence és a városi tömegközlekedés
Kerékpáros abécé
A vasút
Vízi közlekedés
Légi közlekedés

Hiányzó eszközök:
Fareszelő gömbölyű 25x200.
Vasreszelő gömbölyű 10x200.
Vasreszelő fél gömbölyű 25x200.
Kalapács 15-20 dekás.
Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó.
Fafűrész (illesztő), vasfűrész.
Lyukfűrész.
Lemezvágó olló.
Szerelő készlet, gépelemek tanításához.
Elektromos szerelőkészlet I-II.
Asztali körfűrész.
A gépek (fali tabló).
Kerékpár.
LEGO-DACTA építőkészlet.

21.  A  felső  tagozatos  testnevelés  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Meglévő eszközök:
Magasugrómérce fém.
Magasugróléc.
Maroklabda.
Súlygolyó 3 kg.
Súlygolyó 4 kg

Medicinlabdák. 
Ugráló kötél.
Kézi súlyzók.
Mászókötél.
Kosárlabda.
Kézilabda.
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Tornaszekrény
Gyűrű.
Dobbantó.
Tornazsámoly.

Futball-labda.
Hiányzó eszközök: 
Ugródomb
Gerenda

22. Az osztályfőnöki óra tanítását segítő felszerelések, taneszközök:
Videofilmek:
Tűzvédelem
Veszélyes anyagok szállítása
Villamos biztonságtechnika
Néhány példa az ifjúságot fenyegető…

Előzzük meg a vízibaleseteket
A látható különbség
Dagobert bácsi és a pénz
Vásárolj okosan! (takarékoskodás)

23.  A  mozgókép-  és  médiaismeret  tanítását  segítő  felszerelések, 
taneszközök:
Programok:
Médiaismeret
Lapoda multimédiaszerkesztő

Pinnacle Studio Plus v10 videoszerkesztő
CorelDRAW 12 – grafikai program
ACDSee 8.0 – fotómenedzser program

24. A fejlesztőpedagógiát segítő felszerelések, taneszközök:
Meglévő eszközök:
Egyensúlyt fejlesztő eszközök
Fali kirakó tábla
Lépcsős egyensúlyozó roller
Egyensúlyozó labdák
Bodyroll készlet
Montessori torony
Fa építő elemek

Fa fejlesztő játékok
Abakuszok – tanári
Finommotoros fejlesztőjáték
Fejlesztő társasjátékok
Egyensúlyt fejlesztő játék
Programok:
Dyslexia programcsalád
Manó IQ

25. A pszichológiát segítő felszerelések, taneszközök:
Programok:
CBCHL – Gyermekviselkedési kérdőív
Pieron figyelemvizsgáló

5. A Dornyay Béla Tagiskola Eszköz- és felszerelési 
jegyzéke

Az iskolai nevelő-oktató munkát segítő szemléltetést és a tanulók tevékenykedtetését 
az  osztálytermekben  és  a  szaktantermekben  az  alábbi  alapfelszerelések  és 
eszközök szolgálják (tantermenként egy-egy): írásvetítő, diavetítő, fali vetítővászon, 
televízió, videó lejátszó, kazettás magnetofon, CD lejátszó.

Az  alsó  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő  
felszerelések és taneszközök (tantermenként):
Kis és nagybetűs nyomtatott ABC. (falikép)
Betűsín
Írott kis és nagy ABC
Bábok (5 db).
Betűtartó (fali)
Kép- és szókártya

Képes betűtablók
Kirakható tanítói betűkártya
Magyar írók költők arcképei
Oktató CD
Olvasás iskola
Anyanyelv gyakorló alsósoknak

43



Szókártya a helyesíráshoz
Szófajok bemutatása
Falitáblák
• Szótagolás elválasztás
• Mondatfajták
Dallamkirakó (31 db)

Az  felső  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő  
felszerelések és taneszközök (tantermenként):
Falitáblák
• Hangtani ismeretek.
• Szavak alakja, jelentése.
• A szó
• Az igék
• Az igenév
• A mondat
• Állítmány fajtái
A jelzők rendszere
Az ok és célhatározó

Falitáblák
• A teljes hasonulás
• Magyar irodalomtörténeti térkép
• Írók arcképcsarnoka
Oktató CD
• Magyar 8. oszt. –repeta junior
• Magyar 7. oszt. –repeta junior
• Magyar 6. oszt. –repeta junior
Magyar 5. oszt. –repeta junior

Az felső  tagozatos  élő  idegen  nyelv  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök (tantermenként):
Angol Német
London térképe
The United States of Amerika
Falitábla
• A mindennapi élet jelenetei 

Német ABC – német írásmód
Németország politikai térképe
Német nyelvjárású országok és szomszédos államaik
Képsorok
• A  mindennapi  élet  jelenetei  tematikus  képsor  német 

felirattal

Az  alsó  tagozatos  élő  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök (tantermenként):
Alapműveletek
Szorzótábla, római számok
Mértékegység
Tanári demonstrációs óra
Tanári karos mérleg
Tanári demonstrációs űrtartalmat mérő eszközök
Méterrúd
Logikai készlet(48 db)
Faépítő készlet (45 db)

Színes rúd (18)
Számjegykártya készlet (40 db)
Logikai játék (3 db)
Ötödölő
Geometriai testek
Oktató CD
• Matek iskola 1. oszt.
• Matek iskola 2. oszt.

A  felső  tagozatos  élő  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök (tantermenként):
Szögfajták bemutatása, szemléltetése
Négyzetes gúla
Négyzetes oszlop
Kocka
Körhenger

Színesrúd készlet (20 db)
Logikai játék (15 db)
Lyukas tábla (35 db)
Dienes készlet (84 db)
Hasáb
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Körkúp
Űrmértékek
Téglatest
Méterrúd
Táblakörző
Tábla szögmérő
Vonalzók (60°, 45°)
Négyzetméter

Súlysorozat hiányos
Kéttányéros mérleg (3)
Oktató program (1 db)
Táblai rajzeszköz készlet
Matek falitérkép garnitúra
Geometriai faliképsor
Testek és hálózat
Téglalap alapú gúla

A  történelem  tanítását  segítő  felszerelések  és  taneszközök 
(tantermenként):
Térképek:
• Az ókori Görögország
• A római Birodalom gazdagsága és kultúrája
• Magyarország közigazgatási térkép
• Magyarország a XVII. sz-ban 
• Magyarország a XVIII. sz-ban
• Európa a XVII. sz-ban
• Európa a XVIII. sz-ban
• Európa a XIII. sz-ban

A feud. Magyarországon XIII-XIV sz.-ban
• A feud. Magyarországon XIII-XV. sz.ban
• O-MM 1914-ben
• EU Nagy K. korában
• Az európaik felfedezése
• Mo a korai feudalizmusban
• Magyarország 1526-1606-ig 
• Az emberiség az őskorban
• Európa a XVIII. sz. végén
• Az Ókori Görögország
• A föld népei a XIV-XV. sz.
• Mo. gazdasági és kulturális 1301-1526
• Magyarország gazdasági és kulturális térképe
• A gyarm. Rendszer felbomlása
• A Római Bir. Térkép
• EU a XIX. sz közepétől
• Az Ókori Kelet országai
• Egyiptom és Mezopotámia
• Honfoglalás és letelepedés
• Az 1848-49-es forradalom
• Az Ókori Kelet
• A trianoni béke
• Mo. Monarch
• A három részre szakadt Magyarország
• Az ipari forradalom Európában
• Az I. világháború (hátoldalán vaktérkép)
• Mo. Szent István korában
• Mo. a XIII. sz.-ban
• Mo a Hunyadiak és a Jagellók korában
• A föld a XIII-XVI. sz-ban

Videofilmek:
• Fejezetek az ember természetéről
• Az athéni demokrácia
• A középkor művészete
• A magyarok vándorlása és a honfoglalás
• Az I. és a II. világháború
• A reneszánsz I-II-III. rész
Diasor (4 doboz)
Uralkodók rézkarc sorozat

Írásvetítő transzparens sorozat 7. oszt.
Írásvetítő transzparens sorozat 8. oszt.
Tematikus rendszer falitábla
Tablók
• Történelmi áttekintés 1440-1800
• Történelmi áttekintés 1800-1930
• Történelmi áttekintés 1930-1990
• Az emberiség kezdetei, az egyiptomi kultúra
• A Római Birodalom
• Az Ókori Görögország
• A középkori társadalom
Írásvetítő fóliasor 5-8-ig
Fóliás vaktérkép 5-8-ig
Oktató CD
• A Világtörténelem kronológiája
• Magyarország képes története
• Történelmi kisszótár
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• Európa a XIX sz. második felében
• A II. világháború (hátoldalán 2. szakasz)
• A megosztott Eu. 1945 után

