
lányoknak

fiúknak

Tolltartó sok hegyes grafit ceruza
2db radír

legalább tíz féle színes ceruza
tartályos hegyező
kis vonalzó

1 db harmadikas vonalazású füzet

Ének-zene van, nem kell új

Hittan 1db vonalas füzet
1db harmadikas vonalazású füzet

Magyar 1db harmadikas vonalazású füzet - fogalmazásra
1db Mesefüzet 3. osztály: 12-32-es sima és vonalas füzet (ICO SÜNI; A5-ös 

méret) - olvasásra

2db harmadikas vonalazású füzet - nyelvtanra (egyikbe írjuk majd pl. a 
tollbamondásokat)

Matematika 2db (harmadik osztályos) négyzetrácsos füzet
1db 30 cm-es egyenes vonalzó
1db második osztályban használt tükör

ünneplő kardigán a hűvösebb napokra (lehetőleg fehér)

Taneszközlista - 3.A
2022/2023

Leckefüzetet szeptember elején mindenkinek az iskola biztosítja
Benti váltócipő (nem papucs) minden gyermeknek legyen
Minden taneszköz, tankönyv, munkafüzet, füzet, ruhadarab, cipő legyen névvel ellátva

Egyenruha
fehér blúz
iskolai gallér és kitűző
sötét, legalább térdig érő ünneplő szoknya
harisnya
fekete ünneplő cipő

Környezet-
ismeret

Digitális 
kultúra

fehér ing
iskolai nyakkendő és kitűző
sötét hosszú ünneplő nadrág
sötét zokni
fekete ünneplő cipő
ünneplő sötét kardigán a hűvösebb napokra



Német 1 db szótár füzet (folytathatja a tavalyit
1db harmadikos vonalazású füzet a német nyelvtan számára
1db https://www.siklosinyomda.hu/fenykepek/gyengen-latok-fuzetei/?photo=1

de jó az Aldis szélesebb vonalazású nagyalapú füzet is A4
1db (lefűzős)Mappa "bugyikkal" ellátva
1 db boríték 
1 db olló
1 db ragasztóstift (Pritt vagy Herlitz)

tempera (a tavalyi is megfelel)
3 cs A4-es famentes rajzlap (Pirex)
3 cs A4-es színes lap 

Testnevelés

Egyéb Kötelező olvasmány - Berg Judit: Rumini + olvasónapló
mappa a fénymásolt lapoknak (ami eddig is volt)

2 cs 100db-os zsebkendő
1 cs szalvéta

Kérünk szépen minden egyes felszerelést (cipők, póló, nadrág, zokni) névvel ellátni!!!!

tavalyról: technika doboz, festő póló, festékes edény, gyurma (színes és 
színtelen) mappa (ami eddig is volt)

Rajz, 
technika

Sötét sportnadrág
Mindszenty-s póló (legyen tartalék is - erre a sima fehér póló is jó)
fehér talpú sportcipő (nem kínai)
fehér zokni
Hűvös, őszi időszakra: tréningruha, sportmellény, 

kell levágni és kész (év elején beszélünk róla).
2 dl – s ásványvizes flakon
Egy csomag 100 db-os papírzsebkendőt kérünk szépen a testnevelő tanárnak
beadni az első tanítási héten. 

vékony sapka, csősál, vékony kesztyű.
Hosszú hajú kislányoknak hajgumi szükséges.
Tisztasági felszerelés (kézfertőtlenítő, fésű).
Térdvédő.  Ez nem kötelező, de hasznos lehet
(nem használt hosszúszárú zokni pl.:sízokni lábfejét


