
3. c osztályos felszerelés 
 

Füzetek: 
                          2 db vonalas füzet, száma 21-32 (margós) 

  1 db négyzethálós füzet 

  1 db kottafüzet (a 2. osztályost folytatják) 

  1 db etika füzet (a 2. osztályost folytatják) 

  1 db környezetismeret füzet (a 2. osztályost folytatják) 

  1 db szótárfüzet 

  1 db olvasónapló (mesefüzet) sima és vonalas 21-32 

 Kérjük, hogy a füzetekre CSAK A GYERMEK NEVÉT írják rá! 

 

A tolltartóba: 
  3 db HB-s grafit 

  6 db vékony színes ceruza (sárga, piros, kék, zöld, barna, fekete) 

  puha, fehér radír 

  kis vonalzó (15 cm) 

  hegyező (két lyukú) 

Kérjük, hogy a radíron kívül mindenen legyen rajta a gyermek monogramja! 

 

Matematikához: (a műanyag dobozos 2. osztályos felszerelés szükséges) 
   

Magyar nyelv- és irodalomhoz: 
  Ablak-Zsiráf Gyermeklexikon 

   

Vizuális kultúrához: (a 2. osztályos felszerelés pótlásokkal) 
  30 db A/4-es műszaki rajzlap 

  2 db dosszié A/4-es méretű lapoknak (a már meglévő is jó) 

  12 gombos vízfesték 

  2-es, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es ecsetek (puha, nem egyenesre nyírott fejjel) 

  min. 2dl-es vizes edény 

  törlőrongy 

  min. 6 db zsírkréta 

  6 db-os filctoll (több színű is lehet, csak jó minőségű legyen) 

  12 db-os vastag színes ceruza 

  festékkeverő paletta 

  1 rúd papírragasztó 

  1 folyékony ragasztó  

  éles, hegyes fémolló 

  natúr gyurma 

  védőruha 
  műanyag doboz az eszközök, anyagok tárolásához 

   

Testneveléshez: 
  Tornazsákba: károlyis (fehér) póló, fehér bokazokni, rövidnadrág, tornacipő. 

   Hűvösebb időszakban (ősz, tavasz) szükség lesz tréningruhára. 

   (lányoknak hajgumi) 

 

Énekhez: 
  furulya (Yamaha, szoprán C) 

 

Egyéb: 
  váltócipő 

  vállfa (monogrammal) 

  kis törölköző AKASZTÓVAL, MONOGRAMMAL 

  1 cs. éttermi szalvéta 



  1 cs.100 db-os papír zsebkendő 

  1 db ivópohár (erős műanyag) 

  1 db műanyag tányéralátét 

  

Ajánlott és kötelező olvasmányok: 
 

 Nyári kötelező olvasmány: Tersánszky J. Jenő: Misi Mókus kalandjai 

 

 Nyári ajánlott olvasmányok:  Csukás István: Nyár a szigeten 

     Békés Pál: Doktor Minorka Vidor nagy napja 

     Berg Judit: Rumini 

     Bosnyák Viktória: A sirály a király? 

     Kányádi Sándor: A világlátott egérke 

     Romhányi József: Doktor Bubó 

     Varga Katalin: Barátom Bonca 

     Varga Katalin: Legyél te is Bonca! 

  (Ezek közül lehet válogatni.) 

 

 Kötelező olvasmányok a tanévre: Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér 

            Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 

 

 

Minden tankönyvbe és munkafüzetbe rögzített könyvjelzőt kérünk. A könyveket és munkafüzeteket 

elég csak átlátszó borítóval befedni. 

A gyermek minden holmijában legyen benne a monogramja! 

 

Az eszközök beszerzéséhez türelmet, a nyári szünetre kellemes időtöltést kívánunk: 

 

                                                               Bódiné Rémiás Tünde és Márkus Csilla 

                 