A  természetismeret,  fizika,  kémia,  biológia  és  egészségtan  tanítását 
segítő felszerelések és taneszközök (tantermenként):
Fizika
Súlysorozat
Merülőforraló
Csiga –csigasor (fából)
Csiga –csigasor állvány
Csiga-csigasor asztal
Hengerkerék
Archimedes hengerpár
Hangvilla
Gravcsande- féle gyűrű
Ebonitrúd
Mágnespatkó
Mágnesrúd
Kézi fújtató
Közlekedési edények fa talpon
Műanyagkád
Elem minta (Lechlance)
Elem minta (Volta)
Csengőreduktor
Kétkarú emelő (fém)
Üveghenger mérő
Dem. isk. hőmérő
Hőmérő kisérlethez
Kettőd szirídió
Szívókút, nyomókút
Ködfénylámpa
Szigetelőállvány
Borszeszégő
Fejhallgató, mikrofon modell
Barométer
Levélmérleg
Karosmérleg + emelő
Homorú, domború, félgömb gömbtükör
Elektromos csengő
Rúgós erőmérő
Változó mozgást vizsgáló készülék
Hőtani tanulói kísérleti eszköz
Metronóm
Elektromotor és generátor
Toló ellenállás
Szétszedhető transzformátor
Torichelli-cső
Kétütemű, négyütemű robbanómotor
Ampermérő
Sziraindukátor

Kémia
Vegyszerek
Szűrőpapír
Dörzsmozsár
Égető kanál
Üvegkád
Vegyszerálló kesztyű
Védőszemüveg
Dörzstál
Dörzstörő
Gömb lombik (17 db)
Euleneyer lombik
Mérőhenger
Tálca
Gázfejlesztő készülék
Hoffman féle vízbontó készülék
Tölcsér
Üvegtölcsér
Borszeszégő (6 db)
Óraüveg (8 db)
Falitáblák
Kőolaj származék
Vasgyártás
Az SI mértékrendszer
Pálcika modell
Alu. karika
Kalott modell
Kémiai egységcsomag
Írásvetítő transzparens sorozat (7-8. o.)
Gyémántrács
Grafitrács
Nátriumklorid rács
Kristály szerkezetű fémrács
Molekula modell készlet
Univerzális PH papír
Indikátor papír
Hegyes csipesz
Kettősdió
Kémcsőfogó facsipesz (6 db)
Drótháló + betét
Kémcsőállvány
Kanóctartó (10 db)
Oktató CD
XXXIX CD Kémia Kalauz
XXVI CD Kémai kalauz
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Gőzgép modell
Dem. ampermérő
Mech. tan. kis. eszköz csomag
Fénytani. tan. kis. eszköz csomag
Kaloiméter
Bimetall szalag
Fizikusok arcképcsarnoka
Fizikai kísérletek I-II. videokazetta
Krokodilcsipesz
Fajsúlymérő henger
Lyukacsos old. üveghenger
Lenz törvényét vizsgáló eszköz
Gravcsende féle készülék
Folyadékáramlás hő hatására
Gázok tágulása hőhatására
Fényforrások
Elektronikus játk
Elektromágnes
Nagyteljesítményű fényforrás
Tanulói optikai pad
Üvegprizma állványon
Üveglencse készlet
Elktrovaria
Colbe-féle elektrométer

Kémikus játék
Kémiai asztal
Mágnes
Bepárló csésze
Hőmérő
Acélháromláb
Tanári elektromos mérleg
Súlykészlet garnitúra
Égetőcsónak
A fémek aktivitási sora
Az  anyagok  élettani  és  környezetani  hatását  jell. 
Pictogrammok.
Biológia
Magminta üveg
Rügy formák
Mag terjedése
Egy és kétszikű növény közti különbség
Bonckés
Bonctál
Mókus
Korróziós tüdő modell
Galandférgek
Kagyló
Egyszikű szár
Gyökércsúcs
Belső elválasztású mirigyek
Növény- és állatrendszertan diasorozat
Videofilmek
Az emberi test I-VI
Csontok, izmok és agyak: a gerincesek
Tabló
A dohányzás veszélyei
A trópusi esőerdők élővilága
A férfi medence szervei
A nő medence szervei
Diasorozat
Élet a vízben
Magyarország jelentősebb vadjai
Oktató CD
MIES: Képes állatok enciklopédia

A Földünk és környezetünk tanítását segítő felszerelések és taneszközök 
(tantermenként):
Iránytű (31 db)
térképek
• Magyarország domborzata
• Nógrád megye
• Afrika
• Dél-Amerika
• Észak-Amerika

Fóliasorozatok írásvetítőhöz
Diasorozat:
• Afrika
• Ázsia,
• Ausztrália
• Amerika
Tanulói iránytű (10 db)
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• Ausztrália
• Mo. Alföld gazdasága
• Budapest és környéke
• Európa mezőgazdasága
• Eurrópa ipara
• Észak-Amerika gazdasága
• Dél-Európa
• Mo. gazdasága és társadalma
• Észek-Európa
• A föld felszíne
• Ázsia
• A föld népessége
• Kontúrtérképe 5-6-7. o. (3 db)
• Brit szigetek
• Kárpát medence domborzata
• Észak AmeriKa domborzata
• Magyarország közigazgatása
• Az Európai Unió
• A föld országai
• A föld domborzata
• Európa domborzata (hátoldalán országai)
• Közép-Európa  domborzata  új  határokkal  (hátoldalán 

vaktérkép)

Térképtartó állvány
Oktató CD
• Földrajz 8. oszt. –repeta junior
• Földrajz 7. oszt. –repeta junior
• Környezeti nevelés gyerekeknek
• Értékőrző Magyarország

A Ének-zene, tánc- és dráma, rajz és vizuális kultúra és mozgókép és 
médiaismeret  tanítását  segítő  felszerelések  és  taneszközök 
(tantermenként):
Ének-zene
Ritmushangszerek
22 db-os ritmus és dallam készlet
Felcsavarható hangjegytábla
Oktató CD
• A szimfonikus zenekar hangszerei
Grafikai gyűjtemény Ék Sándor
Felszabadult Mo. album
Kocka lépcsős meccéssel
Faliképek (9 db)

Rajz és vizuális kultúra
Diasorozat (4 db)
Műalkotás (6 db)
Részkarc Madách (9 db)
Műveszett történek diatár
Grafikai eszközök
Színes fóliák
Tánc- és dráma
Videó kazetták dráma játékokhoz ( 5db)

Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Számítógép (12 db)
Monitor (SVGA) (12 db)
Billentyűzet (12 db)
Egér (12 db)
Hangfal (3 db)
Projektor (1 db)
Tintasugaras nyomtató (1 db)

Fali tablók:
• A számítógép belső felépítése (IBM - 02)
• Az input-output eszközök csatlakoztatása
• A billentyűzet.
• Rendszer programok:
• WINDOWS 98 vagy 2003.
• OFFICE 2003.
• Comenius Logo telepítő lemez
Oktató programok
• CD-k tantárgyaknál felsorolva 

Az technika és életvitel tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
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Falitablók (7 db)
Műszaki satu (4 db)
Kovács satu (2 db)
Vaskalapács (38 db)
Laposfogó (2 db)
Kúposfogó (26 db)
Harapófogó (4 db)
Hamburgi csípőfogó ( 4 db)
Hegyes körző (13 db)
Szegecsfejező (10 db)
Rajztű (10 db)
Sikattyú (6 db)
Pontozó (3 db)
Szlöjd kés (16 db)
Csuklósmérővessző (44 db)
Körmös vonalzó (20 db)
Keresztvágó (8 db)
Hidegvágó (12 db)
Fakalapács (13 db)
Gumi kalapács
Gyalu nagyoló (2 db)
Gyalu tisztító (4 db)
Gyalu eresztő (4 db)
Gyalu simító (3 db)

Lombfűrész kengyel (10 db)
Lombfűrész asztal (20 db)
Fémfűrészkeret (8 db)
Rókafűrész (3 db)
Lombfűrész (5 db)
Keretes fűrész (3 db)
Tűzőgép (2 db)
Asztali véső (14 db)
Laposvéső (10 db)
Csavarhúzó (5 db)
Simító reszelő (10 db)
Lapos reszelő (38 db)
Laposfaráspoly (15 db)
Köralakú reszelő (23 db)
Menetmetsző hajtókar (9 db)
Menetfúró hajtókar (7 db)
Kézi fúró (2 db)
Facsiga fúró (12 db)
Amerikáner (3 db)
Sebességváltó modul (1db)
Háztartási olló (29 db)
Csípőfogó oldal (3 db)
Szeghúzó harapó (3 db)
Domborító kalapács (20 db)
Cigányfúró (12 db)

