KEDVES 3. 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:

4 db kihegyezett grafit ceruza (HB)
3 db javító zöld ceruza
24 db-os színes ceruza
2 db radír
1 db kis vonalzó, ami belefér a tolltartóba,
hegyező

Füzetek:

2 db négyzethálós füzet
1 db másodikos vonalazású füzet (16 – 32)
10 db negyedikes vonalazású füzet (21 - 32), melyből:
- 1 üzenő
- 2 olvasás
- 1 olvasó napló
- 2 nyelvtan
- 1 fogalmazás
- 1 környezet
- 1 angol (akinek megvan a tavalyi, új nem kell)
- 1 erkölcstan
- 1 hangjegy füzet (ha megvan a tavalyi, új nem kell)
(A füzetvonalazás osztálytól való „eltérésének” írástechnikai
magyarázata van, nem tévedés! )
1 db sima lapos füzet (20-32)
2 db kétoldalas színes karton (bármilyen színben)
2 db előre nyomtatott leckefüzet
40 db A/4 félfamentes rajzlap
10 db famentes rajzlap
4 db dosszié (angol, matematika, magyar, rajz)
2 cs írólap

Matematika:
(doboz)

1 cs Játékpénz
1 db korong
1 db papír mérőszalag
1 db műanyag óra
1 db kétoldalas tükör
2 db vonalzó (egyenes, derékszögű)
1 dobókocka
1 db műanyag hőmérő
1 db stift ragasztó.

Technika-Rajz:
(doboz)

1 db jó olló (hegyes, éles)
2 db stift ragasztó
1 db fekete tűfilc
12 db-os filctoll

12 db-os vízfesték
12 db-os zsírkréta
12 db-os tempera (tégelyes)
1-1 db vastag, közepes, vékony ecset
1 db vizes tál
törlőrongy
újságpapír
Testnevelés:

tréningruha
rövidnadrág
piros póló
fehér póló
2 pár tornacipő (kinti, benti)
Kérjük, hogy a felsorolt dolgok mindegyike névvel legyen ellátva!

Egyéb:

2 cs szalvéta,
2 cs papírzsebkendő
2 cs konyhai papírtörlő
1 cs WC papír
1 folyékony szappan
váltó cipő

Kötelező olvasmány: Berg Judit: Rumini (A tanév során közösen dolgozzuk fel.)
Köszönettel: Tanító nénik

