
3.b osztályos tanfelszerelés 

Tolltartóba: 

3 db HB-s grafit, radír, hegyező, kis vonalzó 

min. 6 db vékony színes: sárga, piros, kék zöld, barna, fekete 

min. 6 db vastag színes: u.a.  Kérjük a ceruzákat névvel ellátni! 

 

Papírféleségek: 

1 cs. írólap 

1 db papírdosszié  

20 db A/4-es sima fehér műszaki rajzlap (hófehér, minél vastagabb) 

1 csomag A/4-es színes papír (erőteljes színű, matt) 

 

Egyéb: 30 cm-es kemény műanyag, átlátszó vonalzó (akinek nincs beadva) 

 

 

Rajzdobozba: Mindenből jó a régi, ha nem ment tönkre: 

Ha törött a doboz, akkor kérjük kicserélni! 

1 vastagabb (M-es) fekete alkoholos filc  

 min. 6 db vastagabb hegyű filctoll 

 ecsetek: 2-es, 6-os, 10-es, és egyenes szőrű 8-as 

1db 2B-s grafit, puha radír (ne az, ami a tolltartóban van) 

 min. 6 db zsírkréta vagy olajpasztell (STABILO ajánlott) 

 12 gombos vízfesték (Kohi-noor vagy Anilinky ajánlott) 

 tubusos tempera: fehér, sárga, piros, kék, zöld, barna, fekete (Pannon Color 

vagy Kohi-nooor ajánlott) 

hegyes, éles olló 

2 ragasztó: 1 szilárd rúd papírragasztó, 1 technokol 

vizesedény (legalább 2 dl-es), festőpaletta 

védőruha, törlőrongy (szivacs beszedve) 

 

Füzetek: 

5 db vonalas füzet, száma: 12-32 (nagy betűkkel íróknak) VAGY 21-32 

(kisebb betűkhöz) Ebben az Üzenőfüzet is benne van. 

1 db négyzethálós füzet  

1 db Leckefüzet 

Kottafüzetet, Etikafüzetet a 2. osztályost folytatjuk.  
A füzeteket kérjük bekötni, névvel ellátni! 

 

 

Tornazsákba: 

tornacipő, kék rövidnadrág, fehér tornazokni, fehér póló 

 

Étkezéshez, tisztálkodáshoz: 

kicsi törölköző (akasztóval ellátva!!!), kistálca, pohár, 100-as papír- 

zsebkendő, 2 tekercs vécépapír, 1 cs. éttermi szalvéta, 1 flakon folyékony 

szappan, váltócipő 
 

Az első tanítási napon kérjük, hogy mindent hozzanak be! 

 

Kellemes vakációt kívánunk: Andrea és Enikő 
 

Ajánlott olvasmányok (klasszikusok):  

Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi 

Népmesék, Grimm mesék, Ezeregy éjszaka meséi 

Csukás István: A téli tücsök meséi / vagy bármi 

Lázár Ervin: A kisfiú meg az oroszlánok / Manógyár / Nagyapó meséi 

Mosonyi Alíz: Mesék Budapestről (könyvtár) 

Bálint Ágnes, Janikovszky Éva, Kányádi Sándor történetei 

Harisnyás Pippi vagy Juharfalvi Emil történetei 

Lackfi János, Kiss Ottó verses kötetei 

 

(Próbáljunk meg mást is olvastatni a gyerekekkel, mint a Ropi és a 

Geronimo S. könyvek) 

Kellemes pihenést kívánunk: Andrea és Enikő 
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