Az testnevelés tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
1 kg medicinlabda (5 db)
Súlygolyó –3,4 kg (4 db)
Kislabda (10 db)
4 m-es tornapad (2 db)
Ugrózsámoly (4 db)
Ugrószőnyeg (3 db)
Sportmez + nadrág (10 db)
Kapusnadrág + mez (1 db)
Póló (10 db)
Sportalsó (16 db)
Tornakarika (5 db)
Súlyzó (15 db)
Gyűrűhinta (1 db)
Ugrókötél (11 db)
Kosárlabda (7 db)
Medicinlabda (22 db)
Teremfoci (1 db)

Zsámoly (6 db)
Húzókötél (1 db)
Szöges cipő (20 pár)
Torna pad (3 db)
Mászókötél (3 db)
Kosárpalánk (2 db)
Kosárgyűrű (2 db)
Kosárlánc (2 db)
Kosárlabda háló (1 pár)
Súlypontmérő (1 db)
Kézilabda kapu, háló (1 pár)
Bordásfal (4 db)
Ping-pong asztal (1 db)
Tollasütő (3 db)
Minifoci (2 db)
Stopperóra (1 db)
Rajtgép (2 db)

6. A Gárdonyi Géza Tagiskola Eszköz- és felszerelési 
jegyzéke

Projektor
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Matematika 1-6. o.
Táblai vonalzógarnitúra
Tanári demonstrációs óra
Tanári demonstrációs mérleg
Súlykészlet

Mérőhenger készlet
Matematikai tablósorozat
Geometriai formák

Zene 1-6. o. 
Szoprán harangjáték (Xilofon)

Környezetismeret 1-6. o.
Óriás nagyító
Tapintás érzékelő

Rajz 
Kreatív papírkészlet
Tárgyasztal

Természetismeret
Falitáblák:
• övezetesség rendszere
• hegyvidékek függőleges övezetessége

• vulkanizmus
• hegységképződés

Magyar nyelv és irodalom 5-6. o.
Magyar írók, költők élete táblasorozat
Nyelvi oktatótablók
Szófajok rendszere 
A hagyományos írásmód L, LY, J
Magyar nyelvtan fali tabló garnitúra
• a mondat felépítése
• a szavak alakja és jelentése

• hangtani ismeretek áttekintése
• az igék ragozása
• az igenév
• teljes hasonulás
• szófajok rendszere
• helyesírásunk alapelvei

Az iskolaorvosi rendelő minimális alapfelszereltsége
Műszer, eszköz

Mennyiség (db)
1. vérnyomásmérő (mandzsetta sorozattal) 1
2. phoendoscop 2
3. kötszerdoboz (kisméretű) 1
4. nyelvfogó 1
5. reflexkalapács 1
6. személymérleg 1
7. magasságmérő 1
8. mérőszalag 2
9. olló (kötszervágó) 1
10. olló (hegyes) 1
11. olló (Cooper) 1
12. csipesz (horgas) 1
13. Csipesz (anatómiai) 1
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14. lázmérő (3 perces) 3
15. nyelvlapoc (fa) Szükség szerint a létszám függvényében
16. egyszerhasználatos fecskendő Szükség szerint a létszám függvényében
17. Mantoux- fecskendő Szükség szerint a létszám függvényében
18. injekciós tű (egyszerhasználatos) Szükség szerint a létszám függvényében
19. elsősegélynyújtó láda 1
20. szemészeti vizsgáló tábla (saját megvilágítással) 1
21. színlátásvizsgáló könyv 1
22. írógép (táska) 1
23. vesetál 2
24. ivópohár 3
25. mosdótál (kisméretű, fertőtlenítéshez) 1

Bútor
Mennyiség (db)

1. vizsgálóasztal vagy ágy 1
2. műszerszekrény 1
3. műszerasztal 1
4. íróasztal 2
5. támlásszék (forgatható) 2
6. támlásszék 2
7. öltözőszekrény 1
8. iratszekrény 1
9. hulladékgyűjtő (lábpedálos, fém) 1
10. hűtőszekrény (60 l-es) 1
11. reflektor (flexibilis) 1
12. hordágy (összecsukható) 1
13. íróasztallámpa 1

7. A Kodály Zoltán Tagiskola Eszköz- és felszerelési 
jegyzéke

I. Helyiségek bútorzata és berendezési tárgyai
Helyiségek Szükséges Van/nincs

1. Tantermek (12 db)
tanulói asztalok, székek 180 db kétszemélyes asztal, 360 db szék 75 db asztal van jó állapotban, a többi cserére szorul

150 db szék van jó állapotban, a többi cserére szorul
nevelői asztal, szék tantermenként 1-1db 10  db  szék  cserére  szorul,  10  db  asztal  cserére 

szorul
sötétítő függöny ablakonként 1db 4 tanteremre van, a többi cserére szorul
tábla 12 db 6 db van, cserére szorul
eszköztároló szekrény 12 db tantermenként 1 db van, cserére szorul
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Csoportszoba (1 db)
Tanulóasztal 18 tanulóasztal van
tanári asztal 1 tanári asztal van
tábla tábla van
eszköztároló szekrény 1 db nincs

2. Szaktantermek
2.1 Nyelvi labor teljes felszereléssel
berendezés 15 tanuló egyidejű foglalkoztatására nincs
tábla 1 db van
magnetofon 1 db van
írásvetítő 1 db nincs
2.2 Számítástechnika terem
számítógép és tartozékai, szoftverek, 15 db van
számítógépasztal 15 db nincs
tábla 1 db van
flipchart 1 db nincs
lemeztároló doboz 1 db van

Helyiségek Szükséges Van/nincs

2.3 Természettudományi szaktanterem
vegyszerálló tanulói asztalok (3 tanulónként víz, gáz csatlakozással) 10 db nincs
vegyszerálló tanári asztal 1 db nincs
elszívó berendezés 1 db nincs
vegyszerálló mosogató 5db nincs
eszközszállító kocsi 1db van
törpefeszültségű csatlakozások 10db nincs
mentőláda 1 db van
poroltó 1 db van
tábla 1 db van
Szertár
eszköz és vegyszerszekrény 2 db van, cserére szorul
méregszekrény 1 db van
előkészítő asztal 1 db van, cserére szorul
2.4. Zeneterem
tanulói szék 100 db nincs
tanári asztal 1 db van
pianino 1 db van
tábla 1 db van
2.5 Olvasóterem
tanulói asztal 15 db nincs
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szék 30 db van
tanári asztal 1 db van
tábla 1 db van
könyves szekrény 3 db van
könyvespolc 6 db van
2.6 Rajzterem
tanulói szék 32 db van, 3 szükséges
rajzasztal 32 db van, 3 szükséges
tanári asztal 1 db van, de cserére szorul
tábla 1 db van
tárgyasztal 2 db van, de cserére szorul
vízcsap 1 db van
2.7 Tornaterem
kosárlabda palánk 2 db van
mászórúd 2 db van
2.8 Technika terem
tanulói munkaasztal 16 db van, cserére szorul
támlanélküli szék 16 db van, cserére szorul
tábla 1 db van
tanári asztal 1 db van
2.9 Fejlesztő szoba
tanulói asztal 3 db van
szék 6 db van
eszköztároló polc 3 db van, cserére szorul
3. Könyvtár
számítógép 1db van
nyomtató 1db nincs
írásvetítő 1db van
vetítővászon 1db van
létra 1db van
folyóiratállvány 2db 1 db
Suli egyoldalas könyvállvány 5db van
4. Nevelőtestületi szoba
könyvszekrény 1db van, cserére szorul
nevelői asztal 15db van, cserére szorul
székek 30db van, cserére szorul
Meglévő oktatási eszközök: 5 db interaktív tábla, 5 db projektor, 8 db laptop, 2 db írásvetítő, 2 db vetítő vászon, 2 db CD 
lejátszó magnetofonnal és erősítővel, 2 db TV, 1 db DVD lejátszó, 2 db video magno
Szükséges továbbá: 3 db írásvetítő és 3 db vetítő vászon, 2 db Tv, 3 db kazettás magnó és 2 db CD lejátszó, 1 db projektor, 
1 laptop

II. A tantárgyak tanításához szükséges taneszközök 

Matematika tanításához szükséges eszközök listája
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Eszköz neve db Van/nincs
Demonstrációs szám és jelkombinációs készlet  1 nincs
Szám és alapműveletek jelkártya készlet  4 nincs
Törtkorong készlet  4 nincs
Színes rudak készlete 25 23 van
Abakusz  4 nincs
Tanítói számjeltablók készlete  4 nincs
Matematikai falitablók  I.  4 nincs
                                      II.  4 nincs
                                     III.  4 nincs
Komplett geometriai falitablók  2 van
10 db-os matematikai falitabló  1 van
10 db-os geometriai falitabló  1 van
Számegyenes komplett garnitúra  2 nincs
Súlykészlet  2 1 van
Űrmértéksorozat  3 1 van
Szétszedhető dm3  2 1 van
Üreges mértani testsorozat  1 van
Táblai szögmérő  2 1 van
Méterrúd  2 van
Tányéros asztali mérleg  1 1 van
Tanulói mérleg súlykészlettel 10 nincs
Demonstrációs óra  4 1 db van
Tanári demonstrációs hőmérő  4 van
Geometriai műanyag demonstrációs testek  2 van
Komplett KOH-INOOR garnitúra tanári van

