
3. B OSZTÁLYOS TANSZERLISTA 

 

Tolltartóba:  

A 2. osztályból megmaradt, használható eszközöket nem kell kidobni. 

 

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 

4 db papírdosszié /matematikához, magyarhoz, rajzhoz, etikához/ 

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

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

 

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

 

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) 

2 ragasztó: 1 szilárd rúd papírragasztó, 1 technokol 

vizesedény (legalább 2 dl-es), festőpaletta 

védőruha, törlőrongy 

 

Füzetek: 

1 db vonalas füzet, száma: 12-32  

3 db vonalas füzet száma: 21-32 Ebben az Üzenőfüzet is benne van. 

1 db négyzethálós füzet  

1 db Leckefüzet (bármilyen) 

1 db A/5-ös kottafüzet 

1 db A/5-ös szótárfüzet (angolhoz)  

 

– Kérjük, hogy a könyveket, munkafüzeteket átlátszó borításba csomagolják, és 

tegyenek mindegyikbe rögzített könyvjelzőt! A gyerekek nevét a külső borítóra 

kérjük ráírni, nem a belsejébe. A tankönyveket az első tanítási napon kapják meg a 

gyerekek. 

– A füzeteket is kérnénk bekötni! Tegyenek rájuk címkét, és csak a gyermek nevét 

írják rá. 

 

Tornazsákba: 

tornacipő, rövidnadrág, fehér tornazokni, károlyis póló 

 

Étkezéshez, tisztálkodáshoz: 

kicsi törölköző (akasztóval ellátva!!!), váltócipő 

 

Az első tanítási napon, kérjük, hogy mindent hozzanak be! 

 

Kérjük, hogy a 2.-os Nyelvtan-helyesírás tankönyvet és munkafüzetet is hozzák be, 

fogjuk még használni. 

 

Ajánlott olvasmányok nyárra: 

 

Lázár Ervin: A hétfejű tündér, A négyszögletű kerek erdő  

Ezek rövid mesék, és jól előkészítik Lázár Ervin megismerését, megértését. 

Nem muszáj megvenni, könyvtárból is kölcsönözhető vagy PDF-ben letölthető:  

http://mek.oszk.hu/02700/02732/02732.pdf 

https://mek.oszk.hu/02700/02753/02753.pdf 

 

Meghallgatni, megnézni is ajánlom ezeket: 

https://www.youtube.com/watch?v=e5K9KrTjPH8 

https://www.youtube.com/watch?v=0trXGueDlGk 

https://www.youtube.com/watch?v=khQ9Zuck1y8 

https://www.youtube.com/watch?v=si7HxtwxaUc 

https://www.youtube.com/watch?v=n-ZUkkz0ANw  

 

Ősszel örülnénk egy-két rajzos beszámolónak, szép illusztrációnak bármelyik 

meséről, amelyik tetszett.  

 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika (meseregény) 

  

(Közösen fogjuk feldolgozni a tanév során.  

Nem kell előre elolvasni, de nem is tilos!  

  

Kellemes vakációt kívánunk: Bea és Ildikó  
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