
             TISZTELT  HARMADIK OSZTÁLYOS  SZÜLŐK! 

 

 

Szeretnénk, ha a nyáron a következő taneszközöket vásárolnák meg apránként, 

hogy szeptemberben zökkenőmentesen kezdhessük el a tanulást. Ami jó 

állapotban megmaradt a 2. osztályból, azt elég rendbe tenni! 

 

Tolltartó: 3 db kihegyezett grafit ceruza  (HB) 

3 db javító zöld ceruza,  

1 db vékony postairon, 

12 db-os színes ceruza, 

2 db radír, 

1 db kis vonalzó, ami belefér a tolltartóba, 

hegyező (otthonra) 

 

Füzetek: 2 db  négyzethálós füzet, 

7 db  harmadikos vonalazású füzet  (12-32) 

        /Ebből:  1 üzenő, 1 olvasás, 1 fogalmazás, 1 nyelvtan, 

         1 írás, 1 angol, 1 környezet/ 

2 db sima lapos füzet (20-32) 

1 db szótárfüzet (31-32) 

2 db  előre nyomtatott leckefüzet, 

félfamentes rajzlap, famentes rajzlap és karton ill. színes 

papír maradt a 2.-ból, ha kell még, év közben jelzem, 

4 db  dosszié (angol, matematika, magyar, rajz – jó a régi, 

ha ép) 

Matematika: 

  (doboz) 

1 db korong, 

1 db papír mérőszalag, 

1 db műanyag óra, 

1 db kétoldalas tükör, 

2 db vonalzó (egyenes, derékszögű) 

1 db műanyag hőmérő, 

Technika-Rajz: 

      (doboz) 

olló (beszedve nálam van), gyurma maradt, nem szükséges 

venni 

1 db  stift ragasztó, 

12 db-os filctoll, 

12 db-os vízfesték, 

12 db-os zsírkréta, 

12 db-os tempera (tégelyes), 

1 db fekete tűfilc, 

1-1 db vastag, közepes, vékony ecset, 

1 db vizes tál (konzervdoboz is jó), törlőrongy, újságpapír 



 

Testnevelés: Tréningruha, 

Rövidnadrág, 

Piros póló (szárcsás, ha van),  

Fehér poló 

2 pár tornacipő (kinti, benti) 

 

Egyéb: benti cipő, 

1 cs éttermi szalvéta,  

1 cs WC papír,  

2 cs. papír zsebkendő, 

1 folyékony szappan, 

2 cs papírtörlő 

 

 

Ezeket nem kell az első nap 

behozni, ami maradt, 

átvisszük az új 

osztályterembe. 

 

Kérjük, hogy a ruhaneműk, dobozok, füzetek mindegyike névvel legyen 

ellátva! 

Harmadik osztályban Csukás István: A téli tücsök meséit fogjuk kötelező 

olvasmányként feldolgozni, melyhez a feldolgozást segítő olvasónapló is 

rendelkezésre áll. Ezt érdemes a nyár folyamán beszerezni. 

 

 

A nyár folyamán lehet már gyűjteni az alábbi témákról képet borítékba: 

testünk, ruházat, fák, cserjék, madarak, emlősök, halmazállapotok, időjárás, 

Magyarország, Budapest, hegyek, folyók, domb, síkság, erdő, mező, vízpart, 

vadvirágok. 

 

 

Szép, tartalmas, pihentető nyarat kívánunk!                  Erika és Jutka néni 

 

 

Budapest, 2022. június 21. 

 

 

 


