Tanszerlista 3. b osztály
Tolltartóba kérnék:3 db 2B-s vagy HB-s grafitceruzát, vagy 1db rotringceruzát pótheggyel és 1db 2B-s grafitceruzát.1-1-1db vékony piros,
kék, zöld színesceruzát. Kb. 15 cm-es kicsi vonalzót, radírt!!!, valamint tartályos ceruzahegyezőt!!!
Üzenő füzet: a füzet száma:12-32 Az alábbi lapot kitöltve kérem az üzenő 1. oldalára beragasztani!
Ha nincs módja nyomtatni, ez szerepeljen az első oldalon!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adatok: A tanuló neve:……………………………………………………………………………………………………………………………..TAJ száma:………………………..
Lakcíme:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Allergiás valamire?........................

Ha igen, mire?.......................................................................................................................................................................................
Anya teljes neve:…………………………………………………………………………………………………………………….. tel.szám:…………………………………………..
Anya lakcíme:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Apa neve:…………………………………………………………………………………………………………………………….. tel.szám:……………………………………………
Apa lakcíme:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Más személyek neve, telefonszáma akiket gond esetén értesíteni lehet:………………………………………........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kivel-kikkel mehet a gyerek tanítás után haza?..........................................................................................................................................
Hány óráig lesz délután az iskolában?.........................................................................................................................................................
Más közlendő:…………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................

Magyar nyelv és irodalom+ Etika: 9 db 12-32es számú vonalas füzet
Kötelező olvasmány: Csukás István: Süsü a sárkány /októberben kezdjük olvasni /
Matematika: 3 db négyzetrácsos füzet száma:27-32 ,1db 30 cm-es vonalzó ,1db derékszögű vonalzó- mindegy, hogy melyik
Környezetismeret : 1db 80-32 számú nagyméretű sima füzet
Rajz:20 db A4-es és 10 db A3-as félfamentes rajzlap; 10 db A4-es és 10 db A3-as dipa.1 ív foto karton.12 színű vízfesték, 12 színű zsírkréta legyen benne fehér szín!!! lehetőleg olajpasztell-Ajánlom a SÜNI magyar termékeket, vagy a GIOTTOT. KÍNAI NE LEGYEN!!! 1db 4 vagy 5 B-s
grafitceruza- ezt nehogy a tolltartóba tegyék!!! 1db műanyag paletta; tubusos tempera:1-1 fehér, sárga, piros, kék és fekete színű NE
LEGYEN KÍNAI itt is ajánlom a SÜNI termékeket;12 színű színesceruza, legyen benne fehér szín .2-es,6-os és 10-es ecsetek. Pamut
ecsetesrongy. Apa vagy anya régi pólója –festőköpeny lesz ez. A tavalyi megmaradt felszerelést lehet kiegészítve visszaküldeni!!!
Technika: éles, hegyes, gyerekkéz méretű olló. A balkezesnek balkezes olló, ha balkézzel vág.1 csomag hurkapálca; 2csomag színes kivágós
papír;2db stift ragasztó; 1 tubus piros vagy kék színű Technokolrapid ragasztó.
Testnevelés: fehér póló, piros nadrág, fehér zokni+ tornazsák
Leckefüzet; váltócipő; kicsi törülköző ,jellel vagy névvel és akasztóval ellátva; ülőpárna a székre, műanyag tányér a reggelizéshez…;
műanyag pohár; 1 db 100-as papírzsebkendő, 1 szalvéta, 1 tekercs wc papír.
Természetesen meg lehet várni az önkormányzati csomagot és azt kiegészíteni!
Minden füzetet, tankönyvet nejlonnal és címkével kérek ellátni! Az első tanítási napra az üzenőt kérem hozza a tanuló magával, kitöltve!
Tisztelt Szülők!
Ezekre a felszerelésekre lenne szükségünk szeptemberre!
A nyárra jó kikapcsolódást, pihenést kívánok az egész Családnak!
Üdvözlettel: Tircsiné Danics Erzsébet – Zsóka néni