Fizika tanításához szükséges eszközök listája
Elektrovaria  1 van
Tápegység  1 van
Optikai készlet  1 van
Mikola féle üvegcső  1 van
Gravesande készülék 1 van
Folyadékáramlás hő hatására 1 van
Mágnes patkó záróvassal 1 van
Mágnes rúdpár fatokkal 8 1 van
Mágnestű műanyag állványon 8 1 van
Ebonitrúd, üvegrúd 1 van
Tolóellenállás 1 nincs
Borszeszégő 5 van
Fizikusok története időszalaggal 1 van
Közlekedőedények 1 van
Gázok tágulása hő hatására 1 van
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Kémia tanításához szükséges eszközök listája
Periódusos rendszer (demonstrációs)  1 van
Bunsen állvány  2 van
Acélháromláb 15 4 van
Gumicsőszorító  5 van
Kémcsőállvány 15 5 van
Lombikfogó  2 van
Kémcsőfogó 15 8 van
Tégelyfogó  1 van
Dugófúró sorozat  1 van
Kémcsőmosó kefe 15 van
Dörzsmozsár  1 van
Csipesz 10 4 van
Vegyszeres kanál 5 2 van
Gumicső  1 van
Égető kanál  1 van
Mechanikai p. mérleg súlysorozattal  1 van
Kék lakmuszpapír  1 van
Vörös lakmuszpapír  1 van
Univerzális pH papír  2 van
Kísérleti tálca 14 nincs
Hoffman féle vízbontó készülék  1 nincs
Főzőpohár 50 20 van
Kémcső 120 80 van
Lombik  30 20 van
Mérőhenger  25 10 van
Üvegbot  25 8 van
Borszeszégő  15 van
Üvegtölcsér  16 10 van
Gázfejlesztő készülék   2 1 van
Liebig hűtő   1 van
Üvegkád   2 nincs
Gázfelfogó henger   2 van
Óraüveg 10 5 van
Üvegcsövek 10 van
Hőmérő 15 1 van

Biológia tanításához szükséges eszközök listája
Csontváz 1 van
Koponya 1 nincs
42 cm-es torzó(női,férfi) 1 van
Agy modell 1 nincs
Szem modell 1 nincs
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Fül modell 1 nincs
Orr modell 1 nincs
Gége modell 1 nincs
Vese modell 1 nincs
Fogak 3 db-os készlet 1 nincs
Emberi arc 1 nincs
Szív modell (méretazonos) 1 van
Egyszikű szár 1 nincs
Kétszikű szár 1 nincs
Barackfa virága 1 nincs
Repce virága 1 nincs
Növények felépítése és életfolyamatai (12 fólia) 1 van
Tanulói vizsgáló mikroszkóp 2 1 van
Emlős csontvázak 1 van
Hal csontvázak 1 van
Emlős koponyák 1 nincs
Madár csontvázak 1 van
Oktatótáblák 1 van

Földrajz tanításához szükséges eszközök listája
Föld vetődése 1 van
Föld gyűrődése 1 van
Vulkán modell 1 van
Szerkezeti földgömb 1 van
Földgömb (tanári) 2 1 van
Magyarország domborzati,term.védelmi térképe 2 1 van
Magyarország megyéi és közlekedése 2 1 van
Nógrád megye (térkép) 1 van
Európa domborzata és vízrajza 1 van
Ázsia domborzata és vízrajza 1 van
Észak-Amerika domborzata és vízrajza 1 van
Dél-Amerika domborzata és vízrajza 1 van
Afrika domborzata és vízrajza 1 van
Ausztrália és Óceánia domborzata és vízrajza 1 van
Afrika gazdasága 1 van
Észak-Amerika gazdasága 1 van
Közép-és Dél-Amerika gazdasága 1 van
Ausztrália és Óceánia gazdasága 1 nincs
Európa gazdasága 1 van
Környezetvédelmi falitablók (9 darabos) 4 nincs
Környezetvédelmi diafilmek 4 nincs
Oktatótablók 4 nincs
Ásványgyűjtemény 1 van
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Hőmérő 10 1 van
Iránytű 10 1 van
Tellurium 1 van, de nem működik

Magyar nyelv és irodalom tanításához szükséges eszközök listája
ABC falitablók 4 van
Faliképek a beszédfejlesztéshez 4 van
Képes betűkártyák 4 van
Kirakható tanítói betűkártya készlet 4 van
Betűsín, fa 4 van
Nyelvtan és helyesírási falitablók 4 van
Eseményképek a szófajok tanításához 4 van
Falitáblák a szófajok tanításához 4 van
Magyar irodalom történeti térkép 3 van
Magyar irodalmi és nyelvtani szaktárgyi falitábla sorozat 2 van

Ember és társadalom tanításához szükséges eszközök listája
Történelem térképek

Magyar történelem
A magyar történelem áttekintése a honfoglalás idejétől 1 nincs
Magyarország 1000-1240. 1 van
Magyarország a 13. sz. közepétől 1 van
Magyarország 1301-1526. 1 van
Magyarország 1526-1606. 1 van
Magyarország a 18. században 1 2 van
Magyarország a korai feudalizmus idején 1 van
Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1848-49. 1 van
Osztrák Magyar Monarchia 1 van
Osztrák Magyar Monarchia 1314-ben 1 van
A három részre szakadt Magyarország 1 nincs
A Rákóczi szabadságharc 1 van
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 1 van
Osztrák Magyar Monarchia 1914-ben 1 van
A trianoni béke és következményei 1 van
Egyetemes történelem
Emberiség az őskorban 1 van
Az ókori Kelet 1 2 van
Az ókori Görögország 1 nincs
A népvándorlás 1 nincs
A Római Birodalom 1 van
Európa Nagy Károly korában 1 van
A kereszténység születése 1 van
A római birodalom gazdasága és kultúrája 1 nincs
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Európa a 9-11. században 1 van
Európa a 12-13. században 1 van
Európa a 14-15. században 1 van
Európa a 17. században 1 van
Európa a 17. század közepe 1 van
A Föld népei 14-15. század 1 van
Felfedezések és gyarmatosítások 1 van
A Föld a XVI-XIII. században 1 nincs
A földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás a XV-XVII. században 1 nincs
Európa a XIX. század II. felében 1 nincs
A napóleoni háborúk 1 van
Az ipari forradalom Európában 1 nincs
Az 1. világháború 1 nincs
A 2. világháború 1 van
Európa 1945-1989. 1 van
Európa 1989-1999. 1 van

Informatika tanításához szükséges eszközök listája
Falitablók (9 db-os) 1 van
Szoftver XP 8 van
CD író 1 nincs
CD lemezek van
Office programcsomag van
Képszerkesztő program van
Turbó Pascal program nincs
Webszerkesztő-Front Page 2000 van
Vírusirtók nincs
Tantárgyi oktatóprogramok van
Számítástechnikai szakszótár nincs
Szaktanári szabadpolcos könyvtár van

Művészetek tanításához szükséges eszközök listája
„Kulcs a muzsikához” (Zeneismereti falitabló, 8 db) 1 van
Ritmus és dallam hangszer készlet 1 van
Videókazetták: Bartók Béla művei 1 nincs
• Erkel Ferenc művei 1 nincs
• Kodály Zoltán művei 1 nincs
• J.S. Bach művei 1 nincs
• Beethoven IX. szimfónia 1 nincs
• Korok művészete I. II. III. IV. V. 1 nincs
• Építészeti stílusok 1 nincs
• Képzőművészeti stílusok 1 nincs
• Tánctípusok 1 nincs
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Élő idegen nyelv tanításához szükséges eszközök listája
Falitablók angol és német nyelvhez van
CD-Romok angol és német van

Életvitel, gyakorlati ismeretek tanításához szükséges eszközök listája
Háztartástan (60 lapos fólia) 1 nincs
Anyagok technológiai tulajdonságai (fóliasorozat) 1 nincs
Anyagok mechanikai tulajdonságai 1 nincs
Kertgazdaság alapjai 1 nincs
Közlekedési ismeretek 1 nincs
Szerszámok 1 van
Villamosenergia 1 van
Kötések a gépészetben 1 nincs
Szerelőkészlet 1. o. 26 nincs
Szerelőkészlet 2. o. 26 nincs
Szerelőkészlet 3.-4. o. 25 nincs
Építőkészlet 56 nincs

