Tanszerlista
3.a osztály
2020/2021.
Füzetek:
 8 db 3. osztályos vonalas füzet, kódja: (12 - 32)
 3 db négyzetrácsos füzet
 1 db kottafüzet + furulya
 1 db leckefüzet
 1 szótárfüzet
 1db lefűzős dosszié 20db lefűzhető műanyag tasakkal (hittan)
 3 db gumis mappa (színes papíroknak, rajzoknak, ” borítékos”)
Matematika/tavalyi doboz kiegészítve/:
 2 doboz korong
 számkártya
 játékpénz
 2 db dobókocka
 1 db hőmérő modell
 1 db zsebtükör
 2 vonalzó (hosszú, derékszögű)
 1 körző
Rajz, technika:
 1 db viaszos vászon (50X70 cm)
 1 db 12 színű vízfesték
 1 doboz 12 színű tempera
 3 db ecset (vékony, közepes, vastag)
 1 db ecsettál
 1 db ecsettörlő rongy (nedvszívó)
 1 doboz zsírkréta
 2 db ragasztó (stift)
 1 db Technokol Rapid ragasztó
 1 db jól vágó olló
 1 csomag színes gyurma
 2 csomag színes papír (A/4)
 40 db műszaki rajzlap

Tolltartó:
 4 db grafitceruza
 12 db színes ceruza
 2 db postairon
 2db sötétzöld színes ceruza
 1 db radír
 1 db kis vonalzó
 1 db kék színű golyóstoll
 1db radírozható piros színű golyóstoll
 1 db hegyező
Testnevelés
 sötétkék tornanadrág, fehér póló, zokni, tornacipő, hidegebb napokra
melegítő
Egyenruha
 galléros fehér ing/ blúz
 SÖTÉTKÉK alkalmi nadrág/ szoknya
 sötét alkalmi cipő (nem sportcipő)
 sötét zokni / testszínű harisnyanadrág
 nyakkendő jelvénnyel
Tisztaságcsomag:
 törölköző /tavalyi, névvel és akasztóval ellátva/
Uzsonnás zacskó:
 kulacs, textil szalvéta, nejlon zacskó
Váltócipő:
 szandál
Első tanítási napra kérem:
 2 csomag szalvéta, 8 tekercs WC papír, 1 db folyékony szappan,
1 csomag papírzsebkendő (100 db), 4 db papír kéztörlő
A füzeteket, könyveket kérem műanyag fóliával beborítani, könyvjelzővel
ellátni, nevet és osztályt ráírni!

Nyári feladatok:
Kötelező:
 Vakáció foglalkoztató füzet kitöltése
Leadási határidő: 2020. szeptember első hete

Kötelező irodalom:
 Bálint Ágnes : Frakk a macskák réme + fejezetenként olvasónapló írása
(cím, dátum, szereplők felsorolása, egy-két mondat tartalomról, rajz)
Leadási határidő: 2020. szeptember első hete
Szorgalmi:
 Nyári élménynapló leírása (egy-egy élmény leírása, képekkel vagy rajzzal
kiegészítve)
 Misi mókus elolvasása + olvasónaplója
Ajánlott irodalom:
Egyedül is biztosan olvasható könyvek:
Jacqueline Wilson: Bízd csak rám, anyu!
Bosnyák Viktória: Amikor kivirágzott a fánkfánk
Elek, merre keresselek?
Két bolond százat csinál
A nagy szinonima-hadjárat
Gyöngyi gyöngysora
Megan McDonald: Durrbele Dorka
Közös olvasásra, felolvasásra:
(Ha már ügyesen tud olvasni, egyedül olvashatja.)
Zalán Tibor: Rettentő görög vitéz
Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
Berg Judit: A két kis dínó
Harmadikban együtt fogjuk feldolgozni: E. Porter: Az élet játéka -című
regényét, aki gondolja előre beszerezheti.

