TISZTELT HARMADIK OSZTÁLYOS SZÜLŐK!
Szeretném, ha a nyáron a következő taneszközöket vásárolnák meg apránként,
hogy szeptemberben zökkenőmentesen kezdhessük el a tanulást.
Tolltartó:

3 db kihegyezett grafit ceruza (HB)
2 db javító zöld ceruza,
1 rotring,(2B-s heggyel,a HB-s nem elég puha,törik)
1 db vékony postairon,
12 db-os színes ceruza,
1-2 db radír,
1 db kis vonalzó, ami belefér a tolltartóba,
hegyező, tartályos
Az év folyamán, természetesen az elhasználódott
eszközöket pótolni kell, ennyi mindig legyen a tolltartóban!

Füzetek:

3 db négyzethálós füzet,(matematikára)
12 db harmadikos vonalazású füzet (12-32)
Ebből: 1 üzenő, 2 olvasás, 1 fogalmazás, 2 nyelvtan,
1 fogalmazás,1 tollbamondás,
1 írás, 1 angol, 1 környezet,1 erkölcstan (A füzeteken
legyen rajta a név, és a tantárgy!)
2 db előre nyomtatott leckefüzet,
1 db hangjegyfüzet, (a régi is jó)
30 db A/4 rajzlap,(fehér)
Színes lapok 3 csomag
3 db dosszié (rajz, matek, magyar)

Matematika:

1 db körző,
1 db vonalzó (derékszögű)
-mindkettő névvel ellátva
A többi matematikához használt felszerelést beszedtük,
rendszereztük.

Technika-Rajz:
(doboz)

2 db stiftes ragasztó,
1 db folyékony ragasztó (tubusos: SULIFIX)
12 db-os filctoll,+1 db fekete filc
12 db-os vízfesték,
12 db-os zsírkréta,
12 db-os tempera (jó minőségű),
1-1 db vastag, közepes, vékony ecset,(kb.3-6-9)

1 db vizes tál (konzervdoboz)
törlőrongy,gemkapocs,cellux
1 db 2B-s ceruza
Az ebben lévőket is pótolni kell, ami elhasználódott.
Testnevelés:

Tréningruha,
Rövidnadrág,
Piros póló,(Szárcsa),fehér póló
1 pár zokni,
2 pár tornacipő (kinti, benti),a kinti edzőcipő legyen

Egyéb:

1 cs szívószál
1 cs éttermi szalvéta,
1 cs WC papír,
2 cs. papír zsebkendő,
folyékony szappan,
papír kéztörlő, (Ezekre nem kell név!)
Az év folyamán, ahogy fogynak pótolni kell ezeket is.
1db műanyag pohár
váltócipő,
kéztörlő,
anyagszalvéta
ülőpárna a székre…hozható (Ezekre szükséges lenne a
név!)

Kérjük, hogy a felsorolt dolgok mindegyike névvel legyen ellátva(értelem
szerűen,ruha,cipő)!A füzeteken név,tantágy
A nyár folyamán lehet már gyűjteni az alábbi témákról képet borítékba:
Erdő, mező, vízpart, vadvirágok, halak, békák, madarak, emlősök, élelmiszer,
sport, hegyek, folyók, domb, síkság, Budapest, háziállatok, konyhakerti
növények, gabonafélék.
Kati néni kérése legalább1 könyv elolvasása. Kötelező a Rumini lesz, azt ne
olvassák előre. Augusztusban 20 mondatot másoljanak, ötöst kaphatnak érte.
Budapest,2019.06.19.

Sári néni