Testnevelés tanításához szükséges eszközök listája
Kézilabda, kosárlabda, röplabda, foci 15 van 1 rossz kézilabda, 

van 10 kosárlabda,
van 1 röplabda, 
foci nincs

Hálókészlet a választott labdajátékhoz 2 1 van
Gumilabdák 2-3 féle átmérővel 15 3 db van
Kézisúlyzó 1, 2, 3, kg (30-30-30 db) 90 20 db van
Tornabot 15 nincs
Tornapad 2 m-es 8 van
Mászókötél 4 nincs
Jelzőszalag 2 féle színben 30 van
Tornazsámoly 20 3 van

8. A Petőfi Sándor Tagiskola Eszköz- és felszerelési 
jegyzéke

1 – 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom
írásvetítő
vetítővászon
diafilm vetítő
diapozitív vetítő
hívókép

ABC falitábla
betűkártya  kép  -  és  szókártya  gyűjtemény  nyelvtan-
helyesírás 2-4. osztály 
kép- és szókártya gyűjtemény olvasás tanításhoz 1. osztály
falitabló sorozat magyar nyelvtan 3-4. osztály
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Környezetismeret
mérőhenger
műanyag mérőpohár
hőmérőkészlet
csapadékmérő
Mo. domborzati térkép

Mo. megyéi térkép
szobai mérleg
patkómágnes
terepasztal
demonstrációs hőmérő

Matematika
űrmértékek (cl, dl, l)
méterrúd
síkidomok, testek
demonstrációs óra
demonstrációs szám -, jel -  és képkártya készlet 20-ig 

színes rudak
súlysorozat
számolóállvány
tanári demonstrációs mérleg
kétszínű forgatható korongok
törtkorong készlet

Ének-zene
dob
xilofon

csörgő
tanulói posztó dallamkirakó 

A felsorolt eszközök az intézmény alsós szertárából kölcsönözhetők. 

Fejlesztő eszközök (a fejlesztő szobában 1 példányban áll rendelkezésre)
hangkeltő eszközök készlete
memória kártyák
eseménykártyák
helyi érték táblázat
számmérleg

abakusz
kép- és szókártya gyűjtemény
puzzle játékok
fejlesztő fajátékok
egyensúlyt fejlesztő eszközök
társasjátékok

5 – 8. évfolyam

Magyar irodalom és nyelvtan
tulajdonnevek – kártyasorozat 
hangkazetta 

táskás diasorozat 
A drámajátszás évezredei

Történelem
3 db-os Video-kazetta – UNI-JÓ
fóliasorozat 5. évfolyam 3 csomag
Rajzos vázlatok
• A történelem tanításához – könyv formájú 
Térképek
• Az emberiség az őskorban
• Ókori Kelet
• Ókori görög világ (Hellasz)
• Ókori Görögország gazd. kult. 
• Római birodalom gazd. kult. 
• Európa Nagy Károly korában
• Európa IX-XI. században
• Magyarország korai feud. idején
• Feudalizmus Mo-on a XIII-XV. sz.-ig

• Római birodalom
• Európa XVI. sz. végén 
• Európa a XII – XIII. sz.-ban
• Európa felfedezése és gyarmatosítása
• Magyarország a XVIII. sz.-ban
• Európa 1815 – 1849-ig
• Európa a XIX. sz. második felében
• Osztrák-Magyar monarchia 1914.
• Európa az I. világháború idején 
• Európa a II. világháború idején
• Magyar nép vándorlása, Honfoglalás
• Mo. az Anjouk és Zsigmond korában
• Gyarmati rendszer felbomlása
• Magyarország kincsei
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• Föld népei XIV-XV. sz.-ban
• Mo. a Hunyadiak és Jagellók korában
• Magyarország 1526 – 1606-ig
• Európa XVII. sz. közepén
• Magyarország a XVII. sz.-ban

• Európa 1945 – 1989.
• Függetlenségi harcok Magyarországon a XVII. sz.-ban
• Európa a XVII – XVIII. sz.-ban
• Európa 1989- 1999.
• A trianoni béke következményei
• Magyarország megyéi és közlekedése

Angol
Sentence Building szemléltető tábla
igeidők szemléltető tábla   
magnók
project hangkazetta 1 – 4-ig 

projeck viedokazetta 1 – 4-ig
The Sol Experience (English language and culture)
Nyelvmester nyelvoktató CD kezdő 

Német
német ABC
nyelvtani táblázatok: 
• A mondat I. – II.
• A szófajok I. – II.
• Az ige és ragozása
német tanári kincsestár
Infos aus Deutschland hangkazetta
Ping-pong I. – II. hangkazetta
Ping-pong neu I. hangkazetta
Auf  die  Plätze…  -  hallás  utáni  megértést  fejlesztő 
hangkazetta
Schrittweise  hangkazetta
Zertifikat Deutsch –  hangkazetta

Landeskunde  (országism. segédanyag)
Német magyarok számára (oktató csomag)
Beszédszándékok a német nyelvben – hangkazetta 
„Internationes” oktató segédanyag 
Volksmusik hangkazetta szövegkönyv
Infos aus Deutschland - viedo kazetta 
magnók
Nyelvmester nyelvoktató CD 1-2. 
Zenei kazetták
Németország domborzati és közigazgatási térképe

Matematika
méterrúd dm-es beosztással
űrmértéksorozat (l, dl, cl, ml)
négyzetméteres lap
szétszedhető köbcentiméter
üreges mértani testsorozat
tömör mértani testsorozat
kétkarú mérleg
táblai vonalzók, körzők, szögmérők (fa, műanyag)
számolóléc tanári demonstrációs

számolóléc tanulók számára
sokszögalapokból álló készlet 
diasorozat
függvények, sorozatok I.
függvények, sorozatok II.
függvények, sorozatok III.
szemléltető tablók
síkidomok kerülete, területe
testek felszíne, térfogata

Fizika 
üvegpohár
mérőhenger
üveglap,  gumialátét
hajszálcsövek
Bunsen-égő
vasháromláb
KMnO4 lombik
rúgó
különféle anyagok
különböző testek

metronóm
lejtő
ejtőzsinór
mérleg
egykarú mérleg
súlysorozat
kiskocsi
nehezék
manométer
hőmérő

61



dm3-t szemléltető kocka
Van de Graaf generátor
iránytű
gőzgépmodell
kétütemű és négyütemű motormodell
írásvetítő
ködfénylámpa, 60 W-os hálózati izzó,   volta elem
áramerősség-mérő eszköz
kapcsoló, vezeték
csilingelős kísérlethez szükséges eszközök
elektrovaria
huzalellenállás
borszeszégő
egyszerű Archimedes készlet
hőtani készlet
toló ellenállás
televízió

különböző anyagú golyók
mágnes
állvány
csavarmodell
Gravesan-gyűrű
300; 600; 1200 menetes tekercs
vasmag
csengő
elektromágnes
fényforrás, laser
tükrök (sík, domború, homorú)
lencsék, mikroszkóp
prizma
mágnes készlet
nyomókúp modell
mechanikai tanulókészlet
Magdenburgi félgömb
ellenállásszekrény

Kémia
Hoffmann félevízbontó készülék
kémiai kirakókészlet
tanulókísérleti eszközkészlet
pálcikamodell készlet
applikációs készlet
periódusos rendszer
tanulókísérleti kocsi
atommodell készlet
vegyszeres kanál
porcelánedények
vegyszerek
méregszekrény
vegyszerek
indikátorok
mobil természetvédelmi labor

eszköz – és vegyszerszekrény
kémikusok arcképcsarnoka
kőolajpárlatok szemléltető tábla
műtrágyagyártás szemléltető tábla
cukorgyártás szemléltető tábla
transzparens készlet  (fóliasorozat 7-8. oszt.)
üvegeszközök
fém állványok 
fogók
fémfogók, képcsőfogók
kémcsőmosó kefe
indikátorok
eszköz- és vegyszerszekrény
mentőláda

Biológia
sün
kétéltű csontváz
hal csontváz
emberi csontváz
hüllő csontváz
madár csontváz
műanyag gomba
mikroszkóp
mikroszkópia metszetek
környezetismereti transzparens (5-6.o.)
biológia transzparens (7-8. o.)
kémcsőállvány

macska csontváz
növény részei
emberi bőr
szem modell
agyvelő
emberi torzó
pete barázdálódása
állati koponya
emberi koponya
ember szervrendszerei tablósorozat
vízvizsgáló készlet
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Földrajz
kőzetgyűjtemény készlet   
földgömb 
domborzati modell-terepasztal
Európa országai
Nógrád megye térképe
Nyugat-Európa
Észak-Amerika felszíne
Ausztrália és Óceánia
A Föld országai
Magyarország domborzata
Földrajzi transzparens 5 – 8. o.

