Szükséges felszerelés a 3. b dráma osztályban – 2020/2021. tanév
Tisztelt Szülők!
Szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek a 3. osztályban szükséges felszerelések nyári
beszerzéséhez.
- Hátitáska – könnyű, több rekeszes
- Ünneplő ruha: lány: fehér blúz, fekete szoknya, fekete cipő
fiú: fehér ing, fekete nadrág, fekete cipő
- Üzenő füzet (kis alakú, spirál, keményfedelű négyzethálós füzet: az első oldalára legyenek
szívesek beragasztani a kitöltött adatlapot)
- Váltócipő (Bebújós / tépőzáras)
- Átlátszó műanyag fólia a tankönyvek, füzetek borításához, és címkék. A címkére kérjük,
írják rá a gyermek nevét, osztályát!
A könyvekbe, munkafüzetekbe kérünk könyvjelzőt.
Kérjük, hogy minden felszerelésre legyen szívesek ráírni a gyermek nevét!
- Tankönyvek: Augusztusban 2 nap lesz megjelölve, amikor átvehetik a könyveket az
iskolában./Az iskola kapuján vagy a honlapon vagy a szerdai ügyeleti napokon is
tájékozódhatnak az időpontról/. A bekötött és névvel ellátott könyveket az első tanítási
napra kérjük beküldeni!
Többszintes tolltartó:











4db (HB-s) hegyes grafitceruza (háromszögletű)
Ajánlom: HBDeli Ergonomic Triangular Barrel HB grafitceruza, PAX Grafitceruza
HB, HB Koh-i-noor, Faber-Castell Grip 2001 grafitceruza
1 db ZEBRA toll
2 db vékonyabb piros-kék ceruza
2 db zöld színes ceruza
12 darabos jó minőségű színes ceruza, a vastagfajta (nehezen törik a hegye, szép, erős
színeket kapunk)
2 db vékony hegyű kék és zöld színű filctoll
1 db hegyező (tartályos)
1db kis vonalzó (10-15 cm)
2 db radír (fehér, puha)

Füzetek névvel - Egy/ 1. reklámtáskába kérjük összekészíteni a következőket, mert
ezeket be szeretnénk szedni:




6 db 3. osztályos vonalas füzet (kódszáma:12-32),
3 db A/4-es nagy alakú matematika füzet (87-32), ( Kérem, szíveskedjenek a margókat
meghúzni vonalzóval a 3. négyzet után!)
1 db sima A/5-ös méretű vékony füzet

1 db sima A/4-es méretű vékony füzet
 1 db kis alakú hangjegyfüzet
Matematika tantárgyhoz:






vonalzó: 30 cm-es és derékszögű
1 db zsebtükör (szögletes, kétoldalas), akinek nem volt
körző (2. félévben)

Ajánlott olvasmányok: (nem kötelező!)
Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme
Csukás István: Mirr - Murr kalandjai
(Az is jó, ha legalább naponta 10-15 percet – bármiből – olvasnak a gyerekek. A szorzótábla,
az összeadás-kivonás és az írás felelevenítése augusztus elejétől kezdődhet, napi10-15
percben.)
Rajz – Technika tantárgyhoz névvel - Egy/2. reklámtáskába kérjük összekészíteni a
következőket, mert ezeket is be szeretnénk szedni:


















50 db A/4-es famentes rajzlap
20 db A/4-es félfamentes rajzlap
10 db A/3-as famentes rajzlap
1 csomag 20 x 30 cm méretű színes papír
1 csomag 15 x 15 cm Origami papír
2 csomag famentes írólap
2 db krepp-papír (bármilyen színű)
2 db nagy kétoldalas színes karton (1 db piros, 1 db kék és 1 db bármilyen színű)
1 db nagy kétoldalas fekete karton
12 színű vízfesték (Nebuló, Süni)
6 színű tempera készlet (+2 db fehér)
12 színű zsírkréta, (olajpasztell kréta)
12 színű filctoll készlet
3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
1 db jó minőségű olló, akinek nincs vagy cserélni, ha nem jó
1 tubus folyékony ragasztó
2 db nagy stift ragasztó!

Testnevelés tantárgyhoz összehúzható tornazsákban:





fehér póló
piros tornanadrág
fehér zokni
tornacipő

Amikor jelezzük: Úszófelszereléshez egy külön hátitáskában:


lányok: egyrészes úszódressz

 fiúk: úszónadrág
 mindenkinek: úszósapka
 mindenkinek: strandpapucs
 mindenkinek: 2 törölköző
 mindenkinek: fésű
Tisztasági csomag (rövid fülű textilzsákban)



1 fém ivópohár
1 fém kiskanál




1 fésű
1 felakasztható kicsi textil kéztörlő

Egy/3. reklámtáskába kérjük összekészíteni a következőket, mert ezeket is be szeretnénk
szedni:








2 csomag 100 db-os zsebkendő / hó
2 csomag 200 lapos éttermi szalvéta / hó
1 kis csomag WC papír / hó
2 tekercs papír kéztörlő / hó
1 folyékony szappan / félév
1 csomag 2 l-es zacskó / félév
1 csomag füles kukás zacskó / félév

Kérjük, szíveskedjenek a fenti listát az első tanítási napra hiánytalanul beküldeni!
Együttműködésüket köszönjük!
Első tanítási nap: Az iskola kapuján vagy a honlapon tájékozódhatnak az időpontról.
Előreláthatóan: 2020. szeptember 1., 7:30 óra:





ünneplő ruhában gyülekező az osztályteremben
8:00 órakor tanévnyitó ünnepély
utána 1-3. órát tartunk
hozni kell erre a napra: - a bekötött tankönyveket
- a fenti listát hiánytalanul
- tízórait innivalóval
- utcai ruhát
- a bizonyítványt aláírva
- a kitöltött adatlapot és az üzenő füzetet
- az üzenő füzetbe szíveskedjenek beírni, hogy a gyermek
kivel és mikor megy haza ezen a napon
A nyár végi találkozásig mindenkinek jó pihenést és kellemes vakációt kívánunk!
Tanító nénik: Ildikó néni és Kriszti néni

