3.osztály
Általános
Tolltartó, benne: Grafit ceruza (HB) 4 db, Piros-kék színes ceruza 2db (vékony, normál
ceruzavastagság), hegyező 1 db tartályos, radír, színes ceruzák
A/4 fénymásolópapír: 2 csomag (2x500 lap)
Váltócipő (benti cipő/szandál/papucs)
1 db üzenő füzet (vonalas, első oldal adatokkal kitöltve)
Tisztasági csomag 1. félév (Ez most csak ennyi, mivel nem jártunk be, elég sok kimaradt)
lányoktól 1 csomag hagyományos szalvéta
fiúktól 1 csomag éttermi szalvéta
1 csomag (100 db) papírzsebkendő
Étkezéshez:
műanyag pohár, kiskanál a joghurtokhoz, anyag szalvéta/konyharuha a
tízóraihoz/uzsonnához
uzsonnás zacskó (1 csomag)
Tisztasági zsákban:
törölköző, fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár (műanyag), fésű/hajkefe a lányoknak
Tantárgyak
Magyar:
5 db vonalas füzet (21-32) (4.osztályos vonalazású)
Nem, nem írtam féle. Ügyesek, nincs szükség a szélesebb beosztásúra.
Aki úgy érzi, hogy gyermeke nagy méretű betűket ír még (szerintem ez már csak 2 fő),
azok vehetik a 12-32-es, harmadikos vonalazásút.
Dosszié (nagy alakú, A4-es méretben a papírok gyűjtésére) 1 db
Ablak – Zsiráf
Kötelező olvasmányok 3. osztályosoknak:
Bosnyák Viktória: Elek,merre keresselek? (könyv)
Czirbeszné Ignácz Éva: Elek, merre keresselek? (feladatgyűjtemény)
Amennyiben lesz időnk, idén dolgozzuk fel:
Bosnyák Viktória: Ezt nevezem! (könyv), a hozzá készített munkafüzet felhasználásával
Matematika:
1 db négyzetrácsos füzet (kicsi)
1 db műanyag hőmérő https://www.pirex.hu/upload_files/products/905.jpg
1 piros-kék számegyenes https://www.jatekshop.eu/upload_files/products/Muanyagszamegyenes.jpg
Környezet:
1 db. sima füzet (A/4-es méretű)
1 db. stift ragasztó

Angol:
A/4-es vonalas füzet
1 db. stift ragasztó
Testnevelés:
póló, fehér zokni, tornanadrág (mindegy, milyen színű), tornacipő
lányoknak hajgumi (!)
1 db. kisméretű törölköző
hűvös időben hosszú melegítő alsó-felső
Rajz
olló (névvel legyen ellátva!)
műszaki rajzlap (3 csomag A/4-es)
ecsetek (2,4,10, névvel ellátva!)
konzerves doboz (víznek)
ecsettörlő rongy + 1 db mosogatószivacs
12 színű filctoll-készlet
3 tekercs kicsi cellux
festő/agyagozó póló (!)
egy csomag tempera festék (nagy tubusos,12 db-os)
egy csomag vízfesték (12)
Technika
ragasztó : 1 stift, 1 tubus technokol
1 cs. A/4 színes lap
1 cs. hurkapálca
1 cs. fénymásoló papír
1 olló
1 egyenes vonalzó
Ének
1 db kottafüzet