Európa felszíne
Ázsia felszíne
Afrika
Dél-Európa
Észak-Európa
Dél-Európa
A Föld felszíne
A Föld népsűrűsége
Dél-Amerika domborzata
Észak-Amerika felszíne

Ének-zene
Kodály: Gyermek- és nőikarok 
(kottás kötet)
Hangkazetták
CD-s magnó
CD-k a tananyaghoz kapcsolódóan
metronóm

ritmustáska 26 db hangszerrel
mobil abc – sor tanári bemutató készlet
mobil abc – tanulói bemutató készlet
xilofon
altfurulya
triangulum

Rajz
Művészettörténeti diasor. 5. – 8. o.
műanyag, átlátszó hengerek, gúlák
szögmérő

vödör
táblai körző
vonalzó

Technika
különféle fogók
különböző fűrészek
csavarhúzó
kalapács
csuklós mérce
levélmérleg
pontozó
favéső
párhuzamszorító
körző, talpas derékszög
rajztű
göbözött fúró
satu

keresztvágó
laposvágó
szegecshúzó
különböző ráspolyok
különböző reszelők
lemezhajlító
lemezvágó olló
pillanatszorító
villanyrezsó
kerékpár elsőagy
transzparens készlet
diasorozat, vetítő
forrasztópáka
kerékpár hátsóagy

Informatika
tanulók által használt számítógépek   (17 db)
billentyúzet (17 db)
egér (17 db)
monitor (17 db)
server (1 db)
nyomtató (1 db)

laptop (1 db)
projektor (1 db)
hangkártya + hangfal (17 db)
CD meghajtó (17 db)
alapvető programok: 
• WINDOWS 2000
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scanner (1 db)
fehér tábla (1 db)
számítógépasztalok (17 db)

• OFFICE 2000
• Szoftver az INTERNET hálózatban való működtetéshez

Testnevelés
gumilabda
kosárlabda
kosárlabdaháló
kosárpalánk
kézilabda
kézilabdaháló
futballabda
P-p labda
kislabda
teremfutball
röplabda
röplabdaháló
PVC maroklabda
asztalitenisz labda
asztalitenisz ütő
ping-pong asztal
ping-pong ütő
medicin labda
floor-ball
floor-ball ütő
gumikötél
ugrókötél
mászókötél
mászórúd
kötél

kézi súlyzó 
tornapad
tornazsámoly
ugródomb
ugrószekrény
dobbantó
kieg. tornakészlet 2 db-os
filc szőnyeg
mérőszalag
stopper óra
szöges futócipő
futball mez, rövid ujjas
kapusmez
rádiós magnók
bordásfal
ásó, gereblye
magasugró állvány
magasugróléc
súlypontemelkedés mérő
létra
hulla - hopp karika
súlygolyó
tornaszőnyeg (műbőr bevonattal)

A felsorolt  eszközök az  intézmény reál  vagy humán munkaközösségi  szertárából 
kölcsönözhetők, kivétel a szaktantermek. (technika, informatika)

Könyvtár:
Televízíó, videó-lejátszó
2 db számítógép + billentyűzet + egér + monitor

Az SNI –s gyermekek neveléséhez, oktatásához szükséges eszközökről a fenntartó 
gondoskodik  az  Illyés  Gyuláné  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola  és 
Pedagógiai Szakszolgálaton keresztül. 

9. A II. Rákóczi Ferenc Tagiskola Eszköz- és felszerelési 
jegyzéke

Az  iskolai  nevelő-oktató  munkát  segítő  szemléltetést,  valamint  a  tanulók 
tevékenységét az  osztálytermekben  és  a  szaktantermekben  az  alábbi 
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alapfelszerelések  és  eszközök  szolgálják  (tantermenként  egy-egy)  írásvetítő,  fali 
vetítővászon, televízió, videólejátszó, kazettás magnetofon, cd lejátszó.

Az  alsó  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő  
felszerelések és taneszközök (tantermenként):
Képek, betűkártyák, szótagkártyák.
Hívóképek.
Írott és nyomtatott ABC. (falikép)
Kis és nagybetűs nyomtatott ABC (falikép)
Betűsín.
Írott kis és nagy ABC.
Bábok(10db).
Fali tablók:
• Hangtani ismeretek 
• Szavak alakja, jelentése
• A szó
• A mondat 
gyermeklexikon (10 db)

Szólások, közmondások könyve.
Nemzeti jelképek. (falitabló)
Fali táblák:
• Igék 
• Az igenév
• A teljes hasonulás 
• Mondat
• Az állítmány fajtái
• A jelzők rendszere
• Ok és célhatározó
Történelmi arcképsorozat.
Helyesírási szabályzat és szótár (10db)

Az alsó tagozatos matematika tanítását segítő felszerelések és 
taneszközök (tantermenként)
űrmértékek (cl,dl,l)
demonstrációs óra.
táblai vonalzók.
táblai körző.
számkártyák (1-1000-ig).
hosszúságmértékek

oktatótáblák
Helyiérték-táblázat.
Kéttányéros mérleg és súlysorozat.
Hőmérő.
Színes rudak.

Az  alsó  tagozatos  környezetismeret  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök
Az idő (oktatótábla).
Iskolai iránytű.
Magyarország domborzati térképe.
Magyarország közigazgatási térképe a megyecímerekkel.
Szobai hőmérő.
Borszeszégő.
Domborított földgömb.
Homokasztal
Tanulói kísérleti dobozok (8db.)
Ásványok. 
Élő természet (diapozitívek).
Magyar nemzet jelképei (falitabló)

Videokazetták
• Életközösségek I.
• Életközösségek II.
• Életközösségek III.
• Életközösségek IV.
• Vadon nőtt gyógynövényeink.
• Nagy tájegységek
Testünk (videofilm).
Közlekedés szabályai (videofilm).
Nagyító.
Szűrőpapír

Az  alsó  tagozatos  ének-zene  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Ritmuseszközök: triangulum, xilofon, kisdob
Zenehallgatási anyagok hangkazettán vagy CD-n:
• Magyar népzenei anyag.
• Gyermekdalok.

• Cselekményes zenék - nőikar, férfikar, vegyeskar.
• Iskolai ünnepek újabb dalai.
• Európai népdalok.
• Egyházi énekek.
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• Himnusz.
• Szózat.
• Magyar és rokon népek dalai.

• Jeles napok, ünnepkörök dalai.
• Kórusművek, műzenei szemelvények

Az alsó tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Diapozitívek:
Steindl Imre: Országház.
Kispaládi parasztház.
Thököly vár -Késmárk.
Medgyessy Ferenc: Anyaság.
Kolozsvári testvérek: Szt. György szobra.
Kovács Margit: Szamaras ,Sámson dombormű.
Szőnyi István: Este.
Csontváry Kosztka Tivadar:Mária kútja.
Pabló Picasso: Maia arcképe.
Ferenczy Noémi: Noé bárkája- gobelin.
Cifraszűr, bölcső, csengős népi játék. 
Hollókői ház.
Füstös konyha
Matyó tisztaszoba.
Mai lakóház külső és belső képe.
Árva vára.
Pollack Mihály:Nemzeti Múzeum.
Albercht Dürer: Nyúl, Önarckép
Eugéne delacroix: Villámtól megriadt ló.
Paul Cézanne: Csendélet
Ferenczy Károly: Festőnő.

Fényes Adolf: Testvérek..
Vaszilij Kandinszkij: Festvény három folttal.Bálint Endre: 
Vándorlegény útra kél,
Ember alakú butella.
Kerített ház - Pityerszer.
Botpaládi ház.
Faragott, festett oromzatos ház - Hegyhátszentpéter.
Hősök tere.
Vajdahunyad vára.
Makovecz Imre: Sárospataki Művelődési Ház.
Ligeti Miklós: Anonymus.
Ferenczy Béni: Bem érem.
Götz János: Szarvas.
Cseh László: Táncolók.
Michelangelo : Ádám teremtése.
Fernczy Károly: Október.
Fényes Adolf: Babfejtők.
Kosztra József: Tányértörölgetők.
Glatz Osztkár:Birkózók,
Kapatisztító, kunsági gyapjú hímzés, hímestojás, mézeskalács
Aratókorsó, tálak, miskakancsó.
Magyar koronázási jelképek.

