
3. osztály 

 

Általános 

Tolltartó, benne: Grafitceruza (HB) 3-4 db, 1 db.piros-kék színes ceruza (vékony, normál 

vastagságú), hegyező 1 db tartályos, radír, színes ceruzák 

1 db házi feladatos füzet – első lapján adatokkal kitöltve (vonalas füzet, egyelőre még jó a 

tavalyi, mert még fér bele, de később kelleni fog új) 

A/4 fénymásolópapír: félévente 1 csomag (tehát összesen 2x500 lap) 

Dosszié (nagyalakú, A4-es a rajzok, papírok gyűjtésére) 2 db 

Váltócipő (benti cipő/szandál/papucs)  

 

Tisztasági csomag félévente 

1 csomag szalvéta 

1 csomag éttermi szalvéta 

4 db tekercs WC-papír 

4 csomag (4x100 db) papírzsebkendő  

 

Étkezéshez: 

Egy kis felakasztható szütyőben lehet minden ilyen felszerelés. 

Elmosható műanyag pohár (kötelező, mert nem lehet majd kapni eldobhatót, meg nem is 

győzzük), elmosható kiskanál joghurtokhoz (ez is kötelező, mert ezt sem fogják már 

forgalmazni).  

Konyharuha tízóraihoz/uzsonnához (ezen eszünk) 

Uzsonnás zacskó helyett uzsonnás doboz (!)  

 

Tisztasági zsákban: 

kis törölköző, fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár, fésű/hajkefe a lányoknak 

 

Matematika 

3 db matematika négyzetrácsos füzet (A5-ös méret) 

1db rövid egyenes vonalzó a tolltartóba, 1 db 30 cm-es vonalzó 

1 db stift ragasztó 

Matematika doboz (mindennel, ami tavaly benne volt: logikai készlet, színes 

számolópálcikák, 2-3 dobókocka, kétoldalú tükör, papír „hőmérő”)  

 

 

 



Magyar nyelv és irodalom 

4 db 12-32 (3. osztályos) vonalas füzet 

1 db mesefüzet (egyik oldala vonalas, másik sima) 3. osztályosoknak 

Ablak – Zsiráf (akinek még nincs, a többieké bent van a suliban) 

1 db lefűző mappa (jó a papír is) 10 db genothermával  

Kötelező irodalom: Bosnyák Viktória: Elek, merre keresselek?+ Feladatgyűjtemény az Elek 

,merre keresselek? könyvhöz. 

Misi Mókus kalandjai 

 
Környezetismeret 
1 db. A/4-es sima füzet +1 db. stift ragasztó   
 
Tornafelszerelés tornazsákban 

Fehér póló, rövidnadrág, melegítő alsó-felső (majd hideg időre) 

Tornacipő, babzsák, 1 db. ugrókötél, Lányoknak hajgumi  

 

Ének: 

1db hangjegyfüzet  

 

Angol társalgás: 

1 db A4-es (nagyalakú) sima füzet  

 

Rajz és technika 

1 csomag műszaki rajzlap A/4 

1 csomag A4-es színes papír (szép élénk színűek)  

2 db stift ragasztó, 1 csomag filctoll 

1 doboz színes tempera (lehetőség szerint tégelyes) 

Ecsetek: 1 db.vékony, 1 db. vastag + 1 db tempera ecset (vastagabb, lapított) 

1 db vizes tál/konzerves doboz, 1 db törlőrongy, 1 db szivacs (kis mosogatós) 

1 db festőpóló,  1 db olló 

 

MINDENBŐL JÓ A TAVALYI, HA MÉG HASZNÁLHATÓ! A NEVÜK LEGYEN RÁÍRVA 

MINDENRE! 

 


