
A 3.a osztály felszerelése 
 
 

A tolltartóba: (ne ömlesztős legyen, hanem gumis) 

3 db HB-s grafit (rotringot nem használunk) 

vékony színes ceruzák (min. 6 db-os): piros, kék, zöld, sárga, barna, fekete 

vastag színes ceruzák (12 db-os) 

puha, fehér radír 

kis vonalzó (átlátszó, mm-cm beosztású) 

szövegkiemelő 

 
 

Füzetek, papírok: 

5 db vonalas, margós (12-32)(az üzenő is benne van) 

1 db négyzetrácsos, margós (27-32) 

1 db leckefüzet 

2 cs. írólap 

2 db A/4-es papírdosszié (gumis) 

20 db A/4-es rajzlap (fehér, famentes) 

 
 

Rajzdobozba (fedeles, műanyag): 

vízfesték (12 gombos, élénk, tiszta színű) 

min. 6 db-os tempera 

vizesedény (fedeles, min. 2 dl-es) 

ecsetek (4-es, 6-os, 10-es, 12-es,  puha) 

olajpasztell (vastag, 12 db-os) 

filctoll készlet (min. 6 db-os, nem neonszínű) 

rongyocska 

mosogatószivacs 

védőköpeny vagy nagy póló 

hegyes, éles olló 

1 tubus technokol 

1 ragasztóstift (nem folyékony!) 

M-es fekete, alkoholos filctoll 

festékkeverő paletta 

újságpapír (alátétnek) 

 
 

Tornazsákba: 

ugrókötél, fehér póló („Károlyi”), fehér zokni, kék tornanadrág, fűzős edző- vagy 

tornacipő, hajgumi (hajmérettől függően) 
 

Egyéb: 

váltócipő vagy -szandál 

mini törölköző akasztóval 

műanyag pohár 

100 db-os papírzsebkendő kis szütyőben 

2 tekercs vécépapír 

100 db-os éttermi papírszalvéta 

folyékony szappan (adagolós) 

párna (földre is rakható) 

ceruzahegyező 

 

Kötelező olvasmányok: 
Ablak-Zsiráf 

A magyar helyesírás szabályai 12. új kiadás (AKADÉMIAI KIADÓ) 

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 

 
 

Kérjük, hogy minden tankönyvben és munkafüzetben rögzített könyvjelző legyen, a 

matematikában 2-2 db (vékony, keskeny szalag, zsinór). 

Kérjük, hogy mindenbe legyen beleírva legalább a monogram. 

Kérjük, hogy átlátszó borítóba kössék a könyveket, munkafüzeteket. 

Kérjük, hogy a borítóra ragasszanak vignettát, arra nyomtatott nagy betűkkel írják a 

gyermek hivatalos nevét (a matematika mindkét felére). 

Kérjük, hogy a füzeteken papírborító is legyen, kerüljön erre is a hivatalos név. 

Kérjük, hogy gyermekükkel ismertessék meg a saját felszerelésüket. 
 

A nyári szünetre kellemes időtöltést, sikeres felkészülést kívánunk. 
 

Kérjük, hogy az első tanítási napra hozzák be az összes felszerelést és a 

bizonyítványt. 
Dittrich Márta és Bagi Anikó  

tanítónénik 

Csak az új tanulóknak szükséges: 

A/5-ös kottafüzet 

szögletes zsebtükör (keret nélküli, téglalap alakú) 

2 db dobókocka 

30 cm-es vonalzó (átlátszó) 

műanyag számegyenes (pozitív, negatív számok) 

óralap 

furulya (C-szoprán) 

 


