Kedves Szülők!
Az idén is szeretnénk segíteni a könnyebb szeptemberi felkészülést, a 3. osztályra
a szükséges taneszközök és beszereznivalók, valamint néhány közhasznú
információ közzé tételével.
Kért taneszközök:
Tolltartó:
3 db HB-s grafit ceruza (javasolt háromszög alakú) (névvel ellátva)
1-1 db piros, kék (névvel ellátva)
2 db zöld ceruza (névvel ellátva)
radír (névvel ellátva)
hegyező (névvel ellátva)
színes ceruza készlet (névvel ellátva)
kis vonalzó (rövid)
1 színes filctoll (nem alkoholos és ne sárga színű legyen) (névvel ellátva)
1 stiftes (papír)ragasztó a feladatlapok könnyebb füzetbe ragasztásához
Magyar nyelv- és irodalom:
6 db vonalas füzet, 21-32-es számú (Negyedikes vonalazású füzet, szándékosan
ezt szeretnénk használni harmadikban).
Ilyen elosztásban: 1 db – olvasás füzet
1 db – nyelvtan füzet
1 db – helyesírás füzet
1 db – angol füzet
1 db – környezetismeret füzet 1 db – üzenő füzet
A füzetekre kérnénk ráírni a pontos megnevezéseket.
1 db mesefüzet (4. osztályos, az egyik oldalán sima, a másik oldalán 4. osztályos
vonalazású), nincs külön száma ez is 21-32-es, de belül azelőbb felsorolt oldalai
vannak – ez lesz az etika füzet.
1 db dosszié – magyaros külön lapoknak (névvel ellátva)
3. osztályban kötelező olvasmányként Berg Judit: Rumini című könyvét fogjuk
feldolgozni. Kérném, hogy lehetőség szerint szerezzétek be ezt a könyvet a nyáron.
Matematika:
2 db A4-es méretű, 87-32-es számú (nagy alakú, nem spirál), négyzethálós füzet
(Kérném bemargózni, 4-5 négyzetnyi szélességben, pirossal vagy kékkel, ha nincs
nyomtatva margó. Érdemes olyan füzetet venni, amiben már van jelölve.)
1 db hosszú, egyenes vonalzó (30 cm-es) (névvel ellátva) (technika dobozban)
1 db papír mérőszalag (tavalyi is jó) (névvel ellátva) (technika dobozban)
Matematika dobozt az idén is kapnak majd a gyerekek tőlem.
Környezetismeret:
A vonalas füzetet már korábban beszámítottuk.

Etika:
A „mesefüzetet” már korábban jeleztük.
Testnevelés:
Fehér váltózokni, tornacipő, piros tornadressz, ill. nadrág+fehér trikó –
tornazsákban.
Ének-zene:
A másodikos füzetet használjuk majd harmadikban is.
Angol:
1 vonalas füzet (korábban már beszámítottuk)
1 szótár füzet
1 papírdosszié
Rajz, Technika:
1 db papírdosszié (rajzoknak)
40 db famentes rajzlap (A4-es méretű)
10 db félfamentes rajzlap (A4-es méretű)
12 db-os VASTAG színes ceruza– névvel ellátva
12 db-os vízfesték– névvel ellátva, pl. KOH-I-NOOR
6 db-os tempera– névvel ellátva ppl. KOH-I-NOOR
12 db-os olajpasztell kréta pl. ICO Süni
12 db-os filctoll (névvel ellátva)
1 db fekete S-es alkoholos(vékony) filctoll– névvel ellátva
1 db fekete vastag alkoholos filctoll– névvel ellátva
3 db ecset (más-más vastagságú, pl. 2-5-10-es méret) – névvel ellátva
1 db ecsetmosó tál (legalább 2 dl-es), konzervdoboz is jó – névvel ellátva
1 db ecsettörlő rongy
1 cs. színes papír A4-es méretű (nem jó a Technika csomag néven futó összeállítás,
mert rossz minőségű, használhatatlan papírok vannak benne) - névvel ellátva
2 db papírragasztó (Nebuló, Sulifix, stift) – névvel ellátva
1 db erős ragasztó (Technokol – piros, csőrös) – névvel ellátva
1 olló (jó minőségű, kartont, textíliát is lehessen vele vágni) – névvel ellátva
Természetesen a második osztályból megmaradt, még használható felszerelés
harmadik osztályban is maradhat.
Akinek rozoga lett a tavalyi doboza kérnék másikat küldeni – névvel ellátva, s ha
lehet ne bőröndnyi méretűt, hogy elférjen majd a szekrényben.
A rajz- és technika felszerelések egy dobozba legyenek elhelyezve.
Tisztasági felszerelés:
2 cs. 100 db-os papír zsebkendő
4 tekercs papírtörülköző
2 csomag szalvéta
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KELLEMES NYARAT ÉS JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK AZ EGÉSZ
CSALÁDNAK!
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