Tanszerlista a 2018-2019-es tanévre
3. e osztály
12 db vonalas füzet (16-32):1 olvasás, 2 nyelvtan, 2 fogalmazás, 1
környezetismeret, 1 üzenő, 1 olvasónapló, 2 angol, 2 pótfüzet
(pl: hittanra/etikára, stb.)
(Tudom, hogy ez a másodikos vonalazás, de szeretnék megmaradni ennél, az írás
külalakjának fejlesztése vagy megőrzése céljából. Harmadikban már az írás külalakja is
értékelendő.)

2 db négyzethálós matematika füzet
1db leckefüzet
1 db szótár füzet
1 db kotta füzet
Tolltartóba:
3 db HB-s grafit ceruza íráshoz
1db 2B-s ceruza satírozáshoz
színes ceruzák
2 db kék színű golyóstoll
1 db zöld színű golyóstoll a javításhoz
1 db piros színű golyóstoll
radír (ebből érdemes többet is előre beszerezni, mert jó néhány gyereknél konkrétan soha
nincs és állandóan a szomszédját zargatja munka közben érte)

hegyező
rövid vonalzó
váltócipő

Technika dobozba:
(- amire csak lehet, és logikus, kerüljön rá a név,
- nem kell mindenből új!!! Ésszerűen, ami teljesen elfogyott az pótolandó, ami megmaradt és
jól használható az maradjon.
- kérdezzük meg a gyereket, mert volt olyan festék, színesceruza például, ami gyakorlatilag
használhatatlan, mert halványak a színei vagy szörnyen nehezen hegyezhető)

filctollak (fekete filctoll mindenképpen legyen a kontúrozáshoz)
olló
körömolló
2 db ragasztó stift (ha kicsi stifteset vesztek, akkor 3 db, mert ez nagyon fogyóeszköz)

1 db folyékony ragasztó (lehetőleg fémtubusos és ne a műanyagkupakos, mert az
állandóan kiömlik, beragad stb.)

1 doboz zsírkréta
1 doboz vízfesték
1 doboz tempera (legyen benne fehér a színkeveréshez, halványításhoz vagy legyen egy db
fehér külön)
ecsetek (3 db: vékony, közepes, vastag és nem a lapos szőrű!)

vizes edényke a festéshez
pamut törlőkendő
2 db hímzőtű (nagylyukú, mert a varrást csak kezdjük harmadikban) és 2 „db”
hímzőfonal
1 db cellux
1db derékszögű vonalzó
1 db hosszú egyenes vonalzó
1 db körző
40 db rajzlap A/4 (famentes - fehér)
10 db rajzlap A/3 (famentes - fehér)
1 cs. írólap
1 cs. origami papír (fiúk téglalap alakú, lányok négyzet alakú, mert ez van bőven
korábbról, csak színhiányos)

10 db hurkapálca
2 db /hajtogatós/ dosszié (rajzoknak és a sakkhoz)
2 db lefűzős dosszié (magyarhoz, matekhoz fénymásolatoknak)
2 db kétoldalán színes karton (változatos színekben) (Lehet helyette az A/3-as színes
karton füzet is!)

1 db fotókarton (azaz fekete színű)
Tornazsákba:
tornacipő
rövidnadrág
póló
zokni
Kérem, a tankönyveket, füzeteket, ellenőrzőt becsomagolni! (Ha lehet,
átlátszóba!)

Tervezett kötelező olvasmányok 3. osztályban:

Tatai Sándor - Kinizsi Pál
Bosnyák Viktória Amikor kivirágzott a fánkfánk
(Kérem, a nyár folyamán NE ezt a két könyvet olvassák a gyerekek! Majd
közösen az iskolában!)

Egyéb ajánlott olvasmányok a nyárra:
(Régi és új könyveket is felsoroltam, mindenki ízlése szerint, de bármi mást is
olvashat a gyerkőc!)

Aki könnyebbet olvasna:
Bálint Ágnes művei: Manócska és Mazsola, Az elvarázsolt
egérkisasszony, Szeleburdi család
Tersánszky Józsi Jenő: Misi mókus kalandjai
Benedek Elek meséi (azért ezek esetenként nem könnyűek)
Grimm legszebb meséi (és ezek sem mindig könnyűek)
Illyés Gyula 77 magyar népmese, 7 meg 7 magyar népmese
Dóka Péter Az ellopott zsiráf
Berg Judit Alma
Ervin Moser Fantasztikus jóéjt mesék
Olvasólétra sorozat
Aranyfa sorozat
Bosnyák Viktória könyvei: Mantyusok, Szomorú kacagány, Puszedli
és habcsók stb.
Ropi sorozat
Rumini sorozat
Aki komolyabbat is elbír, annak:
Békés Pál A félőlény
Vidra Gabriella A fekete kő titka
Lázár Ervin művei: A hétfejű tündér, Bogármese, A négyszögletű
kerek erdő
Nógrádi Gábor művei: Petepite, Segítség, ember, Az anyu én vagyok,
Gyerünk haza!
Erich Kastner: A két Lotti, Emil és a detektívek, A repülő osztály
Fekete István művei
Cooper Nagy indiánkönyv

könyvtárból Delfin könyvek sorozat főleg a fiúknak, de lányok is
elbírják
J. K. Rowling Harry Potter sorozat elkezdése
De valójában bármi, ami a gyereknek valódi olvasásélményt okoz és
most már nemcsak gyermeklexikon jellegű vagy a Minecrafthoz
tartozó! 