Az alsó tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök.
Olló, kés, vonalzó (40 db)
Mintázó eszközök (20 db)
Építőkocka (fa)

Szövőkeret (30 db)
Csiszolópapír

Az  alsó  tagozatos  testnevelés  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Síp
Gumilabda (20 db)
Babzsák (20 db)
Ugrókötél (20 db)
Kislabda (20 db)
Tornapad (3 db)
Tornazsámoly (6 db)
Medicinlabda (10 db)

Karika (20 db)
Jelzőszalagok (10 db)
Ugrószekrény (1 db)
Dobbantó (1 db)
Tornaszőnyeg (4 db)
Bordásfal (10 db)
Mászókötél (5 db)
Mérőszalag (1 db)

A  felső  tagozatos  magyar  nyelv  és  irodalom  tanítását  segítő 
felszerelések és taneszközök:
Térkép (irodalomtörténeti) (3 db) János vitéz (rajzfilm)
Írói arcképsorozat (3 db) 
Magyar értelmező szótár (5 db)

Videófilmek:
Magyar népmesék
A Pál utcai fiúk (film)
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Szinonima szótár (5 db). 
Helyesírási tanácsadó szótár (5 db)
Életrajzi lexikon (5 db) 
Helyesírási szabályzat és szótár (20 db) 
Hanganyag (hangkazetta CD)
Népdalok, népmesék
János vitéz
Mitológiai és bibliai történetek 
A kis herceg
Görög regék és mondák
Rege a csodaszarvasról
Népballadák
Arany a Walesi bárdok
Egri csillagok (részletek)
Arany a walesi bárdok 
Toldi
Jannus Pannonius, Balassi Bálint, Zrínyi Miklós, Csokonai 
Vitéz Mihály versei
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany 
János, Jókai Mór művei
Halotti beszéd és könyörgés
Ómagyar Mária – siralom
Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig 
(rádiójáték)
Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, 
Radnóti Miklós versei
Megzenésített versek 

Rab ember fiai (film)
Magyar mondák: Álmos vezér, A fehér ló mondája, A 
szentgalleni kaland, Botond, Lehel kürtje, István 
megkoronozása
Arany: A walesi bárdok
Lúdas Matyi (Rajzfilm)
Egri csillagok (film)
Janus Pannonius emlékére
Mátyás könyvtára
A Corvinák
Balassi, Csokonai: A felvilágosodás
Mikszáth: Szent Péter esernyője (film)
Mikszáth prózája
Liliomfi (film)
A Reformkor I-II
Petőfi
Egy magyar nábob (film)
Kárpáti Zoltán (film)
A kőszívű ember fiai (film)
Halotti bezséd
Légy jó mindhalálig (film)
Móricz és a Légy jó mindhalálig
Móricz élete
Nyugat
A fiatal József Attila
Erőltetett menet (film)
Könyv:
Népmesegyűjtemény (10 db)
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (5 db)

Az angol nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Chatterbox  1.,  2.,  3.,  (tankönyv,  munkafüzet,  hangkazetta, 
tesztek, szemléltető képsor)

Grapevine 1. (tankönyv, munkafüzet, hangkazetta, tesztek)

A német nyelv tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Deutsch für Disch I. (munkatankönyv ,hangkazetta)
Tematikus képek
Büderchen komm tanz mit mir (hangkazetta, daloskönyv)
ABC kártya (betűkártyák)
A névelő (falitabló)
Gyenge ige ragozása (falitabló)
A névelő (falitabló)
A főnév szótári alakjai (falitabló)
Időbeli, módbeli segédigék (falitabló)
Deutschmobil  I.  
(tankönyv, munkafüzet, hangkazetta)
Erős ige ragozása (falitabló)

Időbeli, módbeli segédigék (falitabló)
A személyes névmás (falitabló)
Az elöljárószó (falitabló)
A melléknév ragozása (falitabló)
A személyes névmás ragozása (falitabló)
A főnév ragozása (falitabló)
Deutschmobil  II.  
(tankönyv, munkafüzet, hangkazetta)
A birtokos névmás (falitabló)
A melléknév ragozása (falitabló)
Németország (falitérkép)
Deutschmobil  III.  
(tankönyv, munkafüzet, hangkazetta)

A történelem tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Falitérkép: A kínai Nagy Fal
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Az ókori Kelet
Az ókori Görögorzság
A Római Birodalom
Bibliai országok- Pál apostol utazásai
Magyarország X-XI. sz.
A magyar népvándorlás és a honfoglalás
Európa Nagy Károly korában
Magyarország a korai feudalizmus idején
A  feudális  Magyarország  a  XIII.sz.  közepétől  a  XV.sz. 
elejéig
A tatárjárás Magyarországon 1241-42.
A Föld népei a XIV-XV. Században
Magyarország 1526-1606
Európa a XIV-XV. Században
A feudális Magyarország a XV. században
Magyarország a XVII. Században
Európa aXVII. Század közepén
Az  európaiak  felfedezése  és  a  gyarmatosítás  XV-XVII. 
Század
Magyarország Bethlen Gábor korában (1629)
Magyarország népei a XVIII.század végén
Európa a XVIII. Század végén
A föld népei a XVI-XVIII.században
Az 1848/49-es szabadságharc
Európa a XIX. Század második felében
Európa a XIX. Században
Európa 1815-1849.
Európa az I. világháború idején
A gyarmati rendszer 1830-1914.
Az Osztrák-Magyar Monarchia 1914-ben
A gyarmati rendszer felbomlása (1917-1975)
A Tanácsköztársaság honvédő harcai Európa a II. 
világháború idején
Hazánk felszabadulása
Videókazetta:
Az ókori Egyiptom
Egyiptomi hétköznapok
Egyoptom, a Nílus ajándéka
Széthi, a fáraó
A piramisok

Az ókori Hellász
Görögország
Az ókori Róma
Róma és Pompei
Róma építészete
A Colosseum, Róma
Álmos vezér
Honfoglalás, államalapítás
Aquincum
Élet a középkori Európában
Céh, inas-legény-mester
A románkori művészet
A román stílus
Mátyás király
Hunyadi János
Mátyás országa
Mátyás király könyvtára
A lovagok, a Hunyadiak
Mohács
Magyar ereklyék
Nagy Szulejmán és kora
Rákóczi szabadságharca
A francia forradalom
Reformkor I-II. rész
A kiegyezés
Versailles
A II. világháború
1956. október 23.
Egyéb:
Transzparens  sorozat  az  általános  iskolai  történelem 
tanításához (5-8. Évfolyam)
Diapozitív sorozat az általános iskolai történelem tanításához 
(5-8. Évfolyam)
A magyar államcímer története (falikép)
Magyar történeti áttekintés a honfoglalás idejétől (falikép)
A középkori társadalom (falikép)
Tanulói egységcsomag az 5. és 6. osztályos történelem 
tanításához
Forráscsomag a 7. osztályos történelem tanításához

Az informatika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Pentium típusú számítógép (15 db)
Monitor (SVGA) (15 db)
Billentyűzet (15 db)
Egér (15 db)
CD meghajtó 40X (15 db)
Hangkártya + Hangfal (15 db)
Projektor (1 db)
Modem (1 db)
Tintasugaras nyomtató (1 db)

Falitablók:
A számítógép belső felépítése 
A Az input-output eszközök csatlakoztatása
A billentyűzet
Alapvető programok:
Windows 98 vagy 2000
Szoftver az Internet hálózatban való működtetéséhez
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A  felső  tagozatos  matematika  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Táblai körző fa (3db)
Táblai vonalzó 450-os fából (5 db)
Táblai vonalzó 600-os fából (5 db)
Táblai szögmérő fából (5 db)
Méterrúd fából (5db)
Összerakható m3 (5 db)
Nagy matematikusok arcképei (5 db)
Sík és mértani modellező készlet (2 db)
Számegyenes, koordináta (írásvetítőfólia)
Helyiérték táblázat  (írásvetítőfólia)
Oszthatósági szabályok (falikép)
Százalékszámítás (falikép)
Kétkaros mérleg és súlysorozat
Hatványosság azonosságai (falikép)
Halmazok (falikép)
Lineáris függvény (falikép)
Másodfokú függvény (falikép)
Abszolútérték függvény (falikép)
Mértékegységek (falikép)
Területszámítások (falikép)

Kocka, Téglatest (testek)
Űrmérték sorozat 
Szédszedhető dm3

Tükrözés (falikép)
Terület és kerületszámítások (falikép)
Négyszögek kerülete, területe(falikép)
A kör kerülete, területe (falikép)
Szögpárok (falikép)
Hasábok (falikép)
Pitagorasz tétele (falikép)
Az egyenes körkúp és gúla (falikép)
Az egyenes henger, gömb (falikép)
Műanyag henger
Műanyag kúp
Műanyag gúla
Műanyag hatszög alapú hasáb
Műanyag ötszög alapú hasáb
Testek felszíne, térfogata (falikép)
Algoritmus folyamatábra (falikép)

A  természetismeret  és  a  földrajz  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Terepasztal
5-8. osztályos diafilm sorozat a földrajz tanításához
5-8. osztályos írásvetítőfólia-sorozat a környezetismeret és a 
földrajz tanításához
Kőzetgyűjtemény
5-8.osztályos táblai vaktérképsorozat
Hőmérő (15 db)
Iránytű (15 db)
Térképjelek
Magyarország térképe (falitérkép)
A Föld éghajlata (falikép)
A Föld természetes növényzete (falikép)
A Föld domborzata (falitérkép)
Földgömb (10 db)
Tellúrium

