TANESZKÖZLISTA 3. A OSZTÁLY
Tolltartó:
 4 db HB grafit ceruza (ne rotring)
 2 db kék golyóstoll ( vékony hegyű, talán a legjobb a Pax, Parker toll )
 2 db kék , 2 db piros, 2 db zöld ceruza
 radír (puha, fehér)
 1db egyenes vonalzó 15 cm-es
 2 lyukú hegyező (tartályos)
 12 db színes ceruza
Füzetek:
 1db vonalas füzet üzenőnek (javaslat: vastagabb fedelű, színes, mintás borítójú)
 1db lecke füzet
 5 db vonalas ( 12-32 ) 3. osztályos
 1 db négyzetrácsos A/4-es – matek időkitöltő
 1 db négyzetrácsos füzet kis alakú- matekhoz
 1 db kis alakú, sima - etika órára
 1db vonalas A/4-es nagyságú- környezethez
 1 db színes - mintás dosszié – fénymásolt lapoknak, órai munkáknak
2 csomag írólap
1 db hangjegy füzet
Matematika: A doboz az iskolában maradt- jó lesz harmadikban is ami benne van
Csak ezt kérném még:
 1 műanyag lapóra
 1 db körző (biztonságos csomagolásban – külön kis dobozban)
Rajz, Technika: A tavalyi megmaradt felszerelést lehet kiegészítve visszaküldeni a dobozban.
 12 színű jó minőségű vízfesték – ( Sünis, Adel, Giotto, Pelikán )
 6 színű temperafesték, + 2 fehér, 1db műanyag paletta hozzá
12 színű zsírkréta - lehetőleg olajpasztell- (Ajánlom a SÜNI magyar termékeket, vagy a
GIOTTOT)
12 színű színes ceruza, legyen benne fehér szín
3 féle vastagságú ecset, puha rongy, vizes tál
Apa vagy anya régi pólója - festőpólónak, viaszos vászon (90*70 cm-es) az asztal
letakarásához
 filctoll készlet (vastag vagy két hegyű) + 2 db fekete filctoll (lehet alkoholos is)
1db fekete tűfilc
 30 db A/4-es műszaki rajzlap (dipa)
 30 db A/3-as műszaki rajzlap (dipa)

Szeretném kérni, hogy a rajzlapokat az A/3-as gyűjtőmappába helyezzék, hogy ne gyűrötten
érkezzen hozzám!
 4 B-s vagy 5 B-s grafitceruza
 A/3-as gyűjtőmappa a rajzoknak
 1 tubus folyékony ragasztó (fehér) Technokol, 1db ragasztó stift ( fehér ), 1 db cellux
 1 csomag gyurma
 jó minőségű olló
2 csomag színes kivágós papír, 2 csomag origami lap
1db derékszögű vonalzó, 1db 30 cm-es vonalzó (lehetőleg átlátszó és ne színes)
Testnevelés:
 tornacipő , fehér zokni
 fehér póló, piros tornanadrág
 melegítő (alsó-felső, mindegy milyen színű)
 1 babzsák
Hosszú hajú lányoknak hajgumi!
Egyebek:
 műanyag tányér, pohár, törölköző, váltócipő
Tisztasági felszerelés: Mindig szólni fogunk mi fogyott el. Év elején 1 csomag szalvétát, 1
csomag papírzsebkendőt szeretnénk csak kérni.
Ünnepélyekre fekete nadrág/szoknya, fehér ing/blúz és fekete cipő a megszokott viselet.
A füzeteket és a könyveket átlátszó fóliába legyenek szívesek bekötni, névvel
ellátva kérünk lehetőleg minden eszközt! Minden tankönyv gerincére legyenek szívesek
ragasztani egy papírcsíkot v. szalagot, amelyet a gyerek
könyvjelzőként fog használni! (Hosszabb legyen a könyvnél!)
Harmadikos olvasmányunk: Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika, Bosnyák Viktória: Amikor
kivirágzott a fánkfánk
Az első tanítási napon mindenki hozza magával:
 üzenő füzet (az első oldalán legyen a tanuló neve, születési helye, ideje, lakcím, Taj szám,
telefonszámok, gyógyszerérzékenység,
apa és anya neve, ki viheti haza a gyereket v. egyedül hazamehet-e, és mikor)
 bizonyítvány ( aláírva ), tolltartó, törölköző, tányér, pohár, váltócipő
Jó vásárlást és kellemes pihenést kívánunk a nyárra!
Bp., 2020. 06. 18.

Köszönettel: Gabi néni és Csilla néni