A Föld forgása és keringése (falikép)
Afrika domborzata és vizei (falitérkép)
Ausztrália és Óceánia gazdasági élete (falitérkép)
Afrika domborzata (falitérkép)
Ausztrália és Új-Zéland (falitérkép)
Észak-Amerika,  Dél-Amerika  domborzata  és  vizei 
(falitérkép)
Európa domborzata és vizei (falitérkép)
Ázsia domborzata és vizei (falitérkép)
Európa országai (falitérkép)
Észak–Európa (falitérkép)
Kelet-Európa (falitérkép)
Ázsia domborzata (falitérkép)
Közép Európa (falitérkép)
A Kárpát-medence domborzata és vizei (falitérkép

A fizika tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Írásvetítőfólia-sorozat (fizika 6-8.osztály)
Mágneses rúdpár fatokban
Táblai mágnes 25 mm-es
Fényből áram (videokazetta)
Részecskemodell (videokazetta)
Fizikusok arcképcsarnoka (falikép sorozat)
SI mértéktáblázat (falikép)
Mágneses készlet (komplett)

Nyomás,  súrlódás  vizsgálatára  alkalmas  eszközkészlet  (25 
db)
Kétkarú emelő ( 5 db) 
Karos mérleg, súlysorozattal (5 db)
Hőmérő
Hőtágulást bemutató tanári eszköz (1db)
Elektrovaria (tanári bemutató eszközkészlet) (1db)
Transzformátor modell (2 db)
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A Naprendszer (tabló)
Lejtőmodell (tanulókísérleti eszköz 10 db)
Mikolacső (10 db )
Mechanikai eszközkészlet (10 db)
Rugós erőmérő (25 db)

Tanulókísérleti eszközkészlet áramkörök létrehozása (25 db)
Statikus elektromosságot létrehozó eszközkészlet (25 db)
Optikai pad (lencsékkel, tükrökkel) (2 db)
Prizmatartó (1 db)
Tanulókísérleti eszközkészlet a fény vizsgálatára (15 db)

A biológia tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Biológia egységcsomag
Bonctű
Csíráztató
Diapozitívek az 5-8.osztályos biológia tanításához
Kézi nagyító (15 db)
Metszettároló
Mikroszkópizáló
Lámpa
Szilvafa virága (modell)
Burgonya virága (modell)
Almafa (oktatótábla)
Rovarok (oktatótábla)
Lepkék (oktatótábla)
Sertés koponya
Juh koponya
Madár csontváz
Emlős csontváz
Fogtípusok
Lábtípusok
Szarvasmarha (oktatótábla)
Házityúk (oktatótábla)
Erdők legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla)
Fenyő (oktatótábla)
Erdei pajzsika (oktatótábla)
Kocsányos tölgy virága (oktatótábla)
Ehető és mérgező gombák (oktatótábla)
Keresztes pók (oktatótábla)
Mókus (oktatótábla)
Sün (oktatótábla)
Szarka (oktatótábla)
Róka (oktatótábla)
Szarvas vagy őzagancs
Hazai füves területek legjellemzőbb élőlényei (oktatótábla)
Görény (oktatótábla)
Sáska (oktatótábla)

Folyók,  tavak  legjellemzőbb  élőlényei  (oktatótábla)Hal 
(csontváz)
Béka (csontváz)
Rák testfelépítése (oktatótábla)
Fürge gyík (csontváz)
Nemzeti parkjaink (falitérkép)
Falitablók:
A sejtmagnélküli egysejtűek
Szivacsok, csalánozók,
Gyűrűsférgek
Puhatestüek
Ízeltlábúak
Gerincesek
Moszatok, zuzmók, mohák, harasztok
Nyitvatermők
Zárvatermők
A lomblevél működése
A virág és virágzat
Termések, terméstípus
Fásszár keresztmetszete
Egyszikű szár keresztmetszete
Az emberi bőr (bőrmetszet)
Emberi csontváz
Csövescsont
Koponya
Emberi torzó
Lapos és csöves csont metszete
Emberi nyelv fogakkal (modell)
Légzés (oktatótábla)
Szív-modell
Vese (metszet)
Az emberi szaporodás (8 db-os oktatótábla
Szem (modell)
Hallás ás egyensúly szerv (modell)
Emberi fejmetszet
Fül (modell)

A kémia tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Eszközök, vegyszerek a kémiai kísérletekhez
Méregszekrény
Vízbontó készülék (1 db)
Kalotta molekulamodell (1 garnitúra)
Pálcika modell (1 garnitúra)

Ismeretlen ismerős a víz
Kincsek a homokban és a bányákban
A fémek általános jellemzése
A víz
Az élet elemei
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Mágneses atommodell (1 garnitúra)
Kristályrács (gyémánt, grafit, NaCl)) (3 db)
Falitablók:
Atomok elektronvonzó képessége
Fémek jellemerősségi sora
Periodusos 
Elektronhéjak kiépülése Oktatótáblák
Fémek reakciói vízzel
Fémek reakciói savval
Sav-bázis reakció
Közömbösítés
Redukció a redukáló sorban
Videokazetták

Levegő, tenger, kőzet
Atom és molekula
A víz egy csodálatos nyersanyag
A konyhasó
Tüzijátéktól a házépítésig
A magyar ezüst, az alumínium
Az év féme a vas
Lidércfény a nitrátos vizek
Kénsav a felhőből és a gyárból
Szabadon és kötve
Atom és molekula
Írásvetítő  transzparens  sorozat  a  7.  és  8.osztályos  kémia 
tanításhoz (1db) 

Az egészségtan tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
Videofilmek
Az élelem
Alapvető élelmiszerek
Az izmok és a mozgás
A dohányzás és az egészség

Vigyázz a gyógyszerekkel 
Járvány, avagy a gyermek kábítószer,    alkohol
Ép testben ép lélek
Az emberi szervezet reprodukciós rendszere

Az ének-zene tanítását segítő felszerelések és taneszközök:
A  kerettantervben  szereplő  zenehallgatási  anyag 
hangkazettán vagy CD lemezen

Videofilmek
• Jeles napok népszokásai
Ritmuskészséget fejlesztő hangszerek, eszközök

A felső tagozatos rajz tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Műanyag, átlátszó hengerek, gúlák
Képsík rendszer a vetületi ábrázoláshoz
Táblai körző (fém hegyű)
60o-os táblai vonalzó
45o-os táblai vonalzó
100 cm-es táblai vonalzó
Táblai szögmerő 
Műanyag átlátszó kocka, tégla
Demonstrációs testek (fa)
Rajzállvány (2 db)

Videofilmek:
Képzőművészet a honfoglalás idején
A román stílus
A gótika
Reneszánsz
XIX. század művészete
XX. század művészete
Pásztorkodás a Hortobágyon
Testbeszéd, gesztus 

A felső tagozatos technika tanítását segítő felszerelések és taneszközök
Fareszelő lapos 25x200 (15 db)
Fareszelő gömbölyű 10x200 (15 db)
Fareszelő félgömbölyű 25x200 (15 db)
Vasreszelő lapos 25x200 (15 db)
Vasreszelő gömbölyű 10x200 (15 db)
Vasreszelő félgömbölyű 25x200 (15 db)
Laposfogó (20 db)
Kalapács 15-20 dekás (15 db)
Csípőfogó, gömbölyűcsőrű fogó (15 db)
Fafűrész (illesztő), vasfűrész (15 – 15 db)
Lyukfűrész (10 db)

Kézi fúró (amerikáner) (4 db)
Lemezvágó olló (10 db)
Faliképek a fa megmunkálásáról (5 db)
Szerelőkészlet, gépelemek tanításához (4 db)
Elektromos szerelőkészlet I-II. (4-4 db)
Asztali fúrógép (állványos) (1 db)
Asztali körfűrész (1 db)
A gépek (falitabló) (3 db)
Kerékpár (1 db)
KRESZ-táblák (oktató táblák) (1-1 db)
LEGO-DACTA építőkészlet (4 db)
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A  felső  tagozatos  testnevelés  tanítását  segítő  felszerelések  és 
taneszközök:
Ugródomb (1 db)
Magasugrómérce fém (1 pár)
Magasugróléc (1 db)
Maroklabda (15 db)
Súlygolyó 3 kg (1 db)
Súlygolyó 4 kg (1 db)
Tornaszekrény (1 db)
Gyűrű (1 db)
Gerenda (1 db)
Dobbantó (1 db)
Tornazsámoly (12 db)
Medicinlabdák (20 db)
Ugráló kötél (30 db)

Kézi súlyzók (10 db)
Mászókötél (5 db)
Kosárlabda (15 db)
Kézilabda (5 db)
Focilabda (5 db)
Mászórúd (5 db)
Röplabda (10 db)
Tornaszőnyeg (6 db)
Tornapad (6 db)
Bordásfal (20 db)
Tornakarika (30 db)
Szabadidős sportszerek
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